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الشيخ الكربالئي يجري زيارة لمشروع 

مستشفى خاتم االنبياء لألمراض القلبية 

م���ا ه���ي أق���دم االحي���اء الس���كنية ف���ي كربالء 
المقدسة؟ كيف كانت؟ وما هو مدى مواكبتها 

للتطور العمراني الحديث؟

اإلم���ام الحس���ين )علي���ه الس���الم( بقل���م 
مستشرقة إيطالية

هل سلطُة األم تعتمد على سلطة األب..؟
صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام: مجلة االحرار

مقام أبي الفضل العباس)عليه السالم(

 في ألبانيا

مزار الس���يد اس���ماعيل ابن اإلمام موس���ى 

الكاظم )عليه السالم( 

الخطيُب السيد عبد الرزاق الموسوي
نفحة من نفحات الوالء آلل البيت عليهم السالم

العتبة الحسينية المقدسة تكّرم 
)146( طالبة مثالية
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التنضيد االلكتروني 
حيدر عدنان 

إن الطريق إل������ى اإلصالح يمرُّ عبر جانبين رئيس������يين، األول 
إصالح ذاتي كفرد في المجتمع، أي بمحاولة تزكية نفس������ه 
وتنقيتها من آفات الهوى والشهوة وغيرهما الكثير من الرذائل 
األخرى التي تس������تهلك طاقة اإلنس������ان وتهدر عم������ره في هباء 
األوه������ام، وبالتالي تبعده ع������ن جادة الصالح واالس������تقامة من 

خالل السير بمجانبة طريق الفضيلة. 
وهن������اك جانب آخ������ر يتمثل باإلص������الح الخارج������ي؛ أي اعالن 
الدع������وة إلى ص������الح الناس، وطبعًا عملي������ة اإلصالح الخارجي 
ليست مسألة سهلة يمكن ألي إنسان أن يتحمل اعباءها، قبل أن 
يكون اإلنس������ان ذاته صالحًا، بما امتلك من وعي متقدٍم وتقوى 
ايمانية وأخالق س������امية.. لتؤهله هذه الَملكات النفسانية ليكون 
بذات������ه داعية لإلصالح وداال عليه بأفعاله قبل أقواله، فيحاول 
إص������الح األهل واألقرب������اء ومن ثم الغرب������اء.. بكلمة مختصرة 

داعية إلى اصالح المجتمع.  
يهمنا أن ننوه هنا بأن جميع الناس وليس هنالك مستثنًى واحد 
منهم معني باإلصالح في مستواه الداخلي على األقل من خالل 
ب اإلنس������ان نفسه داعية إلصالح  البدء بالنفس أواًل قبل أن ينصِّ
اآلخري������ن، وإن توفرت المؤهالت األخ������رى لإلصالح الخارجي 
المشار إليهما آنفا  وغيرهما هنالك العديد أيضًا، فذلك يكون 
من ِنعم اهلل تعالى العظيمة على اإلنس������ان، وإن يكون اإلصالح 
األول أي اصالح النفس - الريب - س������ببًا مباش������رًا للترش������يح 

للثاني وهو اصالح الناس.
ش������عارات اإلصالح س������هلة النطق بها يرفعها بعضهم.. وهمًا أو 
كذب������ًا أو خداع������ًا للناس، لكن في واقع األم������ر هو من األمور 
الصعبة المس������تصعبة، ولذلك نجد إن الكثير من األش������خاص 
يّدع������ون بأنهم إنم������ا هم مصلح������ون، ولكنه������م بالحقيقة هم 
المفس������دون ولك������ن ال يعلمون، خاص������ة أولئك ّمم������ن تقلدوا 
مناصب ورئاسات وبهم كلمة الحل والعقد، فإن حسابهم يوم 
القيامة س������يكون عس������يرًا بما اقترفت أيديهم من ظلم أنفسهم 

أواًل وظلم الناس ثانيًا.    

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م      ��صالُح �لنف�س �أواًل
   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م

A L A H R A R  M A G A Z I N E

هاتف املجلة  07435000170

البريد االاكتروني:

 رئيس التحرير

المشاركون في هذا العدد

حيدر السالمي -  فالح حسن 

 عبد اهلل النصراوي  - عباس السالمي    

حسين ابو نادر -  حنان الزيرجاوي
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العتبة الحسينية تصدر اول مجلة عراقية 
متخصصة في علوم النانو تكنولوجي

صدر عن مركز السبط التخصيص التابع للعتبة احلسينية املقدسة 
العدد االول من املجلة العراقية للنانو تكنولوجي وهي اول جملة 

متخصصة يف علوم النانو عىل مستوى العراق.
وزارة  لكتاب  وفقا  العلمية  للرتقيات  ومعتمدة  حمكمة  واملجلة 
التعليم العايل والبحث العلمي كام اهنا أول جملة تصدر عن العتبة 
مؤسسة  من   )DOI( عىل  وحاصلة  االنكليزية  باللغة  املقدسة 
واملؤرشات  املعايري  من  يعد  الذي  و   )Crossreff( كرورسف 

املهمة لرصانة املجالت األكاديمية العاملية.
من  التخصص  عالية  بحوثا  تنرش  املجلة  ان  اىل   االشارة   وجتدر 
جامعات عاملية كام تسعى اىل تكريم افضل بحث يف املجلة بمبالغ 

مالية.

العتبتان المقدستان يتكفالن بعالج 
جرحى تفجيرات ساحة الطيران

بتوجيه من ممثيل املرجعية الدينية العليا.. تكفلت كل من 
جرحى  بعالج  املقدستني  والعباسية  احلسينية  العتبتني 
تفجريات ساحة الطريان يف بغداد، وتفقد وفد رسمي 

من العتبتني املصابني يف مستشفيات بغداد.
وقال )عامد اجلشعمي( مسؤول اعالم قسم رعاية ذوي 
إن  املقدسة،  احلسينية  للعتبة  التابع  واجلرحى  الشهداء 
»وفدا مشرتكا من العتبتني املقدستني احلسينية والعباسية 
انطلق اىل حمافظة بغداد لتقديم العزاء واملواساة لعوائل 
شهداء جمزرة ساحة الطريان، فضال عن تقديم بركات 
ايب  واخيه  احلسني  االم��ام  مرقدي  من  ونقدية  عينية 
»الوفد  أن  مضيفا  السالم(«،  )عليهام  العباس  الفضل 
)عمر  االخوين  الشهيدين  لعائلة  كذلك  التعازي  قدم 
وعيل لؤي النعيمي( وعائلة الشاب )عيل( بائع الشاي«.

وكان مكتب املرجع الديني االعىل السيد عيل احلسيني 
السيستاين، قد اصدر بيانا ادان فيه التفجريين االرهابيني 

يف ساحة الطريان .
ناسفني  بحزامني  انتحاريني  تفجريين  ان  بالذكر  جدير 
وسط  الطريان  ساحة  يف  املستعملة  للمالبس  سوق  يف 
عىل  مدنيا   )32( بحياة  اودى  بغداد  العراقية  العاصمة 
أخرين،  أشخاص   )110( من  أكثر  وأصيب  األق��ل، 
بحسب ما أفاد به مصدر يف وزارة الصحة العراقية لبي 

يب يس.

أهدى املحبون من داخل العراق وخارجه اربعة أبواب ذهبية ملرقد 
السيد حممد ابن اإلمام عيل اهلادي )عليه السالم( بحسب )عباس 
»وصلت  أضاف  وال��ذي  املرشف  للمزار  اخلاص  االمني  القيم( 
أبواب  السالم(  )عليهام  اهلادي  عيل  االمام  ابن  حممد  السيد  ملرقد 

مصنوعة من الذهب لغرض نصبها باملرقد الرشيف«.
املرقد  داخل  هبا  اخلاصة  املواقع  يف  ستضع  »األب��واب  ان  وتابع 
الرشيف يف )باب االمام عيل، وباب االمام احلسن املجتبى، وباب 
عن  منوها  السالم(  عليهم  زينب  السيدة  وباب  احلسني،  االمام 

احتواء االبواب عىل أسامء اهل البيت )عليهم السالم(«.
وذكر القيم ان »باب السيدة زينب )عليها السالم( سيتم نصبه يف 
مدخل رواق النساء، وباب االمام عيل )عليه السالم( سيتم نصبه 
مقابل الرضيح من اجلهة الثانية وكل من بايب االمام احلسن واالمام 
احلسني )عليهام السالم( سيتم نصبهام من رواق الرجال اىل توسعة 

الرجال«.
عىل صعيد متصل يشهد املزار املرشف لسيد حممد )عليه السالم( 

عملية اكساء اجلهة الرشقية من املرقد باملرمر املعرق.
جدير بالذكر أن مرقد السيد حممد يقع يف مدينة بلد عىل نحو )50( 
كم جنوب سامراء، وتعرض مرقده الرشيف اىل هجوم إرهايب سنة 

2016م.

يهديه��ا  ذهبي��ة  اب��واب  أربع��ة 
المحبون الى مرقد الس��يد محمد 

ابن االمام علي الهادي
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املستفيدين  عدد  عن  املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابعة  الزائرين  مدن  كشفت 
من خدماهتا خالل العام )2020(، اىل جانب اخلدمات التي قدمتها إلسناد 

اجلهات الصحية يف مواجهة جائحة كورونا.
وقال السيد هشام العميدي مدير مدينة اإلمام احلسن املجتبى )عليه السالم( 
للزائرين إن »املدينة الواقعة عىل طريق )كربالء املقدسة- النجف األرشف( 
استقبلت خالل العام االستثنائي )2020( أكثر من )2.790.000( زائر، 
فيام بلغت احلصيلة الكلية لعدد الزائرين املستفيدين من خدمات املدينة منذ 

افتتاحها عام )2015( واىل اآلن أكثر من )19.378.000( زائر«.
للزائرين،  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  مدينة  مدير  طه  االمري  عبد  وقال 
إن »املدينة الواقعة عىل طريق )كربالء املقدسة - بابل( منذ تأسيسها تعمل 
بجهود استثنائية الستقبال الزائرين القادمني من املحافظات العراقية، فضال 
الساعة«،  مدار  وعىل  هلم  اخلدمات  افضل  وتقديم  االجانب  الزائرين  عن 
موضحا أن »املدينة خالل عام )2020( استقبلت أكثر من )3.434.000( 
زائر، اما احلصيلة الكلية لعدد الزائرين املستفيدين من خدمات املدينة منذ 

افتتاحها عام )2012( واىل اآلن فبلغ أكثر من )26.467.000( زائر«.
االوصياء  سيد  مدينة  إعالم  مسؤول  احلسيني  عيل  السيد  قال  جهته،  ومن 
)كربالء  طريق  عىل  الواقعة  »املدينة  إن  للزائرين  العرصية  السالم(  )عليه 
عام  خالل  زائر   )1.714.000( من  اكثر  استقبلت  بغداد(  املقدسة- 

.»)2020(

جدير بالذكر ان املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد 
حتت  احلسينية  للعتبة  التابعة  الزائرين  مدن  وضع  قد  الكربالئي،  املهدي 
ترصف وزارة الصحة خالل تفيش فريوس )كورونا(، قبل أن تعاود العتبة 
وتعفريها  العراق  يف  االصابات  عدد  انخفاض  بعد  الزائرين  إمام  فتحها 

بالكامل..

مدن العتبة الحسينية المقدسة  
للزائرين استضافت  أكثر من )8( 

ماليين زائر خالل )2020(

جعفر  السيد  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العام  االمني  افتتح 
التوثيق  شعبة  اقامته  الذي  )اق��رأ(،  معرض  املوسوي، 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  ملتحف  التابعة  واملعارض 
يف العتبة احلسينية املقدسة، وذلك بمناسبة حلول ذكرى 

وفاة السيدة ام البنني )عليها السالم(.
»بتوجيه  إنه  الشعبة،  مسؤول  زميزم  سعيد  املؤرخ  وقال 
الرشعي  واملتويل  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  قبل  من 
الكربالئي،  املهدي  عبد  الشيخ  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
تم افتتاح معرض )اقرأ( يف صحن العقيلة زينب )عليها 
ام  السيدة  وفاة  تزامنا مع حلول ذكرى  السالم(، وذلك 

البنني )عليها السالم(«.
وأضاف ان »املعرض يسلط الضوء عىل جوانب من حياة 
ابراز  عن  فضال  اخلالدة،  ومواقفها  العظيمة  السيدة  هذه 
أمهية مكانة هذه املرأة العظيمة عند العرب واملسلمني«، 

مبينا أن »املعرض استمر ملدة )7( أيام«.
وأوضح أن »املعرض حيتوي عىل أكثر من )40( عنوانا، 
من  ملجموعة  موثقا  مصدرا   )60( من  أكثر  إىل  إضافة 
تناولوا  الذين  واملسلمني  العرب  من  واملؤلفني  الكتاب 
أمري  كناها  التي  الكالبية  حزام  بنت  فاطمة  السيدة  دور 
البنني،  بأم  السالم(  )عليه  طالب  أيب  بن  عيل  املؤمنني 
والوقوف عند تضحياهتا التي قدمتها يف معركة )الطف( 
احلسني  اإلمام  لنرصة  األربعة  أوالده��ا  بتقديم  اخلالدة 

)عليه السالم(«.

معرض وثائقي يعكس  
مكانة السيدة ام البنين عند 

العرب والمسلمين
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من �أر�صيف ُخطب �جُلمعة
مواقف مشرّفة في 
تاريخ العراق الحديث

األمر االول:
الباسل واالخوة  التي حققها جيشنا  نثّمن االنتصارات االخرية 
املتطوعون وممن ساندهم من ابناء العشائر الغيورة ..ونسال اهلل 
العصابات  رشور  من  العراقية  املناطق  مجيع  بتحرير  يعّجل  ان 

االرهابية..
العالية  االخالقية  بالروح  التحيل  اىل  الوقت  نفس  يف  ندعو  كام 
احلذر  وتوّخي  املمتلكات  عىل  التعّدي  وعدم  النفس  وضبط 
الشديد خوفًا من استهداف االبرياء والعّزل الذين ال حول هلم 

وال قوة.
كام هنيب بجميع القطعات املسلحة ان تأخذ احليطة واحلذر من 
حماولة العدو فتح مواقع قتالية وجبهات اخرى تعويضًا بائسًا منه 

للخسارة التي قد حلقت به.

االمر الثاين :
ونحن نستقبل عامًا جديدًا نحب ان نوضح بعض االمور:

ثقافة  بتثبيت  واملدنية  احلكومية  املؤسسات  تسعى  ان  أ - 
العيش املشرتك فإن يف ذلك  املواطنة يف نفوس االخرين وامهية 
ضامنة اكيدة للتخلص من بعض املشاكل التي يمّر هبا البلد من 
هو  املقصود  وآخ��ر...  مكّون  او  واخ��رى  طائفة  بني  متييز  دون 
االعالمية  املتاحة  الوسائل  من  امكن  فيام  الثقافة  هلذه  جو  خلق 

واالجتامعية.

احلبيب  بلدنا  يواجهها  التي  االخ��ط��ار  اه��م  من  ان  ب - 
أعاق  الذي  املايل  الفساد  االرهاب هو خطر  اىل خطر  باإلضافة 
من  الكثري  ضياع  يف  وتسّبب  للبلد  احلضاري  التقدم  من  كثريًا 
اخلطري  الداء  وهذا  للمواطنني  الكريمة  واحلياة  االزدهار  فرص 
ان  األمر  آل  حتى  وجادة  حقيقية  بمعاجلات  االن  اىل  يعالج  مل 
يكون شبه ظاهرة عامة يف كثري من مفاصل الدولة ومؤسساهتا. 
بال  الطرائق  بشتى  العام  املال  اخذ  يتحرج من  البعض ال  ولعل 
حياء او وازع او رادع مما جيعل نفسه رخيصة جدًا ال تؤّهله ألن 
يكون عنرصًا فاعالً  يف بناء الدولة، ان خسارتنا لإلنسان اشد من 
خسارتنا للامل العام، عىل هذا البعض ان يدرك حقيقة انه مؤمتن  
االمانة  يصن  مل  اذا  وانه  بيده  عاّم  ومسؤول  الناس  مصالح  عىل 
فسيخون نفسه قبل خيانة االخرين وما اقبح الرجل ان تكون له 

رغبة تذّله..
وبال  هوادة  بال  مسارها  تأخذ  ان  جيب  القانونية  االجراءات  ان 
مبارشة  مسؤولية  مسؤولة  فهي   الرقابية  اجلهات  واما  توقف 
موقعه  يكن  مهام  مقرّص  عنرص  أي  وحماسبة  ذلك  متابعة  عن 
عليه  مما  خطورة  اكثر  مزالق  اىل  البلد  جيّر  ذلك  عن  الغّض  فإن 
اآلن ..ويتفرع عىل ذلك الفساد االداري ايضًا فان بعض املواقع 
عن  بل  والعلمية  املهنية  املعايري  وفق  ُتشَغل  مل  لألسف  االدارية 

طريق املحسوبيات والعالقات الشخصية..
ومعلوم ان إشغال املواقع املهمة ملن ال دراية له وال خربة سيؤدي 

�خلطبة �لثانية ل�صالة �جلمعة باإمامة �ل�صيد �حمد �ل�صايف يف 10/ربيع �الول/1436هـ �ملو�فق 
2015/1/2م :

�عد�د:حيدر عدنان
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�خُلطبة من�صورة يف جملة �الأحر�ر �لعدد )471( 

/ �خلمي�س 16/ربيع �الول/1436هـ 

�ملو�فق 2015/1/8م

اىل تعطيل كبري واخطاء فادحة قد ال تتالىف ابدًا ..
يتجنبوا ذلك مهام  ان  املسؤولني مجيعًا  وعىل هذا االساس ندعو 
يتخذوا  او  لذلك   ً اهال  ليس  من  توظيف  عن  ويبتعدوا  امكن 
غري  ام  معارفهم  ام  اقربائهم  من  سواء  الترّصف  حتسن  ال  بطانة 
ذلك فإن يف ذلك رضرًا بليغًا عىل نفس املسؤول وال يعفيه ذلك 

من املسؤولية باإلضافة اىل الرضر عىل املؤسسة .
ان العراق يزخر بطاقات علمية وثقافية ومهنية عىل املسؤول ان 
اجليدة  باملواقع  ويرغّبهم  مسؤوليته  بمقتىض  بنفسه  عنهم  يفتش 
بالعمل  النهوض  اجل  من  القانونية  الضوابط  ضمن  واحلساسة 

اىل افضل حالة ممكنة.
ان هذين االمرين مكافحة الفساد املايل واالداري سيساعدان عىل 

جتاوز االزمة الناشئة من انخفاض موارد البلد بكل تأكيد.
القلق  من  حالة  يعاين  الذي  للبلد  االقتصادي  الوضع  ان  ج- 

يستدعي جمموعة امور لكن ننّبه اىل امرين ومها :
وترشيد  ممكن  مستوى  ادن��ى  اىل  النفقات  ضغط  هو   : االول 
عليه  تسري  منهاجًا  ذل��ك  وجعل  ال��رضوري  غري  االستهالك 

قطاعات الدولة مجيعًا.
الزراعي  القطاعني  يف  ومحايته  املحيل  املنتوج  دعم  هو   : الثاين 
بعض  ان  مالحظة  مع  ذلك  أمهية  سابقًا  ذكرنا  وقد  والصناعي 

االلبسة  كمعامل  عالية  بجودة  تتمتع  زال��ت  ال  الصناعات 
واالنسجة ومصانع السكر واملواد االنشائية وغريها .. والبد ان 

ُتشّجع وُتدعم لتطويرها واحالة التبضع عليها.. 
وكذلك القطاع الزراعي اذ ال خيفى ما يتمتع به بلدنا من اراض 
وتطوير  دؤوب  وعمل  ختطيط  اىل  حتتاج  وف��رية  ومياه  واسعة 

اساليب الزراعة احلديثة من مكننة وطرائق ري وامثال ذلك ..
هذه  حتّمل  يف  ج��دًا  فاعلني  يكونوا  ان  املسؤولني  االخ��وة  عىل 

املسؤولية ..
د- ان بعض الوزارات قد زهدت ببعض اصحاب العقود املؤقتة 
امليزانية  بسبب  السنوات  هذه  خالل  يعملون  كانوا  عندما   ..
ومشاكل امليزانية فان بعض الوزارات قد أخلت مسؤوليتها عن 
اصحاب  االخوة  ان  نقول  العقود..  هذه  بفسخ  وبدأوا  العقود 
العقود هلم حق عىل الدولة والبد ان تفتش الوزارات او اجلهات 
عن منافذ حقيقية لرعاية هؤالء.. نحن ال نريد البطالة ان تزداد 
توظفوا  الذين  من  هؤالء  البطالة..  مشاكل  نحل  ان  نريد  نحن 
تستفيد  ان  البد   .. نافعني  واصبحوا  خربات  لدهيم  واصبحت 

الدولة منهم بكل ما يمكن االستفادة منه..
نسأل اهلل سبحانه وتعاىل التوفيق هلذا البلد واحلمد هلل رب العاملني.



وهل  وأحكامه؟  بالتجويد  القرآن  قراءة  جتب  هل   : السؤال 
يأثم الشخص بعدم االلتزام بالتجويد أثناء قراءة القرآن؟

اجلواب : ال جتب وال يأثم .

تعاىل  قوله  )الطاء( يف  مع  )الضاد(  ادغام  ما حكم   : السؤال 
)امن جييب املضطر اذا دعاه ويكشف السوء( ؟ وامثاهلا ، واذا 

كان احلكم باملنع فهل جيري هذا احلكم خارج الصالة؟
اجلواب : جيوز .

السؤال : هل جيب مد الياء يف )وال الضالني( ؟
اجلواب : الجيب وانام موضع املّد فيها يف )االلف( .

يف  س��واء  باحلركات  احل��روف  اشباع  يكون  هل   : السؤال 
كأن  للصالة  مبطال  الصالة  اثناء  االقوال  بقية  يف  او  القراءة 

يكون االشباع اىل حّد تنقلب فيه احلركة حرفًا ؟
تنتهي اىل احلروف  : االشباع يف احلركات اىل حيث  اجلواب 
لزومًا  االح��وط  ولكن  العربية،  اللغة  يف   � اجلملة  يف   � وارد 

االقتصار فيه عىل املوارد الشائعة يف لسان اهل املحاورة.

السؤال: متى يكون املّد واجبًا يف قراءة السورة؟
اجلواب: جيب املّد عند علامء التجويد يف موردين:

١ � ان يقع بعد الواو املضموم ما قبلها ، أو الياء املكسور ما 
قبلها ، أو األلف املفتوح ما قبلها سكون الزم يف كلمة واحدة 

مثل )احتآّجوين( وفواتح السور ك� )ص( .

٢ � ان تقع بعد أحد تلك احلروف مهزة يف كلمة واحدة ، مثل 
املّد يف  القراءة عىل  جآء وَجيء ، وَسوء ، وال تتوقف صحة 
رعايته   � استحبابًا  األحوط   � كان  وان   ، املوردين  من  يشء 
يف  كام  الكلمة  اداء  عليه  توقف  إذا  نعم   ، األول  يف  سيام  وال 
) الضاّلني ( حيث يتوقف التحفظ عىل التشديد واأللف عىل 

مقدار من املد وجب هبذا املقدار ال ازيد.

السؤال: أنا اقرأ القرآن عىل أرواح بعض املؤمنني واستلم من 
اقرأ  واحيانًا  القراءة  أخفت يف  وأحيانًا  رمزية  أجورًا  اهليهم 
فهل  اعيها  لكنني  القراءة  اسمع  ال  حيث  النفس  كحديث 

يكون هذا جمزيًا؟
الصوت  وهو  عرفًا  التكلم  معه  يصدق  ما  يكفي   : اجلواب 
ولو  مههمته  املتكلم  لسامع  امل��الزم  الفم  خمارج  عىل  املعتمد 
تقديرًا اي لو ال املانع من ضوضاء ونحوه، فال يكفي فيه جمرد 
مع  أو  والشفتني  اللسان  دون حتريك  من  النفس  الكلامت يف 
نعم  املعتادة،  خمارجه  عن  الصوت  خروج  غري  من  حتريكهام 

ال يعترب فيه أن يستمع املتكلم نفسه ولو تقديرًا ما يتلفظ به .

؟  والتالوة  والرتتيل  بالقرآن  التلحني  بني  ماالفرق  السؤال: 
وهل جتوز قراءة القرآن قراءة عادية يف شهر رمضان أم جيب 

ان تكون قراءة معينة ؟
وقراءة  والتالوة  والرتتيل  للتلحني  خصوصية  ال   : اجلواب 
حتسني  استحباب  ورد  نعم  كانت  كيفام  مستحبة  القرآن 

الصوت وان تكون بصوت حزين .
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أو  بالنار  أو  بنفسه  غىل  إذا  العنب  عصري  حيرم 
عنه  االجتناب  االوىل  ااَلح��وط  بل  بالشمس، 
بمجرد النشيش وان مل يصل اىل حد الغليان، واما 
يوجب  مل  ما  بالغليان  حيرم  فال  الزبيبي  العصري 
االجتناب  استحبابًا  ااَلحوط  كان  وان  االسكار، 

عنه وهكذا احلال يف العصري التمري.
ال  الكم  بحسب  ثلثيه  بذهاب  حرمته  وت��زول 
 ،  � بالغليان  مسكرًا  يرص  مل  إذا   � الثقل  بحسب 
وال فرق بني ان يكون الذهاب بالنار أو ما يلحق 
أو  باالشعة  او  بالكهرباء  املحامة  كاالسالك  هبا 
بالشمس أو باهلواء عىل االقوى، واما مع صريورته 
مسكرًا بالغليان � كام ربام يدعى ذلك فيام إذا غىل 
بنفسه � فال تزول حرمته إاّل بالتخليل وال أثر فيه 
لذهاب الثلثني، وهكذا احلكم يف العصري التمري 

والعصري الزبيبي اذا صارا مسكرين.
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هل يحرم
 شرب عصير العنب ؟

األول: أن يكون بُمّد وهو ربع الصاع � وهو ستامئة وأربعة 
عرش مثقااًل وربع مثقال � فاملد مائة ومخسون مثقااًل وثالثة 

مثاقيل ونصف مثقال ومحصة ونصف.
واألفضل  باإلصبع،  ولو  كان  يشء  بأي  االستياك  الثاين: 

عود األراك.
الثالث: وضع اإلناء الذي يغرتف منه عىل اليمني.

النوم  حدث  يف  مرة  االغ��رتاف  قبل  اليدين  غسل  الرابع: 
والبول، ومرتني يف الغائط.

مرات  ثالث  منهام  كل  واالستنشاق  املضمضة  اخلامس: 
بثالث أكف، ويكفي الكف الواحدة أيضًا لكل من الثالث.

السادس: التسمية عند وضع اليد يف املاء أو صبه عىل اليد 
وأقلها ))بسم اهلل (( واألفضل ))بسم اهلل الرمحن الرحيم (( 
التوابني  من  اجعلني  اللهم  وباهلل  اهلل  ))بسم  منهام  وأفضل 

واجعلني من املتطهرين ((.
السابع: االغرتاف باليمنى ولو لليمنى بأن يصبه يف اليرسى 

ثم يغسل اليمنى.
املضمضة  من  كل  عند  امل��أث��ورة  األدعية  ق��راءة  الثامن: 
ال��رأس  ومسح  واليدين  ال��وج��ه  وغسل  واالستنشاق 

والرجلني.
التاسع: غسل كل من الوجه واليدين مرتني.

العارش: أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه يف الغسلة ااٌلوىل ويف 
الثانية بباطنهام، واملرأة بالعكس.

وأما  عضو،  كل  أعىل  عىل  امل��اء  يصب  أن  عرش:  احل��ادي 
الغسل من األعىل فواجب.

الوضوء  ما جيب غسله من مواضع  يغسل  ان  الثاين عرش: 
بصب املاء عليه ال بغمسه فيه.

تلك  عىل  اليد  إم��رار  مع  ذل��ك  يكون  أن  ع��رش:  الثالث 
املواضع، وإن حتقق الغسل بدونه.

الرابع عرش: أن يكون حارض القلب يف مجيع أفعاله.
اخلامس عرش: أن يقرأ القدر حال الوضوء.

السادس عرش: أن يقرأ آية الكريس بعده.
السابع عرش: أن يفتح عينه حال غسل الوجه.

ف���ص���ل ف����ي ب��ع��ض 
مستحبات الوضوء

التحلي بمكارم األخالق
بمكارم  التحيل  الصاحلني  املؤمنني  صفات  من 
اهلل  )صىل  حممد  الكريم  بالنبي  يًا  تأسِّ األخ��الق 
يف  وتعاىل  سبحانه  اهلل  وصفه  الذي  وآل��ه(  عليه 

كتابه الكريم بقوله )وإنك لعىل خلق عظيم(.
فقد قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( »ما يوضع 
اخللق  حسن  من  أفضل  القيامة  ي��وم  ميزان  يف 
»أي  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  له  قيل  أنه  وروي   ،  »

املؤمنني أفضلهم إيامنا؟ قال : أحسنكم خلقا«.
ومن صفات املؤمنني الصاحلني كذلك : الصدق 
يف القول والعمل ، والوفاء بالوعد ، فقد أثنى اهلل 
السالم(  )عليه  إسامعيل  نبيه  عىل  وتعاىل  سبحانه 
رسواًل  وكان  الوعد  صادق  كان  )إنَّه   : فيه  فقال 

نبيا(.
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الشيخ الكربالئي يطلع على مستشفى 
خاتم االنبياء لألمراض القلبية 

ضمن سلسلة جوالته التفقدية لمشاريع العتبة المقدسة

اجرى سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة جولة 
ميدانية لمشروع مستشفى خاتم االنبياء لعالج االمراض القلبية واالوعية الدموية في حي الملحق 

بكربالء المقدسة، وذلك لالطالع على المراحل التي وصل اليها المشروع موجهًا في الوقت ذاته 
الكوادر العاملة في الشركة المنفذة والجهة المشرفة للمشروع على العمل بجد وتفاني وبجودة 

عالية وانجاز المشروع ضمن الفترة المحددة له، اكد ذلك المهندس )محمد ضياء محمد( رئيس قسم 
المشاريع االستراتيجية في العتبة الحسينية المقدسة.
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وقال حممد: »ان املرشوع بشكل عام يقع عىل ارض مساحتها 
الكلية )7دونم(، ومساحة بنائية )35,000( م٢، وهو يتألف 
من ثالثة اقسام رئيسية وهي كل من البناية الرئيسية للمستشفى 
واجلزء الثاين )املرآب( واجلزء الثالث بناية اخلدمات، واضاف 
مع  طابقًا   )١١( من  تتألف  للمستشفى  الرئيسية  البناية  ان 
الرسداب ومساحتها البنائية )٢8,٢50(م٢، وحتتوي املستشفى 
بشكل عام عىل قسم العناية املركزة وحيتوي عىل )٢8( غرفة 
القلبية وحيتوي عىل )3٢( غرفة اضافة  وكذلك قساًم للعناية 

عمليات  ل��ص��االت  قسم  اىل 
من  وتتألف  املفتوح  القلب 
صاالت  وكذلك  صاالت   )5(
عمليات القسطرة وحتتوي عىل 
)4( صاالت باإلضافة اىل اقسام 
واخرًا  لإلدارة  قسم  من  اخرى 
للتشخيص  وقساًم  للطوارئ 
االستشارية  للعيادات  وقسم 
واىل  )امل��ك��وى(  و  والكافترييا 

اخره من اخلدمات االخرى«.
الثاين  اجلزء  »اما  بالقول:  وتابع 
وتتألف من  )املرآب(  بناية  فهو 
البنائية  مساحتها  طوابق   )6(

من  وتتألف  اخلدمات  بناية  الثالث  اجلزء  واما  )6٢00(م٢ 
املولدات  عىل  وحتتوي  م٢   )500( البنائية  مساحتها  طابقني 
العايل  الضغط  وب���وردات  املحوالت  وكذلك  الكهربائية 
سنتني  امل��رشوع   إلنجاز  املحددة  املدة  ان  منوهًا  والواطئ«، 

وبشكل كيل مع جتهيز االجهزة الطبية«.
املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  زي��ارة  ان  ويذكر 
صاحبها اقامة جملس عزاء تزامنا مع ذكرى استشهاد الصديقة 

الطاهرة سيدة النساء فاطمة الزهراء )عليها السالم(. 
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اكثر من )80( الف مستفيد خالل 2020  

برامج مركز الحوراء زينب        في العتبة الحسينية المقدسة 

كشف مركز الحوراء زينب )عليها السالم( النسوي التابع للعتبة الحسينية 
المقدسة، عن حصيلة ما قدمه من أنشطة ثقافية وفنية ودينية للنساء 
واأليتام والعوائل المتعففة من بينها منح شهرية لأليتام خالل 2020 .



حصيلة انجازات المركز لعام 2020 وصلت 

الى )28( مسابقة الكترونية  بعدد 

مشاركين وصل )75.550( من داخل 

العراق وخارجه، ورواتب شهرية  لـ )496( 

طفال يتيما،  و )28( دورة الكترونية في 

مجاالت اجتماعية واسرية وصحية متنوعة 

  ) وصل عدد المستفيدين منها  الى )8600

جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة 2021 م Ahrar  Weekly

13

وقالت املهندسة )سارة حممد( مسؤولة املركز إنه »بناًء عىل 
الرشعي  واملتويل  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  توجيهات 
للعتبة احلسينية املقدسة الشيخ عبد املهدي الكربالئي اقام 
عام  خالل  النسوي  السالم(  )عليها  زينب  احلوراء  مركز 
ودورات  وندوات  ومسابقات  نشاطات  عدة    )2020(

لألرس  الكامل  الدعم  تقديم  تم  كام  واألطفال،  للنساء 
الفقرية واملتعففة«.

ل���)494(  متنوعة  خدمات  قدم  »املركز  أن  وأوضحت 
يتيام«، مبينة »منذ تفيش جائحة )كورونا( يف العراق ودعاًم 
الفريوس،  انتشار  من  وللحد  والطبية  الصحية  للكوادر 
وبدالت  الكاممات،  صناعة  عىل  املركز  ك��وادر  عملت 
كاممة،   )270000( من  أكثر  تصنيع  تم  حيث  الوقاية، 
املراكز  عىل  توزيعها  وتم  وقائية  بدلة   )1450( إىل  إضافة 

الصحية واملستشفيات«.
 وأضافت »كام قام املركز بإجراء مسابقات إلكرتونية بلغ 
عددها )28( مسابقة، شارك فيها )75.550( شخصا من 

داخل وخارج العراق«.
وتابعت أن »املركز وبالرغم من تفيش اجلائحة اجرى عدة 
االجتامعية  منها  االفرتايض  الفضاء  عرب  تدريبية  دورات 
تدريبية  دورة   )28( الدورات  عدد  بلغ  حيث  واألرسية، 

بمشاركة أكثر )8600( متدرب«.
من  عدد  حياة  سرية  بتوثيق  قام  »املركز  أن  إىل  وأش��ارت 
والبالغ  العراق  حترير  معارك  يف  سقطوا  الذين  الشهداء 
الدفاع  لفتوى  امللبني  االبطال  من  شهيدا   )42( عددهم 

الكفائي من أبناء املحافظات العراقية عىل شكل جملدات 
العراق  اج��ل  من  اريقت  التي  لدمائهم  ختليدًا 

واملقدسات«.
)عليها  زينب  احل��وراء  مركز  ان  يذكر 

احلسينية  للعتبة  التابع  ال��س��الم( 
ذكر  احياء  عىل  يعمل  املقدسة، 

السالم(،  )عليهم  البيت  أهل 

كام هيتم بعوائل الشهداء واأليتام ويقدم هلم الرعاية الصحية 
والطبية واخلدمات األخرى، فيام يستمر بإقامة العديد من 
بواقع  النهوض  شأهنا  من  التي  السنة  أيام  طيلة  الدورات 

املرأة العراقية علميًا وثقافيًا ومهنيًا.
برامج  يف    )1350( املستفيدين  عدد  كان  فيام 

 )12( من  املقدسة  احلسينية  العتبة  استضافة 
عىل  املركز  عمل  كام  عراقية  حمافظة 

من  شهيدا    )42( حياة  توثيق 
من  الشعبي  احلشد  شهداء 

من  خمتلفة  حم��اف��ظ��ات 
اص��دارات  خالل 

مطبوعة.
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الشباب هم سرُّ النهضة وبناة الحضارة والطبقة الفعالة في المجتمع ولهم الدور الكبير بالرقي 
بمؤسسات الدولة والبلد بصورة عامة في كافة االتجاهات، حيث لعب مركز رعاية الشباب التابع 

لألمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة دورا مهما باحتضان شريحة الشباب وتطوير وتنمية 
قابلياتهم من خالل إقامة الدورات واالنشطة المختلفة  في عدة مجاالت منها دورات اعالمية 

تنموية وعقائدية الى أخرى  بمختلف المهن واالختصاصات واالنواع... 

مشروع حسيني انطلق من عطاءات العتبة المقدسة 
مركز رعاية الشباب 
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الشباب  رعاية  مركز  مسؤول  الربيعي(  عيل  )حممد  وبنّي 
انطلق  شبابيا  حسينيا  مرشوعا  يعدُّ  املركز  »ان  قائال: 
الشباب  سلوكيات  لتقويم  املقدسة  احلسينية  العتبة  من 
بكافة  الشباب  رشحية  خيدم  أن  شانه  من  ما  كل  وتقديم 
وبفضل  متعلمني  غري  او  متعلمني  كانوا   ان  سواء  فئاهتم 
اهلل تعاىل وانفاس املوىل أيب عبد اهلل احلسني )عليه السالم( 
للعتبة  الرشعي  املتويل  قبل  من  املبارشة  والتوجيهات 
كنا  الكربالئي،  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  احلسينية 
الفئات  كل  النشاطات  هذه  تشمل  ان  عىل  دائام  نحرص 
ومجيع  واجلامعات  وامل��دارس  املقاهي  فدخلنا  الشبابية 
ملؤسسة  تابعا  قسام  لكوننا  الشباب  يرتادها  التي  األماكن 
دينية مساندة لبقية املؤسسات االجتامعية سواء كانت عىل 

الصعيد االجتامعي او االرسي او املؤسسات يف ما خيص 
الرتبية والتعليم.

فرتة اجلائحة
واضاف قائال: فيام خيص نشاطاهتم يف ظل جائحة كورونا 
عموم  يف  املحافظات  بقية  كحال  كربالء  حمافظة  عانت 
العراق والبلدان يف أنحاء العامل من حالة توقف مفاجئ يف 
كل األنشطة واألصعدة واملركز كان يعمد من خالل خطط 
عمله املعتاد عىل تنفيذها يف كل عام بتنفيد األنشطة  بنسبة 
)90%( كان منها ميدانيا  و)10%( عمال مكتبيا فيام خيص 

التواصل اإللكرتوين وما اىل ذلك، لكن وبسبب اجلائحة 
ما  البيوت  الزموا  الشباب  رشحية  وألن  احلياة،  توقفت 
حتويل  اىل   )2020( عام  بداية  مع  االمر  بداية  يف  دعانا 
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بديلة وعاجلة بتحويل كل األنشطة والربامج  واجياد خطة 
من ميداين اىل الكرتوين او مكتبي فقام املركز بالرتكيز عىل 
االجتامعي  التواصل  مواقع  عىل  إلكرتونية  جماميع  تأسيس 
)الواتساب والتليكرام  والفيس بوك( وقام ايضا بفلرتة هذه 
الربامج التي كانت تصاغ بصيغة ميدانية وقولبتها بالقالب 

اإللكرتوين وتقديمها اىل الشباب. 
برامج املركز

التي  واألنشطة  املركز  برامج  تصنيف  خيص  فيام  وتابع: 
نعمل عليها فمنها صنف أنه نوعي ومنه اعتيادي، والربامج 
خيص  فيام  العادية   التوعوية   الفكرية  املشاريع  او  العادية 
خلطة  وفقا  السنة  اي��ام  ط��وال  ال��دورات  اقامة 
التدريب  وحدة  خالل  من  مسبقا،  معدة 
نقدم  شهرية  عمل  وخطة  والتأهيل 
باقة منوعة تناغم كل التوجهات 
واهلوايات  واالختصاصات 
قرابة  شهر  كل  يف  للشباب 
كل ست او سبع او ثامن 
اقىص  كحد  دورات 
ت��ش��ت��م��ل ه��ذه 

الدورات  دورات اعالمية دورات تنموية دورات يف الثقافة 
املهن  االسالمية دورات عقائدية ودورات مهنية بمختلف 
وعىل مدار السنة، اما األنشطة النوعية التي تعتمد عىل معيار 
قبل  املحدودة من  او  املحصورة  الثانوي واالعداد  السقف 
الشباب هو )مرشوع شبابنا ومرشوع التنمية احلسينية( ويف 
احلسينية  التنمية  مرشوع  لدينا  الثقافية  التحديات  مواجهة 
واإلع��دادي��ة  املتوسطة  امل���دراس  طلبة  يستهدف  ال��ذي 
عىل  بثها  لربامج  بالتأسيس  املركز  قام  حيث  واجلامعات 
قنوات اليوتيوب وكذلك مواقع التواصل االجتامعي حتت 
عنوان: )غرّي حياتك( حيث تم نرش رسائل تنموية وتوعوية, 
وعمل ايضا عىل مجع الشباب الذين يرتادون املقاهي وأقام 
وبارش  السابق  يف  هلم  تعمل  كانت  وجوائز  مسابقات  هلم 
املركز بإقامة هذه املسابقات الفكرية التوعوية الثقافية حتى 
التي كانت يتخللها اجلانب الريايض ايضا عىل اعتبار كانت 
تقام هلم مسابقات بطوالت كرة القدم، حيث قاموا بجمع 
االسامء من خالل قاعدة البيانات العريضة التي يمتلكوهنا 
منها  وُكل  املجاميع  هذه  بتصنيف  قاموا  حيث  عام  كل  يف 
كروب  احلسني،  رسول  )كروب  مثال  اسم  محل  الكرتوين 

مستفيدو الدورات، كروب صناعة القادة( ... 
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العودة ملزاولة النشاطات
مؤكدا: أنه بعد االنفراج احلاصل بعد منتصف هذا العام وبعد 
بالعودة  تدرجيي  املركز بشكل  قام  متدرج  احلياة بشكل  عودة 
للربامج امليدانية التي كان يعمل عليها املركز بأمس احلاجة اىل 
التواصل مع الشباب فقام بانشاء جتمع باسم )القادة( حيث تم 
انتقاء  قرابة ثالثني قائدا من الشباب حيملون معايري وصفات 
تؤهلهم اىل ان يكونوا قادة يف املستقبل وإعدادهم كي يكونوا 

مؤثرين.
ممثليات املركز

توجيهي  دوره   له  كان  العام  املقر  خيص  ما  يف  قائال:  وتابع 
إقامة جمموعة  املحافظات فضال عن  اإلخوة يف  وتواصيل مع 
من النشاطات كان من ابرزها التثقيف للتعليم اإللكرتوين يف 
ظل اجلائحة وبعدها قمنا بالعودة تدرجييا اىل احلياة خصوصا 
بعد زيارة االربعني حيث مجعنا املجاميع الشبابية وعملنا عىل 
التواصل معهم عرب الشبكة العنكبوتية، حتى وصلت االعداد 
الشباب  دع��وة  متت  حيث  واح��د  شهر  خالل  شاب  مئة  اىل 
ملديرية  التابعة  القاعات  بإحدى  ال��دورات  من  املستفيدين 

الشباب والرياضة يف حمافظة كربالء.
املركز يف شهر  التي عمل عليها  النشاطات  أبرز  ان  واوضح: 

القادة(  )صناعة  مرشوع  هو  املنرصم  العام  من  الثاين  ترشين 
تدريب  ابرزها  ومن  االفكار  من  العديد  تقديم  عن  فضال 
والتواصل  التعاون  فن  عىل  االق��س��ام  بعض  يف  املنتسبني 
اجلامهريي وبعض الفنون التي جيب ان يتمتع هبا خادم االمام 

احلسني )عليه السالم(. 
منوها: تم استثامر زيارة أربعينية االمام احلسني )عليه السالم( 
قمنا  التي  املواقع  خالل  من   2020 عام  يف  حقيقيا  استثامرا 
بتأسيسها وانشائها عىل طرق الزائرين )بني  النجف - وبغداد(.

وعندما  وخمرجات  مدخالت  مرشوع  لكل  الربيعي:  وبنّي 
نعمل باملدخالت من خالل الوسائل واملعدات التي نمتلكها 

من  عليها  نعمل  التي  العمليات  وجمموعة 
العمل  وخطه  املركز  مشاريع  خالل 

نقّيم الطرف املستفيد فتفاجئنا يف 
زياده اعداد املستفيدين بأهنا 

جتاوزت االلف يف عام 
)2020م.



العتبة الحسينية المقدسة تكّرم 

)146( طالبة مثالية من الجامعات العراقية 

نظمت شعبة االعالم النسوي التابعة للعتبة الحسينية المقدسة حفل تكريم للطالبات 
الفائزات بمسابقة )الطالبة المثال( للسنة الرابعة على التوالي من جامعة كربالء 

وجامعة الكوفة والجامعة المستنصرية وجامعة وارث االنبياء وجامعة بابل، وسط 
حضور عمداء وأساتذة الجامعات وشخصيات دينية واجتماعية واعالمية على قاعة 

خاتم االنبياء في الصحن الحسيني الشريف. 

�لدكتور �صعد �لدين �لبناء
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العتبة  ادارة  جملس  عضو  البناء  الدين  سعد  الدكتور  وحتدث 
احلسينية املقدسة قائال: »لليوم نواجه هجمة ثقافية رشسة ضدَّ 
املجتمع العراقي، واهلدف منها تفكك االرسة والعائلة مقابل 
جانبها  من  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة  فأن  ذلك 
اعداد  تستهدف  متنوعة  وثقافية  توعوية  بربامج  تبادر  ما  دائام 

أفراد صاحلني يف املجتمع، موضحا ان عرشات الربامج اليومية 
تنظمها  التي  والتنموية  والرتبوية  والتأهيلية  الدينية  والشهرية 
تابعة  وجممعات  مراكز  ومؤسسات  وُشعب  أقسام  وتعّدها 
للعتبة املقدسة مجيعها  بمختلف تسمياهتا ونشاطاهتا تصب يف 

خدمة الفرد واألرسة واملجتمع«.
مخس  تشرتك  املثال  الطالبات  تكريم  حفل  »يف  البناء  واضاف 
جامعات هي )جامعة كربالء وجامعة وارث االنبياء واجلامعة 
عن  منوها  الكوفة(«،  وجامعة  بابل  وجامعة  املستنرصية 
يتم اختيارهن  املثال حيث  الطالبة  »ضوابط وصفات الختيار 
وفق التزامهن باحلجاب الرشعي وابتعادهن عن مظاهر الزينة 
 )146( عددهن  وكان  العلمي  لتميزهن  وكذلك  والتربج، 

طالبة«.

سعد الدين البناء: االعالم النسوي في العتبة 

المقدسة يسعى من خالل برامجه الى 

إشاعة الفضيلة والتربية الدينية الصحيحة 

وتقوية روابط الفرد المسلم بدينه الحنيف
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جامعات  مجيع  عىل  النشاطات  هبذه  التوسع  البّناء  ويأمل 
العراق، سعيا يف اشاعة الفضيلة والرتبية الدينية الصحيحة 
بغية  وكذلك  احلنيف،  بدينه  الفرد  روابط  تقوية  وهبدف 
املحافظة عىل حجاب الطالبة الزينبية، وبشكل عام نحاول 
إليه  ما تسعى  أمام  العراقية  الطالبات واالرس  نقف مع  ان 
اجلهات املشبوهة من مساع حتاول تفكيك االرسة العراقية 

واملجتمع العراقي.
مسؤول  اجلليحاوي  ن��دى  املهندسة  حتدثت  جانبه  من 
قائلة:  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  النسوي  االعالم  شعبة 

اهتامم خاص  لنا  النسوي كان  تأسيس اإلعالم  بداية  »منذ 
بطالبات اجلامعة والعمل يف هذا اجلانب هو حسب توجيه 
لالهتامم  املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  سامحة 
هبذه الرشحية املهمة يف املجتمع من خالل اقامة املحارضات 
والفقهية  التنموية  واملسابقات  وال���ورش  وال���دورات 

والعقائدية«.
تنظيمها يف عدة  تم  املثال(  )الطالبة  »ان مسابقة  اىل  مشرية 
االنبياء  وارث  وجامعة  كربالء  جامعة  منها  جامعات 

وجامعة بابل واجلامعة املستنرصية وجامعة الكوفة«.
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السنة  ه��ذه  يف  الفائزات  الطالبات  ع��دد  »ان  وذك��رت 
االنبياء  )146( طالبة من جامعة كربالء وجامعة وارث 

, وايضا كان هناك عدة طالبات فائزات )30( طالبة منها 
من اجلامعة املستنرصية و)40( طالبة من جامعة بابل«.

رشوط  وفق  كانت  املثال  الطالبة  اختيار  »آلية  عن  منوهة 
عىل رأسها ان تكون الطالبة اوال املثال يف حجاهبا والتزامها 
الديني وكذلك ختلقها بأخالق وسلوك ِحسن، اضافة اىل 

متيزها العلمي ايضا«.
هي  هذه  الثقافية  املبادرة  هذه  »ان  اجلليحاوي  وتابعت 
تربوي  برنامج  باألساس  وهي  اخالقية,  تربوية  مسابقة 

عىل  حتفيزهن  اىل  خالله  من  نسعى  للطالبات  اخالقي 
االلتزام باحلجاب واحلشمة داخل احلرم اجلامعي«.

شكرهن  عن  املسابقة  يف  الفائزات  الطالبات  عربت  فيام 
بكل رشائح  التي هتتم  املقدسة  احلسينية  للعتبة  وامتناهنن 
مسؤولية  عليهم  تقع  التي  الطلبة  رشحية  السيام  املجتمع 
من  وترفع  حتفز  املسابقات  هذه  أن  واك��دن  البلد،  بناء 
بتعاليم  التمسك  عن  فضال  للطالبات  العلمي  املستوى 
)عليهم  البيت  أهل  ومنهج  الصحيح  االسالمي  الدين 

السالم (.
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مشروع وطني سيرى النور قريبا

تستعد االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة الفتتاح مشروع انتاجي وطني جديد 
يضاف الى المشاريع االستثمارية التي تخدم المجتمع العراقي وتشجع على الصناعة 

الوطنية للحد من االستيراد الخارجي وتشغيل االيادي المحلية، عالوة على سعيها في 
تطوير الجانب االقتصادي والصناعي في البالد. 

بنسب انجاز وصلت الى %99 في معمل أعالف كربالء

تقرير: ح�صنني �لزكروطي - ت�صوير: �صالح �ل�صباح
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رفد  يف  املهمة  املعامل  احد  كربالء  اعالف  معمل  ويعدُّ 
السوق املحيل باإلنتاج الوطني حيث من املؤمل ان يصل 
االسامك،  )علف  وهي  االعالف  من  انواع  لثالثة  انتاجه 
علف الدواجن، علف املوايش(، وبخطني انتاجيني تصل 

انتاجية اخلط الواحد اىل )20( طنا يف الساعة.
ولتسليط الضوء اكثر عن عمل معمل االعالف واملساحة 
املهم  املرشوع  هلذا  املقدسة  احلسينية  العتبة  وفرهتا  التي 
التقت جملة )االحرار( )املهندس عبد الرسول حممد سلامن( 
مدير مرشوع معمل اعالف كربالء والذي حتدث: »بدأت 
بتاريخ  كربالء  اعالف  معمل  مرشوع  يف  الفعلية  املبارشة 
)20.000  ( اىل  وصلت  مساحة  عىل  2018/7/1م، 
االع��الف  من  ان��واع  ثالثة  بإنتاج  خيتص  فاملعمل  م2، 

او  للمجرتات  علف  للدواجن،  علف  لألسامك،  )علف 
املوايش(، وقد تم ايقاف العمل ملدة جتاوزت مخسة اشهر 
بسبب جائحة كورونا، بعد ذلك استكملنا العمل ليصل 
يف الوقت احلارض اىل نسبة 99% من االنجاز، وهو االن يف 
ضوء هتيئة االمور اخلاصة بالتشغيل التجريبي ليتم بعدها 

االفتتاح الرسمي«.
رئيسية،  قاعات  ثالث  عىل  حيتوي  املعمل  »ان  وتابع: 
االوىل ُهيئت لتكون خمزنا للمواد االولية بمساحة وصلت 
اىل )2.100(م2، والثانية خصصت لتكون مكانا ملكائن 
)1.200(م2،  ومساحتها  االن��ت��اج(،  )معمل  االنتاج 
االنتاج  ملخزن  مكانا  لتكون  خصصت  االخرية  والقاعة 

بمساحة وصلت اىل )1.000( م2«.
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االملانية(  )كال  رشكة  من  ُجهَز  املعمل  هذا  ان  اىل  مشريا 
وتم تكميله من رشكات تركية اضافة اىل املعامل العراقية، 
ونستطيع القول ان مرشوع معمل اعالف كربالء سيصبح 
احد اكرب معامل االعالف يف العراق من ناحية االنتاجية 

والنوعية.
واردف سلامن: »يعتمد معمل االعالف عىل املواد االولية 
اىل  اضافة  والطحني  واحلنطة  الصفراء  بالذرة   املتمثلة 
فول الصويا، وقد تم توفري سايلو العدد )4( خلزن املواد 
لفحص  خمتربا  لتكون  خصصت  ببناية  مصحوبا  االولية 
خدمات  وغرف  االنتاج،  يف  دخوهلا  قبل  االولية  امل��واد 

وحموالت للكهرباء وقبان للوزن وغريها«.

املقاول  عمران  كريم  قيص  املهندس  حتدث  جانبه  من 
بناية املعمل بارتفاع  املنفذ للمرشوع: »املعمل يتكون من 
للربج  بالنسبة  20م��رتا(،   × )50مرتا  وابعاد  مرتا   )33(

مقّسم اىل )10( طوابق ومقسم اىل اجزاء معينة وفيه اعامل 
ميكانيكية، وهذا الربج يستقر عىل دعامات ارضية قطرها 
1 مرت وعمقها )9( امتار حتت االرض كي تتحمل االهتزاز 
والوزن، ايضًا هناك اسس رشيطية من الكونكريت املسلح 
احلديدي  اهليكل  وتنفيذ  االرضيات  صب  هناك  وايضًا 
واجلملونات حيث هناك مجلون خمزن املواد االولية ابعاده 
ابعاده )18×60(  )70×30( مرتا ومجلون خمزن االنتاج 

نوعية  بنل(  )سندويج  استخدام  وتم  خمتلفة  وبارتفاعات 
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مضادة للحريق حيث حيتوي عىل صوف حجري«.
راعينا ان تكون الشوارع عرضية يف املعمل كونه ستدخل 
له آليات وسيارات محل كبرية فالشوارع كونكريتية صب 

وهلا مواصفات خاصة..
املعمل يتميز عن بقية املعامل بأن االبنية املوجودة فيه هي 
وسايلوات  عمالقة  خمازن  وهناك  وكبرية  ضخمة  ابنية 
و)6600(  طن   )9000( ح��وايل  بسعة  احلبوب  خلزن 
طن وفيه انظمة متطورة من الكهربائية واملخترب واالمور 

االخرى«.
ومعمل االعالف حيتاج اىل خمازن كبرية وسايلوات حبوب 
معامل  من  يعد  وهو  اخ��رى..  وام��ور  وتفريغ  وحتميل 

االعالف الضخمة وحيتاج اىل هذه املساحة الكبرية..
ألن  لألعالف  مشاريع  هكذا  مثل  اىل  بحاجة  العراق 
االعالف ستكون هنا ارخص من املستورد وسيتم تشغيل 
بالرطوبة  يتلف  وال  جديدا  االنتاج  وسيكون  عاملة  اياد 
او صاحب  املزارع  او  الفالح  والعوامل االخرى وسيأيت 
احلقل يأيت ليستلم مبارشة من العمل انتاج جيد وجديد..

جدير بالذكر ان العتبة احلسينية املقدسة كانت قد اقامت 
مؤمترا ناقش )38( بحثا اقتصاديا يف اسرتاتيجيات التحول 
من اقتصاد ريعي اىل اقتصاد متعدد املوارد حللحلة االزمة 

االقتصادية يف البلد احلبيب.
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في حوار خاص مع )د. تغريد حيدر( االخصائية النفسية 

والمدربة في مجال اإلرشاد األسري 

شذرات من آللئ األسرة السعيدة

لم تكن النصائح والتعليمات التي جاء بها اإلسالم، وأقرتها الدساتير اإلنسانية إال 

تأكيدا  لطرائق نجاح واستقرار المجتمعات البشرية، بشكلها العام، والمكونات األسرية 

كوحدات حيوية فاعلة بشكلها الخاص، فال ضير من تثقيف الشاب والشابة بكل مقومات 

االعتدال والطمأنينة قبل ولوج عش الزوجية الذهبي الذي يعدّ من تمام سعادة 

الفرد في الحياة إن هو أحسن التهيؤ واالستعداد النفسي والمعنوي له، إلى 

الوقوف على كل ذلك، كان لنا هذا الحوار مع د. تغريد حيدر االخصائية 

النفسية والمدربة في مجال اإلرشاد األسري.
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ما هو تعريفك للعالقات األرسية، وهل طرأت تغرّيات عليها؟
وجه  عىل  العالقات  وأق��دس  أسمى  هي  األرسي��ة  العالقات 
به  بدأ  الذي  االجتامعي  البنيان  أساس  هي  فاألرسة  األرض، 
سبحانه وتعاىل اخللق بخليفته عىل األرض، آدم وحواء، ومّدمها 

بالذرية، ونّظم العالقات األرسية يف كتبه ورشائعه الساموية.
األرسة،  عىل  مّرت  التي  العوامل  من  العديد  إىل  استنادًا  لكن 
السيام ما يتعلق بتحديات العرص يف ظّل حرٍب متعددة الوسائل 
عىل اإلسالم واملسلمني، تم رصد الكثري من الظواهر االجتامعية 
التي أسهمت يف تفكيك األرسة وصواًل إىل الطالق يف حاالت 

عديدة.
تكفل  التي  تلك  ليست  املتكاملة  األرسة  أن  النفس  علامء  يرى 
ألبنائها الرعاية االقتصادية واالجتامعية والصحية فحسب، بل 
هي األرسة التي هتيئ هلم اجلّو النفيس املالئم أيضًا، ومن هنا، كان 
ال بد من إلقاء الضوء عىل العوامل املساعدة يف توطيد العالقات 

األرسية، وتلك التي قد تلعب دورًا يف التفكك األرسي.
ما هي عوامل نجاح العالقة الزوجية

أواًل:  التقارب الفكري
الذكاء  مستوى  حيث  من  الزوجني  بني  الفكري  التقارب  يعد 
تصبح  مناقشتهام  إن  إذ  للتكّيف  مهاًم  عاماًل  الثقافة  ومستوى 
تشغلهم  التي  العامة  واملواضيع  تتقارب  واهتامماهتام  مثمرة 
متكنهم من االشرتاك يف تناوهلا برؤية متشاهبة نوعًا ما مما يقرب 

أفكارمها أو يساعد يف تالؤمهام. 

ثانيًا: التقارب العاطفي
واحلاجة  بالرغبة  الشعور  عىل  املبني  الوجداين  التقارب  إن 
الواحد  األرسي  الكيان  يف  االندماج  إىل  تصل  التي  واالحرتام 

هو أساس الزم للسعادة الزوجية. 
ثالثًا: التقارب االجتامعي

التقارب يف املستوى االجتامعي يساهم يف خلق جو صحي  إن 
لتقارب الزوجني وزيادة الرتابط بينهام ويساعد كذلك عىل النمو 

العاطفي واالجتامعي لألرسة اجلديدة. 
رابعًا: االستقرار االقتصادي

األرسة  دخل  أن  إال  متوافرة  السابقة  العوامل  كل  تكون  قد 
املنزل  يتعرض  وهنا  ال��رضوري��ة  حاجاهتام  يكفي  ال  ضعيف 
االضطراب  يكون  قد  قاهرة،  ألسباب  واالهن��ي��ار  لالهتزاز 
االقتصادي نتيجة لسوء توزيع الدخل، وهنا ينبغي أن يتدارس 
الزوجان دخلهام ويعرفانه متامًا ويشرتكان يف توزيعه بشكل عادل 
وهادف ألن زيادة الوعي وحسن اإلدارة من العوامل األساسية 

التي تساهم يف توطيد هذه العالقة االنسانية واستمرارها.
خامسًا: األبناء

عقياًم  الزوج  كان  فإذا  النسل  حفظ  وهي  هامة  وظيفة  للزواج 
أصبحت احتامالت تفككه أشد إال أنه ممكن أن يكون التفاهم 
باألخذ  األوس��ع  املجتمع  يف  واالندماج  والفكري  العاطفي 
إنجاب  أن  عىل  اهلامة،  الوظيفة  هذه  عن  بدياًل  عاماًل  والعطاء 
األبناء قد يصبح مشكلة فقد تكره بعض السيدات احلمل وقد 
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يعرض  مما  اإلنفاق  كثرة  أو  األعباء  كثرة  من  أبناءها  ترفض 
نفسيتها ألزمة هتدد االستقرار الزوجي. 

سادسًا: احلالة الصحية
إن سالمة طريف الزواج مهم للتقارب واالستقرار بينهام إذ أن 
سوء صحة الزوجني اجلسمية أو النفسية قد تكون سببًا يف إبعاد 
االقتصادية  أو  الزوجية  بواجباته  القيام  عن  الزوجني  من  أي 
من  الزوجية  للعالقة  البد  إذن  بالتفكك،  األرسة  هيدد  مما 
عليه  والتوكل  اهلل  مع  املتينة  العالقة  عىل  أواًل  مبنية  تكون  أن 
الديني، ومن ثم احلب والتقدير واالحرتام،  والتفكر والوعي 
والشعور باالنتامء إىل هذا الكيان األرسي والتعاون يف التصدي 

للتحديات الطارئة.
ما هو التفكك األرسي وما هي أبرز العوامل املؤثرة فيه؟

هو انحالل يصيب الروابط التي تربط اجلامعة األرسية كاًل مع 
العالقة  يصيب  ما  الروابط عىل  يقترص وهن هذه  اآلخر، وال 
الوالدين  عالقات  أيضًا  يشتمل  فقد  وامل���رأة،  الرجل  بني 
من  الرغم  عىل  واضطرابه  الزواج  اهنيار  هو  بالتايل  بأبنائهام، 
ذكرناها  التي  العوامل  وكل  الطالق،  إىل  دائاًم  الوصول  عدم 
فيام سبق، ويف حال عدم استثامرها بالشكل الصحيح،  تعّرض 
األرسة للتفكك واملجتمع لالضطراب، ومن ابرز العوامل عىل 

املستوى النفيس االجتامعي هي:
احل��ارض  ل��ألب  ص��ورت��ان  هناك  الغائب:  احل��ارض  األب   -
الغائب، األوىل هي صورة األب املنهمك بالعمل الذي ال جيد 
أو  املعنوية  املعونة  ليقدم  وقتًا  جيد  وال  أرسته  مع  ليقضيه  وقتًا 
املساعدة لزوجته، وأما الصورة الثانية فهي صورة األب املهمل 
املالية  تأمني حاجات األرسة  ينتهي عند  أن دوره  يعتقد  الذي 
األب  غياب  يتسبب  احلالتني  ويف  أصدقائه،  مع  وقته  ويقيض 

عن أرسته هبذه الصورة بمشاكل كثرية.
- األم احلارضة الغائبة: فاملرأة املنشغلة بعملها عن أرسهتا، قد 
ال متنح الزوج العناية بشؤونه اخلاصة واحتياجاته. كذلك املرأة 
املنشغلة بكثرة لقاءات صديقاهتا، متناسية دورها كزوجة وأم، 

وما حيتاجه زوجها وأطفاهلا منها من العناية واحلب.
- رصاع األدوار: هو من أهم عوامل التفكك األرسي، حيث 

يتمثل بتنافس الزوج والزوجة ليحل أحدمها مكان اآلخر.
- وسائل االتصال احلديثة: بطبيعة احلال فإن إدمان استخدام 
بات  الفيديو  ألعاب  إدم��ان  أو  االجتامعي  التواصل  وسائل 
أمهية  من  الرغم  فعىل  كبري،  بشكل  األرسية  بعالقاتنا  يتحكم 
اإلنرتنت والتقنيات احلديثة يف عاملنا إال أن إساءة استخدام هذه 

التقنيات من شأنه أن يكون عاماًل وجيهًا للتفكك األرسي.
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ما هي مظاهر التفكك األرسي؟
قد يظهر التفكك األرسي يف الكثري من املظاهر، نوجزها فيام ييل:

1. كثرة املشاحنات واخلالفات بني أفراد األرسة. 
2. هجر أحد الزوجني بيت الزوجية. 

3. إمهال تربية وتعليم األطفال
4. احلاالت النفسية غري السوية لألبناء

5. االزدواجية يف التعامل أو القسوة الشديدة عىل األبناء و قسوة 
أحد الوالدين عىل اآلخر

أي  يف  األرسة  تفكك  أن��امط  جلميع  ينظر  ال  أن��ه  بالذكر  وجدير 
الدرجة من األمهية، إال أن الطالق يعد أهم أشكال  جمتمع بنفس 
خلطورة  ونظرًا  استثناء،  بال  املجتمعات  مجيع  يف  األرسي  التفكك 
هذه الظاهرة يف حياة األرسة واملجتمع، فقد قيدته املجتمعات بقيود 
إباحته رشعًا وقانونًا،  شديدة وأباحته يف حاالت حمددة، وهو مع 
وفرصة  وم��راح��ل  ضوابط  للطالق  وجعل  اإلس��الم  ج��اء  وق��د 

للرجوع واملعاودة، ألن الطالق يف نظر اإلسالم أبغض احلالل.
دور املؤسسات واملراكز املعنية بإرشاد االرسة

عامة،  التفكك األرسي  بظاهرة  املرتبطة  باإلرشادات  يتعلق  ما  يف 
فالبد من اإلشارة إىل ما ييل:

باجلانب  املتعلقة  العمل  وورش  وال��دورات  الندوات  إقامة   •
الوقائي أي تثقيف الراشدين غري املتزوجني أو املقبلني عىل الزواج 
بكل ما يتطّلب من أجل إرساء القواعد األساسية حلياة أرسية قائمة 

عىل الواقعية والوعي والثقافة وحتّمل املسؤولية وحسن التدبري
بكل  يتعلق  ما  يف  وتطبيقه  اإلسالمي  الرشع  حول  الوعي  • زيادة 
عدم  يف  األنسب  الوقائي  الطريق  ألنه  الزوجية  احلياة  تفاصيل 
القرآن  إىل  والعودة  األرسية،  املشكالت  من  الكثري  إىل  االنجرار 
الكريم وأحاديث الرسول )صىل اهلل عليه واله ( وأهل بيته عليهم 

السالم يف إطار معاجلة املشكلة عند وقوعها 
هلا  حمددة  برامج  خالل  من  االرسية  التوعية  بسياسة  االهتامم   •
اجلهات  قبل  من  تبنيها  يتم  واضحة  عمل  وخطة  وأهداف  آليات 

واملؤسسات املعنية
من  العائلية  احلياة  تنظيم  وكيفية  األرسة،  بوظائف  الوعي  • زيادة 
املالية  واإلدارة  املنزلية  احلياة  شؤون  وتدبري  االقتصادية،  النواحي 

بشكل عام
• تثقيف األهل عىل األمور الدينية كي  ينشئوا أبناءهم عىل الوعي 

الديني والتفكر واحلصانة الذاتية
• تدريب األهل عىل حلِّ النزعات وفن إدارة اخلالفات الزوجية، 
التدرب  خالل  من  لألبناء  بالنسبة  عملية  كقدوة  الترصف  وكيفية 

عىل احلوار الناجح، املرونة يف التفكري، ضبط االنفعاالت وغريها
• االلتفات إىل دور اإلعالم عامة يف التأثري عىل املفاهيم والسلوك، 
عرصي  بأسلوب  تثقيفية  تربوية  ب��رام��ج  اع���داد  ع��ىل  والعمل 

الستقطاب اجلمهور والتأثري االجيايب لدهيم.
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والنتاج  بالشخصيات  زاخ��ر  الكربالئي  ال��رتاث  إن 
الفكري والديني واألديب الذي ما أن قرَئ يف أي وقت، 
يبقى حيمل حداثتُه وعمقه حتى وان كتب يف عقود مضت, 
ولكي نطلع عىل تراث كربالء أكثر توجهنا إىل شخصيات 
نني تارخييني من خرية كتاب كربالء وطرحنا عليهم  ومدوِّ
التايل: تاريخ كربالء و الرتاث األديب الكربالئي  السؤال 
موسوم بشخصيات كثرية وكبرية، حبذا لو ُتطِلع القارئ 
الكريم عىل أهم هذه الشخصيات، وما هي أبرز األمكنة 
الرتاثية يف كربالء؟ عن هذا السؤال أجابنا سامحة )الشيخ 

نارص األسدي( قائال: 
التكامل،  فسائل  تسقي  ينابيع  مفرداهتا  مدرسة  الرتاث 
ومتأل  الزمان،  سالف  من  الوقود  لتنهل  املشاعر  وتستثري 
حضارية،  قيام  و  وعيا  و  ضياء  الصاعدة  األجيال  طريق 

حيث يولد اإلنسان ويدخل الدنيا من أوسع األبواب و 
هو ال هيتدي إىل سبيل وال يعرف ألف باء احلياة،  كمن 
ينتشله  حتى  عشواء  خبط  يتخبط  دامس  ظالم  يف  يتيه 
املوقف  إىل  يرشده  و  عقله  لينّور  الغابرة  األجيال  تراث 

السليم.
الشهيد  القائد  مشهد  حرص  يمكن  املثال ال  و عىل سبيل 
احلر بن يزيد الرياحي )رضوان اهلل عليه( املرتبع يف قلب 
اإلنسان  أعامق  يف  يوقظ  ينفك  ال  الذي  و  كربالء  مدينة 
حافز اتباع احلق وإلقاء املصالح اخلاصة و املناصب جانبا 
التفاين يف سبيل إحقاق احلق  التضحية و  اخّتاذ مسلك  و 
ملّح  وداع  ومثري،  حمفز  تراث  فمشهده  الباطل،  إبطال  و 

للقيم اإلنسانية و العطاء السخي يف سبيلها.
الكريم  عبد  الرزاق  )عبد  املرسحي  الباحث  األستاذ  أما 

ارث كربالَء... 
تاريخ يتوهج على مّر العصور

دة للطاقات األدبية والعلمية، فما 
اّ

زاخرة باألدب والعلم هكذا هي كربالء, مدينة معطاء ووال

أن اقترن اسمها باإلمام الحسين )عليه السالم( حتى أصبحت مالذا للعلماء والكتاب، فأغلب 

سكنتها القدماء هم من رجال الدين المعتدلين ومن العلماء النابغين والكتاب البارعين، فخرج 

منها الدكتور صالح جواد الطعمة والسيد جواد الهندي والشاعر محمد علي الخفاجي وغيرهم، 

ق على جبين التاريخ، إضافة إلى 
َّ
وكل من هذه الشخصيات هم أيقونة لكربالء ووسام شرف يعل

أن كربالء من المدن التي تحتوي على الكثير من المدارس الحوزوية والنوادي الثقافية، ولها 

فرع التحاد األدباء والكتاب، أخرج شخصيات المعة، كما أن لكربالء المقدسة مقاهٍي كان األدباء 

وال يزالون يتجمعون فيها، وكان فيها بيوت يجتمع فيها علماء الدين إلحياء الشعائر الحسينية، 

 الكثير 
َ
وكان لملتقياتها وندواتها األثر الكبير على الشارع الثقافي والديني في العراق، فتتلمذ

من العلماء من محافظات أخرى في المدارس الحوزوية بداخل كربالء المقدسة. 
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كربالء  يف  العامة  املركزية  املكتبة  عن  فحدثنا  اخلفاجي( 
املقدسة قائال: 

تأسست املكتبة املركزية يف كربالء سنة 944م، وكانت 
أيام  يف  الطالب  إليها  يلجأ  التي  الوحيدة  الوسيلة 
القراءة  لغرض  العادية  األي��ام  يف  وحتى  االمتحانات 
والتحضري اليومي لدروسهم، إضافة إىل ذلك االستفادة 
من الكتب واملصادر التي حيتاجوهنا ألغراض دراساهتم 

وبحوثهم. 
استأجرت  األمر  بادئ  يف  اخلفاجي:  األستاذ  ويضيف 
العباسية/  العامة دارا تعود إىل األهايل يف منطقة  املكتبة 
العقاري  املرصف  مقابل  السالم(  )عليه  العباس  شارع 
احلايل، ثم انتقلت املكتبة إىل بناية تتكون من ثامنية حمال 
امليدان  منطقة  وس��ط  يف  تقع   ،)L( ح��رف  شكل  عىل 
شارع  )حاليا  اإليرانية  احلسينية  املدرسة  بجوار  القديمة 
اجلمهورية( ثم انتقلت اىل بناية شيدت هلا يف عام 956م 
بجوار مدرسة خدجية الكربى االبتدائية للبنات العباسية 
)ساحة  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  ساحة  قرب  الغربية 

البلوش( يف وسط املدينة.
وكان  ورغبة،  بشوق  يرتادوهنا  والطلبة  املثقفون  وكان 
ص��ادق  الشيخ  مرتىض  امل��رح��وم  الشاعر  هب��م  يلتقي 
ليستمعوا إىل أشعاره ويتبادل معهم النكات والتعليقات 
طابع   ذات  ساخرة  نرشة  نصدر  وكنا  الثقافية.  األدبية 

ضياء  قبل  من  ر  حترَّ كيفك(،  )عىل  عنوان  حتت  انتقادي 
اآللة  عىل  بطبعها  يقوم  الذي  اخلزرجي  وأي��اد  النصار 

الكاتبة يف الدائرة التي يعمل هبا..
يف حني أجاب األستاذ الكاتب عبد اهلادي البايب قائال: 

حمافظة  يف  الثقايف  االزده��ار  ديمومة  معامل  أبرز  من  إن 
كربالء املقدسة، هو انتعاش املجالس واملنتديات الثقافية 
نشأهتا  منذ  أجواؤها  أصبحت  حتى  غرسها  طاب  التي 
بقرائح  هازجة  وأعطافها  األدب��اء،  بأنفاس  مشحونة 
والباحثني..  النقاد  بمناظرات  دافئة  وأركاهنا  الشعراء، 
وهذه املجالس كنا نحرض بعضها كمستمعني أو حمارضين 
يف مسائل معرفية متنوعة، ولكننا ال نغفل طرفة عني عن 
أخبار تلك املجالس وما كان يدور يف أروقتها من أخبار 
ومماحكات يف بعض األحيان، تكاد تنسى وتذهب أدراج 
الرياح لوال توثيقها أو نرشها، ليفيد منها من كان حارضًا 

أو يقف عليها من مل حيرض تلك املجالس الثقافية.
الكاريكاتوري  الفنان  عبد  سلامن  األس��ت��اذ  وي��روي 
»كان  فيقول:  املكتبة(  )ف��راش  عكاب  عن  املعروف، 
حني  الكتاب  ويعرف  للقراء،  الكتب  حيرض  من  هو 
الرقم ورسعان ما يذهب اىل » الدوالب » ويأيت  تعطيه 
بأرقامها  املكتبة  كتب  مجيع  يعرف  انه  أي  طالبه،  إىل  به 
من  حمبوبا  اخللق  طيب  الرجل  هذا  وكان  وعناوينها، 

اجلميع«.
املجالس  من  مجهرة  املقدسة  كربالء  مدينة  يف  ويوجد 
الثقافية العامرة بأهلها ومرتادهيا ، ومما يضفي عىل أجوائها 
من هبجة ورسور هو ذلك التنوع املعريف والفكري، حتى 
كأنك يف روض تتسابق فيه أكامم األزهار بالتفتح لتوصل 
والعقائد  بالتاريخ  متخصص  جملس  فهنا  نكهتها،  إليك 
العلمية  امل��ح��ارضات  أجوائه  يف  تتألق  جملس  وهناك 
واألدب��اء  الباحثني  من  نخبة  لتكريم  وآخ��ر  واألدب��ي��ة، 

والفنانني وآخر إلبراز اجلوانب الفنية والتقنية.
والفكر  للعلم  ح��ارضة  املقدسة  مدينتنا  تبقى  وهكذا 
تركوا  الذين  واملفكرين  العلامء  مدينة  ألهنا  واألدب 

بصامهتم املتميزة واخلالدة عىل مّر التاريخ.

الكاتب عبد الهادي البابي: إن من أبرز 
معالم ديمومة االزدهار الثقافي في 

محافظة كربالء المقدسة، هو انتعاش 
المجالس والمنتديات الثقافية التي طاب 
غرسها حتى أصبحت أجواؤها منذ نشأتها 

مشحونة بأنفاس األدباء، وأعطافها 
هازجة بقرائح الشعراء، وأركانها دافئة 

بمناظرات النقاد والباحثين..
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نفحة من نفحات الوالء آلل البيت

 السيد عبد الرزاق الموسوي
ُ

الخطيب

�صــوٌت ح�صينيٌّ �صــدح بذكر �أهل �لبيــت )عليهم 
ة تفا�صيل  �ل�صالم( و�صرد �صريتهم �لعطرة، خا�صّ
فاجعة �لطّف �الأليمة، حيث �خت�ّس بالقر�ءة يف 
�لعديد مــن جمال�س كربالء يف فرتة خم�صينيات 
�لقــرن �مليــالدي �ملا�صي ومــا بعدهــا، و��صتمّر يف 
هــذه �خلدمــة �إىل �أو�خر عمره، �إّبــان عهد منع 
ة  �ل�صلطات �جلائــرة للمجال�س �حل�صينّية، خا�صّ
يف كربالء بلد �مل�صــاب وم�صرح �أحد�ث �لفاجعة 
و�خلطــب �لفادح، �إنه �خلطيــب �حل�صينّي �ل�صيد 
عبد �لــرز�ق �بن �ل�صيد ح�صني �بن �ل�صيد جعفر 
�ملو�صــوي �لغريفي، �لذي ينتهي ن�صبه �إىل �ل�صيد 
�إبر�هيــم �ملجــاب �بن حممــد �لعابد �بــن �الإمام 

مو�صى بن جعفر �لكاظم )عليهم �ل�صالم(.

فتح عينيه يف كربالء املقّدسة سنة )1333ه�( ونشأ فيها، 
القرن  يف  كربالء  استوطنت  أدبية  علمّية  أرسة  برعاية 
آل  هادي  سلامن  السيد  ذكرها  اهلجري،  عش�ر  الثالث 
اشتهر  وقد  وأرسه��ا(،  كربالء  )عشائر  كتابه  يف  طعمة 
احلسن،  والذكر  واألدب  بالفضل  األرسة  هذه  رج��ال 

وتسلسل منها أعالم أفاضل.
)املتوىف  املوسوي  حسني  السيد  احلسيني  اخلطيب  فوالده 
عبد  السيد  مها:  ولدين  أعقب  ال��ذي  1357ه���(،  سنة 
)الذي  مناف  الدكتور  والسيد  ل��ه(،  )املرتَجم  ال��رزاق 
صاهر املرحوم الشهيد السيد حممد صادق القزويني عىل 

كريمته(.

الكريم والنحو وتعاليم  القرآن  وما أن شّب حتى درس 
الدين احلنيف من عبادات ومعامالت عىل مشاهري أعالم 

كربالء، منهم والده السيد حسني، والشيخ عبد الكريم.
وأما صفاته فقد كان )رمحه اهلل( رجاًل صاحلًا حمّبًا للعلامء 
وأهل الفضل، كام امتاز بالورع والتقوى، وله طبٌع رشيف 

وألنواع الفضائل رديف. 
ُملاّم  الفصحى  من  نا  متمكِّ اللسان،  طلق  أيضًا  وك��ان 
لفصاحته  العرفان  أهل  استلطفه  اإلملام،  كّل  بقواعدها 
إىل  وصل  وقد  رقيق،  وشعره  جّم،  أدبه  حديثه،  وحلو 
قصائد  وله  والعلوم،  الثقافة  حقول  يف  مة  متقدِّ مرتبة 
غزل  من  املألوفة  األغراض  يف  قاهلا  شعرّية  ومقطوعات 

�الأحر�ر/ خا�س
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شعره  ومن  منها،  الكثري  يف  فأجاد  وهتاٍن،  ورثاء  ووصف 
اهلل  )س��الم  الزهراء  فاطمة  النساء  سّيدة  رث��اء  يف  قصيدة 

عليها(، وهذه أبيات منها:

احلسني  لإلمام  معجزة  إظهار  يف  قاهلا  شعرّية  مقطوعة  ولُه 
)عليه السالم(، وهي:

البارعني،  بالنسبة خلطابته فكان )رمحه اهلل( من اخلطباء  أما 
املرحوم  الشهري  كربالء  خطيب  يد  عىل  أواًل  تتلمذ  فقد 
الشيخ حمسن أبو احلب )املتوىف سنة 1369ه�(، وعىل والده 
بنفسه  انفرد  ثّم  املوسوي،  حسني  السيد  اخلطيب  املرحوم 
يامرس اخلطابة وذكر أهل البيت )عليهم السالم( حتى صار 
من خطباء كربالء املشهورين، واحلارض يف جمالسه يرى سمّو 
اخلطابة  أعواد  ارتقى  فقد  ذكره،  ونباهة  شأنه  وعلّو  منزلته 
الرؤساء  دواوين  يف  ُتعقد  كانت  التي  احلسينّية  املجالس  يف 
آل  )ديوان  و  آل كمونة(،  )ديوان  منها  وبيوهتم،  والوجهاء 
السيد  )دار  و  الگلگاوي(،  حمسن  احلاج  )دار  ويف  ثابت(، 
)دار  و  وش��اح(،  أمحد  احلاج  )دار  و  االس��رتب��ادي(،  حممد 
احلاج حممد عيل أبو بريسم(، و )دار احلاج سعيد الصّفار(، 

و )دار السيد عبد احلسني املوسوي امللّقب بأيب حلية(.
 : معارصيه-  بعض  لسان  عىل   – جمالسه  ذكريات  وم��ن 
املحرم عىل غري  من  العارش  يوم  إىل جمالسه يف  يأيت  كان  أنه 
غري  ومن  ال��رأس  مطأطئ  القدمني  حايف  املتعارفة،  هيئته 
عباءة )حزنًا عىل مصاب جّده اإلمام احلسني عليه السالم( 

ــــا مــــنَّ ـــــــــَت  ـــــــــي �أدم قـــــــــْد  ـــــــــــُر  ده يـــــــا  �إال 

حــــقــــٍد ـــــــــــاِر  ن يف  د�َرهــــــــــــــــا  ـــــــــَك  وحـــــــــرُق

حـــ�ـــصـــاهـــا يف  مــــــا  �أ�ـــــصـــــقـــــطـــــْت  قــــــــْد  لــــــــذ� 

�حـــفـــظـــوهـــا �أال   : �لـــــنـــــبـــــيُّ قـــــــــاَل  وقـــــــــْد 

ر�ـــــصـــــاهـــــا يف  يـــــر�ـــــصـــــى  �هلَل  ـــــــــــــــاإنَّ  ف

ــــــــــُم حـــــــــــــــادٍث جـــــــلـــــــٍل فــــظــــيــــٍع ــــــــــظ و�أع

ــــــــــر�ٍب( ــــــــــي ُت ــــــاُد مـــــثـــــُل )�أب ــــــق فــــكــــيــــَف ُي

ــــوِل ــــت ــــب �ل ــــى  عــــل هــــجــــمــــَت  �إذ  جـــــفـــــونـــــًا 

خــــــوِل ــــًا عــــنــــَد �لــــــدُّ ــــاطــــم وعــــ�ــــصـــــــــُرَك ف

ـــــــدٍر فــــــحــــــِل �لـــــفـــــحـــــوِل ـــــــي حــــلــــيــــلــــُة ح

ــــــــــا عـــــنـــــكـــــْم رحــــيــــلــــي ــــــــــْد دن فـــــــــــــاإين ق

�ــــصــــوِل �لــــرَّ ــــُت  ــــن ب ـــكـــت  �ـــص �إْن  ويـــغـــ�ـــصـــُب 

ــــهــــوِل ـــــــُه تـــــهـــــوي �جلــــــبــــــاُل عــــلــــى �لــــ�ــــصُّ ل

مــــــهــــــوِل خــــــــطــــــــٍب  ـــــــــــــــْن  ِم هلِل  فــــــيــــــا 

ـــــــــاهـــــــــرْه مــــــــعــــــــجــــــــزٌة ظــــــــــــاهــــــــــــرٌة ب

ــــــِه ــــــــــــــْن كــــــفِّ ـــــــَق �لـــــــــعـــــــــاِمـــــــــُل ِم تـــــــعـــــــلَّ

�لــــفــــ�ــــصــــا يف  ــــــقــــــًا  مــــــعــــــلَّ دقــــــــاِئــــــــقــــــــًا 

ـــُه ـــحـــَب ن قـــ�ـــصـــــــى  قـــــــْد  �أْن  �أيـــــقـــــنـــــو�  قـــــــْد 

ـــنْي ـــص ـــ� ـــح ـــل ل ـــــــرٌة  ـــــــظ ن �أدركـــــــــــتـــــــــــُه  �إْذ 

�لــــــطــــــاهــــــرْه بـــــالـــــبـــــقـــــعـــــِة  ــــــال  ــــــرب ك يف 

ُمـــــــكـــــــهـــــــَربـــــــًا وروُحـــــــــــــــــــــــُه فـــــــاغـــــــرْه

ــــــــــُه نــــــاظــــــرْه ــــــــــُه �لـــــــنـــــــا�ـــــــسُ ل وحــــــــــوَل

�الآخـــــــــــــرْه �إىل  ــــــــارْت  �ــــــــص وروُحــــــــــــــــــُه 

ـــــاَر رهــــــــن �لـــــ�ـــــصـــــخـــــرِة �لـــــعـــــامـــــرْه فـــــ�ـــــص
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غري  من  املجلس-  دخوله  فور  احلسيني  الشعر  بقراءة  ويبدأ 
إىل  الرقاب  يتخّطى  وهو  اخلطباء-  عند  املتعارفة  املقّدمة  ذكر 
أبياتا خمتارة من قصيدة  أن يصل إىل املنرب، وغالبًا ما كان يقرأ 
مفجع  عاشورائي  وبلحن  شكر،  احلسني  عبد  الشيخ  املرحوم 

حزين، والتي مطلعها:

إىل أن يبلغ الذروة يف اإلفتجاع يف هذا البيت:

فكانت هيأته ُتثري شجى املستمعني فيجهشون بالبكاء؛ ليستمر 
بعدها يف نعيه لسيد الشهداء )عليه السالم(.

من  األخرية  العش�رة  يف  يقرأ  كان  أنه  أيضًا:  الذكريات  ومن 
شهر حمرم احلرام جملسًا يف جامع الشهرستاين الشهري ب� )جامع 

للصحن  الشهداء  باب  ُقبالة  موقعه  كان  ال��ذي  الصايف(- 
احلسيني الش�ريف- ويف ليلة ذكرى شهادة اإلمام زين العابدين 
)عليه السالم( كان يقرأ خطبته التي ألقاها يف مسجد بني أمّية 

أمام الطاغية يزيد )عليه لعائن اهلل(. 
)منتخب  منها:  بعد،  ُتطبع  مل  خمطوطة  مؤّلفات  وللمرتَجم 

األخبار(، و )املصائب احلسينّية(.
ذكر  بنسائم  معّطرة  بأجواء  حافل  ُمباَرك  عمر  وبعد  وأخريًا 
أهل البيت )عليهم السالم( ورسد سريهتم ال�ِمعطاء ومعاناهتم 
ال�ُمفجعة فارق احلياة يف ليلة شتوّية كئيبة حزينة، تزامنت مع 
فرتة التضييق عىل إقامة املجالس والشعائر احلسينية، فقد تويف 
 ،) 1978/2/1م  املوافق   ( 22/صفر/1398ه�  يوم  مساء 
عًا املنرب احلسينّي، وبأسف وأسى حمّبيه ومرتادي  جمالسه،  مودِّ
وُشيَِّع تشييعًا حافاًل حض�رته نخبة من معارفه وحمبيه، وقد وري 
مقربته  يف  املقّدسة  كربالء  يف  عليه(  تعاىل  اهلل  )رضوان  الثرى 
األرشف،  النجف  طريق  عىل  يقع  الذي  ال��وادي  يف  اخلاّصة 

وأقيم جملس الفاحتة عىل روحه الطاهرة. 

العام  األمين  والد  الموسوي  الحسين  عبد  السيد  المرحوم  بيت  في  عزاء  مجلس 
للعتبة الحسينية المقدسة السيد جعفر الموسوي

نـــــــــــــــز�ٍر �آل  �لـــــــــــــبـــــــــــــد�ر  �لـــــــــــــبـــــــــــــد�ر 

ــــــكــــــو� عـــــــن نــــــ�ــــــصــــــاِئــــــُكــــــْم كــــــــــلَّ خـــــــدٍر هــــــّت

ــــاِر ــــف ــــصِّ ــــ� ــــسِ �ل ــــ� ــــي ــــــا بــــــــنَي ب قــــــد ُفــــنــــيــــتــــم م

ـــــــى �الأكــــــــــــــــــــــــو�ِر ـــــــل ـــــــــــــــــذِه زيـــــــــــنـــــــــــٌب ع ه
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كام ذكر املرحوم الشيخ عباس احلائري- ال�ُمقيم يف قم املقّدسة 
عىل  الفاحتة  ُأقيمت  أنه  األيام(:  )حوادث  كتابه  يف  حينها-  يف 
قم  يف  ال�ُمقيمني  الكربالئّيني  اخلطباء  ِقبل  من  الطاهرة  روحه 
روحه  عىل  الفاحتة  الكربالئّية  اهليئة  أقامت  وكذلك  املقّدسة، 

الطاهرة.
وقد رثاه وأّرخ وفاته خادُم أيب الفضل العباس )عليه السالم( 
الش�ريف،  صحنه  رحاب  ويف  الكربالئّي،  الصّفار  عيل  احلاج 

هبذه القصيدة:
ـــــن �أعــــــــــايل �جُلــــــــــدوِد ــــِر م ــــخ ــــف نــــبــــعــــُة �ل

ـــــــــاعـــــــــٌر وخــــــطــــــيــــــٌب ــــــــــريُّ و�ـــــــــص ــــــــــن م

ـــبـــقـــًا ز�ِق �أزهــــــــــــَر �ـــصَ ـــــــــــــــرَّ جنـــــــُم عـــــبـــــِد �ل

وحــــــــــــــذ� حــــــــــــــذَو و�لــــــــــــــــٍد وُجــــــــــــــــدوٍد

ـــــــِر عــــــزٍّ ـــــــاب ـــــــن وتــــــ�ــــــصــــــامــــــى عــــــلــــــى م

ــــاًل ــــي ــــص ــــ� ـــــًا �ـــــصـــــبـــــَط �أحــــــــمــــــــٍد وُم ـــــي ـــــاع ن

ــــْم ــــاُه ــــم ــــًا ِغـــــــــلَّ َمـــــــــْن �أبــــــــــــاَح ِح ــــف ــــصِ ــــا� ك

ـــــــــْن �أطـــــــــــلَّ ِدمـــــــاُهـــــــْم ــــحــــًا كـــــــلَّ َم فــــا�ــــصِ

ــــِه ــــي ــــن ـــــــدٍر وب ـــــــي هــــــاِتــــــفــــــًا بــــــا�ــــــصــــــِم ح

ــــاٍء ــــن ــــص ـــــــَرُه مبــــــــــــدِح � ـــــــع ـــــــصِ نــــــاِظــــــمــــــًا �

ُهـــــجـــــوِد دوَن  �الأعــــــــــــــــــو�ِد  ولــــــ�ــــــصــــــاُن 

�حُلـــــ�ـــــصـــــوِد بــــــــنَي  ــــــفــــــوِف  ــــــطُّ �ل يف  ـــــٌم  عـــــل

ــــقــــوِد ــــُع �ل بــــــِن جـــعـــفـــٍر يف  ــــنٍي  ُحــــ�ــــص ــــــــْن  ِم

ــــوِد ــــع ــــصُ � يف  ـــــــُه  وجنـــــــُم ُغــــــــَريــــــــٍف  ِمــــــــــْن 

ـــــمـــــوِد ّ �لـــــ�ـــــصُ ـــــاين  ـــــع م ــــا  ــــه ب ــــــوٍف  ــــــف ط يف 

ـــــــوِد ـــــــُوج ــــــر�ٍر ُدمــــــــــــــوَع عــــــــنِي �ل ــــــم ــــــاح ب

لِّ و�خَلــــــنــــــا و�جُلــــــحــــــوِد ــــــــــــُذّ ِمــــــــْن بـــنـــي �ل

ـــــِل كــــــــلَّ �لـــــُقـــــيـــــوِد ـــــي ل ـــــدَّ ـــــال ــــــرً� ب ــــــصِ كــــــا�

ــــوِد ــــص ــــ� ــــــــــِف �حَل ـــــــَرغـــــــِم �أن عـــــــْن يـــــقـــــنٍي ِب

ُخــــــمــــــوِد ودوَن   �ً نـــــــــــــــريِّ ــــــــــــزْل  ي مْل 

ً� كــــرميــــًا ز�ِق ُحــــــــــــرَّ ـــــــــــــــرَّ عـــــا�ـــــسَ عـــــبـــــُد �ل

ــــًا ــــقــــيَّ ـــــــيـــــــاِب ن ــــــــَر �لـــــــثِّ ــــى طــــــــاِه ـــــ ــــص ــــ� وم

ــــــوٍد ــــــَط )َك �أرِّخ:  ــــنِي  ــــص ــــ� �حل ــــــــــاِب  رح يف 

ــــــوِد ــــــه ــــــُع ــــــل ــــــــــظــــــــــًا ل ـــــــــًا وحــــــــــاِف وتـــــــــقـــــــــيَّ

ـــــــعـــــــوِد ٍة و�ـــــــصُ ــــــــــــــاَج ِعــــــــــــــــــــزَّ الِبــــــــ�ــــــــصــــــــًا ت

ــــــوِد( ــــــل �خل نـــــحـــــَو  ز�ِق  ــــــــــــــــــرَّ �ل عـــــبـــــُد  ر�َح 

ــــــــــ 1398ه
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البالغة  هنج  اختاذ  وجوب  يف  الثانية  الفريضة  كانت  فيام 
مصدرًا من مصادر التفسري بوصفه كتابا يمثل جزءًا مهاًم 
من تراث االمام النابع يف مضامني القرآن الكريم ومن هنا 
الفاعل  الضوء عىل احلضور  لتسلط  الدراسة  جاءت هذه 
امري  االمام  بينه  الذي  القرآين  النص  ألسس ومعايري فهم 
املؤمنني )عليه السالم( من خالل خطبه ورسائله ووصاياه 

مما حفل هبا هنج البالغة.
فهذا البحث هيدف اىل الكشف عن اثر هنج البالغة يف فهم 
النص القرآين وانتاج النموذج التفسريي املستوعب لكافة 
االضاءات  هذه  وكل  التفسري  عليها  يبتني  التي  االسس 
الدراسة  هذه  ملنهجية  العامة  اخلطوط  وضع  يف  اسهمت 
تفاسري  يف  البالغة  هنج  )اث��ر  تتناول  ان  اختارت  التي 

االمامية يف القرن اخلامس عرش اهلجري(. 
وقد انتظمت الدراسة يف مقدمة وثالثة فصول وخامتة..

االمام  جهود  كشف  ملحاولة  منها  االول  الفصل  تصدى 
متوزعًا  وجاء  الكريم  القرآن  خدمة  يف  السالم(   )عليه 
)عليه  االمام  خصائص  منها  االول  استقرأ  مبحثني  عىل 
االمام  ريادة  الثاين  القرآين وعالج  النص  فهم  السالم( يف 
الفصل  وتكفل  وعلومه  القرآن  تفسري  يف  السالم(  )عليه 
الثاين بالكشف عن مصدرية هنج البالغة يف التفسري فجاء 
النص  فهم  ضوابط  االول:  تناول  مبحثني  عىل  موزعًا 
ذكر  الذي جاء عىل  بالثاين  ليختم  البالغة  القرآين يف هنج 

بعض االمثلة التفسريية من هنج البالغة.
التوظيفية  املستويات  عند  الثالث  الفصل  توقف  فيام 

عل���ى  تنطل���ق  البح���ث  اهمي���ة 
اس���اس بناء منظومة من االسس 
الق���رآن  ف���ي تفس���ير  والضواب���ط 
اّص���ل له���ا أمي���ر  الت���ي  الكري���م 
المؤمنين )عليه السالم( فضال عن 
ذلك ممن افاد من المفسرين في 
عملية توظيف نصوص نهج البالغة 
ف���ي عملية التفس���ير وعلى وفق 
ذل���ك فقد كانت مش���كلة البحث 
تدور حول فرضيتين، االولى: إمكان 
ال���ذي وضعه  االف���ادة م���ن المنهج 
واس���س له أمير المؤمنين )عليه 
الس���الم( وكيفية إف���ادة الباحثين 

منه في عملية التفسير.

يعدها : �صياء �الأ�صدي

أثر نهج البالغة في تفاسير اإلمامية 
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جملة حمكمة تعنى بالبحوث والدراسات اللغوية واألدبية 
من  أكثر  فيها  التحرير  أرسة  وتضمُّ  املختلفة  بفروعها 
صدر  وقد  وخارجه  العراق  داخل  من  أستاذا  عرشين 
منها )25( عددا، ونالت صدى طيبًا من اجلهات العلمية 
والثقافية السيام جامعة بغداد واملستنرصية وبابل وميسان 
وذي  والقادسية  والبرصة  والسليامنية  وأربيل  وواس��ط 
الثقايف  الطابع  ذات  املؤسسات  عن  فضاًل  وكربالء  قار 

واللغوي. 
والدة  مع  بالتزامن  )2014م(  عام  يف  تأسيسها  وكان 
/1435ه���(  رجب   13( يف  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام 
املجلة  ان  اىل  االشارة  املوافق )2014/5/11م( وجتدر 
لقسم  التابعة  العريب  اللغة واالدب  دار  تصدر عن شعبة 
وبعدد  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  العامة  النشاطات 
 ،A4  صفحات )212 صفحة( بحجم طباعي من نوع
عن  الصادرة  العلمية  املجالت  اعتامد  آلية  اىل  واستنادا 
اعتامد  ال��رشوط  توافر  عىل  وب��ن��اًء  ال��دول��ة،  مؤسسات 
والبحث  العايل  التعليم  وزارة  قررت  العلمية  املجالت 
للنرش  ومعتمدة  حمكمة،  علمية  كمجلة  اعتامدها  العلمي 

العلمي والرتقيات العلميَّة يف اجلامعات األكاديميَّة.

مجلة دواة

القرن  يف  االمامية  تفاسري  يف  البالغة  لنهج  )التطبيقية( 
اخلامس عرش اهلجري اذ تناول املبحث االول منه عينات 
االثر يف املستوى العقائدي ،وعالج الثاين جتليات االثر يف 
الذي  الثالث  باملبحث  الفصل  وختم  التعبدي  املستوى 
وانتهى  االخالقي،  املستوى  يف  تطبيقية  نامذج  استعرض 
وقف  التي  النتائج  الهم  توضيحًا  ضمت  بخامتة  البحث 

عليه الباحث ثم ذيلت بتوصيات واقرتاحات«.
يف  االمامية  تفاسري  يف  البالغة  هنج  )اثر  أن  بالذكر  جدير 
هنج  مؤسسة  عن  صدر  اهلجري(  عرش  اخلامس  القرن 
)الشيخ  للباحث  املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابعة  البالغة 
الكفيل  )دار  االوىل  الطبعة  وكانت  اخل��زاع��ي(  حمسن 
للطباعة والنرش والتوزيع يف العراق كربالء املقدسة، سنة 

.)2015
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ــــنــــاهــــا ـــــرى وَقـــــــــــد مـــــــــالأ �لـــــــــوجـــــــــوَد �ــــصَ ـــــص ـــــ� ُب
ــــهــــا ــــحــــقِّ ــــــي قــــــــــــاَل �لــــــنــــــبــــــيُّ ِب ــــــت ِتـــــــلـــــــَك �ل
ــــا ــــه ــــدوِم ــــــُر ُق ــــــط ..ِع ــــــسِ ــــــردو� ــــــِف ُتـــــفـــــاحـــــُة �ل
ـــــــــا ـــــــــوُده ـــــــــٌة لــــــلــــــعــــــاملــــــنَي وج ـــــــــم ـــــــــي رح ه
ـــــاُف غــــــــد� ِمـــــــثـــــــااًل �ـــصـــاِخـــ�ـــصـــًا ـــــف ـــــع فــــيــــهــــا �ل
�أو�ـــــصـــــاِفـــــهـــــا يف  �الإعــــــــــجــــــــــاِز  �آيــــــــــــــُة  ـــــــي  ه
ـــا ـــه ـــِل ـــث مِل ــــــــو�ُه  �ــــــــصِ ـــــــــــْن  وَم  .. �لــــــو�ــــــصــــــيِّ زوُج 
ــــفــــاطــــٍم ِل �لــــقــــ�ــــصــــيــــَم  �خـــــــتـــــــاَر  ـــــــــــورى  �ل َربُّ 
ـــــــيِّ ِزفــــــاُفــــــهــــــا ـــــــه ـــــــَب �لـــــــــنـــــــــوُر لــــــلــــــنــــــوِر �ل
ــــــــن هــــــــذ� �لــــِبــــنــــا ــــاِن ِم ــــط ــــب ــــص ــــ� وَتــــــــــَفــــــــــّرَع �ل
بـــــــيـــــــٌت لــــــــــُه خـــــــلـــــــَق �لــــــــــوجــــــــــوَد �إلـــــُهـــــنـــــا
ــــى ــــل ــــُع �ل َربِّ  �إىل  ــــا  ــــن ــــُت ــــل ــــي ــــص و� ــــــــــــــُم  وُه

ـــــــوالهـــــــا ـــــي ل ـــــل ـــــت ـــــع ــــــــــا كـــــــــــــــــاَن نـــــــــــــــــوٌر ي م
َلــــــِفــــــد�هــــــا �أنــــــــــــا  روحــــــــــــي  فـــــــــاطـــــــــٌم..  ذي 
ــــا ــــو�ه ــــح ــــــــا َف ــــــــه ــــــُر �جِلــــــــــنــــــــــاِن.. وروُح ــــــط ِع
ـــــــــد �أحـــــيـــــاهـــــا ــــــُن َق ــــــم ــــــرح و�لـــــــــــر�ِحـــــــــــُم �ل
وِلـــــــــــــذ� َفــــــقــــــد �ـــــــــصـــــــــاَدْت جـــــمـــــيـــــَع ِنــــ�ــــصــــاهــــا
ـــــّو�هـــــا ــــــبــــــحــــــاَن َمــــــــــــْن ِمــــــــــــْن نــــــــــــــورِه �ـــــص �ــــــصُ
ـــــا ـــــاله ــــــــنَي �لــــــــــــــــورى.. �أع وهــــــــــَو �لــــــــــــــذي.. ب
ــــه ــــط ـــــُد ِل ـــــي ـــــع ـــــص ـــــ� ـــــــــــــُر �ل ـــــــــــــّزَل �خل ـــــــــــــَن وَت
ـــــذ�هـــــا �ـــــصَ ـــــــــوَد  ـــــــــوج �ل ـــــــــــمَّ  َع فـــــــرحـــــــٌة  ذي 
ـــــرعـــــاهـــــا ــــــٍة.. ِف ــــــان ــــــم ِلــــــلــــــديــــــِن خـــــــــرُي �ــــــص
ــــــــا لــــــهــــــم.. َفــــدحــــاهــــا! ــــــــَده و�الأر�ــــــــــــــــسُ �أوج
فـــــــــــاَز �لـــــــــــذي �ّتــــــــخــــــــَذ �لـــــــوديـــــــعـــــــَة جــــاهــــا

�لع�صرون من جمادى �الآخرة.. ذكرى والدة �صّيدة ن�صاء �لعاملني موالتنا فاطمة �لزهر�ء )عليها �أف�صل �ل�صالة و�ل�صالم(..
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�َصيدي، ال �صيَء �أ�صهل من روؤيِة �ملوِت؛ �لنا�ُس حني يرونه يتوقفون.. 
�إمياٌن عميق بيقني؛  �أَهُلُه.  ُيَهلَّل، وكما هو  �أَْن  �هلُل  ُيِحبُّ  َكما  يَهلَّلون، 
�أنهم منذ ميالدهم يف �أج�صاٍد مرحتلة. و�أنَت لن تبارح مكانك �لبّتة 
، و�أنا �أتاأمل كي �أبقيَك يف قلبي، وحني يعانقني نورْك �أرتبك، يخّيل 
�يلَّ �أن ذر�عيك يك�صو�نني �صياًء، ومينح قلبي �أماًل وتهيئ يل رحمة 
�أركع  �أر�ين  عليَك  �ألح  ولكي  بالغة،  غبطة  من  و�أبكي  �أ�صت�صعرها.. 
حنني  عظيم،  �صرود  تر�بك،  �صدمي  على  و�أرمتي  يدّي،  �إليك  با�صطًا 

عظيم كامنان فيك. �أح�س �أنني �أُربُك ببكائي ر�حتك. 
كاملغازل  تــدور  �ل�صّيارة  �حلدباء  روؤيــة  من  �أ�صهل  �صيء  ال  �صيدي، 
على  ينطوي  قلٌب  لها  حتملها  �لتي  و�الأكتاف  جدثك،  حول  �لفائرة 
نف�صه وينمو باإر�دة �لباقي �حلّي، وُرعْب �ملوت ير�فق �خلائفني بني 
�صعادة.  منا  �أكرث  هم  �لوالية  نهج  على  �ملوتى  بينما  وود�ع،  توّجع 
و�أنَت متعن موغاًل يف قلبي، تب�صط �صياءك علّي..  �نف�ُس عن جبيني 
و�أغرزها يف �صدري ويدي  و�أن�صر يف عروقي رحمة،  بي  مّر  �خلوف، 
ــاء،  و�مل �ل�صمت،  يل  وهــْب  با�صمك،  ينفد  ال  عطاء  ذي  جــاٍر  كنهر 
و�لرجاء كي �نطلق بكلماتي، وفمي، ودمي الأجل عقيدتك. كل �صيء 
و�لو�صوء  و�لت�صرع حتت قبتك،  زيارتك،  �ل�صهد يف فمي..  له مذ�ق 
برتبتك، و�لت�صهد، و�لتَهّليل، و�ل�صالة.. فهن �ملالذ بعد مالذ ع�صقك 

و�صيلتي وغايتي حتى مماتي يف رحاِب ح�صرتك. 
�صيدي، �أنّى يل �أن �أتو�صل بك، و�أنا �أرهف �صمعي �إليك، و�أناجيك كاأي 
�أعمى �أو مَن به م�َس با�صمك، �ن ت�صتمر �أنفا�صك فوق �أنفا�صي، وتعر 
ل  �أنفا�صي فوق توفيقاتك مرتعة بالر�صا كي  ت�صت�صيء روحي، ويخ�صّ

ج�صدي برت�ب �أرجل مريديك، َيِهَمي  يف عيني لقياك.

ني.. 
َّ
أشعُر أن

 ببكائي راحتك
ُ

ربك
ُ
أ

أيها الوطُن
حني ُي�صتلب �لوطن، وُيجرح بنوه، ينغمر �ل�صعر�ء يف �صرق 
�إن كان  �أ�صابه..  ما  و�لبكاء على  لنعيه،  �الأر�س وغربها، 
�الأمر يف "وطننا" �أو �الأوطان �الأخرى.. فاإن �صياعه يعني 

�صياَع بنيه.
يكْن(  �لدين  )ويّل  �لر�حل  �مل�صري  �ل�صاعر  ترجم  هكذ� 
يف  حــا�ــصــرً�  ــك  ذل جنــد  حيث  وطــنــه،  �جتـــاه  �إح�صا�صه 
يف  ن�صرها  �لتي  �لوطن(  )�أيها  بعنو�ن  �مل�صهورة  ق�صيدته 
�لوقوَف  و�خرتنا   ،1898 �صنة  �مل�صري(  )�لر�ئد  جريدة 
عندها، تذكريً� لي�س فقط مبا �أ�صاب وطننا �أو �أمّتنا، بقدر 

ما �أننا نذّكر �أنف�صنا مب�صوؤوليتنا �جتاهه.. فنحن �أبناوؤه.
يقول �ل�صاعر:

يبكي بنوَك وي�صحُك
�لزمُن

ماذ� �أ�صابَك
�أيها �لوطُن؟

ما �أو�صكْت �أن تنتهي
حمٌن

�إال وجاءْت بعدها حمُن
�أما �لر�صوُم

فاإّنها ُدر�صْت
�أما �لرجاُل فاإّنهم

ُدفنو�
�لع�صُر ر�جْت

�صوُق باطلــــــــــِه
فاحلقُّ فيه ما له

ثمُن
فطَن �لر�يا

للذي وقعو� فيه
وبع�ُس �لنا�ِس

ما فطنو�!
يا قوُم

هّبو� من م�صاجِعكْم
طاَل �ملدى

حّتى َم ذ� �لو�صُن؟!

من ذاكرة األدب..
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�إال �أنه ومع هذ� �العرت�ف �ل�صفيف من �لكاتبة، فقد حظيت 
و�لقارئات  �لقّر�ء  من  �لكثري  باإعجاب  �لق�ص�صية،  جمموعتها 
�أكرثهم قد  و�أن  كتابتها، خ�صو�صًا  الأكرث من ثالثني عامًا من 
�أبالغ  "ل�صت  �إحد�هّن:  �إذ تقول  قر�أها وهو بعمر �صغري جدً�، 
�أجمل ما قر�أت، حيث يخاطب  �لكتاب من  عند قويل �ن هذ� 

�و  �ديانهم  عــن  �لنظر  بغ�س  �لفتيات  وخ�صو�صًا  �ل�صباب 
هو  ما  بكل  �لتم�صك  على  ويحثهم  �جتاهاتهم  �و  جن�صياتهم 
�صام وما من �صاأنه �ن يرتقي مب�صتوى �الإن�صانية من دين و�أفكار 

و�أخالق وطر�ئق �ملعاملة بني �لنا�س".
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“األحرار” رصدت ردود القارئات
لقصص الشهيدة )بنت الهدى(.. 

حكايات واقعية ومعالجة إسالمية

تركت لنا الش���هيدة العلوية )بنت الهدى( آمنة الصدر )رضوان اهلل تعالى عليها(، مجموعة 
قصصي���ة في غاية األهمية والجمال، كونها حوت على العديد من المفاهيم التي يبحث 

عنها الشباب وأسئلتهم التي يثيرونها وقد ال يجدون أجوبة شافية لها.
وبينم���ا تّق���ُر الكاتبة الصدر، أنها ليس���ت بقصص، حي���ث تقول: "أحاول قب���ل اآلن أن أكتب 
قصة، إال أن هذا الذي أقدمه اليوم ال يعدو أن يكون صورة من صور المجتمع الذي نعيشه، 
وانموذجًا من واقع الحياة التي نحياها، حيث تتصارع قوى الخير والش���ر وتلتحم العقيدة 

بجيشها الفكري والروحي في معركة مع حضارات االستعمار وأخالق المستعمرين".



شــعــر الــنــجــف األشـــرف 
في القرن العشرين
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�صملت �أُطروحة �لدكتور�ه هذه للباحث �حمد كرمي علو�ن على 
مقّدمة ومتهيد و�أربعة ف�صول وخامتة وملحق يعّرف بال�صعر�ء، 
�الأول:  )�لف�صل  عنون  حيث  و�ملــر�جــع،  �مل�صادر  قائمة  ثــّم 
و)�لف�صل  �لــكــرى(  و�أمناطها  مفهومها  �ل�صعرية:  �ل�صورة 
و)�لف�صل  �لزماين(  �لت�صكيل  ذ�ت  �ل�صعرية  �ل�صورة  �لثاين: 
و)�لف�صل  �ملكاين(  �لت�صكيل  ذ�ت  �ل�صعرية  �ل�صورة  �لثالث: 

�لر�بع: �ل�صورة �ل�صعرية ذ�ت �لت�صكيل �ل�صردي �لزمكاين(.
�إىل عدد من �لنتائج، من  �أطروحته  وخُل�س �لباحث يف نهاية 
�لذي  �ل�صعر  هو  �الأ�صرف  �لنجف  ب�صعر  �ملق�صود  �أّن  �أبرزها: 
ُوِلــدو�  �لذين  �ل�صعر�ء  �أحدهما  �ل�صعر�ء،  من  فريقان  كتبه 
ون�صاأو� يف �ملدينة نف�صها، و�لثاين �ل�صعر�ء �لذين هاجرو� �إليها 
�أجو�ءها  فعا�صو�  و�أجنبية،  وعربية  عر�قية  �أخرى  ُمدن  من 
ثالثة  على  تنق�صم  �ل�صعرية  �ل�صورة  و�أّن  بثقافتها.  وتاأّثرو� 
�أمناط كرى، ميّثل �الأول �قرت�بها من �ملو�صيقى، وميّثل �لثاين 
�قرت�بها من فّن �لر�صم، ويقربها �لثالث من مبد�أ �ملحاكاة. كما 
و�لتالوؤم  �ل�صجع  و�يقاع  و�لقافية  �لوزن  �أّن  �لباحث  ��صتنتج 
و�لتكر�ر و�لتو�صيح تعدكلها من �أهّم �الأدو�ت �لفاعلة يف �نتاج 
لدر��صة  بديال  منهجا  وقــّدم  �لزماين،  �لت�صكيل  ذ�ت  �ل�صورة 
�ل�صورة ذ�ت �لت�صكيل �ملكاين يعتمد در��صة �لبنية على �أ�صا�س 
�ملنطق  دخل  �لتي  �لقدمية  للمناهج  خالفا  �مل�صابهة،  عالقات 
�الأر�صطي يف بنائها. كما بنّي معا�صرة �ل�صعر �لنجفي، وال �صيما 
يف فّن �لرثاء، وذلك من خالل ميله �إىل �لتد�خل مع فّن �ل�صرد 
بظهور �ملالمح �لدر�مية يف �ل�صعر )�الإن�صادي( على نحو مكّثف، 
�لتي  �ل�صعرية  �ل�صور  من  �أنو�عًا  وّفــرت  �ل�صرد  تقنيات  و�أّن 
تظهر يف تعّدد �الأ�صو�ت وطر�ئق تقدمي �ل�صخ�صية وتوظيف 
تقنيات �ل�صينما، وهو ما �أّدى بدوره �إىل �عتماد متا�صك �أبيات 
ُتن�صئ  نامية  كلية  �صورة  لتوليد  �حلدثي  �لتتابع  على  �ل�صعر 

عالقة و�صل بني �ملا�صي و�حلا�صر.

�نق�صمت  �لهدى(  )بنت  لل�صّيدة  �لق�ص�صية  �ملجموعة 
ثالث  على  �الأول  �ملجلد  حــوى  جمــلــد�ت،  ثالثة  على 
ق�ص�س طويلة وهي )�لف�صيلة تنت�صر، ليتني كنُت �أعلم، 
ق�ص�س  �أربع  في�صم  �لثاين  �ملجّلد  �أما  ورجل(،  �مر�أتان 
طويلة وهي )�صر�ع من و�قع �حلياة، لقاء يف �مل�صت�صفى، 
�ملجّلد  �أما  مكة(،  تالل  على  ذكريات  �ل�صائعة،  �خلالة 
�لثالث ف�صّم �أربعة ق�ص�س طويلة �أي�صًا وهي )�لباحثة 
عن �حلقيقة، كلمة ودعوة، بطولة �ملر�أة �مل�صلمة، �ملر�أة 
عليها  �لقر�ء  �صد  يف  �لكاتبة  جنحت  وقد  �لنبّي(،  مع 
ملعرفة �الأحد�ث �لتي توّزعت بني ق�ص�صها �ملمتعة، ف�صاًل 
عن تقدمي �لدرو�س �لثمينة عن �حلياة وح�صن �ملعاملة 

ومبد�أ )حب �الإن�صان لغريه مثلما يحب لنف�صه(.
�لــقــارئــات  ردود  مــن  ـــددً�  ع )�الأحـــــر�ر(  تتّبعت  ــد  وق
و�حلديث عن جتاربهن بعد قر�ءة �ملجموعة �لق�ص�صة 

�لكاملة للعلوية �ل�صهيدة )ر�صو�ن �هلل عليها( ومنها:
�لقارئة )�أمنية مهيمن(: "من �صل�صلة �لكتب �لتي قر�أتها 
و�الإعد�دية،  �البتد�ئية  �ملرحلة  بني  و�أنا  بد�ياتي  يف 
�أقد�س كثريً� هذه �ملرحلة و�لكتب �لتي �صاركتني �لرحلة 
فيها الأنها �صكلت يّف �لكثري. هذ� �لكتاب �إىل جانب �إثر�ئه 
�الأدبي و�الجتماعي و�حلياتي يل، عّرفني بال�صيدة بنت 
�أقرتب  وكاأنني  ق�ص�صها  �أقر�أ  و�أنا  باأنني  و�صعرت  �لهدى 

منها".
�لعامة  �ملفاهيم  "جت�صيد  �صعيد(:  )حميدة  �لقارئة 
�لهدف من هذه  �لنظر �الإ�صالمية يف �حلياة هو  لوجهة 

�لق�ص�س �ل�صغرية لبنت �لهدى".
�لتي  �لرو�يات  �أف�صل  "من  �ل�صيخ(:  )فاطمة  �لقارئة 
وجه  على  و�لــ�ــصــبــاب  �ملــر�هــقــني  وت�صتهدف  ُتنا�صب 
�ملفاهيم  وتثبيت  لــر�ــصــم  حمــاولــة  يف  �خُلــ�ــصــو�ــس.. 
�الإ�صالمّية �الأ�صيلة يف �لعقل و�لقلب بطريقة ق�ص�صّية 

جميلة وهادفة".
�لقارئة )ليلى فا�صل(: "يحمُل �لكتاب بني دفتيه �لكثري 
جدً�  �صّيق  ق�ص�صي  باأ�صلوب  �ملفيدة  و�لتجارب  �لعر  من 
يف  �هلل-  رحمها   - جنحت  قد  مقايل.  باأ�صلوب  ــارة  وت
يحملها  �لتي  �خلاطئة  �ملفاهيم  من  �لعديد  ت�صحيح 
�ل�صباب و�ملجتمع �مل�صلم عن �الإ�صالم من خالل كتاباتها 

�الأدبية �لر�قية جدً�".



دمهُ يشبه ماء الوطن

الى روِح الشهيِد البطل الشيخ )هاني محّمد محَسن الشمرَي(

رجٌل أقسمَ بالعقيدةِ وبالمذهِب، وبالثأر أن ال يغمض عَينًا حتى يطهَّر المقدسات من دنس 
التكفير الداعشي والمرتزقة، وخونة الدين واألرض والوطن؛ فالرجل الذي تنتمي روحهُ للشهادة، 

يظلَّ يدًا عاشقة للعطاء، ودمًا مُشرئبًّا، وروحًا مُجْلجلًة كصهيِل العاتيات، وسيفًا مخضبًا يوم 
يضْرى النزال.. فسارَ على درِب الشهادة من غيِر ميٍْل، دُونما رَعشة قلب، رأس، مدّرعًا ِبهُدى 

اهلل واألئمة األطهار. صلى وطاف حول جدث الغالب على كل غالب علي بن أبي طالب، طوافَ 
الخُشوعْ ليغْدو مقاتاًل مع صوت النداء الكفائي ال يهابُ المَنوْن.     

�الحر�ر: حيدر عا�صور
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وعدها  الذي  أمه  فأنا  ليودعني،  سيأيت  »هاين«  الشيخ  ان  البد 
فالتمعت  بالدموع،  عيناها  اغرورقت  العمرة.  مناسك  ألداء 
عاممته البيضاء أمام عينيها كلؤلؤة جمردة يف سامء صافية مشمسة. 
فأنه  ويدهيا.  رأسها  وُيقّبل  ص��دره،  إىل  حيتضنها  وهو  حتس  مل 
التي  والعربة  أمه  عيني  يف  تتألأل  دموع  بدون  املوقف  يتخيل  مل 
ستنطلق من صدرها احلنون. فقد وعدها بالعمرة وختم جوازهيام 
ودفعت مصاريف وحرّضت األم كل مستلزمات مكة واملدينة.. 
مقاتاًل  القتالية  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  فرقة  سامء  يف  وحلق 
كيف  الفضية  شاشاهتا  عرب  املرئية  القنوات  له  شهدت  يقهر  ال 
خارطتها  يرسم  وهو  النرص(،  جرف  الصخر)  جرف  حتررت 
يرتْع،   ) )اجُل��بُ ان  رغم  حكمتها  وينرش  اجلديد،  العقيدة  لزمن 
أنياهبا الزرق يف ديار أنفسنا )أهلينا( يف  والذئاب املتوحشة تنرش 
الغضا  مْجر  املعارك  عناقيد  يف  »هاين«  الشيخ  كان  الوطن.  غربية 
والندى، يزخ طيب وينقذ مظلوما ويقتل كافرا، وصوته احلسيني 
فيه رْنٌة يسمع نِداُه كل الهٍث وخائٍف من كفر )داعش(، كانت 
وال  ص��دري،  اىل  يأيت  نرص  كل  ووراء  النرص.  س��ورة  صوالته 
حديث له إال القضاء عىل جرذان اإلرهاب الداعيش، وال يفكر 
األحالم  باقي  مثل  يل  بدا  حلم  الشهادة..  األوح��د  باحللم  إال 
دام  التي  بلد  وتطهري  املعارك يف حترير  من  وبعد سلسلة  أين  غري 
بقاؤه فيها ستة أشهر، ويف آخر معركة أصيب إصابة اخلطرية يف 
يده اليرسى، اكتشفت خطئي. كانت الشهادة بالنسبة له أكرب من 
حلم واعمق من وجود.. فقد قاوم الوجع ودماؤه جتري، زحف 
الثأر  أو يساعده يف اخذ  وحده نحو اهلدف، فلم جيد من يسعفه 

مجيع  استشهد  فقد،  حلظتها  يف  يقينه  هو  هذا  واملنتظر،  اهلل  سوى 
أفراد جمموعته، وصل قريب من مدرعة ل�)داعش(.. حتسس يده 
متركز  عليها..  تواىل  الذي  الرصاص  بفعل  هتشمت  قد  فوجدها 
السادسة صباحًا،  الساعة تشري إىل  الرتايب. كانت  يف اقرب ساتر 
ال  مدرعة  عىل  حكيمة  بشجاعة  واستوىل  نقطته  وثبت  قواه  مجع 
تقدر بثمن.. بمجرد وصول املجاهدين غاب عن الوعي ليحمل 
إىل مستشفى كركوك، وتم إنقاذه لريجع إىل مدينته واسط وسط 
عز مقاتل ال بعده عز ومل يشف متامًا من جروحه، ولكن روحه 
متعلقة بالسواتر وأخبار احلشد الشعبي ويعطي توجيهات ويتابع 
عن كثب جمموعته القتالية.. حتى جاء نداء القتال مرة أخرى وما 
قلب  فيها يف  توغل  مصريية  معركة  بإدارة  حتى كلف  التحق  ان 

العدو من أجل حتجيم قواهتم ورصدهم، وإطفاء قناصهم الذي 
ال يفلت منه أحد. كانت مهمة الشيخ صعبة جدًا، وفيها أكثر من 
حموٍر وجبهة، ولكنه هبدوئه املعروف وصمته الذي خيطط لألمام 
يعرف هذه  الشهادة.. كل من حولِه  أو  باالنتصار  إال  بال رجعة 
اخلاصية فيه، فهو بطل ال يقهر وقائد حمنك مقدام ال يعرف معنى 
شظايا  أصابته  وأوسمة  بمجموعته  الشيخ  تقدم  أبدا.  الرتاجع 
عروقه  فيه  توغلت  ذلك  مع  وقدمه،  وساقه  اليمنى  يده  تكحل 
احلمية، وشم ريح اجلهاد الكفائي فايقظ فرسان املرجعية الدينية 
العليا ولبس درعه وارسج قناصته التي اجتهد ان يكون فيها فنانًا 
)داعش(  منه  فصاحت  وامل��وت.  والرش  احلقد  غربان  صيد  يف 
باقي  لتنفيذ  الشعبي  الطريق ألبطال احلشد  فتح  الويل والثبور.. 
هبالة  املعركة  بدأت  و)البوشج�ل(،  حترير)الصقالوية(  مهمة 
من الدروع املفخخة واألحزمة احلية والقنص عن بعد وتفخيخ 
الشوارع والبيوت.. مل يصرب يف موقعه بعد ان اكتشف ان منطقة 
)الصق�الوية( يترسب منها جرذان مفخخة وبكثرة وكأهنم جماميع 
مّر.  حلمها  نوارس  لتقتل  اجليف،  وحل  يف  نفسها  دفنت  فئران 
وصل الشيخ القائد إىل املنطقة وأحاطها هبمة وقوة فوجدها عبارة 
والفر..  للكر  انفاقًا  )داعش(  منها  جعل  مهجورة  أحواض  عن 
فشهادة أهل ق�ري�ة )الشجي�ري�ة( ج�ن�وب العاصمة بغداد 2006 
حني استنجدوا باحلشد الشعبي فكان الشيخ هلا، اخرج املجاميع 
واستعاد  القرية  عمق  يف  توغلها  رغم  جحورها  من  اإلرهابية 
القرية ورشفها بكل كياسة ودماثة خلق. فهو رجٌل أينام يرى دمُه 
ينتفْض، فدمه يشبه ماء الوطن.. فال يتوقف غرية حني يسمع نداء 

اإلغاثة ملظلوم. ولكن هنا قد لعب )داعش( لعبة الشيطان الرجيم 
فقد أومهوا الشيخ حني خرجوا بمالبس اجليش والقوات األمنية 
حتصنه  ورغم  هويتهم،  من  ليتأكد  حلظات  رصدهم  عن  توقف 
حتت  اليرسى  اجلهة  يف  مميتة  بإطالقة  لعني  قناص  قنصه  بالدرع 

الدرع. 
استشهد ابني الشيخ،  وآه يا هاين، صّف من دمنا يرتاصف فوق 
ارض باع بعض أهلها الضمري، وحدي أنتظُر قمر الكوت لتزفه 
واسط األم وحتمله أكف اخلاجية -والكفيفان- وهتزج لروحك 
2016 يف مدينتك   / 1 يوم اجلمعة 29 /  كل -شمر- فصباح 
رهبم  عند  األحياء  مركب  وركبت  شهيدًا  سجلت  -الصويرة- 

يرزقون. 

رجٌل أينما يرى دمهُ ينتفضْ، فدمه يشبه ماء الوطن. ال يتوقف غيرة حين يسمع نداء
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نظرا لموقع مدينة كربالء المقدسة الديني والسياحي والجغرافي بدأ العمران فيها يأخذ منحى جديدا 
كسائر المدن العراقية الكبيرة، فقد انتقلت اليها اساليب جديدة من التصميم والبناء واالنماط وعناصر 

المفردات المعمارية الحديثة، فقد استحدثت مديرية بلدية كربالء منتصف القرن السابق عددا من 
االحياء السكنية المحيطة بالمدينة القديمة، والتي تحولت من احياء صحراوية ومستنقعات الى احياء 
سكنية ذات بناء حديث يالئم التطور العمراني الحاصل والتكنولوجية الحديثة... ولمعرفة المزيد عن 
أقدم االحياء السكنية في المحافظة والتي تعد من أبرز تراثها القديم التقينا األستاذ التربوي )علي 

عبود ابو لحمة الشمري( أحد ابرز المؤرخين في كربالء والذي بين قائال:

ما هي أقدم االحياء السكنية في كربالء المقدسة؟

كيف كانت؟ وما هو مدى مواكبتها 

للتطور العمراني الحديث؟
خ

اري
الت

يء 
�س

ء ت
بال

كر
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اقدم احياء
كربالء  حمافظة  يف  السكنية  االحياء  أول  هو  احلسني:  حي   �1
العراق  يف  امللكي  العهد  اواخر  اىل  تأسيسه  تاريخ  ويعود 
حمافظ  عهد  يف  1956م(   � )1955م  عامي  بني  ما  وحتديدا 
احلي  اسم  اقرتن  والذي  السعد  حسني  )املترصف(  كربالء 
حمافظة  يف  السعد(  )حي  عىل  ينطبق  احلال  وكذلك  باسمه، 
ملحافظة  تابعا  قضاء  )سابقا(  كانت  عندما  )حاليا(  النجف 

كربالء.
منطقة املرشوع

ان حي احلسني يف بداية تأسيسه كان يقع خارج حدود بلدية 
تسمى  كانت  صحراوية  منطقة  عن  عبارة  وهو  كربالء، 
ب�)املرشوع( نسبة ملرشوع مولدات كربالء التي نقلت من حملة 
وكانت  )الفسحة(،  القديم  بمسامها  املدينة  داخل  اخلان  باب 
واضيفت  توسعت  وبذلك  كهربائية  مولدات  ثالث  بدايتها 
وان  مولدات،  سبع  فأصبحت  كهربائية  مولدات  اربع  اليها 

لألدوات  خمزن  عن  عبارة  هو  احلايل(  الوقت  )يف  املرشوع 
املخزن  ذلك  ويقع  كربالء  بلدية  ملديرية  التابعة  الكهربائية 
بالقرب من مركز تراث كربالء يف حي احلسني بمسامه احلايل 
مقابل حي االسكان الذي هو عبارة عن بيوت جاهزة تأسست 
االسكان  بني  ويفصل  االول،  العراقي  اجلمهوري  العهد  يف 
التجارية وبعض  وحي احلسني شارع عام عىل جانبيه املحال 
البيوت والعيادات الطبية اخلاصة باألطباء وكذلك املجمعات 
الطبية يف اجلهة املقابلة اليرسى عند مرورك من داخل املدينة 

نحو حي النرص.
شخوص سكنوا حي احلسني

القلية  القلة  اال  احد  مل يسكنه  تأسيس حي احلسني  بداية  ويف 
لبعده  وذلك  كربالء  يف  املعروفة  الشخصيات  بعض  من 
فلسا،   )50( ب�  الواحد  املرت  سعر  وكان  القديمة  املدينة  عن 
مثل  املعروفة  الشخصيات  بعض  قديام  احلسني  حي  وسكن 
خري  عيل  حممد  السيد  العالمة  كمونة،  احلسني  عبد  )الشيخ 
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الدين، كذلك احلاج حمسن اجللبي(، ويف حي احلسني )سابقا( 
التي تأسست عام )1958م  القديمة  املعلمني  دار  بناية  كانت 
وكذلك  البناية،  هذه  طالب  احد  هو  واملتحدث  1959م(   �
سوق واحداكان يسمى سوق )الكويتي(، ويف الوقت احلارض 
ممتلئا  احلي  واصبح  االجياب  نحو  وتغري  الوضع  انعكس  فقد 
احلدائق  بعض  وتتخلله  احلكومية  والدوائر  واملحال  بالسكان 

واملقاهي الشعبية.
جامع راس احلسني..

يف وسط احلي جامع كبري حتيط به شوارع رئيسة ثالثة، وهو أول 
جامع انشئ يف حي احلسني سمي بجامع رأس احلسني )عليه 
السالم(، تيمنا بمسجد رأس احلسني الصغري يف شارع السدرة 
توسعة  خالل  من  م  هدِّ والذي  القديمة،  كربالء  مدينة  وسط 
شارع السدرة احلايل املقابل لباب السدرة )احد ابواب الصحن 
اىل  السدرة  باب  من  يمتد  الشارع  وهذا  الرشيف(،  احلسيني 
مقام صاحب الزمان )عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف( عىل هنر 

احلسينية احلايل يف حملة باب السالملة.
حي رمضان وحمطة القطار

املحافظة حيث  القديمة يف  2� حي رمضان: وهو من االحياء 

عىل  احلي  وزع  اجلمهوري،  العهد  اىل  تأسيسه  تاريخ  يعود 
بلدية  مدير  عهد  يف  للمواطنني  سكنية  اراض  قطع  شكل 
كربالء )صادق اخلطيب(، وبلغت مساحة كل قطعة )150( 
املواطن عريضة  تقديم  اكثر، وذلك من خالل  او  مربعا   مرتا 
)طلب( حتتوي عىل طابع ابو الدرهم )50( فلسا فقط، وسابقا 
كربالء  ملحطة  موقع  كان  وايضا  كربالء  قطار  عليه  يمرُّ  كان 
سابقا )املتنزه احلايل(، وبعد ذلك يمرُّ بحي العامل الذي تأسس 
عام 1960م، ثم يذهب القطار اىل احلر الصغري ثم اىل منطقة 

)عون( ثم سدة اهلندية احلالية ثم العاصمة بغداد.
السعدية نسبة للسواعد

3� حملة السعدية او حي السعدية: تقع هذه املنطقة عند اخلروج 
من حملة املخيم ثم القزوينية واجلمعية، وهي اقرب منطقة اىل 
املدينة القديمة وأول من سكنها عشرية السواعد الذين نزحوا 
من حمافظة العامرة، وان بعض رجاهلا درسوا يف مدرسة اخلطيب 
يقع  السعدية  وبجانب  باسمهم،  سميت  فإهنا  لذلك  الدينية 
حي العلامء الذي تأسس عام 1940م، وكان سعر املرت الواحد 
والقصب، وهي  بالربدي  اراضيه  وبنيت معظم  فلوس   )10(

منطقة تعد مهملة ومهملة.
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حي العباس منطقة منخفضة
القديمة وسكنها  للمدينة  منطقة  اقرب  العباس: وهو  4� حي 
معظم اهايل كربالء ال سيام اهايل حملة باب بغداد، وتم تأسيسه 
رئيس  السعداوي  امحد  طريق  عن  اجلمهوري  العهد  بداية  يف 
وهي  االهايل،  عىل  وزعها  بدوره  الذي  املساكن  بناء  مجعية 
بغداد  اىل  املؤدي  الرئيس  العام  الشارع  عن  منخفضة  منطقة 
والذي يمتد اىل منطقة عون وقضاء املسيب، وكان احلي سابقا 
يأيت  له جماري، وبعد هذا احلي  عبارة عن مستنقع ثم اسست 
واالن  بستنة  اراضيه  ومعظم  حديثا  اسس  الذي  الزهراء  حي 
يضم مدرسة ابتدائية ومستوصفا ومسجدا قرب الشارع العام 

الرئيس.
حي الشعلة وسبب تأسيسه؟

سابقا،  االنصار  وحي  حاليا  امللحق  وهو  الشعلة:  حي   �5
يبدأ من املقربة القديمة حتى هناية احلي الصناعي بالقرب من 
يعود  احلي  هلذا  النزوح  بداية  وان  العام،  احلسيني  املستشفى 
ملجموعة مشاكل حدثت خالل العهد اجلمهوري لسكنة حملة 
باب بغداد قرب هنر احلسينية احلايل حيث اشتعلت فيه النريان 
واحدثت جمموعة من املشاكل لذلك قرر حمافظة كربالء آنذاك 

عبود الشوك ابعادهم عن هذه املنطقة واسكنهم خارج كربالء 
سابقا بالقرب من الوادي القديم، ومعظم سكان هذا احلي من 
الذين هاجروا اىل كربالء، لذلك سمي بحي  املناطق اجلنوبية 

االنصار سابقا وامللحق حاليا.
طريق )كربالء � بغداد( مرورا باألقضية والنواحي

6� طريق كربالء � بغداد القديم: كان الطريق اىل بغداد يف العهد 
امللكي يبدأ من حملة باب بغداد مرورا بناحية اجلرية، ويقع يف 
منتصفه قرص اثري قديم الحد شخصيات كربالء القديمة اال 
بخان  ويمرُّ  العطييش  ناحية  يصل  ثم  خان(،  )مصطفى  وهو 
العطييش االثري القديم ثم يصل اىل املسيب، وهو طريق ضيق 
وبجانبه بساتني كربالء القديمة، وكان السفر يف العهد امللكي 
بغداد  اىل  املسافرين  لنقل  البسيطة  اخلشبية  العجالت  بواسطة 
العهد  ويف  احلديدية،  العجالت  عدد  لقلة  نظرا  طويلة  وملدة 
بغداد  باب  حملة  من  يبدأ  جديد  شارع  فتح  االول  اجلمهوري 
اىل ناحية عون ثم املسيب وبعدها االسكندرية ثم احلصوة ثم 
طريق املحمودية ومنها اىل العاصمة بغداد )وهو الطريق العام 

احلايل(.
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يعدُّ مزار السيد اسماعيل ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق )عليهم السالم( في الحلة واحدا 
من المزارات المهمة التي تشهد توافد أعداد كبيرة من الذين يتوجهون لزيارة ذراري العترة 

الطاهرة والتبرك بمراقدهم ومزاراتهم المشرفة، ورغم زياراتهم بشكل مستمر خالل المناسبات 
الدينية اال ان الكثير من المواضيع الخاصة بهذا المرقد قد تكون مُغيبة عن المحبين، وهذا ما 

سنتطرق إليه في هذا التقرير بدءا من تاريخ تشييد هذا المزار المشرف والمراحل التي مرَّ بها الى 
الجهة المشرفة عليه والنشاطات والمناسبات التي يشهده المرقد المشرف.

مزار السيد اسماعيل ابن اإلمام موسى الكاظم             

و حقيقة مرقده الشريف في الحلة

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar  Weekly ل�سنة 2021 م

48 جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar  Weekly ل�سنة 2021 م

48

فة
�رش

امل
نا 

رات
مزا

A



بوابة احلديث حول هذا املوضوع أجرهتا )األحرار( مع )احلقوقي 
ابن  اسامعيل  السيد  مرقد  سادات  احد  الشمري(  خضري  عائد 
االمام موسى الكاظم )عليهم السالم(، والذي حتدث عن تاريخ 

هذا املرقد واملصادر التي تؤكد وجوده حيث قال: 
»مرقد السيد اسامعيل )عليه السالم( املتوىف يوم )25( من شهر 
بمنطقة  الراهن  الوقت  يف  تعرف  منطقة  يف  200ه�  عام  شوال 
)كوام السيد اسامعيل( عىل طريق )كربالء - احللة(، وقد سكن 
اىل جانب هذا املرقد الرشيف هؤالء )الكّوام( قبل اكثر من اربعة 

او مخسة أظهر. 
مصادر تؤكد وجود املرقد

السيد  مرقد  اشاروا واكدوا عىل وجود  الرواة  الكثري من  وهناك 
عىل  املوجودة  الصخرة  عىل  عالوة  املكان  هذا  يف  اسامعيل 

رضحيه املقدس واملثبت عليها تاريخ وفاته سنة )200( للهجرة، 
كذلك هيأة املزارات الشيعية والتي كانت تعرف بالسابق )دائرة 
االوقاف(، وخرائط الكاسرتو عام 1938م املثبت يف الكثري من 

املصادر التارخيية والرتاثية، واشارت اىل املرقد يف هذا املكان.
مراحل تشييد املزار

من  مراحل  بأربع  مرَّ  اسامعيل  السيد  مزار  »ان  الشمري:  وتابع 
املرقد عبارة  السابع عرش والثامن عرش كان  القرن  التشييد، ففي 
البناء  تطور  ثم  والربدي،  القصب  من  ُمشيد  بسيط  مزار  عن 
ليتحول املزار من القصب والربدي اىل طني، بعدها جاء الطابوق 
االخرية  املرحلة  ثم  ومن  الثالثة،  املرحلة  يمثل  والذي  الفخاري 
بناء  شملت  والتي  احلايل  الوقت  يف  موجودة  ما  وهي  البناء  من 

سياج حييط باملزار وبعض االروقة واملرافق الصحية للزائرين.
جملة االحرار اال�سبوعية
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صعوبة توسعة املرقد
املرقد  توسعة  عدم  وراء  السبب  ان  اىل  الشمري  لنا  ويردف 
ارض  هي  باملرقد  حتيط  التي  االرض  ان  اىل  يعود  الرشيف 
عىل  القائمون  حاول  وقد  بابل،  اثار  مديرية  اىل  وتعود  اثرية 
التوسعة  اجل  من  الرسمية  املوافقات  عىل  حيصلوا  ان  املرقد 
وقد  بسيط،  جزء  عىل   باحلصول  اال  تثمر  مل  حماوالهتم  ان  اال 
تم بموجبها بناء السياج املحيط باملرقد وبعض االروقة )ايوان 
الوضوء،  للزائرين واماكن  الصحية  داخيل وخارجي(واملرافق 
قرابة  اىل  يتبعه  وما  السياج  اىل  اضافة  املستغلة  املساحة  لتصل 

)1200(م2.

خالل  عادة  تكون  امُلرشف  املرقد  اىل  الزائرين  توافد  اىل  مشريا 
يومي اخلميس واجلمعة من كل اسبوع لكون املرقد يقع بالقرب 
السالم(،  )عليه  احلسن  االمام  بنت  رشيفة  السيدة  مزار  من 
اسامعيل )عليهم  السيد  وفاة  يوم 25 شوال، يف ذكرى  كذلك 
باكستان  من  القادمني  للزائرين  بالنسبة  االيام  وباقي  السالم(، 
ولبنان وايران وغريها من الدول، كام يشهد املرقد إقامة املجالس 
وصفر  حمرم  شهري  خالل  املعزية  املواكب  واستقبال  احلسينية 
من كل عام، وُيعرف السيد اسامعيل لدى املحبني ب� )صاحب 
الكرامات والرباهني(، وقد حصلت بفضل اهلل سبحانه وتعاىل 

وبركاته الكثري من الكرامات للزائرين.
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عائدية االموال
املرقد  يف  ترصف  التي  االموال  عائدية  وحول 
يتبعها  التي  واآللية  الزائرين،  قبل  من  الرشيف 
قال:  هبا  الترصف  حيث  من  املرقد  عىل  القائمون 
املالية عىل أساس  التعامل مع املرقد وعائديته  »يتم 
القوام  يعتمدها  إدارة  )وهي  اخلاصة  االدارة 
املسؤولون عن املرقد يف إدارة االموال(، حيث يتم 
ويتم  القوام،  تناوب  حسب  االموال  مع  التعامل 
مجع االموال لتقديم اخلدمة للزائرين وتوفري املأكل 
أعامل  اىل  اضافة  املرقد،  عائدية  من  هلم  واملرشب 
االموال  هذه  اخذ  جيوز  وال  املرقد،  وإعامر  ترميم 
والترّصف هبا مامل تكن لصالح املرقد الرشيف وهذا 

رأي املرجعية الدينية العليا. 
االعرتاف باملرقد

مسّجل  اسامعيل  السيد  مزار  »ان  الشمرًي:  اكد 
االوقاف  انقسمت  وعندما  الشيعية،  املزارات  يف 
املرقد  اصبح  الشيعي  الوقف  ديوان  هناك  واصبح 
عىل ديوان الوقف الشيعي، وبعدها اصحبت مجيع 
املراقد عىل هيأة املزارات الشيعية، اماًل ان تويل هيأة 
املزارات الشيعية االهتامم هبا املرقد الرشيف لكون 
مساعي  لدهيم  املرقد  عن  املسؤولني  االشخاص 
تتوقف  ومساعيهم  اهتاممهم  ان  اال  املزار  لتطوير 

وفقا إلمكاناهتم املادية املحدودة.
)عليهم  البيت  اهل  ذراري  قبور  كثرة  عن  ونوه 
ممن  من  الكثري  »هناك  وقال:  املنطقة،  يف  السالم( 
سيد  من  بدءا  املنطقة،  هذه  يف  ودفنوا  استوطنوا 
الكاظم )عليه السالم( واخيه  ابن موسى  اسامعيل 
)يعسوب الدين( بمسافة ليست بالبعيدة، ويف اجلهة 
االخرى هناك )سيد ادريس(، كذلك يف منطقة قريبة 
الكاظم(،  موسى  االمام  احفاد  احد  امحد  )السيد 
ذراي  مراقد  من  الكثري  تواجد  اسباب  من  ويرجع 
املناطق  هذه  يف  السالم(  )عليهم  االطهار  االئمة 
الطف  معركة  بعد  جاءت  التي  الكبرية  احلركة  اىل 
االليمة ودفن اجساد العرتة الطاهرة يف كربالء، لذا 
االمام  لزيارة  بابل  حمافظة  عرب  يأتون  ذرارهيم  كان 
احلسني واخيه ايب الفضل العباس )عليهم السالم(، 

وكذلك لالبتعاد عن بطش االمويني والعباسيني«.
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حيتوي متحف اإلمام احلسني )عليه السالم( عىل قطع 
أثرية نادرة ونفيسة، من بينها منرب يقّدر عمره ب� )165 

عامًا( ويمتاز بمواصفات متيزه عن بقية املنابر.
وقال، أصيل الصايف، مسؤول ترشيفات املتحف، ملركز 
طويلة  لفرتة  استخدم  املنرب  »هذا  إن  الدويل:  االعالم 
العديد من  واعتاله  الرشيف  احلسيني  الصحن  داخل 
اخلطباء البارزين والرواديد يف الفرتات السابقة، حيث 

يقدر عمر املنرب بحدود )165 عامًا(«.
بطريقة  مصنوع  أنه  املنرب  هذا  يميز  »ما  بأن  ويضيف 
املسامري،  استخدام  دون  بعضها  مع  األلواح  تركيب 
وُصنِع من اخلشب املنقوش عىل طريقة اخلاتم الرشيف 
اخلالصة  الفضة  م��ن  خيوط  فيها  يستخدم  وال��ت��ي 

والنحاس والعاج الطبيعي والَصدف«.
تعّرض  »املنرب  ان  املتحف  ترشيفات  مسؤول  وب��نّي 
السنني  يف  التخزين  وسوء  االمهال  بسبب  ارضار  اىل 
العتبة  ان  إال  معامله،  بعض  ضياع  اىل  ادى  مما  السابقة 
عام  بعد  املقتنيات  بجميع  اهتاممها  اول��ت  احلسينية 
)2003 م( ومن بينها هذا املنرب، حيث اوعزت إدارة 

العتبة احلسينية بفتح متحف خاص بمقتنيات ونفائس 
العتبة احلسينية، وعملت عىل صيانة كل ما موجود فيه 

وعرضه كتحف فنية أمام الزائرين«.

نرش مركز كربالء للدراسات والبحوث يف العتبة احلسينية 
علميًا  بحثًا  الشاملة  احلضارية  موسوعته  وعرب  املقدسة 
تأرخييًا للمسترشقة اإليطالية الشهرية »لورا فيشيا فاجيلريي 
L.Veccia Vagleri« قامت من خالله بتوثيق تفاصيل 

النهضة احلسينية املباركة.
التاريخ  قسم  ع��رب  بالكامل  املنشور  البحث  يف  وج��اء 
دقيقة  تفاصيل  الثامن،  بجزئه  املوسوعة  يف  اإلسالمي 
فرتة  منذ  السالم(  )عليه  احلسني  لإلمام  املباركة  احلياة  عن 
وفقًا  رافقتها  التي  واملعجزات  والكرامات  املبكرة  طفولته 
ألشهر املصادر الدينية والتأرخيية، باإلضافة اىل رشح دقيق 
ملراحل الثورة احلسينية ضد الظلم والطغيان األموي إنتهاًء 
بإستشهاد سبط رسول اهلل )عليهام السالم( والنتائج املرتتبة 
عن ثورته املباركة عىل إمتداد التاريخ اإلسالمي واإلنساين 

ككل.
يذكر أن الربوفسورة لورا فيشيا فاجيلريي )أو كام يسميها 
سنة  مواليد  من  إيطالية  مسترشقة  هي  فاغيلري(  البعض 
نابويل  جامعة  يف  كأستاذة  عملت  قد  وكانت   ،1893
من  عددًا  األكاديمية  حياهتا  خالل  أّلفت  حيث  الرشقية، 
الكتب املتخصصة يف التحليل التارخيي واملؤسيس والثقايف 

بخصوص العاملنّي العريب واإلسالمي.
جدير بالذكر أن البحث متوافر يف مراكز البيع املبارش التابعة 

للعتبة احلسينية املقدسة.

اإلمام الحسين                 
متحف اإلمام الحسين                 بقلم مستشرقة إيطالية
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العاصمة  ه��ّز  ال��ذي  اإلره��ايب  االع��ت��داء  كشَف 
بني  وجرحى  شهداء  وخّلف  بغداد،  العراقية 
بشكل  الشيعة  املسلمني  يستهدف  أنه  املدنيني، 

مبارش.
تنظيم  أّك��ده  للشيعة،  املستمر  االستهداف  هذا 
وكالته  نرشته  ال��ذي  بيانه  يف  اإلره���ايب  داع��ش 
لرضب  هيدف  »ك��ان  أنه  أّك��د  حيث  اإلخبارية، 

املسلمني الشيعة«. 
اإلرهابيني  »التفجريين  أّن  أمنيون  خرباء  ويؤّكد 
كانا أشبه بالرد من قبل التنظيم اإلرهايب بعد اهلزائم 
الكبرية التي حّلت به وإيقاع اخلسائر املستمرة بني 
الذين  الشعبي  احلشد  أبناء  أي��دي  عىل  صفوفه 

حّرروا املحافظات الغربية والشاملية من دنسه«.
شهدت  املاضية  القليلة  »األشهر  بأّن  وأضافوا 
جهدًا أمنيًا مكثفًا من قبل القوات األمنية العراقية 
نينوى  حمافظات  يف  الشعبي  احلشد  وق���وات 
وصالح الدين ودياىل وتكريت واألنبار يف متابعة 
وقتل  اعتقال  عن  أثمرت  والتي  النائمة  اخلاليا 

العديد من اإلرهابيني«.
الثقة  نزع  يريد  اإلرهايب  »التنظيم  أّن  إىل  ولفتوا 
من  األمنية  بقواهتم  العراقيني  لدى  جديد  من 
تستهدف  التي  اإلرهابية  األع��امل  ه��ذه  خ��الل 
أعامل  »هكذا  أّن  إىل  مشريين  اآلمنني«،  املدنيني 
إرهابية تؤكد بأن التنظيم اإلرهايب أفلَس يف أيامه 

األخرية«.

من  الرشقي  اجلنويب  اجلزء  يف  الواقعة  ألبانيا  دولة  شعب  يعتقد 
أوروبا، ان املوىل أبا الفضل العباس )عليه السالم( قد زار بالدهم 
وترجل من فرسه عىل قمة احد اجلبال، ودليلهم عىل ذلك املعتقد 
عىل  راية  لعمود  وآخر  فارس  وقدم  حصان  حلافر  أثرًا  هنالك  ان 

حجر يف الطريق اىل قمة اجلبل.
ولكن حقيقة االمر كانت حينام أن بعض املؤمنني أحرض  قبضة من 
تراب قرب أيب الفضل من كربالء إىل ألبانيا عام )1620م( للترّبك 
ما  دفن  فقرروا  الرتاب،  هذا  بركة  الناس  والحظ  الشفاء  وطلب 
تبقى منه يف قمة جبل تيموري الذي يبعد )200 كم( إىل اجلنوب 
الرشقي من العاصمة تريانا من أجل أن حتّل الربكة عىل اجلبل كله، 
ومع مرور  األيام تم بناء قبة مميزة عىل موضع دفن الرتاب واصبح 

مزارًا وتغري اسم اجلبل اىل جبل )عباس عيل(.
منذ  حيتفلون  وأطيافهم  دياناهتم  اختالف  عىل  األلبان  وأصبح 
ذلك الوقت وحتى اليوم ملدة مخسة ايام من كل عام خالل الفرتة 
)20-25 آب( حيث هيمون بصعود اجلبل البالغ ارتفاعه )2417 

مرتًا( ويقومون بنحر الذبائح وطبخ الطعام وتوزيعه عىل الفقراء 
واملساكني باسم أيب الفضل العباس 

ح: داعش اإلرهابي يصراّ

 نهدف لضرب الشيعة 

مقام أبي الفضل العباس

          في ألبانيا  
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نبذة خمترصة
واجلسدية  التحولية  االع��راض  من  تقسيامت  فيه  املرض  ان 
مستقرة  شخصيته  والذي  الواعي  االنسان  وطبعًا  املتعددة، 
يف  خلل  لديه  ال��ذي  ولكن  املحنة  ه��ذه  يتجاوز  ان  يمكن 
الشخصية او قلق مزمن او لديه توتر يف شخصيته فال يستطيع 
جتاوز هذه املشكلة سواء يسمع او يشاهد يف الواقع او التلفاز، 
فمثال يشاهد برناجما طبيا عن االزمة القلبية التي من اعراضها 
فاذا  مّنا تصيبه تلك آالم والعالمات  الصدر والعديد  أآلم يف 
ضغوطات  او  شخصيتك  يف  مشكلة  الشخص  لدى  كانت 
عمل او مشاكل يف العائلة سينعكس هذا املرض جلسمه ويقول 
اذهب  ان  فيجب  واجهاد  تعب  ولدي  اآلالم  هذا  نفس  لدي 
واراجع طبيب القلبية، وبالفعل من اول زيارة له لطبيب القلبية 
سيقوم االخري بإجراء الفحوصات والتحاليل واعطائه العالج 
وبالتأكيد الطبيب احلاذق هو الذي يصل اىل التشخيص بسهولة 
واخبار املريض بأن فحصه الرسيري واملختربي سليامن ولكن 
يبدو هناك مشاكل اخرى نتيجة الضغوطات النفسية او غريها، 

فيحتاج اىل  ان تستشري طبيب اختصاص النفسية.
اخللل بالكادر الصحي او املريض

ولكن يف بعض االحيان انه الطبيب قد ال يوصل هذه الفكرة 
ومرتني  مرة  املراجعة  حتت  املريض  يبقى  او  صحيحة  بصورة 
وثالث حتى يصل للتشخيص، او قد ال يستطيع الطبيب من 
الطبيب سيقوم  ان  املناسب فاملشكلة  التشخيص  اىل  الوصول 
املضاعفات  االحيان  بعض  ويف  والعالجات  االدوية  بإعطاء 
اجلانبية للعالجات قد تؤثر عليه او احيانًا اخللل باملريض ألنه 
ال يتقبل موضوع الطبيب النفيس وال يقتنع هبذا األمر اطالقًا، 

فاخللل قد يكون بالكادر الصحي او يكون املريض نفسه.
عدم تكذيب املريض

وان الطبيب صاحب الشأن عندما يراجعُه املريض الذي يعاين 
من اعراض أمل يف صدره مثال، فمن اخلطأ ان يكتم الطبيب هذه 
االعراض، فمثال عندما يقول املريض )دكتور انني اشكو من 
أمل يف صدري(، ويكون رد الطبيب له )هذا األمل غري موجود(، 
فهذا هو اخلطأ الفادح الذي دائاًم يقع فيه الطبيب الذي ينبغي 

�الأحر�ر/قا�صم عبد �لهادي

هو مرض يصيب جسم االنسان بشتى الفئات، وعادة ما يصيب النساء بنسب اكثر من اصابته للرجال، وعند 
مراجعة الشخص للطبيب او المؤسسة الصحية نتيجة معاناته من شكاية جسدية سواء كانت تحسس 

االعصاب او حركات جسمية او آالم بالجسم كأن يكون صداعا او آالم )البطن او الصدر او الظهر او نسيان 
او قلة نوم او لديه اعراض جلدية(، وعمومًا فحوى الشكوى لدى المراجع انهُ يوجد لديه مرض جسدي 

وبعض االحيان االشخاص الذين يعملون بالمؤسسات الصحية كاألطباء مثاًل عند البدء  بدراسة االمراض 
الجسدية يصبح كل شخص يتخيل نفسه عندما يقرأ أي مرض بانه مصاب به هذا المرض او ال؟ وهذا 

عمومًا فحوى المرض من الصورة االساسية له... ولمعرفة المزيد عن هذه الحالة المرضية بين )الدكتور 
عامر الحيدري( استشاري االمراض النفسية والتدريسي في كلية الطب بجامعة كربالء ما يأتي.

اعراض النفس الجسمية... 
محنة ممكن تجاوزها بالعزيمة واالرادة والشخصية القوية
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املريض لكن  التي يشكو منها  عليه عدم تكذيب االعراض 
االختالف يكون يف منشأ هذه االعراض.

تأثري ضغوطات احلياة
الشخص الذي يشكو من أمل يف الصدر مثال جيب عىل الطبيب 
تصديق هذا األمل ولكن املنشأ له ليس من القلب او الرئة وانام 
من الدماغ، ألن هذا الدماغ هو مركز االعصاب التي تنزل 
اجلسم،  وبقية  والرئتني  القلب  اىل  تنزل  وبعدما  اجلسم  اىل 
ليس  السبب  فإن  الصدر  يف  أملا  هناك  ان  مثال  تشعر  فعندما 
يف القلب وانام يف الدماغ، وهذا يأيت من مشاكل وضغوطات 
احلياة التي اثرت عىل الدماغ وعىل االعصاب التي تنزل اىل 
اجلسم، وجزء من هذه االعصاب تسبب االالم التي يشكو 

منها الشخص.
االستامع للمريض

وان الطبيب امُلعالج جيب ان يعطي للمريض جماال للحديث 
ويتدخل يف االوقات املناسبة ويكون هو املرشف عىل املريض 
وان يتفاعل معه ويكون حمايدا ويستمع له، حيث ان املريض 
الطبيب  يقوم  وان  له،  ويستمع  يساعده  كي   للطبيب  زار 
انطباعا  تعطي  وهذه  باملريض  اخلاصة  املعلومات  بتدوين 
يعطي  وهذا  هلا  ومتابع  بحالته  مهتم  الطبيب  بأن  للمريض 

انطباعا جيدا للمريض.
نسب متفاوتة

وان االمراض ختتلف من شخص آلخر، فمثال اخلرف عند 
الذكور  عند  االطفال  وام��راض  الرجال،  من  اكثر  النساء 
اكثر  االن��اث  عند  العاطفية  واالم��راض  االن��اث،  من  اكثر 
من  اكثر  االناث  عند  والتوتر  القلق  وامراض  الذكور،  من 

الذكور، فهي متفاوتة حسب طبيعة املريض.
تأثري التكنولوجيا احلديثة

ويف معرض سؤالنا له هل ان التكنولوجيا والتطور احلديث 
هلا تأثري  عىل هذه االمراض؟ اجاب الدكتور احليدري قائال: 
نعم، مثال االنرتنت ووسائل التواصل االجتامعي واملوبايل 
اثرت  االمور  وبقية  العنف  والعاب  االلكرتونية  وااللعاب 
ليست  فرتة  قبل  فمثال  املجتمع،  عىل  طبيعي  غري  بشكل 
بالطويلة زارين احد الشباب اىل العيادة وقد اصيب باجلنون 
حيث انُه كان مدمنا عىل ممارسة لعبة البوبجي واصابه اجلنون 
بسبب ادمانه عىل هذه اللعبة، حيث لديه حركات ال ارادية 
اىل غري ذلك من  مراقبا  نفسه  نفسه ودائاًم حيس  ويتكلم مع 

احلركات التي اكتسبها من لعبة البوبجي.
نصائح طبيبة

ووسائل  املوبايل  متابعة  تكون  ان  جيب  ذلك  خالل  ومن 
خاص  وقت  حتديد  جيب  وكذلك  حمدد،  بوقت  التواصل 
للتواصل مع االرسة والعمل واالسرتاحة وبقية املتطلبات، 
وهذه كلها جيب مراعاهتا وعدم االكثار من استخدام املوبايل 
ايضًا  وله  االخرين  يسبب عزلة عن  الكثري  االستخدام  ألن 
السمع  يف  مشاكل  هناك  وايضًا  العيون،  عىل  سلبي  تأثري 
بالنسبة ملن يستخدم سامعة االذن )اهليدفون(، وايضًا مشاكل 
يف الرقبة والسمنة عند االطفال، وهذه كلها اثار سلبية حيث 
الطفولة  عند  سابقًا  نلعبها  كنا  والتي  االلعاب  اغلب  جتد 
والوسائل  للموبايل  واالستخدام  االكثار  بسبب  اختفت 

احلديثة.
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ْر دومًا أن أوالدك أمانة عندك وأهنم سيغادرون منزلك  تذكَّ
اعطهم  وتوجيهم،  تربيتهم  عىل  فاحرص  قصري  وقت  بعد 
ذلك  فأن  وشخصياهتم،  نفسياهتم  ادرس  وانتباهك،  وقتك 
أن  فأعلم  عسري  بظرف  مررت  وإذا  تربيتهم،  يف  يساعدك 
ذلك عابر. من املهم أن يعرف األبوان كيف يتجاوبان برفق 
تكون  أن  ينبغي  كام  احلزم،  وقت  يف  وبحزم  الرفق  وقت  يف 
حب  عىل  حيرصوا  وأن  ثابتة.  مبادى  وفق  الوالدين  معاملة 
عىل  تعتمد  ال  أن  األم  عىل  ينبغي  بحكمة.  ولكن  أطفاهلم 
فيصبح  وعقاهبم،  أوالده��ا  هتديد  يف  وهيمنته  األب  سلطة 
األب كام قال بعض أخصائيي الرتبية )يف نظر ابنه كالرشطي 
الرغبات(  يف  االختالف  عند  إال  بينهام  صلة  ال  للمجرم 
فأن  أبنائهم،  أم��ام  خالفاهتم  الزوجان  يظهر  ال  أن  ينبغي 
الولد  يستثمره  أوالدمها وقد  أمام  نفوذمها  قد يضعف  ذلك 
الطفل  لدى  ترتسخ  أن  جيب  أخطائه.  يف  فيتامدى  ملصلحته 
األدوار  تتبادل  واح��دة  سلطة  هي  أبوية  سلطة  أن  فكرة 
تثري  التي  القضايا  أهم  من  إن  املوضوعي.  الظرف  حسب 
املسلم  الطفل  قضية  هي  اإلسالمي  باملنهج  العاملني  اهتامم 
أحدث  عينيك  نصب  تضع  أن  جيب  الرتبوي،  منهجك  يف 

الطرائق الرتبوية التي تنسجم مع النظرة اإلسالمية لإلنسان 
الفكرية والروحية والعملية، ويف األجواء  بناء شخصيته  يف 
سلوكه  يتغّذى  أن  أجل  من  حوله  من  تثريها  أن  جيب  التي 
وبالصورة.  بالكلمة  يتغذى  كام  خاص.  تربوي  علمي  بجو 
فكل هذا الوسائل هلا تأثريها يف خلق أجواء مناسبة تساعد 
يف تربية الطفل وتسهل األمر عىل الوالدين، وعىل الشخص 
الذي يامرس عملية الرتبية أن يتحرك يف موقع مناسب لصنع 
تربية  إىل  الوصول  سبيل  يف  ونحتاج  للطفل.  املناسب  اجلو 
مما  واستفادة  واطالع  ودراية  دراسة  إىل  إسالمية  نموذجية 
ينصح به أصحاب اخلربة يف هذا املجال، كل ذلك من أجل 
عىل  واإلنسان  احلياة  خدمة  يف  يعيش  إسالمي  جيل  صنع 
أساس كلمة اهلل والسري عىل تأدية ما أراد اهلل منه. إن الدين 
اإلسالمي يعلمنا كيف نريب أبناءنا ليكونوا مواطنني سعداء 
يف دنياهم، ليس هذا فحسب، بل لكي نكسب ويكسبوا بنا 
الناس  إيذاء  يف  سببًا  يكون  الذي  الولد  ألن  أيضًا.  اآلخرة 
ونفسه. فهذا يتحمل بعض ذنبه اآلباء إذا مل يكونوا قد قاموا 

برتبيته الرتبية الصاحلة..
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كاَن زوجًا بخياًل طوال حياته وحتى حلظاته األخرية، و قبل 
أن تصعد  روحه إىل السامء ، قال لزوجته: عندما أموت ، 
النعش معي  أريد منك أن تأخذي كل أموايل وتضعيها يف 
. ألين أريد أن آخذ أموايل إىل اآلخرة معي . وحصل عىل 
فإهنا ستضع كل   ، يتوىف  أنه عندما  بذلك  وعد من زوجته 
األموال يف النعش معه. وعند وفاته كان ملقى يف النعش، 
يبكون،  واجلميع  تبكي  بقربه  هناك  جتلس  كانت  وزوجته 
انتهت  وعندما  ج��واره��ا.  إىل  جالسة  صديقتها  وكانت 
مراسيم جتهيز اجلنازة، وقبل االستعداد لرفع اجلنازة، قالت 
صغرية  معدنية  علبة  وأخذت  حلظة..  انتظروا..  الزوجة: 

معها ووضعتها يف ثنيا الكفن ورحلت اجلنازة ملقرها . قالت 
أموال  لتضعي كل  غبية  أنك لست  أعلم  أنا  هلا:  صديقتها 
زوجك يف تابوته. ردت الزوجة املخلصة هلا : اسمعي، أنا 
عند كلمتي  ال يمكن أن أعود فيها. وعدته أن أضع األموال 
يف جنازته. فسألتها صديقتها باستغراب: هل تقصدين أنك 
الزوجة :  وضعت األموال كلها يف  جنازته معه!؟. قالت 
له  وكتبت  حسايب،  يف  ووضعته   ، يشء  كل  عىل  حصلت 

شيك. وإذا كان يستطيع رصفة، يمكن أن ينفقه.
• نقطة ضوء:

السعادة يف عيون  املال يف حياتك وشاهد  انفق  الزوج  أهيا 
من حولك .

أيتها الزوجة كوين وفية لزوجك مهام كانت معاملته لك

سؤال: هل يوجُد كربياء و )أنا( بني الّزوجة وزوجها؟ وملاذا؟.. 
والرتّفع  والتجرّب  العظمة  أّنه:  اللغة  يف  الكربياء  َف  ُعرِّ اجلواب: 
الّلغة  يف  والّتكرّب  الّتَكرّب،  من  مشتّق  مفهوم  وهو  االنقياد،  عن 
جير  والكربياء  معاندة.  احلّق  قبول  عن  االمتناع  و  م  التعظَّ هو: 
الّتكرب . والّتكرب ُخُلق منبوذ يمقته اهلل  الّتكرب بل هو نوع من  إىل 
تعالی وال حيّب من يتخّلق به، وإذا كان كذلك عموًما فاألوىل أن 
يكون بني الّزوجني مرفوًضا متاًما، فكالم اهلل تعاىل مطلق يشمل 
أقرب  وهو  بالّزوج  فكيف  األشخاص،  كّل  ومع  اجلوانب  كّل 
املقربني؟! ويكفي الّنظر إىل ما كان من نتيجة الّتكرّب فقد جاء يف 
سورة األعراف حكاية عن حال إبليس: ﴿َقاَل َما َمَنَعَك َأالَّ َتْسُجَد 
َقاَل  ِطنٍي  ِمْن  َوَخَلْقَتُه  َناٍر  ِمْن  َخَلْقَتنِي  ِمْنُه  َخرْيٌ  َأَنا  َقاَل  َأَمْرُتَك  إِْذ 
اِغِريَن  َ ِفيَها َفاْخُرْج إِنََّك ِمَن الصَّ َفاْهبِْط ِمْنَها َفاَم َيُكوُن َلَك َأْن َتَتَكربَّ
تكرّبه سبًبا يف إخراجه من رمحة اهلل وطرده من ساحة  ﴾. فكان 
يّتصفون  الذين  إليه حال  يؤول  ما  الكريم  القرآن  بنّي  ثم  رضاه، 
َمْثَوى  َفبِْئَس  ِفيَها  َخالِِديَن  َم  َجَهنَّ َأْبَواَب  ﴿اْدُخُلوا  فقال:  بالتكرّب 
اخُلُلق  هذا  الكريم يف رفض  القرآن  يستمر  ِيَن ﴾. وهكذا  امْلَُتَكربِّ

القبيح، وردع البرش عنه، فكيف يمكن أن يكون بني األزواج؟.
التفّكك  إىل  ت��ؤدي  التي  األسباب  أكثر  من  أن  نعلم  أن  علينا 
الشيطان  يدفعها  التي  ال�«أنا«  إثبات  حماولة  هي  اليوم  اأُلرسي 
بمكره يف ساحة اإلنسان، فنجد األزواج يف عراٍك وتباعٍد مستمّر. 
لذا فاّن إثبات األنا من ِشباك الشيطان يتوّجب احلذر منها، بل هي 
الفكر  باحُلسِن واجلامل، وُيطبطب عليها  يزينها  التي  من مصائده 

املنحرف.

بشكٍل  تسرُي  اآلخ��ر  مع  املحادثَة  أنَّ  عن  نغفُل  ُربَّ��ام 
لنا.  ومرفوضة  بل  مقصودة،  غري  أشياء  إىل  تدرجيّي 
رشاِك  يف  نقُع  ال  بأنَّنا  بأنفِسنا  ثقُتنا  هو  غفلتِنا  ومنشُأ 
االخر  مع  حديَثنا  وأنَّ  الشيطان،  رشاِك  أو  اآلخ��ر، 
امُلختلِف عّنا هو حديٌث يف ضمِن احلدوِد الرضورّية. 
ُه  ويف احلقيقِة: الثقُة بالنفس هبذا املستوى أمٌر جيد، لكنَّ
َل لك حصانًة، أو عصمًة من أْن تقَع  ال ُيمكن أْن ُيشكِّ
مراحَل   َ ُنبنيِّ أْن  نريُد  وهنا  اهلل.  َسَمَح  ال  املحذوِر  يف 
ُمهّمًة عليه أْن حيذرها، ويرى نفَسه يف أيِّ واحدٍة منها؛ 

ليتخَذ املوقَف املناسَب هلا، وهي:
• مرحلُة اإلعجاب، وهو أمٌر ال مانَع منه؛ إْذ من طبِع 

النفس اإلنسانّية أْن تنفعَل وتتفاعَل مع الكامل.
•  االنجذاب وتظهُر هذه املرحلُة حينام جتُد من نفِسك 
الرغبَة يف االطالِع عىل خصوصياِت اآلخر، وما هي 

شؤونه الشخصّية، واأُلرسّية، واملعيشّية.
رضبًة  لك  ُيسّدَد  أْن  يف  للشيطان  تسمُح  وبدأت   •
قاسيًة لك ولدينك، وهو من سيختار وقَتها وشكَلها.

وإاّل  ُكّلًيا.  الباب  هذا  غلِق  سوى  حالاًّ  متتلُك  ال  هنا 
فإنَُّه ال يكون  بإرادتك،  أبقيَت عليه مفتوًحا  إْن  فإنَّك 

بيِدك غلَقه.

 األنا تکامل أم تكبر ؟
ُ

 ومراحِل إثبات
ُُ

المراسلة
الوقوِع في شراِك
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بحّق يس والقرآن احلكيم وبحق طه والقرآن العظيم 
يعلم ما يف  يا من  السائلني  يا من يقدر عىل حوائج 
مفرجا  يا  املكروبني  عن  منفسا  يا  الصامتني  ضمري 
عن املغمومني يا راحم الشيخ الكبري يا رازق الطفل 

الصغري.

يف �النتظار

ما انفك نثيث اخلريف خيّط عىل عارض األيام 
شبحًا منك، وما فتئ الوهن يتغلغل يف أضالع 
الوقت املهدور حتت ظالل اخلوف. وهنر الصرب 
املصب يف  بلوغ  اليأس من  يتلوى بني صخور 

نقاء األمس.
ندبة هنا ورصخة هناك، وليس من قرار مكني.. 
جدار الصمت الباذخ، يف علياء الروح الشامخ، 

يصدين عن البوح بكل يشء.
ظاعن يف رساب ال انتهاء له، فمتى أسرتيح؟! 

تسلمني  ال��الم��ك��ان،  إىل  ال��زف��رات  ترسلني 
يف  ي��رن  هاتف  ل��وال  ال��الع��ودة،  إىل  العربات 
فأبسط  الرجاء،  شمعة  يف  النور  يوقظ  داخيل، 

كفي للدعاء، لتمنحني فرصة للبكاء. 
أن  تسمعني،  ال  أن  تنظرين،  ال  أن  منك  أقبل 
أنك ال  بيَد  تغيثني،  ال تسعفني، ال جتريين وال 

جتفو، بل تعفو.
دعني أقولك يف العلن كام أقولك يف الرس، أشم 
عن  أترجل  دعني  نفيس،  يف  حضورك  عطر 
عصا  يدي  من  أرمي  الزائفة،  كربيائي  صهوة 

التبخرت عّلها ترتد بيضاء من غري سوء. 
هراء كل ما ال يليق بك ظهورًا، وهٌم كل ما ال 

يسيح يف طهرك نورًا.. يا مشكاة القلب.    

دعاء �ل�صّيدة �لزهر�ء

وغالبًا  األمة  شأن  من  يرفع  سياسية  حركة  أو  سياسية  فلسفة  هي 
متسلطة  حكومة  تدعم  والفاشية  الفرد،  عىل  والعرق  العنرص 
أنظمة  من  تتكون  وهي  ديكتاتور،  قائد  يرأسها  مركزية  ومستبدة 
اقتصادية واجتامعية صارمة وفيها يتم قمع املعارضة بالقوة كأملانيا 
بني  ومت��زج  العسكري  للتوسع  متيل  والفاشية  هتلر...  عهد  يف 

الدبلوماسية والتهديد بالقوة يف تعاملها مع الدول األخرى.

يف  أملانيا  حكم  الذي  هتلر  نظام  إىل  مبارشة  يشري  سيايس  مذهب   
الثانية..  العاملية  احلرب  اشتعال  وسبب  املايض  القرن  ثالثينيات 
بني  متزج  التي  االشرتاكية«  »الوطنية  ل�  خمترص  تعريف  والنازية 
املرن )الذي يسمح  املتطرف، والنهج االشرتاكي  الوطني  االعتزاز 

بتواجد الرأساملية والثروات الفردية(.

ـــــيـــــة  �لـــــفـــــا�ـــــص

�لــــــنــــــازيــــــة

م�صكاة �لقلب
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)األم��راض  ب�  امل��رىض  لألشخاص  بالنسبة 
كيف  املتسولني..  وحّتى  واملجانني  العقلية( 
خوفًا  كورونا..  فريوس  من  محايتهم  يمكن 
عليهم من اإلصابة.. أو ربام يصبحون ناقلني 
للمرض. يف ظل عدم معرفتهم بطرق الوقاية 
األم��راض  عن  ناهيك  امل��رض،  أع��راض  أو 

األخرى املعرضني هلا.
املعنية،  واجلهات  الصحة  دوائر  عىل  نتمنى 
اخلدمات  تقديم  آلية  يف  والنظر  مراعاهتم 

الصحّية هلم.

كلـــــــــ لالأحر�ر ــــــمة
معامل �حلكم ومكارم �ل�صيم

أم��ام  املرفقة  املخطوطة 
ال���ق���ّراء األع������زاء، هي 
لكتاب  األصلية،  النسخة 
)م��ع��امل احل��ك��م وم��أث��ور 
وتضم  ال��ش��ي��م(،  م��ك��ارم 
جم��م��وع��ة م���ن األم���ث���ال 
لكالم  والتعاليم  واملواعظ 
موالنا أمري املؤمنني عيل بن 
أيب طالب )عليه السالم(.

الكتاب من تأليف القايض 
أيب عبد اهلل حمّمد بن سالمة 

الُقضاعي )ت 454 ه�(.
»فيام  ال��ك��ت��اب:  وي��ض��م 

ُروي عنه )عليه السالم( من فوائد حكمه، فيام ُروي عنه يف ذّمه 
الدنيا وتزهيده فيها، فيام ُروي عنه من املواعظ، فيام روي عنه من 
وصاياه ونواهيه، يف املروي عنه من أجوبته عن املسائل وسؤاالته، 
يف املروي عنه من غريب كالمه، يف املروي عنه من نوادر كالمه، 

يف أدعيته ومناجاته، شعره )عليه السالم(«.
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