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)10.000( متر مربع المساحة النهائية للصحن 
الحسيني المشرف مع السراديب

المآتم الحس���ينية ما بعد التأس���يس وحتى 
أواسط القرن الرابع

إنت���اج فيلم س���ينمائي يعرض جزءًا 
من مظلومية اإلمام الكاظم

صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام: مجلة االحرار

المخيم الحسيني المشرف...
مالذ المحبين وجمرة من جمار الطف المشتعلة

مدارس العتب���ة الحس���ينية األولى بيئيًا 

وصحيًا على مستوى العراق

الشاعر الحسيني الشيخ عبد األمير الفتالوي
أمير الشعراء الشعبيين وصاحب البصيرة النّيرة

الى روِح الشهيِد السعيِد 
جاسم محمد سعد آل شبر الحسيني 

قاهر التفخيخ.. وراعب ) داعش (

بهدف رصد المشاكل الفكرية والعقدية 
وايجاد طرائق لعالجها

مؤسسة الدليل تعقد االجتماع االول 
لّلجنة االستشارية

حسن االسالم

»إن شر عباد اهلل من تكره مجالسته لفحشه و هل يكب 
الناس على مناخرهم في النار إال حصائد ألسنتهم و 

من حسن إسالم المرء ترك ما ال يعنيه«. اإلمام موسى 
الكاظم )عليه السالم( / المصدر: تحف العقول: ٣٨٧.



مدير التحرير  
حسين النعمة

 رئيس التحرير

طالب عباس الظاهر

هيأة التحرير 
علي الشاهر

حيدر عاشور 

المراسلون 
قاسم عبد الهادي                    

 ضياء االسدي

حسنين الزكروطي

التصميم  
علي صالح المشرفاوي 

حسنين الشالجي  

 االشراف اللغوي   
عباس الصباغ

التصوير
وحدة  التصوير

االرشيف
محمد حمزة - ليث النصراوي

التنضيد االلكتروني 
حيدر عدنان 

لي������َس مصادفًة أن تصبح مرجعيتنا العليا ممثلًة بس������ماحة 
الس������يد علي الحسيني السيستاني المفدى ) أطال اهلل تعالى 
ف������ي عمره الش������ريف( مهوى أفئدة األخيار م������ن قادة العالم 
وعليّي رجاالته، كونه منهج فكر معتدل، وصدق سلوك 
حضاري، ورس������الة سالم، وهذا هو ما يجتذب إليه القلوب 
قب������ل األقدام، حتى غدا مح������ط لهفة األحرار من عباد اهلل 
تعالى للتش������رف بالحضور عنده، ولتكتحل عيونهم بغرته 
العلوية، فال انفصام بين القول والفعل عنده، فعندما قال: 
) الُسنة أنفسنا( وغير النفس ال تفتدى بالنفس؛ لذا فداهم 

بأرواح من خيرة أبنائه ممن لّبى نداء الجهاد بالشهادة.
ال ش������ك إن كل أوصاف الخير فيه إنما هي مواهب من اهلل 
تعالى حباه بها كونه استحقاقا باألحقية، لذلك تنبثق منه 
الفضائ������ل انبثاق الضوء من الس������راج، والحرارة من النار، 
والرائح������ة العبق������ة من الورد، إنه رجل س������يقف له التاريخ 
اجالال واكراما، فحينما س������كت عابوا عليه السكوت، لكن 
س������كوته كان س������يفا للحكمة بتارا، وعندم������ا تكلم أخرس 
ألس������نتهم، فكان لفتواه الخالدة فعل اإلعصار جرف داعش 

وكل من فّكر أو يفّكر في هذا المسار.
أضح������ى بيته القدي������م المتواض������ع قبلة الطالبي������ن لقاءه، 
يستقبل فيها الجميع سواسية، إال إن عينيه مشغولتان عن 
هذه الحياة الدنيا، ولكنهما ترقبان  أشد المراقبة لآلخرة، 
نظرت������ه لمن يدقق النظر إلي������ه يجدها متعبة كونه ينظر 
إلى الفكرة وال يستمع فقط إلى الكلمة حتى غدا االعتدال 
مجس������دًا في إنس������ان، والتواضع يمش������ي بقدمي شخص، 
والس������الم في قلب قائد، ل������َم ال وهو قبس م������ن نور الذين 

أذهب اهلل عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    قب�ٌس من نور الأطهار
   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 - د. ايمان الكبيسي 

اللواء علي حسين الحمداني 

علي حسين خلف - علي الخفاجي

ضياء ابو الهيل
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بيان ص���ادر من مكتب المرجع االعلى )دام ظله( 
حول لقائه بالحبر األعظم بابا الفاتيكان

التقى سامحة السيد السيستاين )دام ظله( صباح يوم 21/ رجب/ 1442هـ باحلرب االعظم )البابا فرنسيس( بابا الكنيسة 
الكاثوليكية ورئيس دولة الفاتيكان.

ودار احلديث خالل اللقاء حول التحديات الكبرية التي تواجهها االنسانية يف هذا العرص ودور االيامن باهلل تعاىل وبرساالته 
وااللتزام بالقيم األخالقية السامية يف التغلب عليها.

وحتدث سامحة السيد عاماّ يعانيه الكثريون يف خمتلف البلدان من الظلم والقهر والفقر واالضطهاد الديني والفكري وكبت 
احلريات االساسية وغياب العدالة االجتامعية، وخصوص ما يعاين منه العديد من شعوب منطقتنا من حروب وأعامل عنف 

وحصار اقتصادي وعمليات هتجري وغريها، وال سيام الشعب الفلسطيني يف األرايض املحتلة.
وأشار سامحته اىل الدور الذي ينبغي أن تقوم به الزعامات الدينية والروحية الكبرية يف احلد من هذه املآيس، وما هو املؤمل 
منها من حثاّ األطراف املعنياّة ـ وال سيام يف القوى العظمى ـ عىل تغليب جانب العقل واحلكمة ونبذ لغة احلرب، وعدم 
د عىل أمهية تضافر اجلهود  التوسع يف رعاية مصاحلهم الذاتية عىل حساب حقوق الشعوب يف العيش بحرية وكرامة، كام أكاّ
لتثبيت قيم التآلف والتعايش السلمي والتضامن االنساين يف كل املجتمعات، مبنيًا عىل رعاية احلقوق واالحرتام املتبادل بني 

أتباع خمتلف االديان واالجتاهات الفكرية.
حمنته  يتجاوز  بأن  أمله  وأبدى  انتامءاته،  بمختلف  الكريم  وبمحامد شعبه  املجيد  وتارخيه  العراق  مكانة  عن  ه سامحته  ونواّ
د اهتاممه بأن يعيش املواطنون املسيحيون كسائر العراقيني يف أمن وسالم وبكامل حقوقهم  الراهنة يف وقت غري بعيد. وأكاّ
الظلم واألذى يف  ناهلم  الذين  الدينية يف محايتهم وسائر  املرجعية  به  قامت  الذي  الدور  من  اىل جانب  وأشار  الدستورية، 
عراقية،  حمافظات  عدة  يف  مساحات شاسعة  االرهابيون عىل  فيها  استوىل  التي  املدة  يف  وال سيام  املاضية،  السنني  حوادث 

ومارسوا فيها أعاماًل اجرامية يندى هلا اجلبني.
ومتنى سامحته للحرب االعظم وأتباع الكنيسة الكاثوليكية ولعامة البرشية اخلري والسعادة، وشكره عىل جتشمه عناء السفر اىل 

النجف األرشف للقيام هبذه الزيارة.
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تواف���ق الوقفي���ن على رس���مية اعتماد 

اليوم العالمي للقران الكريم

السالم(  )عليه  العابدين  زين  اإلمــام  مستشفى  إدارة  أكــدت 
محلة  تواصل  عن  املقدسة،  احلسينية  للعتبة  التابع  التخصيص 
)سالمتك( التي انطلقت منذ بداية العام املايض )2020( لتقديم 
الرعاية الصحية والطبية للمصابني بفريوس )كورونا( يف منازل 

)جمانا(.
وقال )مصطفى املوسوي( مسؤول اعالم املستشفى، إنه »بتوجيه 
مبارش من قبل ممثل املرجعية الدينية العليا، واملتويل الرشعي للعتبة 
احلسينية املقدسة الشيخ عبد املهدي الكربالئي، تواصل وللعام 
الثاين عىل التوايل الكوادر الطبية والتمريضية يف مستشفى اإلمام 
احلسينية  للعتبة  التابع  التخصيص  السالم(  )عليه  العابدين  زين 
للمصابني  والطبية  الصحية  الرعاية  لتقديم  )سالمتك(  بحملة 
بفريوس )كورونا( يف منازهلم )جمانا(، للمسامهة بتخفيف ورفع 

معاناة املواطنني سواء عىل الصعيد النفيس وكذلك املايل«.
وأضاف »يتم توجه كادر طبي ملنزل املصاب بحملة )سالمتك( 
الطبي  الكادر  يقدم  حيث  املخصص،  بالرقم  االتصال  بعد 
إىل  إضافة  رسيعة،  طبية  وفحوصات  استشارات  للمصابني 
داخل  هلم  الالزم  العالج  وتوفري  االوكسجني  بقناين  جتهيزهم 

منازهلم )جمانًا(«.
وعىل ذات الصعيد اشار السيد هشام العميدي مدير معمل نبع 
التابع  الــوارث(  )نبع  »معمل  إن  إىل  الطبية،  للغازات  الــوارث 
للعتبة احلسينية املقدسة يقوم بتجهيز املواطنني املصابني بفريوس 
تكفلة  عن  فضال  )جمانا(،  االوكسجني  بأسطوانات  )كورونا( 
بإيصاهلا هلم يف منازهلم عرب فرق تطوعية جوالة، إضافة إىل جتهيز 
تم  التي  والصحية  الطبية  واملراكز  واملستشفيات  الشفاء  مراكز 

ختصيصها للمصابني يف كربالء وعددا من املحافظات«.
تم  الفريوس  تفيش  ومنذ  املــايض  العام  »خــالل  إنــه  ــاف  وأض
توزيعها  تم  اوكسجني،  أسطوانة   )80.000( من  أكثر  إنتاج 
كربالء  يف  والطبية  الصحية  واملراكز  احلكومية  املستشفيات  عىل 
إىل  إضافة  )باملجان(،  العراقية  املحافظات  من  وعدد  املقدسة 
جتهيزهم بجهاز منظم االوكسجني ملساندة وزارة الصحة العراقية 

يف عالج املصابني بـ)كورونا(«.

فريق طب���ي يواصل معالجة المصابين 

ب�)كورونا( في منازلهم )مجانا(

عن  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  الكريم  القران  دار  أعلنت 
توافق اجلهات القرآنية التابعة للوقفني الشيعي والسني عىل 
اعتامد اليوم العاملي للقران الكريم )رسميًا( متهيدًا ملخاطبة 

اجلهات احلكومية املعنية. 
املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  الكريم  القران  دار  مدير  وقال 
الشيخ حسن املنصوري: » ضمن سلسلة اإلجراءات املتاّبعة 
واملخطط هلا يف توسيع محلة اليوم العاملي للقرآن الكريم تم 
دعوة مدير املركز الوطني لعلوم القرآن الكريم التابع لديوان 
الوقف الشيعي ومدير املركز العراقي للقرآن الكريم التابع 
الدار  بني  اتفاقية  عىل  التوقيع  وتم  السني  الوقف  لديوان 
العتامد  العراقي  النواب  جملس  اىل  ورفعها  الوقفني  وممثيل 
يوم )27( من رجب االصب هو يوم خاص للقرآن الكريم 
واإلجراءات  امللف  هذا  ملتابعة  احلكومية  اجلهات  وخماطبة 
املتحدة  لألمم  العامة  للجمعية  توصية  رفع  مع  به  املتعلقة 

العتامده عامليًا«. 
جلنة  تشكيل  االتفاقية  تضمنت  »كام  املنصوري  وأضــاف 
العتبات  يف  القرآنية  الــكــوادر  ممثيل  تضم  عليا  حتضريية 
مركزه،  حسب  كاًل  احلملة  هذه  لتفعيل  والوقفني  املقدسة 
القرآنية  الثقافة  لنرش  واسعة  محالت  انطالق  إىل  باإلضافة 
وتوعية املجتمع عىل التعايش السلمي واملحبة والسالم بني 
خمتلف األطياف والفئات«، مشريًا إىل أن »االتفاق املشرتك 
الستقبال  العراق  كردستان  إقليم  أوقاف  مفاحتة  عىل  نصاّ 
التعاون املشرتك بام يسهم يف  القرآين املجتِمع لتعزيز  الوفد 

إنجاح هذه احلملة«. 
جملة االحرار اال�سبوعية
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من اأر�شيف ُخطب اجُلمعة
مواقف مشرّفة في 
تاريخ العراق الحديث

األمر االول :
ما يتعلق بقيام مفوضية االنتخابات بالبدء بتوزيع بطاقة االنتخاب 
الفرات  الذكية( يف حمافظات  )البطاقة  بـ  املعرب عنها  االلكرتونية 
تعد وسيلة من  العراق والتي  االوسط وتعميمها عىل حمافظات 
الوسائل التقنية احلديثة لضبط االمور ومظهرًا حضاريًا ويمكن 
من خالله احلد من اي نوع من انواع التزوير الذي كان حيصل يف 
البطاقات االنتخابية السابقة.. وهي وان مل حتداّ بشكل هنائي من 

التزوير ولكن يمكن ان تقلاّل بصورة كبرية من ذلك..
تقنية  آليات  وفق  بصوته  االدالء  يف  املواطن  حق  تضمن  وهي 
املواطن مستقبال  تنفع  اخرى  ملوارد  تستعمل  ان  حديثة ويمكن 
القادمة  للدورات  االنتخابات  املشاركة يف  ل عليه  تسهِّ وبالتايل   ً
له  من دون احلاجة اىل مراجعة مراكز االنتخابات لتحديث سجِّ
السامح  عدم  قررت  املفوضية  ان  وحيث  انتخابية  دورة  كل  يف 
للمواطن باإلدالء بصوته من دون هذه البطاقة وبالتايل حرمانه  
جملس  يف  يمثله  من  انتخاب  يف  الدستوري  حقه  ممارسة  من  
التصويت  حق  هلم  الذين  املواطنني  مجيع  ندعوا  القادم  النواب 
ان ال يتوانوا عن مراجعة مراكز التسجيل لتحصيل هذه البطاقة 

وعدم التضييع والتفريط بحقه االنتخايب..
كام ندعو مفوضية االنتخابات اىل وضع اآلليات املناسبة لضامن 
هلم  حيق  الذين  املواطنني  مجيع  اىل  البطاقة  هذه  وصول  وتأمني 
املقومات  توفري  عىل  والعمل  املحافظات  مجيع  ويف  التصويت 

اللوجستية والفنية إلجراء االنتخابات يف موعدها املحدد.
التي اعتمدهتا عند حتديث  الدوارة  الفرق  آلية  اعتامد  ومن ذلك 
الدولة  مؤسسات  مجيع  وندعو  اشهر  قبل  الناخبني  سجل 

واملوظفني وغريهم اىل التعاون التام إلنجاح هذه العملية.
ل  التي تيسِّ وتسهِّ املفوضية العتامد مجيع اآلليات  اننا ندعو  كام 
التي  املناطق  الذكية خصوصًا يف  للمواطن احلصول عىل بطاقته 
– ربام- يعاين املواطن من صعوبات يف الوصول اىل هذه املراكز 

البطاقة  الرغبة للحصول عىل هذه  للبعض  تتوفر  – ربام- ال  او 
لعدم تفاعله وعزوفه عن املشاركة يف االنتخابات..

األمر الثاين :
ان االحداث املؤملة التي يمر هبا بلدنا احلبيب..

جيب ان ال تكون سببًا وموجبًا لضعف املعنويات لدى املواطنني 
وحصول حالة من اليأس لدى البعض.. فان الكثري من الشعوب 
بمخاضات عسرية وظروف اصعب من ذلك ومع ذلك  ت  مراّ
فقد انقضت تلك السنني الصعبة وعاشت حياة مستقرة ومتطورة 
والبد ان يكون االنسان متمسكًا باألمل يف زوال هذه الظروف 
الصعبة وان نتحىل بالصرب والصمود للوصول اىل مستقبل جيد 
ستؤول  األمور-  – فإن  والشك  اجلريح..  والشعب  البلد  هلذا 
وطنهم  عىل  بغريهتم  يشعرون  مواطنني  هناك  ان  طاملا  خري  اىل 
وحبهم له ويعملون من اجل خريه ويسعون للتكاتف والتالحم 

والوحدة الوطنية فيام بينهم..

األمر الثالث :
فيام يتعلق بإلغاء عطلة السبت من املدارس واملعاهد والكليات..

تدارك  اإللغاء وهو  هلذا  املسؤولة مربرات  اجلهات  ذكرت  وقد 
الفرصة  واعطاء  العطل  كثرة  بسبب  الدراسة  ايام  يف  النقص 
حصص  من  فات  عام  للتعويض  والتعليمية  التدريسية  للكوادر 

دراسية بسبب ذلك إلكامل املنهج الدرايس املقرر..
التي  االساسية  املعايري  من  تعد  التي  والتعليم  الرتبية  عملية  ان 
اىل  العراق-  يف   – حتتاج  البرشية  املجتمعات  تطور  هلا  يقاس 
خطوات اخرى مهمة تتمثل بدراسة الواقع التعليمي يف العراق 
املعاجلات  ووضع  جوانبه  مجيع  من  فيه  اخللل  مواضع  وحتديد 

اجلذرية له..

اخلطبة الثانية ل�شالة اجلمعة باإمامة ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي يف 22/ربيع الول/1435هـ 
املوافق 2014/1/24م :

اعداد:حيدر عدنان
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اخلطبة من�شورة يف جملة الأحرار العدد )422( 

/ اخلمي�س 28/ ربيع الول /1435هـ 

املوافق 2014/1/30م

ومن ذلك :
الدوام  1- شحة االبنية املدرسية والتي سببت ازوداجًا يف 
لعدة مدارس بحيث نجد دوامًا ثنائيًا بل  ثالثيًا وربام – حتى 

التعليمية. – رباعيًا كام نقل بعض االخوة من الكوادر 

2- ان العملية الرتبوية تقوم عىل اركان اربعة :   أ- التلميذ        
ب- املعلم او الكادر واجلهاز الرتبوي بصورة عامة    ج- 

املنهج     د- اولياء االمور
من  البد  بل  وحدة  املعلم  عند  تقف  ال  الرتبوية  فالعملية 
قادرة عىل صناعة وبناء  تربوية  توفري جهاز تربوي وعملية 
صاحلًا  جتعله  واخالقيًا  ومهنيًا  علميًا  بناًء  التلميذ  شخصية 
صالح  كمواطن  شخصيته  وبناء   ً مستقبال  دوره  ليامرس 

وتوظيف العملية التعليمية لذلك ..
عىل  قادرًا  جتعله  اسس  وفق  املعلم  بناء  اىل  بحاجة  اننا  كام 

ممارسة هذه املهنة لتحقيق اهدافها ومن ذلك :
أ - ايامنه برسالة املعلم والقدرة عىل محلها.

ب - توفر الرغبة الصادقة واحلقيقية ملهنة التعليم.
آخر  وبتعبري  التعليمي..  الواجب  اداء  يف  االخالص  ت - 
بصورة  ويامرسها  التعليم  برسالة  يؤمن  معلاًم  نصنع  كيف 

صحيحة.
واالجتامعي  االقتصادي  بالوضع  االرتقاء  وكذلك  ث - 
املهني  بكربيائهم  شعورهم  يعزز  بام  التعليمية  املهنة  ألفراد 
ويعزز لدهيم الشعور باملوقع االجتامعي املهم هلم يف املجتمع.

احلديثة  الطرائق  واستعامل  التدريس  اسرتاتيجيات   -3
للتعليم.

التعليم  استقاللية  عىل  واحلفاظ  التعليمي  النظام  متانة   -4
املواطن  من  ابتداًء  اجلميع  لدى  واحرتامه  هيبته  وحفظ 
السياسيني  لــدى  وحتى  الــدولــة  مؤسسات  اىل  الــعــادي 
االطراف  من  تدخل  بأي  السامح  وعدم  الدولة  ومسؤويل 

االخرى حتى لو كانت سياسية.
املستوى  ومتانة  رصانة  عىل  احلفاظ  يف  التساهل  عدم   -5
الدرايس وذلك بعدم اختاذ اي اجراء حيط من مكانة املستوى 

العلمي للطلبة – وعدم التساهل يف ذلك- .

ان االحداث المؤلمة التي يمر بها 

بلدنا الحبيب.. يجب ان ال تكون 

 لضعف المعنويات 
ً
 وموجبا

ً
سببا

لدى المواطنين وحصول حالة من 

اليأس لدى البعض.. فان الكثير من 

الشعوب مّرت بمخاضات عسيرة 

وظروف اصعب من ذلك ومع ذلك 

فقد انقضت تلك السنين الصعبة 

وعاشت حياة مستقرة ومتطورة



السؤال: عىل اي يشء يصح السجود عليه؟
 ، األرض  من  يكون  أن  اجلبهة  مسجد  يف  يعترب  اجلــواب: 
الرشيفة احلسينية  الرتبة  أن يكون من  ، واألفضل  نباهتا  أو 
ـ عىل مرشفها أفضل الصالة والتحية ـ فقد روي فيها فضل 
السجود عىل ما خرج عن اسم األرض  عظيم ، وال جيوز 
مل  ما  دون  من  ـ  وغريمها  والفضة   ، كالذهب  ـ  املعادن  من 
خيرج عن اسمها كاألحجار الكريمة من العقيق والفريوزج 
جيوز  كام   ، عليها  السجود  جيوز  فإنه  ونحوها  والياقوت 
اجلص  وعىل  والفحم   ، واآلجــر   ، اخلــزف  عىل  السجود 
السجود عىل  ، ويعترب يف جواز  بعد طبخهام  والنورة حتى 
النبات ، أن ال يكون مأكواًل ، وأما نواة التمر وسائر النوى 
واجلت  والقصيل  التبن  وكــذا   ، عليها  السجود  فيجوز 
النبات ، أن  ونحوها ، ويعترب أيضًا يف جواز السجود عىل 
ال يكون ملبوسا كالقطن والكتان ولو قبل الغزل او النسج 

، وال بأس بالسجود عىل خشبهام وورقهام .
مرص  بردي  وهو  الطبيعي  القرطاس  عىل  السجود  وجيوز 
 ، ونحوه  اخلشب  من  املتخذ  الصناعي  القرطاس  وكذا   ،
من دون املتخذ من احلرير والصوف ونحومها مما ال يصح 
والكتان،  القطن  من  باملتخذ  بأس  ال  نعم   ، عليه  السجود 
وال بأس بالسجود عىل القرطاس املكتوب إذا كانت الكتابة 
يصح  مما  متخذًا  كان  إذا  نعم   ، جرمًا  ال  صبغًا  معدودة 
بالقدر  الكتابة  من  اخلايل  املقدار  كان  أو   ، عليه  السجود 

املعترب يف السجود ـ ولو متفرقا ـ جاز السجود عليه.

السؤال : ملاذا حيب السجود عىل الرتبة ؟
أهل  مذهب  عند  الرتبة  عىل  السجود  اليتعني  ــواب:  اجل
موضع  يكون  أن  اعتبار  هو  بل  السالم(  )عليهم  البيت 
اجلبهة يف السجود مما يصدق عليه االرض سواء كان ترابًا 
واخلشب جيوز  االشجار  بل حتى ورق  مدرًا  او  حجرًا  او 
وغريه  السجاد  عىل  السجود  اليصح  ولكن  عليه  السجود 

من املأكول وامللبوس .
اهلل عليه وآله(: )جعلت يل االرض  قال رسول اهلل )صىل 
مسجدًا وطهورًا( فكام اليصح التيمم اال بالرتاب واحلجر 
ترابًا ونحو  او  السجدة البد أن يكون حجرًا  فكذلك حمل 
امللبوس  ذلك مما يصدق عليه االرض وما خيرج منها غري 
واملأكول والعمدة يف الفرق هي الروايات الواردة من أئمة 
اهل البيت )عليهم السالم( وهي كثرية ومتواترة ففي رواية 
صحيحة عن هشام بن احلكم انه قال االمام الصادق )عليه 
قال  الجيوز  وعام  عليه  السجود  جيوز  عام  اخربين  السالم( 
:السجود الجيوز اال عىل االرض او عىل ما انبتت االرض 
اال ما اكل ما ليس فقال له :جعلت فداك ما العلة يف ذلك 
قال :الن السجود خضوع هلل عز وجل فال ينبغي ان يكون 
ويلبسون  يأكلون  ما  عبيد  الدنيا  ابناء  الن  يلبس  ما  عىل 
ان  ينبغي  فال  وجل  عز  اهلل  عبادة  يف  سجود  يف  والساجد 
يضع جبهته يف سجوده عىل معبود ابناء الدنيا الذين اغرتوا 

بغرورها( .
نعم السجود عىل الرتبة احلسينية مستحب مؤكد لكنه ليس 

واجبًا.
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هي إدخال يشء ليس من الدين يف الدين, فعلينا أواًل أن نعرف 
التي  األمــور  عن  نبحث  ثم  يؤخذ؟  أين  ومن  الدين؟  هو  ما 
ليست من الدين ودخلت يف الدين, حيث روى مجيع املسلمني 
متواترًا عن النبي )صىل اهلل عليه وآله( قوله: )إين خملف فيكم 
ما إن متسكتم به لن تضلوا بعدي أبدًا: كتاب اهلل, وعرتيت أهل 
بيتي, وإهنام لن يفرتقا حتى يردا عيلاّ احلوض(, فالدين ما كان يف 

الكتاب وما روته العرتة.
وسنتي(,  اهلل,  )كتاب  بلفظ  أيضًا  روي  احلديث  بأن  قيل:  ولو 
فاجلواب أنه ضعيف, هذا أواًل, وثانيًا أنه حتى لو قلنا بصحته, فان 
معنى السنة يعود إىل العرتة وهذا هو معنى اجلمع بني احلديثني, 
ونقول:  نسأل  فهنا  السنة،  حديث  يفس  العرتة  حديث  حيث 
أواًل: من قال بأن هذه األمور ليست من السنة, حتى تكون بدعة, 
ومن له أدنى معرفة باألدلة يعلم أن الكثري من املسائل التي مل ترد 
العموميات  وإذا شملتها  العموميات,  بخصوصها سنة, تشملها 
هذه  ذكر  من  ورد  وما  هذا,  بدعة،  تسمى  وال  سنة,  فستكون 
اإلسالمية,  املذاهب  مجيع  بني  به  العمل  عىل  متفق  فانه  األمور, 
وهلم عليها أدلتهم, واملخالف يف هذه األمور هم الوهابيون أتباع 
املذاهب  الذين خالفوا مجيع  تيمية,  الوهاب وابن  حممد بن عبد 

روا أتباع املذاهب اإلسالمية. اإلسالمية, بل وحتى كفاّ
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البدعة

َوَء  ذيَن َيعَملوَن الساّ اَم التَّوَبة َعىَل اهللاّ للَّ {إنَّ قال تعاىل: 
اهللاّ  َيتوب  فأوَلـئَك  َقريب  من  َيتوبوَن  ثمَّ  بَجَهاَلة 
امتاز  )النساء:17(}،  َحكياًم  َعلياًم  اهللاّ  َوَكاَن  َعَليهم 
املخلوقات  أرشف  بكونه  العامل  هــذا  يف  االنــســان 
اهلل  العليا بحيث جعل  الدرجة  ينال  بصفات جعلته 
وكشف  يديه  بني  مسخرة  االخرى  املخلوقات  مجيع 
املخلوقات  بني  متميزًا  وجعله  الكامل  أبواب  له  اهلل 
وصوله  أجل  من  والعاطفة  العقل  ومنحه  االخرى 
اىل السعادة االبدية وصونه من االنحراف والضالل 
ن  عن الرصاط املستقيم وهو الدين االسالمي املتضماّ
يد  اىل  أوصلها  التي  اإلسالمية  واالحكام  للرشيعة 
بعده  من  وحفظها  االعظم  النبي  طريق  عن  البرشية 

عن طريق األئمة )عليهم السالم(.
العبد يف بعض االحيان من دائرة االنوار  وقد خيرج 
بحيث  الشيطانية  الظلامت  دائرة  يف  ويدخل  االهلية 
عن  واالبتعاد  املعايص  ارتكاب  اىل  الغفلة  تدفعه 
عام  غافال  فيكون  معه  اهلي  التعامل  حقائق  معرفة 
وجل  عز  اهلل  إحاطة  وينسى  أمره  يفسد  وما  يصلح 

بكل ما ينفع وما يرض بالنسبة اىل االنسان.
ان االلتفات اىل األخطاء الصادرة من االنسان ليست 
لالنسان  اهلل  حمبة  ولوال  اهلي  وتوفيق  اهلية  رمحة  االاّ 
وجد  ولكنه  لشأنه،  وتركه  ألمهله  باإلنسان  وعطفه 
السبيل  اىل  فهداه  للتوبة  والقابلية  اخلري  االنسان  يف 
الصحيح وأخذ بيده اىل باب التوبة ألن اهلل عز وجل 
اىل  )توبوا  وقال:  التوبة  سامه  للعودة  بابًا  لعباده  فتح 
اهلل توبة نصوحا( ألن التوبة من الذنب تزيل شوائب 
الذنوب وأدران املعصية والتائب من الذنب كمن ال 

ذنب له، فام عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه؟
بأنه ليس أول من عىص  املذنب  العبد  جيب أن يعلم 
)عز  اهلل  يغفر  من  آخر  يكون  وال  وجــل(  )عز  اهلل 
وجل( له فعليه أن حييي عالقته مع اهلل ألن اهلل حيب 

التوابني واملتطهرين.

الطريق الى التوبة

البيعة لإلمام تأكيد عرفي ال 
مؤسس شرعي لإلمامة 

من  رشعيتها  تستمد  ال  الكربى  واخلالفة  العظمى  اإلمامة  أو  الوالية 
ر رشوط يف  الناس، وإناّام هي تتماّ بنصاّ من قبل اهلل تعاىل، وال بداّ من توفاّ
د من هو اإلمام  الشخص الذي تصار إليه اإلمامة، فالنصاّ هو الذي حيداّ
الذي تكون طاعة اخللق له واجبة، ويشرتط يف هذا اإلمام العصمة، وهي 
صفة باطنة ال يمكن ألحد أن يطلع عليها إالاّ املوىل سبحانه، ومن قبله 
م( أو ولياّه يف  نبياّه )صىلاّ اهلل عليه وآله وسلاّ به  فقط وما يمكن أن يلهم 
شخص  ترشيح  يف  رغبتهم  أو  الناس  الختيار  مدخلية  وال  األرض... 
ه هذا املرشح أو املختار إمامًا حتاّى لو اجتمع اخللق عليه  ما، بأن يصرياّ
ما مل يأت النصاّ فيه ويكون معصومًا، نعم، البيعة هي تأكيد عريف يمكن 
اللجوء إليه من باب التأكيد والتشديد يف االلتزام عىل الناس، وليس له 
دخل يف أصل املرشوعية أو عدمها، كام أناّ عدم مبايعة الناس لنبياّ مرسل 
ة والرسالة ثابتتان بالنصاّ  ته أو رسالته، فالنبواّ من اهلل ال يكون نافيًا لنبواّ

اإلهلي، وإن مل يبايعه الناس أو يرغبوا فيه، فكذلك اإلمامة أو الوالية.



بغي���ة توفير مس���احة اكبر الس���تيعاب الزائرين الكرام الس���يما الزيارات المليونية أنش���أت العتبة 
الحس���ينية المقدس���ة س���راديب تس���ع اعدادا كبيرة من الوافدين لزيارة اإلمام الحس���ين )عليه 
الس���ام( ما س���اهم في زيادة سعة مساحة الصحن الحسيني المش���رف البالغة )6000( متر 
مربع، بإضافة مس���احة أربعة س���راديب هي في  طور االنجاز بمساحة تصل الى )4000( متر 

مربع فضا عن مساحة الحرم الداخلي للمرقد والبالغة )3000( متر مربع.

المس����احة  مرب����ع  مت����ر   )10.000(

النهائية للصحن الحسيني المشرف 

مع السراديب
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املرشوع الذي تنفذه رشكة )أرض القدس اهلندسية( 
العتبة  يف  اهلندسية  املشاريع  قسم  عليه  ــرشف  وي
احلسينية املقدسة، بدئ  العمل فيه من اخلطوة االوىل 
 secant pile ّوهي رفع املرمر واألرضيات وصبا
البناء  عىل  واحلفاظ  الرتبة  اهنيار  ملنع  )12م(،  بعمق 
امهية  من  له  ملا  الرشيف  احلسيني  للصحن  القديم 
العمل  انتهاء  وبعد  وإسالمية،  وحضارية  تارخيية 
منشأ  ذات  كهربائية  بسالمل  يــزود  رسداب  كل  يف 

سعدون(  )ســالم  املنفذ  املهندس  بحسب  كــوري 
بمنظومات  ستجهز  الساديب  »أن  أضاف:  والذي 
والكامريات،  والكهرباء،  التربيد،  مثل  متعددة، 
واإلنذار املبكر، وإطفاء احلريق، واحتوائه عىل سالمل 

كهربائية«.
رسداب االمام احلجة )عجل اهلل فرجه الرشيف(

املرشف  احلسيني  للصحن  الشاملية  اجلهة  يف  يمتد 
باب  اىل  وصــوال  الــكــرامــة  ــاب  ب مــن  وبالتحديد 

نظرا لتزايد أعداد الزائرين لمدينة 

كرباء المقدسة سنويا وتزايد الحاجة 

الى مساحات جديدة الستيعابهم 

من اجل ذلك تبنت خطة توسعة 

مرقد اإلمام الحسين )عليه السام( 

من خال تنفيذ السراديب والصحون 

المحيطة بالمرقد ومنها صحن 

العقيلة زينب )عليها السام( الذي 

ينفذ على مساحة )150( الف م2
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السدرة، بمساحة كلية تقريبا )1000 م2( وبارتفاع )5( امتار، 
االنذار  ومنظومات  واحلريق  التربيد  منظومات  عىل  وحيتوي 
فهو من )االونكس(  أما كايش االرضيات  املبكر والصوتيات، 
االبيض جلميع ارضيات الساديب، اما اجلدار بارتفاع )2،64( 
مرمرًا اخرض اونكس ايضا واملتبقي )62( سم كتيبة من الكايش 

الكربالئي املعرق، وبلغت نسبة انجازه %100.
رسداب الشهداء )عليهم السالم(  

اىل  تصل  بمساحة  الرجاء،  باب  اىل  الكرامة  باب  من  ويمتد 
)1250م2(، فيام يبلغ طوله حوايل )54( مرتا وعرضه بحدود 
)22( مرتا، أما االرضية واجلدران فقد اكسيت بكايش من النوع 
االونكس االبيض واالخرض، ويمثل املرحلة الثانية من املرشوع 
احلسيني  الصحن  حتت  ــب  رسادي اربعة  يضم  ــذي  ال الكبري 
الرشيف، تم نصب شباك حياذي قرب ايب عبد اهلل احلسني )عليه 
من  الزيارة  يؤدي  ان  الزائر  يستطيع  السداب  داخل  السالم( 

الداخل، فيام بلغت نسبة انجازه %90.
رسداب باب الرأس الرشيف

باب  اىل  السلطانية  باب  من  االوىل  مرحلتني  عىل  اقيم  املرشوع 
الرأس الرشيف يف اجلهة الغربية من الصحن احلسيني الرشيف 
املقطع  الزينبية، وهو  باب  اىل  الرشيف  الراس  باب  والثانية من 

المهندس سام سعدون: 

انشاء السراديب تحت الصحن 

الشريف تمثل خطوة ذكية 

لتوفير اماكن اضافية الستيعاب 

اعداد كبيرة من الزائرين من 

خال االستفادة من المساحات 

الموجودة باكبر قدر ممكن 

لتوفير اماكن اضافية الستيعاب 

اعداد كبيرة من الزائرين 
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الثالث بعد مرشوع رسداب الشهداء واحلجة. 
ومراحل العمل فيه شملت بعد احلفر وتقطيع الكونكريت 
 15 بعمق  القديمة   لألبنية  ساند  كونكريتي  جدار  بناء  تم 
أمتار،   )7( بعمق  فهو  الــسداب  أما  األرض،  حتت  مرتا 
احلجة  رسدايب  معه  وسريبط  م2(،   950( كلية  ومساحة 
الزخم،  من  للتقليل  سابقا  إنجازمها  تم  اللذين  والشهداء 

ووصلت نسبة انجازه %75.
رسداب باب القبلة الكبري

ويمتد يف اجلزء اجلنويب من الصحن احلسيني الرشيف حيث 

يعد اكرب رسداب، ويبلغ طوله )85( مرتا و عرضه )15( 
مرتا، ويوفر مساحة تزيد عن )1800( مرت مربع و بارتفاع 
من  املمتدة  اجلهة  يف  الركائز  نصب  انجاز  وتم  امتار،   )5(
باب القبلة اىل باب الرجاء، وبعد اكامل السداب سيكون 
مساحة  اكرب  لتوفري  االربعة  الساديب  بني  ربط  هنالك 
الزخم خالل زيارة االربعني،  الزائرين وختفيف  الستقبال 
انجاز  نسبة  اىل  ووصلت  فيه  مستمرة  االعامل  تزال  ال  فيام 

.%50
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بهدف رصد المشاكل الفكرية والعقدية وايجاد طرائق لعاجها

االول  االج��ت��م��اع  تعقد  ال��دل��ي��ل  مؤسسة 
جنة االستشارية 

ّ
لل

عقدت مؤسس����ة الدليل للدراس����ات والبحوث العقدية التابعة لألمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة 
على قاعات مجمع س����يد الش����هداء )عليه الس����ام( في كرباء المقدس����ة اجتماعها االول مع اللجنة 
 من اس����اتذة الجامعات العراقية، ويأتي هذا 

ً
 كبيرا

ً
االستش����ارية التابعة لها، والتي تضم في طياتها عددا

اللقاء من اجل رسم الطريق الصحيح ألهداف المؤسسة التي تسعى الى تحقيقها دوما، ومنها البحث 
في التاريخ والفكر االسامي الشيعي واالرتقاء به من خال دراسات وبحوث متعددة ورصد المشاكل 
الفكرية والعقدية التي يعاني منها الطلبة االعزاء والبحث عن طرائق معالجتها، كما تأتي هذه اللقاءات 
لتعزيز التواصل وتاقح االفكار والوصول للنتائج المرجوة من خال طرح اآلراء الخاصة ومحاولة انضاجها، 

ألنه الشك والريب ان بناء االنسان الفكري اهم االهداف التي جاء بها االسام الحنيف.
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تشكيل جلنة استشارية
يف هذا السياق حتدث )الشيخ فالح سبتي( نائب رئيس 
قائال:  العقدية  والبحوث  للدراسات  الدليل  مؤسسة 
للعتبة احلسينية  الرشعي  املتويل  قبل  »بتوجيه مبارش من 
ملؤسسة  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  املقدسة 
مع  بالتواصل  العقدية  والبحوث  للدراسات  الدليل 
والرشحية  اجلامعات  اساتذة  ومع  االكاديمية  النخب 
االكاديمية بشكل عام وعقد ُعرى التعاون بني املؤسسة 

الدليل   مؤسسة  بادرت  االكاديمية،  واملؤسسة  الدينية 
اىل إقامة جمموعة من الدورات والندوات يف اجلامعات 
العراقية ورأت املؤسسة ان من املهم ان تكون هناك جلنة 
استشارية من اساتذة اجلامعات العراقية تساعد املؤسسة 
يف رسالتها ومرشوعها التواصيل مع الرشحية االكاديمية 
من  جمموعة  اختيار  تم  ولذلك  اجلامعية  والــرشحيــة 
االساتذة اجلامعيني من خمتلف جامعات العراق ليكونوا 

جلنة استشارية للمؤسسة.

اختيار مجموعة من االساتذة 

الجامعيين من مختلف 

نوا لجنة 
ّ

جامعات العراق ليكو

استشارية ترصد المشاكل 

الفكرية والعقدية...
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مواجهة الشبهات
وبدوره حتدث )د. عيل كاظم حسني( من جامعة واسط قائال: من 
دواعي رسورنا ان جتتمع اللجنة االستشارية يف مؤسسة الدليل 
للتداول يف تنشيط عمل املؤسسة مع جامعات العراق وذلك ألن 
)مؤسسة الدليل( تضطلع بدور هام يف الساحة الفكرية ملواجهة 
عىل  يعتمد  الذي  االصيل  الفكر  نرش  وكذلك  وردها  الشبهات 
املنطق واملعرفة من اجل بناء انسان واع  يستطيع مواجهة حتديات 
العرص والتفاعل مع االخر من منطلق الذات واهلوية االسالمية 
والعبث  الفكر  رياح  به  تعصف  ال  واعيًا  عرصيًا  انسانًا  ليكون 
املقدسة  الدليل والعتبة احلسينية  من هنا وهناك، نشكر مؤسسة 
بمستوى  لنكون  املناسب  الوقت  يف  تأيت  التي  املبادرة  هذه  عىل 

التحدي ألداء بعض املسؤوليات  امللقاة عىل عاتقنا.

عقد االجتماع االول للجنة االستشارية 

بهدف تعزيز التواصل المعرفي لتزاوج 

االفكار والوصول للنتائج المرجوة من 

خال طرح اآلراء واالفكار الخاصة لكل 

ا ومحاولة انضاج هذه االفكار كي 
ّ
من

تصل لمستوى التطبيق

وضع النقاط عىل احلروف
العراقية  اجلامعات  اساتذة  مع  االول  امللتقى  هذا  يعدُّ 
املستمر  والتواصل  للتعاون  وطرائق  آليات  وضع  ألجل 
يعاين  التي  والعقدية  الفكرية  املشاكل  رصد  بخصوص 
يف  ذلك  عام،  بشكل  الرشحية  وهذه  االعزاء  الطلبة  منها 
هذه  ملثل  معاجلتها  وكيفية  املناسبة  احللول  وضع  حماولة 

االشكاالت.
االرتقاء بالفكر

ومن جهته حتدث )د. حيدر مهدي( من جامعة القادسية 
ان مؤسسة  قائال:  الرياضة  البدنية وعلوم  الرتبية  – كلية 

يف  البحث  وهدفها  العقدية  املؤسسات  من  تعدُّ  الدليل 
الفكر  هبذا  واالرتقاء  الشيعي  االسالمي  والفكر  التاريخ 
من خالل دراسات وبحوث متعددة، بام يف ذلك البحث 

عن املشاكل ومعاجلتها.
معاجلة املشاكل

)املجال  منها:  جمــاالت  عــدة  من  تتكون  املؤسسة  وان 
من  وواحــد  االنساين(،  املجال  العلمي،  املجال  الفني، 
جماالهتا التواصل مع اجلامعات العراقية للبحث يف ماهية 
املشاكل املوجودة يف املجتمع وعند الشباب، وكيف يمكن 

معاجلتها وهكذا.
طرح اآلراء واالفكار

وان هذه اللقاءات هدفها تعزيز التواصل فيام بيننا لتزاوج 
االفكار والوصول للنتائج املرجوة من خالل طرح اآلراء 
االفكار  هذه  انضاج  وحماولة  مناّا  لكل  اخلاصة  واالفكار 
كي تصل ملستوى التطبيق، ويتم وضع احللول واملعاجلات 
من خالل البحث باألسباب ومعاجلة كل منها عىل حدة 
خالل  من  الظاهرة  هذا  عىل  القضاء  او  التمييع  وحماولة 

معرفة اسباهبا احلقيقية.
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السيد عدنان البطاط: 

وجدنا ضالتنا مع مؤسسة 

الدليل التابعة للعتبة 

الحسينية المقدسة، 

واليوم نحن في هذا 

الملتقى نناقش اهم 

االهداف التي نسير 

باتجاهها لبناء فكري مبني 

على رؤيا منطقية إلعداد 

الشباب بشكل جيد 

لمواجهة االفكار الغربية 

وتحصينهم امام الهجمات 

الثقافية...

بناء فكر االنسان
الكاظم )عليه السالم( قائال: الشك  البطاط( من كلية االمام  وحتدث )السيد عدنان 
ان بناء االنسان الفكري اهم االهداف التي جاء هبا االسالم احلنيف، واليوم نحن يف 
خضم هذه التطورات التي يعيشها العرص واالختالط الفكري املفتوح عىل مرصاعيه  
للشباب نواجه مشكلة البناء الفكري يف اجلامعات، ووجدنا ضالتنا مع مؤسسة الدليل 
التابعة للعتبة احلسينية املقدسة، واليوم نحن يف هذا امللتقى نناقش اهم االهداف التي 

نسري باجتاهها لبناء فكري مبني عىل رؤيا منطقية.
مواجهة االفكار الغربية

وممثيل  الرؤساء  مع  اجلامعات  اساتذة  من  جمموعة  يلتقي  فانه  الندوة  هذه  خالل  ومن 
ملواجهة  الشباب بشكل جيد  منطقية إلعداد  مبني عىل أسس  برنامج  املؤسسة لوضع 

االفكار الغربية وحتصينهم امام اهلجامت الثقافية املوجهة باجتاه جمتمعاتنا االسالمية.



لقي السليم
ُ

انموذج حقيقي للتعامل النفسي والخ

)ص( ال���ذي ل���م يتج���اوز من العمر 13 ربيعا كان يس���كن م���ع جده وجدته ف���ي العاصمة بغداد 

ه صوب مدينة كرباء وتحديدا 
ّ

ل التوج
ّ

بسبب وفاة والدته وابتعاد والده عنه لسنوات، وقد فض

 جده! بسبب رفضه االستمرار في االعمال الشاقة 
َ
ِرد

ُ
الى العتبة الحسينية المقدسة بعد ان ط

الموكلة به ، ورغبته في اكمال دراس���ته والحصول على حياة تتناس���ب مع رغباته وطموحاته، 

ورغم اقتراب عمره من السن القانونية اال ان )ص( كان يعاني من عدم وجود اوراق ثبوتية له 

بسبب اهمال والده وعدم قدرة الجد، ولعل الطفل الصغير استطاع ان يتيقن بأن عدم وجود 

اوراق ثبوتي���ة ل���ه قد يكون العائق االكبر في حياته المس���تقبلية، لذا اس���تعان بالعتبة الحس���ينية 

المقدسة لتكون االب الروحي له وتخلصه من المصاعب.

فيام كان )و( ذو ال )15( ربيعا قد وعى عىل احلياة ليجد 
نفسه يف احد دور االيواء احلكومية يف حمافظة املوصل، 
وهو ال يعرف عائلته او نسبه )كريم النسب(، وبسبب 
وسيطرة  املناطق  بعض  يف  حصلت  التي  االحــداث 
العصابات االجرامية عىل املحافظة املذكورة سلفا، ُارَس 
ومن معه من االطفال واالهايل يف املحافظة اىل سوريا، 
العام،  قرابة  إنسانية  الال  العصابات  ارس  حتت  وبقي 
وهو مل يتجاوز من العمر )12( سنة، وحينام انحرصت 
الزحف  اىل  اشتباكات خمتلفة واضطرارهم  العصابة يف 
هدنة  هناك  حصلت  العراقية،  احلدودية  املناطق  نحو 
اثرها اسرتجاع  ليتم عىل  العراق،  مع احد قوات شامل 
هؤالء  احد  )و(  وكان  والنساء،  االطفال  من  االرسى 
اسرتجاعهم،  من  االمنية  القوات  استطاعت  الذين 
اللحايا  اصحاب  رشاك  من  باالنفكاك  فرحته  ورغم 
اين  يعلم  يكن  مل  )و(  ان  اال  املخيف،  واملظهر  الطويلة 
ضالته؟ اىل ان تم تسليمه اىل احد فصائل احلشد الشعبي 

املقدس والتي بدورها اوصلته اىل دار االيواء يف العتبة 
احلسينية املقدسة.      

توفري اجواء مثالية
وملعرفة ما متثله دار الوارث لإليواء والتأهيل املجتمعي 
التابعة لقسم التنسيق والتأهيل الرتبوي يف العتبة احلسينية 
املقدسة، والضوابط التي تعتمدها يف استقبال االطفال 
املرشدين التقت جملة )االحرار( حسني النرصاوي مدير 
االطفال  رعاية  اىل  هتدف  الدار  »ان  قال:  حيث  الدار 
واالحداث الذين يعانون من حاالت التفكك االرسي 
والعنف االرسي واالمهال االرسي والعاملة املبكرة او 
فقدان احد الوالدين او كليهام، وتعمل االدارة عىل توفري 
كافة االجواء السليمة التي تساعد االطفال عىل تعويض 
الدار بشكل  افتتاح  افتقدوه، ومنذ  العائيل الذي  احلنان 
رسمي يف شهر حزيران لعام 2018م استطاعت االدارة 
ان تستضيف اكثر من )300( طفل، منها حاالت مؤقتة 
يرجع الطفل اىل اهله بعد زوال املشكلة واخرى دائمية. 

دار الوارث لإليواء والتأهيل المجتمعي
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النرصاوي: »هناك عدة طرائق الستقطاب احلاالت  واضاف 
احلسينية  العتبة  اقسام  اغلب  مع  تعاونا  الــدار  متتلك  حيث 
ومنظامت  الداخلية  لوزارة  التابع  االرسي  والعنف  املقدسة، 
حقوق االنسان، حيث تقوم هذه اجلهات بتحويل احلاالت اىل 
الضوابط  مجيع  من  التأكد  مع  احواهلم  من  التقيص  بعد  الدار 

القانونية. 
مشريا اىل ان دار االيواء تعد فريدة من نوعها يف العراق التي 
تعمل وفق هذه احلاالت، وان مجيع املراكز املوجودة يف الوقت 
باحثني  توفر  بينام  حمــددة،  امــور  عىل  عملها  يقترص  احلــارض 
ولقاء  القديمة  املدينة  مركز  يف  التنقل  عىل  يعملون  اجتامعيني 

االطفال ملعرفة االسباب احلقيقية وراء ترك لعوائلهم.
واردف: »كام يعلم اجلميع ان مدينة كربالء والنجف االرشف 
فأن  لذا  د،  والترشاّ ل  التسواّ حاالت  فيهام  كثرت  والكاظمية 
ومنها  خمتلفة،  حمافظات  من  هم  الدار  يف  املتواجدين  اغلب 

ودياىل  واملوصل  والبرصة  وبغداد  والنجف  العامرة  حمافظة 
وبابل.

احلسينية  للعتبة  التابعة  االقسام  »ان  النرصاوي:  واوضــح 
يومية  بحمالت  تقوم  والقانونية  املشرتكة  وهــي  املقدسة 
وحتديدا بعد الساعة العارشة ليال، ويف حال وجود اطفال ذوي 
العاملة  املبكرة فسيكون قد عادوا  اىل اهلهم، وغري ذلك تكون 
يتجولون  فتجدهم  مأوى،  يملكون  ال  ممن  هم  الباقية  الفئة 
احلائر  رسداب  من  يتخذ  منهم  والبعض  واالزقة  الشوارع  يف 
احلسيني مأوى له، لذا يتمثل عمل هؤالء االقسام يف  التحري 
ملعرفة  املعلومات،  واخــذ  معهم  والتحدث  االطــفــال  عن 
االسباب الرئيسية وراء تواجدهم يف الشوارع، ويف حال مل تكن 
السن  حتت  الوقت  نفس  يف  وهم  ثبوتية،  مستمسكات  لدهيم 
اىل  باخذهم  واملتمثلة  الالزمة  اختاذ االجراءات  يتم  القانونية، 
املحكمة، وبعدها يتم حتويلهم اىل  الدار، اما يف الوقت الراهن 
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فهناك تنسيق مع اجلهات املعنية ليتم حتويله بشكل مبارش اىل 
الدار. 

تعامل نفيس... وحلول مناسبة
واردف: »حينام يصل الطفل اىل الدار ينصدم بأن البيئة املوجودة 
يف الدار ختتلف كليا عن البيئة املوجودة يف اخلارج، وستكون 
تقوم  لذا  الوضع،  مع  للتكيف  الطفل  عىل  مصاعب  هناك 
الكوادر بالتعاون مع الباحثني بتوفري اجواء مناسبة يصاحبها 
فتح افاق التواصل مع الطفل عرب الباحث االجتامعي الباحث 
االجتامعي وتعريفه ببقية االطفال املوجودين يف الدار، بعدها 
ثم  ومن  واملنام،  املناسب   وامللبس  املأكل  توفري  عىل  نعمل 
يقابله الباحث ألخذ املعلومات والبيانات الكاملة عن الطفل، 

وحماولة الوصول اىل ذويه ومعاجلة احلالة.
 مشريا اىل ما توفره الدار لألطفال الذين يطلق عليهم »كريمي 
للحظة  الدار  ادارة  وألن  وتربية،  ورعاية  تعليم  من  النسب« 
اية  توجد  ال  ذلك  اىل  اضافة  ذوهيم،  اىل  الوصول  تستطع  مل 

مستمسكات لدهيم، لذا كان التنسيق قائام مع وزارة الداخلية 
يف  الدار  ادراج  عن  منوها  هلم،  قانونية  ثبوتية  أوراق  لتوفري 
بمساحة  وارض  مادية  مبالغ  وختصيص  2020م،  موازنة 
اوسع مما هي عليها االن، لتصبح الدار عبارة عن ملجأ  للبنني 

واخر للبنات، ومستوصف ودار للمسنني. 
ضوابط ال بد منها

تعمل  وانظمة  ضوابط  الدار  »وضعت  النرصاوي:  واردف 
وفق الفئات العمريةاملحددة، حيث يتم استضافة االطفال من 
النادرة  احلاالت  بعض  مع  سنة   )14( اىل  سنوات   )6( عمر 
دراسة  حسب  االعــامر  هذه  حيث  املسنني،  من  حالة  ومنها 
الباحثني واملختصني من املمكن التعامل معها وتعديل سلوكها 
ودجمها يف املجتمع بعكس باقي الفئات العمرية، او ارجاعهم 
اىل ذوهيم بعد اخذ التعهدات بعدم تكرار اخلطأ، ويف حال مل 
يفوا بعهدهم ستكون هناك اجراءات قانونية واقامة دعوة من 

قبل الطفل.
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تعدد  رغم  ــدار  ال ان  اىل  التنويه  حديثه  النرصاوي  وختم 
اجلانب  ان  اال  والتثقيفية  والتعلمية  التوعوية  نشاطاهتا 
الضغط  من  للحد  وذلــك  منها،  كبري  نصيب  له  الرتفيهي 
النفسية املوجود لدهيم، وتتمثل بزيارة بعض املناطق السياحية 

والدينية يف كربالء وبعض املحافظات العراقية. 
اسباب الترشد

من جانبه حتدث )اسامعيل سعدون محود( باحث اجتامعي يف 
الدار: »ان احلاالت التي تصل اىل الدار غالبا ما تكون بسبب 
املادي للعائلة  نتيجة تدين املستوى  املبكرة والتي تأيت  العاملة 
لقمة  وتوفري   املال  لكسب  الوحيد  احلل  هو  الطفل  فيكون 
الوالدين  طالق  عن  الناتج  االرسي  االنفكاك  او  العيش، 
طفٌل  ضحيتها  يكون  والتي  العائلة،  يف  املستمرة  املشاكل  او 
مل يصل اىل سن البلوغ، لذا جتده يتجول يف االزقة واملقاهي 

دون رقيب حياسبه، وغريهم من االطفال«.
الطفل  استقطاب  عىل  نعمل  البداية  »يف  محــود:  ــاف  واض
يف  االسايس  النظام  تعليمه  بغية  خميلته  يف  يدور  ما  ومعرفة 

والغسل  واالكل  النوم  اوقات  يف  واملتمثل  انسان،  كل  حياة 
مراعاة  مع  الــدار  اجــواء  مع  والتأقلم  واللعب،  والدراسة 
العامل النفيس لكل حالة«.مشريا اال ان اكثر الصعوبات التي 
تواجه الباحث تتمثل اختالف احلاالت املوجودة، ولكوهنم 
قادمني من اماكن  مل يكن عليهم ال حماسب وال رقيب لفرتات 
تفعل،  ال  اي  ـ  )ال(  قاموسهم  يف  توجد  وال  السنة،  تتجاوز 
ذلك  مع  اجلديد،  الوضع  مع  التأقلم  يف  صعوبة  جيد  لذلك 
للمقومات  يصل  ان  اىل  النفيس  التدريج  نظام  عىل  نعمل 
التعامل  يتم  حاالت  وهناك   الصحيح،  والسلوك  السليمة 
معها بأسلوب واجواء خاصة وحساسة، والسبب يرجع اىل 
ادمان الطفل عىل التدخني او بعض املواد املخدرة، لذا هناك 
اجواء خاصة واطباء نفسيون وعالجات خاصة للتعامل مع 

هكذا حالة بعيدة عن بقية االطفال. 
يقارب  ما  الراهن  الوقت  يف  تضم  الدار  ان  بالذكر  واجلدير 
)60( مستفيدا منهم حاالت من فئة املسنني وصلوا اىل الدار 

ألسباب تتعلق بالعنف االرسي وغريها.
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ل��ل��ف��رد ل���ق���راءة ال��ك��ت��ب ف���وائ���د ع��دي��دة 
 سواء، فهي 

ٍّ
ت���������زي���������د والمجتمع على حد

وال��ح��وار  االستقبال  م��ه��ارة  وت������س������اع������د م��ن 
مع  واالتصال  اآلراء  تبادل  االخرين، وتعد من على 
الحياة،  ف��ي  المهمة  االس��ت��غ��ن��اء ال��ض��رورات  يمكن  ف��ا 

الفكر  تنمي  الكتب  للمتعلمين، وان قراءة  بالنسبة  األكاديمي  التحصيل  التي تساعد في  المعرفة  عنها الكتساب 
والعلمي  الفني  اآلخرين  إنتاج  على  لاطاع  واسعة  أبوابا  أمامه  وتفتح  التعبير  على  الفرد  وتساعد  والشخصية 
والفكري ومعرفة أحدث أخبار االختراعات واالكتشافات واألساليب التعبيرية والفكرية ومختلف العاقات اإلنسانية، 
وانها تعطي فرصة كبيرة ألصحابها بالتكيف مع االخرين واستيعاب افكارهم ولغتهم وتبادل الكام معهم السيما 
التي وثقت  الكتب  الماضية من خال  للفرد استذكار االحداث  القراءة يمكن  الخارجية، ومن خال  المجتمعات  في 
بأمانة تامة ما جرى في القرون والعصور القديمة او التي تلتها، وألهمية القراءة في المجتمع االسامي فأننا امة 
بدأ فجرها بكلمة )اقرأ( وان النبي المصطفى )صلى الله عليه وآله( جعل تعليم المسلمين والقراءة سببا إلطاق 
االسرى، وعند االنتهاء من قراءة الكتاب ال يعني انتهاء العاقة به، ألن تثبيت المعلومات يتطلب مراجعة ما قرأت، 
ولكن قبل المراجعة يجب أن يجب  القارئ على عدة أسئلة منها: )ما المواضيع التي احتاج إلى مراجعتها؟ كم من 

؟ وغيرها من االسئلة االخرى(.
ّ
الوقت احتاج لمراجعة كل موضوع؟ ما هي أماكن القوة والضعف لدي

ت
قا

قي
ح

الت

قراءة الكتب 
ب���ي���ن ال���م���اض���ي وال���ح���اض���ر



اأ. د. عبود جودي احللي

القراءة تخلص العقول من 

الخرافات والتخلف والجهل، 

والبد من تخصيص 

مكان للقراءة بعيدا عن 

الضوضاء والملهيات... 
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االطالع عىل جتارب االخرين
حتدث أ. د. عبود جودي احليل رئيس جامعة أهل البيت )عليهم 
الناس يف معارفهم وعلومهم  يتفاوت  السالم( االسبق: قائال: 
من  يكون  اكثر  بتجارب  يمر  فمنهم  احلياتية،  جتارهبم  بحسب 
خالهلا اكثر علام واوسع معرفة، والقراءة توفر للناس االطالع 
عىل جتارب االخرين ومعرفة علومهم وآداهبم، وان العقالء يف 
كل زمان ومكان يفضلون من يكون اكثر علام ومعرفة من خالل 
َيْعَلُموَن... اَل  ِذيَن  َوالَّ َيْعَلُموَن  ِذيَن  الَّ َيْسَتِوي  {َهْل  قوله تعاىل: 

)الزمر /9(}.
امهية القراءة وفوائدها

نبينا  نحن امة بدأ فجرها بكلمة )اقرأ( يوم انزل اهلل وحيه عىل 
املجتمع  القراءة يف  وآله( وألمهية  عليه  اهلل  االكرم حممد )صىل 
املسلمني  تعليم  جعل  وآلــه(  عليه  اهلل  )صىل  فانه  االسالمي 
فوائد  عدة  الكتب  لقراءة  وان  االرسى،  إلطالق  سببا  القراءة 
منها )اهنا تعد سببا لعبادة اهلل تعاىل ومعرفته حق املعرفة، كام أهنا 
القرآن  يقرأ  كان  إذا  خصوصا  والثواب  األجر  القارئ  تكسب 

الكريم والكتب التي تنهى عن الرشِّ وتدل عىل اخلري(.
الثقافة واتساع املعلومات

معلوماهتم  وسعة  افــراده  بثقافة  االسالمي  املجتمع  وازدهــر 
يف  العامة  املكتبات  االسالمية  الدولة  واقامت  ومعارفهم، 
العلامء  بيوت  يف  كان  ما  مع  واالسالمية  العربية  املدن  اغلب 
واالدباء واملثقفني من مكتبات خاصة يرجعون إليها ويغرتفون 
ما  اختيار  حرية  نعيش  ونحن  واليوم  ومعارفهم،  علومها  من 
نقرأجيب علينا ان نويل هذه الناحية االهتامم االكرب، الن االنسان 

كلام قرا كثريا اتسعت معلوماته وصار اكثر فهام للحياة.



العرداوي: على القارئ 

ان يكون ذكيا في 

اختيار ما يقرئ، وال 

يستهلك جهده ووقته 

في قراءة المواضيع 

غير المفيدة
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زيادة وعي الفرد وادراكه
أكاديمي عراقي  العرداوي  عليوي  د. خالد  من جانبه حتدث 
ومدير مركز الفرات للتنمية والدراسات االسرتاتيجية قائال: 
فيام يتعلق بالفائدة املرجوة من قراءة الكتب، فهي اتساع االطار 
املعريف لإلنسان وزيادة وعيه وادراكه ملواضيع ختصصية حمددة 
او إلطاره الثقايف العام، فال غنى عن القراءة ملن يريد ان يتقدم 

ويتطور كفرد ام كأمة بأكملها، فالقراء كام يقال هم القادة.
توفري الظروف املناسبة للقراءة

وقطعا ان الظروف املناسبة للقراءة تشجع الفرد واملجتمع عىل 
االقبال عليها، ولكن عدم توفر الظروف ال يربر قلة او انعدام 
واجلمود،  والضعف  للجهل  االستسالم  يعني  فهذا  القراءة، 
حكومية  مبادرات  القراءة  عىل  التشجيع  موضوع  ويتطلب 
وشعبية حتدث هنضة ثقافية اساسها كثرة القراءة لتطوير الذات 

واملجتمع.
سلبيات القراءة!!!

عادات  يف  كبيار  تغيريا  احدثت  التكنلوجية  الثورة  تكون  قد 
تعرضه  ما  هو  ــراد  االف يطالعه  ما  معظم  اصبح  اذ  القراءة، 
عىل  االلكرتونية  واملــواقــع  االجتامعي  التواصل  منصات 
او  ذاهتــا  القراءة  يف  ليست  هنا  واملشكلة  انواعها،  اختالف 
فعىل  قراءته،  يتم  ما  يف  املشكلة  وانام  التكنلوجي،  التطور  يف 

يقرأ، وال يستهلك جهده  ما  ان يكون ذكيا يف اختيار  القارئ 
املفيدة والتي ربام جتعله سطحيا  ووقته يف قراءة املواضيع غري 
يف وعيه، بل ربام تغذيه بأفكار ال تنفعه يف حياته، وقد تزيد من 

ارتباك وعيه بام ينعكس سلبا عىل سلوكه ونظرته اىل احلياة.
استمرار شغف القراءة

وجوده،  ينفي  ال  اليوم،  الورقي  الكتاب  تأثري  ضعف  وان 
الورقية،  القراءة  يف  املتعة  جيدون  زالوا  ال  القراء  من  فالكثري 
مرهونة  االلكرتونية  ام  الورقية  القراءة  تفضيل  قضية  وتبقى 
ذلك  يف  واملهم  عليه،  اعتاد  وما  وظروفه  القارئ  بخيارات 
برصف  االنسان  لدى  القراءة  شغف  استمرار  هو  املوضوع 

النظر عن الطريقة.

د. خالد عليوي العرداوي



عالء ح�شني نا�شر
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ختصيص وقت القراءة
القارئ،  بظروف  مرتبط  ايضا  فهو  للقراءة،  املفضل  الوقت  اما 
فالبعض يفضل ساعات الصباح االوىل، فيام يفضل غريه ساعات 
الظهرية او املساء، فهذا االمر خمتلف من انسان اىل آخر، وبدون 
القراءة كلام كان  اىل  االنسان  ادعو  للقراءة  حتديد ساعات معينة 
ازداد  القراءة  ساعات  زادت  فكلام  بذلك،  للقيام  الوقت  لديه 

معها الفضاء املعريف لإلنسان.
القراءة ُتطور املجتمع وتنهض بواقعه

وحدة  منتسب  نارص  حسني  عالء  املواطن  حتدث  جهته  ومن 
االدارة يف مكتبة العتبة احلسينية املقدسة التابعة اىل قسم الشؤون 
الفكرية قائال: ان القراءة تبني الكثري من املجتمعات سواء كانت 
االسالمية او غري االسالمية لو ارادت تلك املجتمعات النهوض 
بنفسها وتطور اكاديميتها فالبد هلا من ارتياد املكتبات العامة ملا 
عن  خيفى  وال  العلوم،  انواع  شتى  يف  وكتب  مصادر  من  حتتويه 
اجلميع فان الوسائل احلديثة التي يعمل هبا العامل خدمت الباحث 
اذا  انه  وخيشى  مكان  ألي  او  للمكتبة  زيارته  خالل  من  كثريا 
يسعى من  الذي  املبتغى  قد ال حيصل عىل  املكان  اىل هذا  وصل 

اجله فباستطاعته التصفح عرب املواقع االلكرتونية عرب االنرتنت، 
وهذا االمر كله يصب يف خدمة الباحثني او الزائرين الباحثني عن 

العلوم بصورة عامة.
فوائد القراءة

أنواع  خمتلف  عىل  واالطالع  األرض  عامرة  عىل  القراءة  وحتث 
العلوم التي تساعد عىل إعامرها، وكذلك تساعد عىل التمييز بني 
ما ينفع وما يرض يف احلياة، وتكسب اإلنسان األخالق احلميدة 
مكانة  ترفع  القراءة  ان  كام  احلسنة،  والصفات  القويم  والسلوك 
اإلنسان وقيمته ألهنا أحد أسباب العلم وتعرفه بطريقة الرد عىل 

امللحدين والكافرين ومعرفة مكائدهم.
اختيار الكتاب املناسب

بالشخص؟(  ة  ُمرضاّ القراءة  تكون  )متى  له  سؤالنا  معرض  ويف 
الغذاء  عن  يبحث  مثلام  يفرتض  االنسان  ان  قائال:  فأجاب 
سليم،  فكر  اىل  حيتاج  ايضًا  فانه  سليام  جسام  يبني  كي  املناسب 
غذاء  فهو  نفسك  به  ي  ُتغذاّ الذي  الطعام  عن  خيتلف  ال  فالعلم 
روحي، اذ جيب عىل القارئ تشخيص الَنَفس املوجود يف الكتاب 
فهناك َنَفس واسلوب ُيكتب به الكتاب وله دوافع اخرى حتاول 
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ان حترف ما هو بحاجة له ويسعى من اجله وحتقيقه، ومن خالل 
ذلك جيب عىل القارئ ان خيتار ما يناسبه او يريده وليس بالرضورة 
ُه العنوان، فانه بحاجة اىل املعرفة الدقيقة بمؤلف الكتاب او  ان يغراّ
التي حيملها واالنتامءات  الباحث وما هي ميوله وما هي االفكار 
عند  مراعاهتا  جيب  التي  املهمة  االمور  من  فهذه  اليها  يميل  التي 
اخلربة  بذوي  االستعانة  اىل  باإلضافة  الكتاب،  او  املصدر  اختيار 
الفكر  تشتت  القراءة  فان  العكس من ذلك  املجال، وعىل  يف هذا 
وتذهب بالقارئ وخاصة الشباب اىل افكار ومهية ال صحة هلا عىل 

ارض الواقع.
مفتاح العلم واملعرفة

املركزية  املكتبة  ومنها  كربالء  يف  املكتبات  مرتادي  من  عدد  وبنياّ 
ومكتبة العتبة احلسينية املقدسة: ان قراءة الكتب تعد مفتاحا للعلم 
يريد من  ما  االطالع عىل  فرصة  للشخص  تعطي  أهنا  إذ  واملعرفة 
وجيب  اآلخرين،  لسؤال  مضطرا  يكون  أن  دون  ومعارف  أخبار 
اختيار الكتاب الذي حيقق األهداف املرجوة من القراءة، فمثال لو 

أردت أن تقرأ عن علوم اهل البيت )عليهم السالم( فإنك ستجد 
كتبا  كثرية ومعتمدة قد تناولت هذا اجلانب، وكام يراعى يف اختيار 
الكتاب أن يكون متوافقا مع مستوى الشخص املعريف أو أن يكون 

لديه القدرة يف استيعاب ما فيه.
يف القراءة راحة الذهن

األعصاب  وتريح  واالسرتخاء  الذهن  راحة  عىل  تساعد  واهنا 
تعطي  ممتعة  قصة  فقراءة  النفيس،  والضغط  التوتر  من  وختفف 
شعورًا باالسرتخاء وتعيد التوازن النفيس للشخص، كام أهنا متنع 
الشعور بامللل اثناء وقت الفراغ، ومتنع الشعور بالعزلة والوحدة، 
ويف الوقت نفسه حيقق القارئ فائدة معرفية سواء كانت أدبية أو 

علمية.
تأثري القراءة عىل العقل

الكتساب  جديدة  افاقا  لإلنسان  تفتح  التي  الوسيلة  القراءة  وتعدُّ 
كام  البعيد،  له  وتقرب  قدراته  وتطور  واملعرفة  والعلوم  األفكار 
أهنا تعد وسيلة لنقل خالصة ما ينتجه العقل البرشي من اخلربات 



رواد المكتبات: القراءة 

تساعد على راحة الذهن 

وتعيد التوازن النفسي 

للشخص، وتمنع الشعور 

بالملل وقت الفراغ
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واآلداب واملنجزات والفنون واملخرتعات، وكذلك فهي حاجة 
رضورية لتقدم األمم وهنوضها ورقيها وتطورها، كام ان القراءة 
اإلبداعات  وظهور  املبدعني  لتكوين  الوحيدة  الطريقة  تعد 
من  العقول  ختلص  وبدورها  واألدبــاء،  واملخرتعني  واملفكرين 

اخلرافات والتخلف واجلهل.
االستيعاب يعتمد عىل اخللفية العلمية والثقافية

يعتمدان  والتثقيف  التعليم  إن  شك  بال  تقدم  ما  خالل  ومن 
أن  أراد  من  لذا  املستمرة،  والقراءة  الكتب  عىل  أساس  بشكل 
مهارة  فالقراءة  الصحيحة،  القراءة  مهارات  يتقن  أن  ذاتيا  يتعلم 
يبذلون  الذين  القراء  الناس، فكم من  الكثري من  وفن ال جييدها 
القراءة، ومع ذلك فإن حصيلتهم قليلة  جهدا وأوقاتا طويلة يف 
يف  كبري  أثر  هلا  للشخص  والثقافية  العلمية  اخللفية  وأن  جدا، 
مع  التعامل  وكيفية  القراءة  طريقة  إن  إال  االستيعاب،  عملية 
الكتاب تؤثر بدرجة عالية يف مستوى الفهم واالستيعاب، وهذا 

تكون مهارتك  ما  املهارة واالستيعاب وبقدر  يعتمد عىل  بدوره 
عالية يكون استيعابك ملا تقرأ عاليا، وإن القراءة الفعالة تبدأ قبل 
القراءة، فالقارئ اجليد حيدد هدفه من القراءة وملاذا يقرأ؟ وجيب 
بعيدا  يكون  أن  ويشرتط  وحمدد  خاص  مكان  للقراءة  يكون  أن 
عن الضوضاء وخاليا من امللهيات التي تصادفه أو تقطع تركيزه 
وباإلمكان  املنزل،  هو  للقراءة  مكان  أفضل  وإن  القراءة،  خالل 
قيودا  هناك  إن  إال  مثال  كاملكتبة  هادئة  أخرى  أماكن  يف  القراءة 
حمدد  وقت  هناك  فلربام  صعبة  األماكن  هذه  يف  القراءة  جتعل 
إلغالق املكتبة باإلضافة اىل أهنا قد تكون بعيدة عن املنزل، كام أن 
القراءة يف املنزل هلا أثر سلوكي تربوي ينعكس عىل األبناء يف حب 
القراءة، وعىل القارئ جعل كل ما حيتاج إليه من أدوات أساسية 
كاألقالم واألوراق وامللفات يف هذا املكان قريبة من متناول يده، 
فكثري من الوقت يضيع يف البحث عن األساسيات التي حيتاجها 

مما يسبب إزعاجه وإرباكه.



بقلم: علي اخلفاجي

عندما تقرأ بعض الروايات التي تتحدث عن الفتنة واالبتاء، تتبادر إلى مخيلتك حوادث وتصورات قد 
، أوتساؤالت عن الحكمة من تقديرها ونزولها، فما عليك تجاه ذلك إال أن تتحرى 

ً
تترك فيك إحباطا

الحكمة من ورائها، وتدأب في معرفة فلسفتها.
االبتاء  أن  يخفى  ال  فمما  ومصاديقهما،  واالبتاء  الفتنة  بين  الفرق  وهلة-  -ألول  الن��درك  وقد 
ترجعون  وإلينا  فتنة  والخير  بالشر  }ونبلوكم  تعالى:  يقول  والشر،  بالخير  ويكون  االختبار،  من  نوع 
)األنبياء/35({، وقد يأتي الباء بمعنى اإلنعام، كما في قوله تعالى: }وآتيناهم من اآليات ما فيه 
ر له من يأتيه 

َّ
ن، وقال تعالى في قصة سليمان عندما سخ

ِّ
باء مبين )الدخان/33{، أي إنعام بي

بعرش بلقيس في طرفة عين: }قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر )لنمل/40({.

 في زمن الوباء
ً
دع مربيا

ّ
كربالء تو
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              يكون البالء بسبب املخالفة إن كانت عن جهل أو غفلة 
أو مترد، ولكن الغاية العظمى من االبتالء هي لرتبية اإلنسان، 
وجعله وهو يسري يف مدارج الكامل باحثًا عن التميز، ال أساس 
رقيًا  اإلنسان  يكسب  الذي  التفاضل  أساس  عىل  إنام  الظلم، 
أو  الــردع  لغرض  االبتالء  يكون  وقد  جنسه،  أبناء  به  خيدم 
لغفران الذنوب، فقد ينزل بساحة املؤمن ما يكره، ولكنه يعود 
أصحاب  قصة  يف  ورد  ما  ذلك  ومثال  العظيم،  بالنفع  عليه 

الكهف وقصة خرق السفينة وقتل الغالم وبناء اجلدار.
وعندما سئل نبينا األعظم )صىل اهلل عليه وآله( عن أي الناس 
أشد ابتالًء؟ قال: »األنبياء ثم األمثل فاألمثل..«، أي األفضل 

واألعىل رتبة ومنزلة.
عن  احلديث  كان  فاألمثل(،  )األمثل  عن  احلديث  وبمناسبة 
الفقيد املرحوم األستاذ واملريب )عبد اهلادي عبد اجلليل إبراهيم 
املرشدي( وهو من أماثل الناس، حديثا عن متيزه الذي انتهى 

بابتالئه بالوباء الذي ألقى بظالله عىل البرشية مجعاء.
 1939 عام  مواليد  من  حسني(  بـ)أيب  يكنى  الذي  املرشدي 
القرآن  تعلم  أحب  كربالء،  مدينة  يف  السالملة  باب  منطقة  يف 
الكريم وتعليمه منذ الصغر، ولطاملا حتدث عن فضل معلمه يف 
املدرسة اهلاشمية املرحوم )األستاذ حسني اخلزرجي(، وخترج 
بصفة  تعيينه  فتم   ،1956 عام  اإلعدادية  املرحلة  من  الفقيد 
معلم يف إحدى املدارس القروية )مدرسة حبيب بن مظاهر( 
ثم موظف يف مديرية الرتبية، وبعد عدة طلبات قدمها عاد مرة 
أخرى ملهمة التدريس التي تعلق هبا أياّام تعلق، لكن هذه املرة 
يف مدرسة السجاد االبتدائية املجاورة للمخيم احلسيني، فكان 

أستاذًا ملادة الرتبية اإلسالمية والتاريخ واجلغرافية.
املعلمني،  حي  منطقة  إىل  سكناه  حمل  انتقل  عام 1964م  ويف 
إىل  الذكر-  -آنفة  املدرسة  نفس  يف  بالتعليم  مستمرًا  وبقي 
اثنني وعرشين عامًا  بلغت حوايل  عام 1978م، وبعد خدمة 
حافلة  بالعطاء، وبسبب املضايقات التي تعرض هلا من حزب 
البعث؛ لغرض االنتامء إىل بعث اجلهل والظالم، تقدم بطلب 

إلحالته إىل التقاعد، فكان له ذلك ليتفرغ ألداء رسالته بنحو 
آخر، بعيدًا عن أعني املنافقني وجالوزة النظام، فكان من مجلة 
تتنوع  حمفل  وهو  داره،  يف  تعليمي  قرآين  حمفل  إقامة  نشاطاته 
االختصاص  ذوي  فيه  يستضيف  والــدروس،  العطاءات  فيه 
ويف  تعاىل،  اهلل  بكتاب  تتعلق  قــدرات  من  لدهيم  ما  ليقدموا 
أفضل  من  يضمه  ملا  متميز؛  ديني  نشاط  هناك  كان  احلي  هذا 
فقد  كربالء،  يف  والتعليم  الرتبية  جمال  يف  عمل  من  وأخلص 
سبق حمفله ما كان يعقد يف دار السيد الشهيد صادق آل طعمة، 
كان  وهكذا  ارتياده،  عىل  الناس  وحيث  حيرضه  ممن  هو  وكان 
إما إلقامة  السوداء؛  قائاًم يف احلقبة  بيوتات كربالء  التنقل بني 
تربية  يف  يصب  وكالمها  حسينية،  جمالس  أو  قرآنية،  حمافل 

اإلنسان وهتذيبه وتوعيته.
وعندما ذاع صيت الفقيد تم استدعاؤه أكثر من مرة إىل دوائر 
األمن وإبالغه باملنع عن إقامة هذه النشاطات، وبعد سقوط 
الصنم من عىل جسد العراق اجلريح عام 2003م تم اختياره 
العباسية  العتبة  إدارة  عىل  لإلرشاف  الدينية  املرجعية  قبل  من 
السالم  عليه  العباس  الفضل  أيب  خدمة  يف  واستمر  املقدسة، 
ليتفرغ  صحية؛  ألسباب  إعفاءه  طلب  بعدها  أعــوام،  أربعة 
خلدمة املجتمع من خالل جامع حي املعلمني املجاور لداره، 
عددًا  ليستوعب  جديدة  انطالقة  القرآين  حمفله  انطلق  حيث 
إنام  فقط؛  بالتجويد  يتعلق  فيام  ليس  مرتادوه  ولينهل  أكثر، 
باالستفادة من نكات التفسري واألخالق، ويف علوم العربية، 
التحق  حتى  واملتعففني  األيتام  لرشحية  رعايته  إىل  باإلضافة 
بربه عىل إثر إصابته بوباء كورونا عن عمر ناهز الثامنني، قضاه 
األنبياء  رسالة  والتعليم،  الرتبية  وهي  أال  مهمة،  أقدس  يف 

واملرسلني.
لك  جيسد  رجل،  يف  دينًا  بل  دين،  رجل  ليس  املرحوم  وكان 
قضاء  يف  الدينية  املرجعية  ثقة  فكان  صــوره،  أهبى  يف  الدين 
الكلامت، وحزن لفقده  بأرق  ترثيه  الناس، مما جعلها  حوائج 

اجلميع، وكأنه خطف قلوهبم معه؛ ليحلق هبا يف املأل األعىل. 

وقد



إىل  2014م  ألــعــام  بعد  العراقية  الــدولــة                              
يراه  ما  حسب  تدرجيي  أو  مبارش  بشكل  ت  أداّ عدة  خروقات 
املختصون إىل شبه فقدان إىل أهم عنرص من عنارص قوة الدولة؛ 
وهو )املواطنة(. فكيف تزدهر املواطنة عند الفرد والفقر ينهش 
تكفريي  هلجوم  مدينته  تتعرض  حني  أو  فشيئا؟  شيئا  وطنيته 
قوة  وال  حول  ال  وهو  ترحم  ال  إرهابية  مجاعة  قبل  من  غاشم 
له؟ بل يشعر هبا وهو بال سالح يكفي للدفاع عن بيته وعرضه؟ 
لقد كان هجوم تنظيم داعش اإلرهايب عىل العراق هجوما قويا 
املرجعية  أطلقت  رده رسيعا حتى  الدولة عن  ورشسا عجزت 
وتعالت  الوطني  احلس  فارتفع  املباركة  فتواها  العليا  الدينية 
أول  اجلريح  الوطن  حترير  وصار  الفرد  عند  الوطنية  املسؤولية 

إهتامماته.
كل  داخل  يف  الوقوف  من  املواطنة  متكنت  الوقت...  وبمرور 
فرد عراقي اغتصبت أرضه وخس ما خس جراء تلك اهلجمة 
الذي  الشعب  بني  بالوطنية  الشعور  ينتقل  بدأ  حتى  املفزعة، 
عانى احلرمان واألمان كثريا؛ ولكنه ومن الشعور أو الالشعور 
ما  فهم  من  واستطاع  وطنه،   جتاه  عال  بحرص  يتحرك  أصبح 
حقوقه،  عىل  ليحصل  واجباته  تقديم  عليه  وأن  عليه  وما  له 

فاإلنتامء للبلد ليس بطاقة تعريفية يف سجل النفوس فقط، بل هو 
اإلخفاق  حجم  كان  مهام  باملسؤولية  مستمر  وشعور  عنه  دفاع 

السيايس فالسياسة يشء والوطن يشء آخر. 
ويتذكر املراقب للشأن العراقي أو املختص كيف كان اجلو العام 
اليأس  بات  وكيف  وبعده،  الفتوى  قبل  واالجتامعي  النفيس 
والتوجه  منه  للتخلص  الناس حيتاج معجزة  أرجاء  بني  منترشا 
وهي  األوىل  اخلطوة  من  إصالحه  يمكن  مــا،  إصــالح  نحو 
املغتصبة طبيعة  املعتدين،  ومن ثم حتسني وبناء األرايض  قتال 
ابن  هب  عندما  اخلطوة  تنفيذ  مراحل  أوىل  وجتلت  وجمتمعا،  
املوصل  للدفاع  ميسان  وابن  دياىل  لتحرير  اوىل   كنواة  اجلنوب 

وهذه مما الشك فيها هي املواطنة بعينها. 
ومن  فاحلكومات  املــرشوع،  تتمة  احلكومي  املنهج  عىل  يبقى 
الفرد  لشعور  البذور  تزرع  املنهجية  الرتبوية  السياسات  خالل 
يف  حيملون  العراقيني  ان  فيه  شك  ال  ومما  واالنتامء،  باملواطنة 
عالية،  وطنية  روحا  والالشعور  الشعور  حيث  من  نفوسهم 
هي  ستنطفئ،  اهنا  اخرون  يعتقد  قاسية  حلظات  يف  تلتهب  قد 
وخارجيا،  حمليا  سياسيا،  انتزاعها  رحى  دارت  مهام  تنطفئ  ال 

فالعراقيون مرادف كبري للوطن

كي���ف ع���ززت فت���وى الدفاع 
الكفائي عنصر المواطنة؟
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املباركة حركة شعبية تولدت من  الشعبانية                          
فتية  استنهضت  املظلوم  العراقي  للشعب  االليمة  املعاناة  رحم 
لنهج  واملعادية  والظاملة  اجلائرة  السلطة  من  اخلالص  ان  أمنوا 
البيت عليهم السالم  ومعاداة  العلامء واملراجع وحمارصة  اهل 
طالب احلوزة العلمية الرشيفة واستخدام اقسى أنواع التعذيب 
العراقي   الشعب  بحق  العرقي  والتطهري  والنفيس  اجلسدي 
واعادة النهج االموي الظامل بحق كل من يسري عىل مبادئ االمام 

عيل عليه السالم .
القصور  بناء  يف  العراق  ثروات  واستنزاف  اخلارسة  واحلروب 
مغلوب  الشعب  جعلت  الرضورية  الناس  حاجات  وامهــال 
عىل امره وتكميم االفواه واستخدام سياسة عزل ابناء واقارب 

املعدومني وسجناء الرأي حتى اصبح العراق سجنا كبريا.
واجتمع ثلة طيبة من الشباب احلسيني الذين يؤمنون بأن الثورة 
يف كربالء كانت ضد الظلم والطغيان والفساد الذي كان سائدا 
يف دولة يزيد وبام أن يزيد رجع اىل احلكم بثوب جديد وعنوان 
أخر ولكن املنهج نفسه والعداء الهل البيت عليهم السالم زاده 
أكثر ومل تاخذهم رأفة وال رمحة بحق شيخ كبري وطفل رضيع 
السلطة  العراق وقطاع طرق استولوا عىل  اهنم عصابة حكموا 

وتقاسموا ثروهتا.
نعش  يف  االخري  املسامر   كانت  املباركة  الشعبانية  واالنتفاضة 
الصفر  نقطة  منتظرين  الشباب جيتمعون   املجرم وجعل  النظام 
رجال  من  جمموع  فيه  اعتقل  الذي  االمن  مركز  عىل  للهجوم 

املغرب  أذان  هو  الصفر  نقطة  وكانت  الرشيفة  العلمية  احلوزة 
وتدافع  الشباب  رؤوس  عىل  املصحف  حسني  احلــاج  ورفــع 

الشباب مرددين االبيات الشهرية
ة                قـــوٌم إذا ُنــــوُدوا لــــَِدْفع ُمِلـــــمَّ

س َوُمَكــــْرَدِس                                             واخليــــــُل بني ُمــــَدعَّ
َلبسوا الُقُلوَب عىل الدروِع وأقبلوا

                                              َيَتَهـــــــافتون عىل َذَهـــــــاِب اأَلْنُفِس
نصــــروا احلسنَي فيــاهلا من فتيـــة 

                                              َعــــــاُفوا احلياَة وُألبسوا من ُسْنـــُدِس
وكانت صيحات الشباب لبيك يا حسني وكانت مدوية ارعبت 
وان  بحق  الرصاص  ليلة  وكانت  املوجودين  االمــن  حــراس 
وحاوط  الذلة  منا  هيهات  اصواهتم  رافعني  يقاتلون   الشباب 
الشباب مركز االمن من كل جهات وكانت شجاعتهم حسينية 
ورجاهلا  العلمية  ــوزة  احل نــرصة  أجــل  من  عباسية  وغريهتم 
الدفاع  بطوالت  اروع  الفتية  سطر  وبطولية  رشسة  ومعركة 
متكن  بسب  املجموعة  من  شهداء  وسقط  واملذهب  الدين  عن 
مما  القريبة  املباين  سطوح  فوق  ومتركزهم  باالسلحة  احلراس 
زادهم  الشباب  يتوقف  ومل  الرصاص  مرمى  يف  الشباب  جعل 
حب احلسني شجاعة مل توصف جعلت حراس يفرون هاربني 
الصابرين  احلوزة  طالب  رساح  واطلقوا  الشباب  شجاعة  من 
الشباب  يا ظامل وانسحب  املركز ألك يوم  وكانت هوساهتم يف 
نرصة  أجل  من  الرصاص  ليلة  وكانت  معهم  الشهداء  ومحلوا 

ل�������ي�������ل�������ة 
ال����رص����اص 

ِْم َوِزْدَناُهْم ُهًدى( الكهف13  ْم ِفْتَيٌة آَمُنوا بَِربهِّ ُ )إِنَّ
َ َعَلْيِه َفِمْنُهْم َمْن َقَض  ))ِمَن امْلُْؤِمننَِي ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اهللَّ

ُلوا َتْبِدياًل((األحزاب: 23 َنْحَبُه َوِمْنُهْم َمْن َيْنَتِظُر َوَما َبدَّ

االنتفاضة
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الحرار: علي ال�شاهر

رة
ّ
أمير الشعراء الشعبيين وصاحب البصيرة الني

الشاعر الحسيني الشيخ عبد األمير الفتاوي

فحُل ال�شــعر و�شك�شبري ال�شــعراء وُمتنّبي ال�شعر ال�شعبي.. 
هكذا يُو�شَف ال�شاعر املرحوم ال�شيخ عبد الأمري الفتالوي 
)رحمه اهلل(، �شــاحب الق�شــائد املتوّقدة بال�شــوِر الفّذة 
و)احل�شجة العراقية(، والذي مير على ذكرى وفاته )61 
عامًا(، تاركًا لل�شــعر واحلياة فل�شــفته اخلا�شــة، ومعنى اأن 

تكون موؤمنًا �شادقًا مع رّبك ومع نف�ِشك.
 )اآ يبني �شكول عليك اآ يبني - دولبني زماين بيك دولبني(، 
ق�شــيدته هذه التي كتبها على ل�شــان ال�شيدة رملة )عليها 
ال�شــالم( نادبًة ولدها القا�شــم بن الإمام احل�شــن )عليهما 
ال�شــالم(، ت�شــرُح وتخت�شــر تعّلَق هذا الرجل مبحّبة اأهل 
البيــت )عليهــم ال�شــالم(، وفيمــا انــزوى لفــرة طويلة يف 
ظلمة بعد اإ�شــابته بالعمــى وهو بعمر الأربعني عامًا، حّط 
برحالــه عنــد اأمــري املوؤمنني )عليه ال�شــالم( وقــراأ اأمامه 
)اأمــوري يا اأمري النحل وكفْت( كان له ما يريد.. فقد رجَع 
مــن عنده مب�شــرًا.. وبني الذهاب والإياب كانت الب�شــريُة 
هــي املتوّهجــة يف قلبِه وينظــر من خاللها اإىل �شــّر حممد 

واآله الأطهار )عليه وعليهم اأف�شل ال�شالة وال�شالم(.

والدة شاعر ال يتكرر
هو الشاعر الشعبي الكبري واخلطيب القدير )الشيخ عبد األمري 
بن عيل بن موسى بن حمسن بن عيل بيك بن إبراهيم بن أدليهم 
يف  غرق  أيب  بناحية  املولود  النجفي(،  الطويرجياوي  الفتالوي 
العام  يف  املقدسة  كربالء  بمحافظة  )اهلندية(  طويريج  قضاء 
النجف  بمحافظة  املشخاب  قضاء  يف  واملتوفاّ  م(،   1868(
وقد  عشريته  بني  يعيش  كان  حيث  م(   1960( عام  األرشف 

غ للخطابة والشعر. تفراّ
ب فيها بـ )أمري الشعراء( لبالغة  كتب الشعر باللغة العامية، وُلقاّ
شعره وسالسته، السيام شعره الوجداين، وكذلك يف مديح النبي 
والسالم(،  الصالة  أفضل  وعليهم  )عليه  البيت  وأهل  األكرم 
ومتجيد مآثرهم وأخالقهم وقيمهم املثىل، وبطوالهتم ومعاناهتم 

السيام ملحمة الطف احلسينية اخلالدة.

)فرائد  كتاب  يف  الكعبي،  أمحد  الباحث  أفــرده  ما  وبحسب 
القصائد( أشار إىل أن الشاعر الفتالوي )رمحه اهلل( »كان عميق 

العبارة الشعرية، بديعها، وغزير اإلنتاج يف ذات الوقت«. 
عنها  تكشف  الفتالوي،  الشاعر  عند  لة  املتحصاّ والشعرية 
ُطبع عدة  الذي  الذاكرين(،  ديوانه )سلوة  املنشورة يف  قصائده 
الكربالئي  الرادود احلسيني احلاج باسم  مرات، آخرها مبادرة 
ه وأرشف عىل إخراجه الشيخ  الذي ُعني بطبعه ونرشه، فيام أعداّ

أمحد الشيخ شعبان الفتالوي.
بـ )ديوان  وسبق وأنه مُجع شعره وتراثه يف ديوان كبري موسوم 
م له سامحة اخلطيب السيد  عبد األمري الفتالوي( يف جزئني، قداّ

حامد احلسيني«.
ويشري الباحث الكعبي بالقول: إىل أنه »قد برز يف القرن الرابع 
عرش اهلجري، ثالثة شعراء ُشهد هلم بقوة النظم وحسن السبك 
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وطول النفس وهم  )احلاج زاير الدويج، احلاج عبود غفلة 
والشيخ عبد األمري الفتالوي(«.

قصائد  كتابة  من  اهلل(  )رمحه  الفتالوي  الشاعر  أكثر  وقد 
يمدح فيها أهل البيت )عليهم السالم( إضافة إىل القصائد 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  الشهداء  سيد  هبا  رثى  التي 

ة وظلم عظيم. وما حلاّ عليه من مصائب مجاّ
خاصة  بجاملية  يقرأها  والتي  )آيبني(  قصائده  أشهر  ومن 
النويني  جاسم  الشيخ  الــراحــل  احلسيني  املنرب  منشد 
الطويرجياوي )رمحة اهلل تعاىل عليه( كام قرأها أكابر اخلطباء 

والقراءة ومطلعها:

آ يبني شكول عليك آ يبني
                                                   دولبني زماين بيك دولبني

دولبني زماين بيك يا سلوْة
                                                 شلون أنساك وأنسه أيامك احللوْة

شهالبلوة املثله ما سدت بلوْة
                                                  آ يبني لعند املوزمة تذبني

ن  ولكي نقف أكثر عن حدود هذا الشاعر الكبري، فقد دواّ
اخلاصة  شهادته  الكاظمي  جابر  احلاج  احلسيني  الشاعر 
الشيخ  شعر  »متياّز  قائاًل:  اهلل(  )رمحه  الفتالوي  بالراحل 
إلبــراز  خاضعًا  املــرتادفــة،  املــفــردات  برصف  الفتالوي 
الصورة الشعرية، كام ُعرف بإيامنه وصدقه وطيب رسيرته، 
وقد تفرد بصفات أدبية اختص هبا ذاُته، فخرجت متعافية 

أبياُته«.
بالقول: »كان )رمحه اهلل( جباًل شاخمًا  كام ووصفُه آخرون 
السالم(  )عليه  احلسني  بحب  تصدح  بقيت  وقصائده 
العذب  الشعر  من  قاله  ملا  الشهداء،  كخلود  خالدًا  فعاش 

والكلامت الصادقة وجزالة املفردة الشعرية«.
وللشاعر الفتالوي املئات من القصائد التي كتبها عن أهل 
بيت العصمة )عليهم السالم(، من أشهرها، قصيدته التي 
)عليه  طالب  أيب  بن  عليًا  املؤمنني  أمري  فيها  يمدح  كتبها 
رغماّ  وإحاطته  السليمة  فطرته  لنا  تكشف  والتي  السالم( 

ة.. ويقول فيها: يته( بالعقائد احلقاّ )أماّ

       عيل عايل عىل كل عايل        عيل يالعايل من الرْب
         عيل ما نّصبْك منصوْب       لكن بالنّص منّصْب 
       عيل بساِق العرش نورك      عيل يالعّلمت جربيْل

           اسمك نزل بالتوراة            وزبور وصحف وإنجيل
               يا آية اعلة كل آية           شبه شمس الصبح بالليْل

               ياملبدْر متام التم          وبسابع سمه كوكْب
أما بالنسبة لقصائده الرثائية، التي كتبها عن ملحمة الطف 

اخلالدة وما حل من األسى والعذاب، فيقول )رمحه اهلل(:
أنوح عليك يبني ومن ينوح وياي

                                                         والوياي بلواهم مثل بلواي
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أنوح عليك مدري أنوح وياهن
                                                          بلواهن مثل بلواي بلواهن

ما هن هاملصايب ما جرن ماهن
                                                        ماهْن املصايب ما سمعنه باْي

قمر  العباس  الفضل  أبا  هبا  يرثي  قال  األخرى،  قصائده  ومن 
العشرية )عليه السالم(:

هتف عباس وحدا وصار اجلداْل
                                            وآل هاشم كالوا علينه النزاْل

واألصحاْب تناخت وَكالت ُماْل
                                                         وبالنفوس عىل الذي نفديلهة
وقصيدة ثانية، أيضًا بحق أيب الفضل )عليه السالم( يقول فيها:

وين حيدر غاب عن اطفوفها
                                                     يشوف شبله املاهتوله اصفوفها

ايشوف شبله اشلون من شال اللوه
                                                     ِجدم ورزم واحلرب جيشه التوه

ترتعد صارت شبه سعف اهلوه
                                                   وخلست خيل اوزمل من خوفها

ومن قصائده األخرى )رمحه اهلل(، قال وهو يتمثاّل مشهد دفن 
قبيلة  قبل  السالم( من  البيت )عليهم  الطاهرة ألهل  األجساد 

بني أسد.. بعد مرصعهم الدامي:
عاْر واهلل عىل الزمل للحرْش عاْر

                                                     اجلار للجار العرْب تكرِم اجلاْر
ليش مرمي )حسني( إلة ثالث ناْر

                                                      وصحبته من كهوهلة وشبانة
من تناخوا كالوا شبعد الصرْب

                                                         هاي ذلة وعارهة بمّد العمْر
كون باجر نّنشد شنهو العذْر

                                                          نصري َكاله للعرْب بلسانْة
َكامْت وجوه الزمْل وحتّزمْت

                                                        أربعني من العشريْة تالزمْت
اشتدت احتّدت صدك وتوّزمْت

                                                         شافْت العاري ذنب بأحيانة
اللوايت  أسد  بني  نساء  ينقل مشهدية  أيضًا،  القصيدة  ذات  ويف 

طلبن من الرجال أن يشاركن بدفن قتىل الطفوف فيقول:
كالن وياكم نساكْم راحيْة

حسني نعشه.. ال بجي وال صاحيْه!
زينب الناحية.. اوين الناحيْة
يّسو احلّرة بحكم عدوانْة

أينام  الشعراء  دها  يرداّ الفتالوي قصيدة مشهورة  للشيخ  أن  كام 
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الكاظم  موسى  اإلمام  حق  يف  قاهلا  األدبية،  جمالسهم  يف  حلوا 
)عليه السالم(:

يبحر الندى باملوج يذهْل
                                                         يمرباْع نْجِذْل يصلِح البْل

يدوحة وحدرهة كارِس الظْل
                                               يصل من صلب صل من صلب صل

شبل من شبل من شبل مشبْل
                                                      حيدر عيل العايل العايل عىل الكْل

ديوانه  واحتضنها  الفتالوي،  الشاعر  كتبها  أخرى،  وقصائد 
الشعري من أشهرها: )األسدية احتاشمت نسواهنا، ريض هاك 
يالناعي وخذ مني، َكوم يا حيدر حيامي ادخيلها ـ جيناكم يساره 
جة باحلب  الشام ومن الشام جيناكم( وغريها من القصائد املتواّ

الصادق للعرتة الطاهرة.
كرامة للشيخ الفتالوي

أفواه  تناقلته  ما  وكذلك  املنابر  عىل  احلسينيون  اخلطباء  ينقُل 
الفتالوي  الشيخ  حياة  يف  حدثت  عظيمة  كرامة  عن  الناس، 
عامًا،  األربعني  بعمر  وهو  بالعمى  ُأصيب  فقد  اهلل(،  )رمحه 
دة بحباّ آل البيت  وجلس أسري ظلمته، أما بصريته فبقيت متوقاّ
)عليهم السالم(، وعزم بنو عمومته عىل إجراء عملية جراحية 
هوية  إعطائهم  منه  وطلبوا  بيته  إىل  فذهبوا  العراق،  خارج  له 

األحوال املدنية )اجلنسية(، فسأهلم: ماذا تفعلون هبا؟
قالوا له: عزمنا عىل استخراج جواز سفر لك من أجل أن تسافر 
إىل طبيب عيون مشهور يف )لندن(، عسى أن جيد عالجًا لك من 

حالة العمى التي أصابتك فجأًة.
ُدهش الشيخ الفتالوي من كالم أبناء عمومته، وقال هلم: وملا 

ال تأخذوين إىل الطبيب املداوي الذي ال يرجع منه أحد خائبًا.
سألوه: من هو هذا الطبيب يا شيخ؟

قال: هو عيل أمري املؤمنني )عليه السالم(.. خذوين إىل مرقده 
ألطلب منه شفاء عامي.

أمري  عند  الفتالوي  األمــري  عبد  الشيخ  الشاعر  حل  وفعاًل، 
املؤمنني )عليه السالم( وأخذ ينشد أمام قربه الرشيف:

ُأموري يا أمري النحْل وگفت 
                                                 والدنيا اوياي چنها أدبرت وگفْت

نخيْت إيل ابسّد الباب وگفت 
                                                   بحق كس الضلْع تنغر علّيه

وُيقال، أن الفتالوي )رمحه اهلل( وبعد إكامل قراءة هذه األبوذية، 
وإذا  قصرية،  فرتة  إال  متر  ومل  وعيه،  وغاب  عليه  مغشيًا  سقط 
بكرامة  برصه  إليه  وتعاىل(  )سبحانه  اهلل  أعاد  وقد  يصحو  به 
أيب  بن  املؤمنني عيل  أمري  املحجلني  الغر  وقائد  الدين  يعسوب 

طالب )عليه السالم(.
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علوم  مؤسسة  عــن  عــيــدان  فــاهــم  ريض  للباحث  وصـــدر 
صفحات  بعدد  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  البالغة  هنــج 
والتوزيع  والنرش  للطباعة  الكفيل  دار  طباعة  )471صفحة( 
عىل  احتوت  البحث  خطة  وكانت  2015م،  سنة  العراق،  يف 
يف  الباحث  وعــرض  وخامتة،  فصول  وثالثة  ومتهيد  مقدمة 
املتبع يف  واملنهج  اختياره  املوضوع واسباب  امهية  بيان  املقدمة 
الدراسة، وعرض يف التمهيد اىل مخسة مطالب ابتدأها بتعريف 
دراسة  نظريات  اهم  ثم عرج عىل  بالداللة،  )املعنى( وعالقته 
للمعنى بحسب  تعريف  اكثر من  اعطاء  مبتغيًا يف ذلك  املعنى 

تعدد فلسفات هذه املدارس.
وتوزعت مادة البحث عىل ثالثة فصول، درس يف االول منها 

التي  االلفاظ  يف  األول:  مبحثني  عىل  وكان  املفردة  االلفاظ 
جاءت عىل هيأة اسم فاعل وما احلق هبا والثاين االلفاظ التي 
جاءت عىل هيآت اخر، اما الفصل الثاين فعرض فيه للمركبات 

اللفظية وكان عىل مبحثني.
املركب  الــثــاين  واملبحث  االضـــايف  املــركــب  االول  املبحث 
الوصفي، فيام خصص الباحث الفصل الثالث لدراسة اجلملة: 
وكان عىل مبحثني ايضًا درس يف االول منهام اجلمل التي كان 
االسناد فيها مقصودًا لذاته وهي اجلمل الفعلية واالسمية، اما 
لذاته  املقصود  غري  االسناد  ذات  باجلمل  خمتصًا  فكان  الثاين 
وهي مجلة الصلة ومجلة جواب الرشط، ويف اخلامتة عرض اىل 

بيان اهم النتائج التي حصل عليها. 

التعبي���ر  ف���ي  الخصوصي���ة  إب���راز  يأت���ي 

القرآني وبيان القدرة على رسم مامح 

الواق���ع الخارجي بكل أبعاده وتفاصيله، 

وكان الب���د من اثب���ات ذلك في نموذج 

معي���ن م���ن ه���ذه النص���وص القرآني���ة، 

وألج���ل ذلك اختار الباح���ث )رضي فاهم 

عيدان( جملة م���ن اآليات القرآنية التي 

اتفقت اكث���ر المصادر والكت���ب التاريخية 

)علي���ه  عل���ي  باإلم���ام  تعلقه���ا  عل���ى 

الس���ام( واجمعت كلمته���ا على ذلك 

وتأت���ي ف���ي صدارته���ا كت���ب التفس���ير 

بأسانيدها مثل تفسير الحبري والطبري 

والثعلبي والطوسي وغيرها.

اآليات المتعلقة باإلمام علي 
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من مؤلفات 
العتبة المقدسة

جملة فصلية تصدر عن مركز العالمة احليل )قدس رسه( 
إلحياء تراث حوزة احللة العلمية التابع للعتبة احلسينية 

املقدسة، وقد صدر العدد األول منها عام 2016 م.
علامئها  وآثار  العلمية  احللة  حوزة  يف  ختصصية  املجلة 
األعالم، حازت عىل التحكيم من رئاسة جامعة كربالء 
ومن ثم التحكيم العام من وزارة التعليم العايل والبحث 
العلمي عام 2019م.حائزة عىل تصنيف أغلب املواقع 
والعامل  العراق  يف  اإلنسانية  للمجالت  التخصصية 
الدراسات  خمتلف  يف  البحوث  وإيران.تستقبل  العريب 
الكالم  وعلم  واألصــول  والفقه  اللغة  يف  التخصصية 
والطبيعيات.ال زالت مستمرة يف الصدور وبوترية عالية 
وبمشاركة العرشات من أبرز األسامء يف خمتلف العلوم 
االستشارية  هيأتيها  العامل عىل مستوى  أنحاء  من مجيع 

والتحريرية.

المحقق
اخَلَصائِص  البالغة كتاب  من اصدارات مؤسسة علوم هنج 
األسلوبية يِف ِكتاِب اإلماِم َعيِل )عليه السالم( إىل واليه عىل 
ر  البرصة عثامن بن حنيف )ريض اهلل عنه(، ملؤلفه م . م عامَّ
تعريفيًا  موجزًا  التمهيد  يف  تناول  الــذي  اخلزاعي،  حسن 
أهم خصائصه ومميزاته، وكذلك  بيان  باملنهج األسلويب مع 
اهلل  )رضوان  حنيف  بن  عثامن  الصحايب  عن  موجزة  ترمجة 
عليه( مع نصِّ الرسالة )مدونة البحث(، ودرس يَف املبحث 
الظواهر  الثاين  املبحث  الصوتية، وتناول يف  الظواهر  األول 
وتوكيد،  واستفهام،  وحذف،  وتأخري،  تقديم  من  الرتكيبة 
ل اىل أنَّ منتج اخلطاب كان يتعامل مع اللغة  والتفات، وتوصَّ
املبحث  بطريقة خاصة وحرفة متقنة، كام درس اخلزاعي يف 
الداليل  املجال  فيها  يتحدد  التي  الداللية  اجلوانب  الثالث 
نظام لغوي  األلفاظ يف  تنبثق بني  التي  العالقات  عن طريق 
معني، واختار البحث ثالث مفاصل من تلك اجلوانب هي: 

)التشبيه واالستعارة والكناية(.
أنَّ هذه  ومنها:  إليها وكان  ل  توصَّ التي  النتائج  بأهم  وختم 
الدراسة كشفت عن قيمة عثامن بن حنيف )ريض اهلل عنه( 

املميزة بالنسبة لإلمام عيل بن أيب طالب )عليه السالم(.
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����ُر ����ُم����َك �أْخ���������ضَ �����َم�����ُاوؤَن�����ا �ّل���������ض����ح����ر�ُء و������ضْ �أَ������ضْ
ي������ا ِح�����ن�����ط�����َة �ل������ف������ق������ر�ِء ي������ا ن����ب����ع �ل���ر����ض���ا
ي�������ا ذب�����������َح ه������اج������ر ي�������ا �ن�����ت�����ح�����اب�����َة م�������رمٍي
�إٍي������������ٍه �أب���������ا �ل�����������ض�����ه�����د�ِء و�ب����������َن ����ض���ه���ي���ِده���م
ْك����������ِر �حل�����ك�����ي�����ِم �أدمُي�����������ُه ج���������ض����ٌد م������ن �ل����������ِذّ
ع�������������اٍر وت������ك�������������ض������وُه �ل����������دم����������اُء م�����ه�����اب�����ًة
�إز�َءُه �مل�������ر��������ض�������ل�������وَن  �لأن����������ب����������ي����������اُء 
رد�َءُه ع������ل������ي������ِه  ُي����������رِخ����������ي  وحم��������م��������ٌد 
ت����ُك����ْن مْل  َق�����ب�����ل�����َك  �لأن���������ه���������اِر  �أظ�������م�������اأ  ي������ا 
ل���ه ت�����ظ�����م�����ا  �أن  �هلل  ق���������������ض�������اُء  ل�����������ول 
د� ي������ا ع������������ارَي �لأن������������������و�ِر م���������ض����ل����وَب �ل������������ِرّ
ل�����ُه َق��������������ْرٌ  ل  �لأو�������������ض������������اِل  د�م��������������َي  ي�������ا 
ُط������������ّاُب م������وِت������َك ي������ا �ْب�����������َن ِب������ْن������ِت حم���م���ٍد
ب���ه���م ت������رك�������������ضْ  مل  �هلل  خ������ي������َل  وك��������������اأن 
وك���������������اأن ب��������رًق��������ا م��������ا �أ����������ض���������اء ظ����اَم����ه����م
وك���������اأمن���������ا �رت������������������دو� ع������ل������ى �أع�����ق�����اب�����ه�����م
�مل�������ض���ط���ف���ى ع����ط����ر  ف����ي����ك  �����و�  ي�����������ض�����ُمّ �أَومل 
ث�����اك�����ٌل �أٌمّ  ف�����ي�����ك  �ل�����ق�����������ض�����ائ�����ِد  ك������������ُلّ 
ع������ري������ان������ٌة ح�����ت�����ى �ل���������ف���������وؤ�د ق�������ض���ي���دت���ي

َب�������ْي�������دُر ج������������رٍح  ك���������ّل  ِج���������ر�َح���������ك  �أرين 
ي������ا �����ض����وَت����ن����ا و�ل�����������ض�����م�����ُت ذئ����������ٌب �أح�����م�����ُر
ي�������ا دم������������َع ف������اط������م������َة �ل������������ذي َي�������ت�������َح�������ّدُر
�����ُر و�أخ�����������ا �ل���������ض����ه����ي����ِد ك���������اأن ي������وَم������ك �أْع�����������ضُ
وِم������ْغ������َف������ُر �ل�������ق�������ومِي  �ل�������دي�������ِن  ع����ل����ى  درٌع 
���َه���ُر ُي�������ضْ �����ض����اع����َة  �ل�������ض���ي���َف  ي����ح����وي  ل غ����م����َد 
�����ُر ُح�����������ضَّ �ملاِئُك"  و�مل�������������اأُ  "و�ل�����������������روُح 

������رو� وي������ق������ول: ي�����ا َوَل��������������َد�ه ُف���������زَت و�أُْخ�������������ضِ
َت�����������روي َظ�����م�����ا �ل�����دن�����ي�����ا وت�����ظ�����م�����اأُ �أْن�������ُه�������ُر
ل���������ض����ع����ى �إل�������ي�������ك م�������ن �جل��������ن��������اِن �ل�����ك�����وث�����ُر
ُ�َ���� ُي���������ضْ ُط��������ْه��������ُرَك  ب������ال������َث������وِب  ل  ب�����ال�����ن�����وِر 
ُت�����ْق�����َرُ ل���ي�������ض���ْت  ����ْم���������ضَ  �ل���������ضَّ �إِِنّ  �أْف�������ِدي�������َك 

َخ�������َرج�������و� م�����ن �ل���������ض����ح����ر�ِء ث�����م ت�������ض���ّح���رو�
ي���������ض����م����رو� مل  مب��������ّك��������ٍة  و�ل�������������ض������ام������ري������ن 
����و� جت��������اه �ل������ن������ور ث������م ������ض����ت����دب����رو� ف����م���������ضَ
ف��������اأب��������وك �أن��������������َت وه���������م ج����م����ي����ع����ًا خ����ي����ُر
ُي�����ن�����َك�����ُر ل  �مل���������ض����ط����ف����ى  ف����ع����ط����ر  ك�������ذب�������و� 
ُي����ن����ح����ُر �ل������ن������ب������وِة  ط������ف������ُل  ِح�������ْج�������ِره�������ا  يف 
������َع������ُث �أَْغ����������َرُ �����ْع�����ُر َب���������ْنَ َي����������َدّي �أَ�������ضْ و�ل�����������ضِّ
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ل  بالذي  �ضبيهًا  لأ�ضبحت  �ضوتك،  �ضدى  �أ�ضكُن  �أك��ْن  مل  لو  �ضَيدي، 
�ألقى  فاإن  َظْمئي؛  َعْن  عقدة  �أحّل  �أن  ��ضتطع  مل  د�مت  وما  يعرفك، 
�ملرتع�ض  عقلي  توهج  يومًا  يل  �ضينري  �لذي  هو  زيارتك  يف  توفيقي 
يل  �حلزن  ُير�ضل  ن��د�ءك،  ُي�ضمعني  يّف  يقر�أ  �أرٌق  عقيدتك..  بفكر 
دمعٌة لتهّذبني يف �ضريحك، ورمبا عينّي تب�ضر ما ل يب�ضره �لآخرون 

قرب جدثك.
و�أحتّرر  نورك،  َعر  لأعَر  و�نظرين  �لروؤيا،  على  �ضاعدين  �ضَيدي، 
�لز�ئرين روحي.  باأنفا�ض  و�أطّهر  نف�ضي،  و�أغ�ضل ب��بك  مبعرفتك، 
�ضاعدين حيث �لعن تنفجر مد�معها، مبتعدة عن كل �ضيء لتحظى 
بروؤيتك، فما ز�ل �ضوتك يرجتف فيها، وهي تغُز �ضريحك �لذي يف 

متناول عجز �أناملي عن و�ضفك.
�ضَيدي، �أنت ترى بالذي يعي�ضه �ليوم مريدوك، وبالذي يحدث �لآن 
�لب�ضر،  كل  �أنفا�ض  قطعت  قد  – كورونا-  باأن  وترى  كربائك،  على 
باأنف�ضهم كل  �أنقذو�  �ل�ضعيفة. وخادموك  �لقلوب  �لرعب يف  نا�ضرة 
�لأحياء؛ و�أنف�ضهم مل ينقذو�.. وما ز�لو� يبحرون، مركبهم – �ضفينة 
�لنجاة – ووجهتهم �جلنة، يحملون ر�يتن من �ضريحك، ومن �لوطن، 
و�لفايرو�ض  م��د�ه،  �حل��زن  بلغ  فقد  دِم.  ومن  �ضياء  من  جمدولتن 

�مل�ضنع يت�ضّلق لياأخذ �أرو�ح زو�رك.
 �ضَيدي، دمائي فدى كربائك، �أموت فيها لأحيي �ضبابها.. فقد تغلغل 
�لوهم فيهم، فجل�ضو� بن زحوف �أفاع موتورة ، هائجة م�ضعورة، تهدج 
بال�ضم �ملحموم روحهم �لولئية. �أنه وجه �حلقد �لد�ئم على قو�فل 
�لعجفاء تخاف حتكي  �ل�ضيا�ضة  ز�لت بومة  فما  حجيج �ضريحك.. 

عن �أز�هري تر�بك.
�ضوت  منك  ينتظر  هزيل،  ظل  �ضوى  �أنا  ما  نف�ضي،  �إيل  �أعد  �ضَيدي،   
رحمة �أو �إ�ضارة تهم�ض بقلبي قبل �لرحيل.. �أنا ل �ضيء يف مرقدك؛ 
�ضوى �إن�ضان يلب�ض جر�حه. �أحاول �أن �أخيط �ضوتَا جديدً� ملفرد�تي، 

�أحفر يف عقلي عينن ثانيتن ع�ضى �أن يعانق قلبي �ضياءك.

بها  يهجو  ق�ضيدة  �لكلبي،  عطية  بن  جرير  �ل�ضاعر  قال 
وورد  بينهما،  حدث  موقف  بعد  �لنمريي(  )عر�دة  �ل�ضاعر 

فيها بيت ُيعّد من )�أهجى( ما قالت �لعرب: 
رَف �إنََّك من مُنري   فُغ�ضَّ �لطَّ

                                                   فا كعبًا بلغَت ول ِكابا!
يكمل  مل  بالق�ضيدة  جرير  هجاه  �لذي  �لنمريي  �إنًّ  ويقال 

عامًا حّتى مات ب�ضبب هذ� �لهجاء.
ة هذه �لق�ضيدة، �أن �ل�ضاعر �لر�عي قال ميدح �ضديقه  وق�ضّ

�ل�ضاعر �لفرزدق يف ق�ضيدة يقول فيها: 
يا �ضاِحَبيَّ َدنا �لأَ�ضيُل َف�ضري� 

                                                   َغَلَب �لَفرزدُق يف �لهجاِء َجرير�
فلما بلغ هذ� �لبيت �ل�ضاعر جرير ذهب يف يوم جمعة وقابل 
و�بن  �إين  له:  وقال  �لنا�ض،  ذهب  �أن  بعد  �لر�عي  �ل�ضاعر 

عمي �لفرزدق َن�ضَتبُّ �ضباح م�ضاء فا تتدخل بيننا. 
فقال له �لر�عي �ضدقت، و�ن�ضرف �لثنان.. 

ويف �ليوم �لتايل �لتقى �ل�ضاعر�ن جرير و�لر�عي �لنمريي 
عن  منهما  كل  وي�ضاأل  �حلديث  �أط��ر�ف  يتجاذبان  و�أخ��ذ� 
فاأقبل  �لنمريي  �لر�عي  بن  عبيد  فر�آهما  �لآخ��ر..  �أحو�ل 
وقال:  �أبيه  حتت  �لتي  �لبغلة  وجه  و�ضرب  له  فر�ض  على 

مالك ير�ك �لنا�ض و�قفًا مع كلب من كليب..؟ 
وظل  مغا�ضبًا،  و�ن�ضرف  �ملوقف  ه��ذ�  من  جرير  فا�ضتاء 
طو�ل تلك �لليلة يرتب ق�ضيدة يهجو بها �لر�عي �لنمريي، 
�ضّماها  �لتي  �ل�ضهرية  ق�ضيدته  ن�ضج  حيث  �أر�د  ما  له  وكان 

)�لد�مغة(.
و�لِهجاء هو نوع من �ل�ضعر نقي�ض �ملديح ُيكتب عندما يريد 
�ل�ضاعر �أن يعر عن �ضخطه و��ضمئز�زه من �ضخ�ض �آخر وهو 
عك�ض �ملديح فاملديح يقوم على عاطفة �لإعجاب و�لتقدير 
وذكر �ملناقب �أما �لهجاء يقوم على ذكر �ل�ُضخط و�ل�ضمئز�ز 

وذكر �ملثالب.

بّر نورك
َ

ني على الرؤيا ألعبَر ع
ْ
ساِعد

بيت جلرير.. 
�أهجى ما قالت �لعرب

ب..
ن األد

خزائ
من 
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 ،
ً
 عليا

َ
 أنه ولد

ً
 وسؤددا

ً
دنا أبي طالب )رضوان الله تعالى عليه( من فخر لكفاه فخرا

ّ
لو لم يكن لسي

أمي���ر المؤمني���ن وقائد الغ���ر المحجلين ووصي خات���م النبيين )صلوات الله وس���امه عليهم(، ومع 

 يحتفظ لنا بالمواق���ف العظيمة لهذا الرجل ودفاعه 
ً
ذل���ك، فالتاريخ اإلنس���اني واألدب العربي أيضا

ته ورس���الته الس���محاء، وس���بقها احتضانه 
ّ

 األكرم )صلى الله عليه وآله( والتبش���ير بنبو
ّ
ع���ن النب���ي

ورعايته وتفضيله حتى على أوالده.

ومن يقُف عند �آثار �أبي طالب )عليه �ل�ضام( من �ضعره وحكمه وخطبه، لأب�ضر �إميانه وتن�ّضق عبري �إخا�ضه 
للر�ضالة �خلامتة، وهو �لقائل يف مدح �بن �خيه  ر�ضول �هلل )�ضلى �هلل عليه و�آله(:

د
ّ
 المؤيد والشاعر المسد

ّ
العم

حم�����ّم�����دً� �ل����ن����ب����يَّ  �هلُل  �أك������������رَم  ل����ق����د 
ف�����������ض�����َقّ ل�������ه م�������ن ��������ض������ِم������ِه ل����ي����ج����ّل����ُه

�أح���م���ُد �ل����ن����ا�����ضِ  يف  �هلِل  خ���ل���ِق  ف�����اأك�����رُم 
ف������ذو �ل����ع����ر�����ض حم�����م�����وٌد وه�������ذ� حم���ّم���ُد

) السام  )عليه  طالب  أبي  قصائد 
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�أف�ضل  )عليه  �لأك��رم  �لنبي  مع  طالب  �أب��ي  عاقة  كانت  فقد 
�ل�ضاة و�ل�ضام(، عاقة حنو وعاطفة جّمة، و�هتمام ورعاية، 
�ملطلب  عبد  ج��ّده  رع��اي��ة  حت��ت  �لأك���رم  ر�ضولنا  ك��ان  فبينما 
)ر�ضو�ن �هلل تعاىل عليه( �أو�ضى به بعد ذلك لبنه �أبي طالب، 
فكفله و�أح�ضن تربيته، وملا بعثه �هلل )عز وجل( هاديًا ومب�ضرً� 
ونبيًا، �جتهد يف ن�ضرته ود�فع عنه دفاعًا م�ضتميتًا، و�أعظم من 

ذلك �إميانه بنبّوته و�لت�ضديق بر�ضالته.
�لنبّي  مدِح  يف  عليه(  تعاىل  �هلل  )ر�ضو�ن  طالب  �أبو  �أكرث  وقد 
بن  حا�ضرً�  جن��ده  ما  وه��و  و�آل���ه(،  عليه  �هلل  )�ضلى  �لأك���رم 
 � �لب�ضري  �ملهزمي  هّفان  )�أبو  جمعها  �لتي  �لولئية،  ق�ضائده 
ه�(   375 ت   � �لتميمي  �لب�ضري  حمزة  بن  )علي  و  ه�(   257 ت 
وتعّد  �ضره(،  )قد�ض  يا�ضن  �آل  ح�ضن  حممد  �ل�ضيخ  وحققه 
طالب،  �أبي  ل�ضعر  �أ�ضمل  وجاءت  �لطبعات  من  �لأف�ضل  �لطبعة 
�ملوؤمنن )عليه  �أمري  �أن قال بحّقه ولده  �ضعره  وكان من عظيم 
�ل�ضام(: "عّلمو� �أولدكم �ضعَر �أبي طالب فاإن فيه علما  كثري�".
ثم �أّن �لنبي �لأكرم )�ضلى �هلل عليه و�آله( وملا �ضمع بوفاة عّمه 
وكفلت  �ضغريً�،  ربيت  عم  "يا  قال:  �ل�ضام(  )عليه  طالب  �أبي 

يتيمًا، ون�ضرت كبريً�، فجز�ك �هلُل عني خريً�".
وكانت وفاته بتاريخ )26 رجب عام 3 قبل �لهجرة(، و�ُضّمي بعام 
خديجة  و�ضيّدتنا  �ل�ضام(  )عليه  طالب  �أبي  لرحيل  �حل��زن، 

بنت خوليد )عليها �ل�ضام(.
�لتي  �لق�ضيدة  هذه  �ل�ضام(  )عليه  طالب  �أب��ي  ق�ضائد  ومن 
ُتظهر عظيم �إميانه وحّبه لبن �أخيه �مل�ضطفى )�ضلى �هلل عليه 

و�آله(:

�أبو طالب )ر�ضو�ن �هلل تعاىل عليه(  �آخر، ختَم به  ويف مقطع 
يف  و�ل��دخ��ول  �لإ���ض��ام  �إىل  يدعوه  �حلب�ضة  ملك  �إىل  ر�ضالته 

رحاب دين �لنبي حممد )�ضلى �هلل عليه و�آله(.. يقول فيه:

ملفخٍر ق��ري�����ٌض  ي��وم��ا  �ج��ت��م��ع��ت  �إذ� 

مناِفها ع��ب��ِد  �أ����ض���ر�ُف  ح�����ض��ل��ْت  و�إن 

حم���ّم���دً� ف������اإنَّ  ي���وم���ًا  ف���خ���رْت  و�إن 

��ه��ا و���ض��م��ي��ُن��ه��ا ت���د�ع���ت ق���ري�������ٌض غ��ثُّ

ن�������ق�������رُّ ظ��ام�����ًة ق����دمي����ًا ل  وك����ّن����ا 

حم��م��دً� �إن  �حل��ب�����ِض  م���ل���ك   �أت���ع���ل���ُم 

�أت����ى ب��ال��ه��دى م��ث��َل �ل����ذي �أت���ي���ا ب��ِه

ك���ت���اِب���ك���م يف  ت����ت����ل����وُن����ه  و�إن�������ك�������ُم 

و�أ����ض���ل���م���و� ن�������ّدً�  هلِل  جت���ع���ل���و�  ف����ا 

ه���ا و���ض��م��ي��ُم��ه��ا ف���ع���ب���ُد م����ن����اٍف ����ض���رُّ

ف��ف��ي ه���ا����ض���ٍم �أ����ض���ر�ُف���ه���ا وق��دمُي��ه��ا

ه��ا وك��رمُي��ه��ا ه���و �مل�����ض��ط��ف��ى م���ن ���ض��رِّ

حلوُمها وط��ا���ض��ْت  ت��ظ��ف��ْر  ف��ل��ْم  علينا 

نقيُمها �خل����دوِد  ���ض��ْع�����َر  ث��ن��و�  م��ا  �إذ� 

ن���ب���يٌّ ك��م��و���ض��ى و�مل�������ض���ي���ِح ب���ن م���رمِي

وَي��ع�����ض��م َي���ه���دي  �هلِل  ب����اأم����ِر  وك�����ٌل 

ب�����ض��دِق ح��دي��ٍث ل ب�����ض��دٍق �ل���ّج��ِم

مُب��ظ��ل��ِم ل��ي�����َض  �حل������ِقّ  ط���ري���َق  و�إن 

ون���ح���م���ي ح���م���اه���ا ك�����لَّ ي������وِم ك��ري��ه��ٍة

ب��ن��ا �ن��ت��ع�����َض �ل����ع����وُد �ل�������ذو�ء و�إمّن�����ا

ون�����ض��رُب ع��ن �أح���ج���اِره���ا م��ن ي��روُم��ه��ا

ب���اأك���ن���اِف���ن���ا ت���ن���دى وت��ن��م��ى �أروُم����ه����ا



قاهر التفخيخ.. وراعب )داعش(

الى روِح الشهيِد السعيِد جاسم محمد سعد آل شبر الحسيني 

مة، 
ِّ
طر االحتضار، نفوس محط

ُ
رنَّ حزٌن هائٌل، توقفت الس���اعة وجمدت العيون بأحداقها، بكاء جزوع في أ

قد المجاهدون رشدهم لفرط الدهشة، فكل نواصب العالم 
ْ

ف
َ
فقد رحل قاهر التفخيخ وراعب الدواعش.. ي

ال يس���اوون ظف���ر ق���دم ابن )آل ش���ّبر(. لق���د كانت معرك���ة تحرير ملتهبة، أش���ربتهم كل س���موم الموت، 
ية. 

َ
وتجرع���وا الن���ور في قلب العب���وات المفخخة بصدور مكش���وفة، وطرق ملغومة بالم���وت والقنابل الح

 هو البطل 
ّ
 لغزه���ا المميت اال

ّ
فف���ي كل خط���وة باتج���اه مطار تلعفر كانت مزدحم���ة بأنواع االرهاب، ال يفك

الذي عرفته سوح القتال في اشد مفاصل تطهيرها من بقايا ما ترك التكفير بعد هروبهم من أمام جند 
العقيدة والمذهب. 

الحرار: حيدر عا�شور
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كان الفدائي الطوعي األول الذي يتصدر املجاهدين كي يفتح الطرق 
لقوافل حجيج ألوية احلشد الشعبي لتمسك األرض بسالم بعد كل 
معركة مهام كانت قسوهتا فام بعد املعركة أقسى. وكان له صوت الرمال 
يقوله كان حمض علم  ما كان  الرياح، وكل  واحلجر واملياه وحركات 
الناسفة. وكل  العبوة  وهندسة، وأصابعه كانت كالريشة تشماّ وحش 
مكان يمراّ به يرتك بصامت األشياء امُلحطمة، ليعلن ان األرض ساملة  

بأهلها املنترصين.. 
القتل  آلة  من  اآلالف  ودقة  بمهارة  وتنتزع  تعالج  أنامله  كانت  لطاملا 
برصخات  يقلعها  كان  –الدواعش-.  اإلســالم  بغاة  يزرعها  التي 
الكريم. فجعلت منه مديرًا هلندسة  املأخوذ بذكِر اهلل ورسوله  املؤمن 
امليدان يف احلشد الشعبي، لشجاعته الفائقة وإقدامه عىل املوت ببسالة 
الرصاص واالنفجارات، وعواصف  أزيز  الذين ال هيابون  الوالئيني 
املوت والغدر مهام كانت قوته.. فالرجولة يف الصرب والثبات وحتقيق 
ملعاجلة  السيد »شرب« خمططا  أهلها.. وضع  إىل  احلقوق  وإعادة  النرص 
املفخخات والعبوات وبدأ يزيلها الواحدة تلو األخرى، بذات القوة 
مع  يردد  وهو  والتواضع..  واإلقدام  والدماثة  والكياسة  والشجاعة 
نفسه: اهلل، اهلل، أنا بيد رمحة اهلل، الشهادة حويل تصيح يل بأعىل صوهتا.. 
تكريت  مدينة  م  سلاّ كيف  ر  وتذكاّ احلسينية  العلوية  روحه  فهاجت 
معارك  يف  شرب«  »مازن  أخيه  استشهاد  نبأ  بينام  فرحون،  وهم  ألهلها 
املوحش  الطريق  ولكن  أحشاءه،  ق  مزاّ تكريت  من  األخــرى  اجلهة 
للجنة قليل هم سالكوه، فتذكر ودموع العني تنساب بني هالة فرحة 
–التكريتيني- بمدينتهم املحررة، وهو يقرأ سورة الفاحتة ألخيه، وحلق 
ذكرها للشهيد املذبوح غدرًا أخيه) هاشم شرب( الذي ذبحته القاعدة 
عام 2007 ومثاّلت بجسده الطاهر ابشع متثيل.  مما ساءت حالة من 
ولدهم للحياة.. دماء أخوته مل تقف حاجزا عن مواصلة صوت نداء 

كل  يف  وجودها  أرسار  عن  تعلن  املذهبية  روحه  فكانت  الواجب.. 
من  مقتدر  مهندس  برباعة  ويطهر  حيرر  وهو  جسده  فيه  يقف  مكان 
مع  حتسد  ال  مواقف  وله  الكثري،  املاضية  حياته  يف  عانى  فقد  عمله.. 
يفوقان  ما  واإليامن  الصرب  من  يملكه  بام  تشعرك  قد  وحدها  البعثيني 
حدود بشاٍب بعمره ال يرغب باحلياة فيها ذل، فكان السجن واملطاردة 
فلم هيدأ  األمريكان  أحداث 2003 ودخول  بعد  ملا  نصيبه حتى  من 
الذي  املحتل  نفوس  من  قتله  يمكن  ما  وقتل  بمصارعتهم  إال  بال  له 
يف  كبرية  معارك  له  فشهدت  والعرض..  األرض  يف  الفساد  يبعث 
أعوان  خالل  من  خططوا  حتى  بغداد  يف  األمريكية  القوى  حتجيم 

فيها  ب  وتعذاّ )بوكا(  سجون  يف  وسجن  عليه  القبض  فالقي  وخونة 
اشد العذاب.. وحني جاء نداء اجلهاد الكفائي كان من أوائل الفدائيني 
من اجل األرض واملقدسات.. فنداء سيد عيل السيستاين كان له بمثابة 
أمر مهدوي ال بد من االستجابة له بال تردد أو تشكيك.. يف هذا الوفاء 
للمرجعية الدينية العليا وللعراق قد تأخر عن رؤية أهل بيته ما يقارب 
هو  وكان  األخرية  ساعاته  يف  السيد  ان  يعرفون  كأهنم  يومًا،  تسعني 
يشعر ان املطار سيمطر حلم جسده فوق مدرجات الطريان. إحساس 
ال يفارقه يف كل عبوة يفككها وكل طريق ينظفه من دمار التفخيخ.. 
استطاع ان ينفذ من كل صعب مميت أمامه.. كان يعرف ان كل شرٍب من 
األرض فيها الغام بشتى أنواعها، وكل سيارة عبارة عن قنبلة موقوتة.. 
ان  استطاع  حتى  من كل يشء  حذرا  الفراشة  مثل  بينها  يتنقل  اصبح 
التفكيك  وضعية  يأخذ  ان  وقبل  التفخيخ  من  تبقى  ما  أخر  اىل  يصل 
يرجع  مل  السامء  أعنان  إىل  أخذه  عاصف  تفجري  يف  امللعونون  غدره 
الذي  الشهيد  أوصاف  بكل  عليائِه  إىل  أخذه  تعاىل  اهلل  كأن  يشء  منه 
املنتظرون  إليه  يرتضيه.. مل يظهر منه يشء.. كانت هي األخرية ففزع 
أوج  يف  يفعلها  كان  كام  بسالم  مهمته  ينهي  ان  اجلمر  من  أحر  عىل 
ظروف احلرب صعوبة.. اليوم اختاره املختار بشكل مل يَر املجاهدون 
مثله يف حرب )داعش( فاألرض التي ذبح عليها أبطاهلا غدرًا كان هو 
قرباهنا للتحرر والتطهر من رجس اإلرهاب.. بعد العصف كان كل 
يشء هادئا وصامتا اال من بكاء األتقياء عىل روح فتى نذر نفسه هلذا 
فقد  خمتلف  بشكٍل  جاء  وقد  الصرب..  بفارق  انتظره  طاملا  الذي  اليوم 
ر بأريج عطرهم النقي..   غسلت روحه بأرواح شهداء سبايكر، وتعطاّ

كان يوما مؤملًا، جزوعًا عىل املجاهدين وهم جيمعون بقايا أشالء من 
جسده الطاهر، منهم من يبكي عليه حتى يفقد وعيه ومنهم من هيناّئه 
عىل هذا التوفيق اإلهلي عرب السفر إىل السامء لتحتضنه املالئكة بصمت 

زائري  عىل  شهادته  ريح  عبق  وتنثر  كربالء  فوق  به  لتطوف  وكربياء 
أربعني أيب األحرار، وكأنه التحق بمصاف شهداء الطف السعداء..

 وضعت بقاياه يف صندوق خشبي كتب عليه القائد )الشهيد السعيد 
جاسم حممد سعد آل شرب احلسيني( الذي استشهد بتاريخ 18 / 11 
التابوت  2016 عىل أرض مطار تلعفر يف املوصل.. وحني وصل   /

إىل بيته أوقدوا شموع عيد ميالد مولده عىل تابوته بشكل تاريخ ميالده 
18 / 11/ 1978.. ليس مصادفة ان يزامن عيد ميالده عيد شهادته 
فاهلل اخلالق اجلليل يضع األشياء بمسمياهتا فاألبطال عىل شاكلة السيد 

»شرب«  يسبب هلم أسباب القدر كي يبقوا خملدين إىل ما شاء اهلل. 

كان���ت أنامل���ه تنتزع بمه���ارة اآلالف من آلة القت���ل التي يزرعها 
بغاة اإلسام الدواعش
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�لحر�ر/ �ضياء �أبو �لهيل  

الحف���اظ عل���ى صحة االنس���ان من الواجبات ب���ل وأولويات المجتمع الدولي الس���يما الدين 

اإلسامي الذي أوصى بالنظافة في مختلف مجاالت الحياة، وعن نبينا االكرم )صلى الله 

عليه وآله(: “فأن الله بنى اإلس���ام على النظافة ولن يدخل الجنة اال كل نظيف”، وعن 

االم���ام الرض���ا )عليه الس���ام(: “من اخاق األنبي���اء التنظف”، من هذا المنطلق اإلنس���اني 

والديني تم تأسيس منظمات دولية بيئية وقانون دولي بيئي للحفاظ  على االفراد في 

بلدان العالم.

 
ً
 وصحيا

ً
مدارس العتبة الحسينية األولى بيئيا

على مستوى العراق 
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                         جملة )االحرار( بمتابعة 
املقدسة  كربالء  يف  البيئية  النشاطات 

وحلت ضيفة عىل مديرية بيئة كربالء وحدة 
الواقع  عىل  كثب   عن  لنتعرف  املدرسية  البيئة 

لنا  وكان  والتعليمية  الرتبوية  املؤسسات  يف  البيئي 
هذا احلوار مع مسؤولة الوحدة )ورود صالح كاظم(. 

التنسيق مستمر مع مديرية تربية كربالء  
التنسيق مستمر مع مديرية تربية  كربالء الستحصال املوافقات 
الكشف  املقدسة الجراء  كربالء  املدارس يف  اىل  الدخول  بغية 
عىل  للحفاظ  وذلــك  الشامل  امليداين  واملسح  الــالزم  البيئي 
املستوى البيئي يف مدارس كربالء ونرش الثقافة الصحية والبيئية 
بني الطالب ملختلف املراحل الدراسية من خالل وضع خطة 
املدارس لالطالع عىل  عمل وتنظيم زيارات ميدانية إلدارات 

الواقع البيئي والصحي فيها. 
اجراء الزيارات امليدانية يف املركز واالقضية والنواحي 

يتضمن عمل وحدة البيئة املدرسية يف املبارشة بزيارة املدارس 
بعد اخذ املوافقات األصولية من مديرية تربية كربالء املقدسة 
ملتابعة كافة اإلجراءات البيئية من مسح بيئي كامل لكل األماكن 
داخل املدرسة والتي تتضمن كشفا موقعيا للصحيات ودورات 
كل  يف  الطالب  وعدد  ومساحاهتا  والصفوف  واملغاسل  املياه 
داخل  والتصحر  اهلــواء  واملفرغات  التهوية  وفتحات  صف 

املدرسة 
واحلديقة 

املدرسية ويتم 
قبلنا  من  التوثيق 

موثقة  دوريــة  بتقارير 
شعبة  قبل  مــن  بــالــصــور 

يف  البيئية  والتوعية  ــالم  االع
مديرية بيئة كربالء املقدسة. 
يف  البيئية  املخالفات  رصد 

املدارس 
ــوم وحـــدة  ــق ت

الــــبــــيــــئــــة 

واهتمت
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املدرسية من خالل كشف ميداين بيئي للمؤسسات الرتبوية يف 
القطاع احلكومي واخلاص ورصد املخالفات البيئية من خالل 
تقارير ترفع للدائرة ومن ثمة اىل اجلهات التنفيذية الختاذ ما يلزم 
من إجراءات قانونية بحق املخالفني للرشوط البيئية والصحية 
واالضافة اىل ذالك إلزام إدارة املدارس بوضع ساحبات اهلواء 
لتنقية اهلواء داخل الصفوف واإلدارة وأيضا التشجري وانشاء 

احلدائق للحد من التصحر داخل املدراس. 
للعتبة  التابعة  الرتبوية  املؤسسات  يف  بيئيا  الدولية  املعايري  تطبيق 

احلسينية
مدارس  مع  املستوى  عالية  وبوترية  مستمر  والتعاون  التنسيق 
العتبة احلسينية املقدسة من خالل الدخول اىل املدراس التابعة 

والتوثيق  والكشف  البيئي  املسح  الجــراء  احلسينية  للعتبة 
وملسنا  فيها,  اخلرض  واملساحات  الصحيات  من  مرفق  كل  يف 
تعاونا  كبريا  من قبل إدارات مدراس العتبة املقدسة يف تسهيل 
السيدة  لدهيا.  البيئي  بالواقع  لالرتقاء  سعيها  كذلك  مهامنا 
ذكر  تنفك عن  مل  املدرسية  البيئة  ورود صالح مسؤولة وحدة 
بيئيا  الدولية  املعايري  يطبق  كنموذج  احلسينية  العتبة  مدارس 
الصحية  املرافق  حيث  من  والرتبوية  التعليمة  مؤسساهتا  يف 
ومفرغات  صف  كل  يف  الطالب  وعدد  الصفوف  ومساحة 
اهلواء متوفرة وعدد مصادر املياه متناسب مع عدد الطالب كام 
اشارت اىل تباعد أماكن الطالب بمسافة مرت مربع وال يتعدى 
والتعقيم  الكاممات  توفري  مع  طالبا   )25( عن  الطالب  عدد 
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وفق  احلانوت  ان  اىل  وأشــارت  الصحية  التغذية  ووجبات 
اعىل املستويات الصحية والبيئية وهذه الرشوط واملواصفات 
العالية ال تتوفر اال يف املؤسسات الرتبوية للعتبتني احلسينية 

والعباسية املقدستني.
نسبة التقييم البيئي 100% ملدارس العتبة احلسينية املقدسة 

األطفال  لرياض  بزيارات  املدرسية  البيئة  وحدة  بارشت 
كروضة احلسني الصغري ومدرسة الوارث االبتدائية للبنات 
االبتدائية  والبهاء  الوارث  وسنا  احلسيني  الفيض  ومدرسة 
للبنات ومدرسة وارث املتوسطة للبنات ومن خالل مسحنا 
العتبة  مدارس  تقييم  تم  تقاريرنا  واعداد  وكشوفاتنا  البيئي 
املاء  حيث  من   %100 بنسبة  البيئية  الناحية  من  احلسينية 

الصحية  الناحية  ومن  عال  مستوى  عىل  والتغذية  الصحي 
اىل  باإلضافة  جدا  امنني  الطالب  لصعود  السليمة  والبيئية 
توفر مكتبات مجيلة داخل املدراس للتثقيف وتنمية قدرات 
الطلبة ملختلف املراحل الدراسية وكذلك املساحات اخلرض 
الرشوط  فكل  فيها،  املتوفرة  املدرسية  واحلدائق  والتشجري 
باإلضافة  عال  مستوى  عىل  والصحية  البيئية  والضوابط 
الطالب  لتعليم  خاصة  ومكتبات  للتالميذ  مرسم  توفري  اىل 
االلتزام البيئي والصحي كام توجد قاعات رياضية، وايضا ال 
يفوتنا ذكر تنظيم االعامل الفنية واملسحية يف داخل املدارس 

التي تثقف بااللتزام البيئي والصحي.
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 ،
ً
 رس���ميا

ً
نعني ما بعد التأس���يس لهذه الش���عيرة، وحتى أواس���ط القرن الرابع حيث أخذت طابعا

 مرحلة الطفولة، 
ُ
���د اإلمام الجواد )عليه الس���ام( اإلمامة ع���ام 203ه�، ولم يجتز بع���د

ّ
فق���د تقل

 اتصال 
ّ
وكانت الحكومة آنذاك تس���تخدم آلية المراقبة الدائمة لألئمة )عليهم الس���ام( لمنع أي

م���ن قبل الش���يعة به���م، وقد ب���دأت بذلك منذ دع���وة المأمون العباس���ي لإلم���ام الرضا )عليه 
السام( إلى مرو، من ناحية أخرى، كان كّل من اإلمام الباقر والصادق والكاظم والرضا )عليهم 
 للفرص المتاحة لهم، وعّرفوا الشيعة بما لديهم، 

ً
السام( قد بذلوا ما بوسعهم من جهود، نظرا

ي 
ّ
كم���ا اختلفت أوضاع الش���يعة � م���ن حيث العدد والعدة � عن ذي قبل، ف���كان بإمكانهم تخط

ذوا على 
ّ

المرحلة، واالستمرار في إقامة المراسم والشعائر الدينية بإرشاد من العلماء الذين تلم
ر رجوعهم إلى 

ُ
األئمة )عليهم السام( وفي ظروف كهذه، حيث قّل اتصال الناس باإلمام، وكث

 
ّ

ة فيما يخص
ّ

العلم���اء، وم���ن الطبيع���ي أن ال ينقل إال القليل عن األئمة )عليهم الس���ام(، خاص
 في أيام المتوكل على سبيل المثال.

ً
المأتم الحسيني، فيبدو ذلك مستحيا

المآتم الحسينية ما بعد التأسيس 
وحتى أواسط القرن الرابع 
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لكن عىل الرغم من ذلك، مل يتوقف الشيعة عن إقامة املأتم احلسيني 
ة، عىل األقل كام كان يفعل اإلمامان:  يف البيوت واملجالس اخلاصاّ
مل  لكن  آنذاك،  الشيعة  وبعض  السالم(،  )عليهام  والصادق  الباقر 
خون شيئًا من ذلك، لقيامهم بذلك يف اخلفاء وبعيدًا عن  يذكر املؤراّ

هلا. أعني احلكومة وعاماّ
ما  ومعارضة  الشيعة  بمالحقة  العباسيني  احلكام  فرتات  وتوالت 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  عىل  وبكاء  ورثاء  مآتم  من  يقيموه 
املأتم  وإقامة  البكاء  عن  وا  يكفاّ مل  الشيعة  أناّ  عىل  يدلاّ  ه  كلاّ وذلك 
ان  إال  ظروفهم،  هلم  سمحت  ما  ذلك  إلعالن  وسعوا  احلسيني، 
املنترص العبايس دعا الناس لزيارة كربالء كام كانت تقام يف املايض، 
التاريخ،  الكامل يف  أبيه كام جاء يف  بعد موت  وذلك عام 248هـ 
وكان قد أمر بإعادة بناء مزار احلسني )عليه السالم( حسب ما ورد 

يف مروج الذهب للمسعودي..
املأتـم احلسـيني والتقليـد الرسمـي يف عهـد احلكومـات الشيعية

يف  الشيعية  احلكومات  قيام  مع  رسميًا  طابعًا  احلسيني  املأتم  أخذ 
يف  والفاطميون  إيران،  يف  البوهييون  حكم  فقد  اإلسالمي؛  العامل 
وأخذا  مرص،  يف  الفاطمي  احلكم  كتاب  يف  ورد  كام  إفريقيا  شامل 
بالتوسع يف مطلع القرن الرابع؛ فكان البوهييون حيكمون إيران عدا 

املناطق الرشقية، كام حكموا وسط العراق، وقد أحكم الفاطميون 
سلطتهم عىل الشامل الرشقي من أفريقيا ومرص والشام وفلسطني، 
وأصبح املأتم احلسيني تقليدًا رسميًا عام 325هـ، حيث أمر احلاكم 
البوهيي، معز الدولة الناَس بإقامة املآتم يف الطرق كام ورد ذلك يف 
والنهاية(،  )البداية  وكذلك  اجلوزي(  و)ابن  التاريخ(  يف  )الكامل 
الزمن اي  املآتم رسميًة يف مرص بعد عقد من  إقامة  وقد أصبحت 

ابان حكم الدولة الفاطمية.
املأتم احلسيني يف بغداد 

شعريًة  ذلك  أصبح  العامة،  املآتم  بإقامة  الدولة  معز  أمر  أن  بعد 
الطرقات  إىل  الشيعة  ينزل  حيث  عاشوراء،  يوم  سنويًا  تقام  وُسناّة 
يرثون احلسني )عليه السالم( ويبكونه  كام ورد يف املنتظم يف تاريخ 
ى  ان عاصمة اخلالفة ـ مما أداّ األمم وامللوك، األمر الذي أزعج سكاّ
الشيعة وقد ذكر ذلك صاحب  بينهم وبني  اشتباكات  إىل حدوث 

الكامل يف التاريخ، وصاحب البداية والنهاية..
وقد روت الكتب التارخيية ـ كاملنتظم البن اجلوزي ـ هذه األحداث 
املآتم  إقامة  السيام  ـ  الشيعية  الشعائر  مجيع  منعت  ثماّ  بالتفصيل، 
بة للسالجقة عام 447هـ،  احلسينية ـ من قبل الدولة السناّية املتعصاّ
يوم عاشوراء عام  املأتم  إقامة  تدلاّ عىل  ومع ذلك، هناك روايات 
البوهييني.. وما ذلك إال شاهد عىل  458هـ، بعد عقد من سقوط 
أقاموا  الفرصة  أتيحت هلم  ام  الشيعة يف هنجهم، حيث كلاّ استمرار 

املآتم علنًا.
أهل  حزن  اليوم  هذا  يف  د  »يتجداّ اهلل(:  )رمحه  املفيد  الشيخ  ويقول 
بيت النبي )صلوات اهلل عليهم( وشيعتهم، وعىل الشيعة االمتناع 
وأن  السالم(،  )عليهم  أئمتهم  بذلك  أوىص  كام  فيه،  امللذات  عن 
يقيموا املآتم، ويأكلوا كام يأكل أهل العزاء وقد ورد هذا يف مسار 

الشيعة.
املآتم احلسينية يف مرص 

كان شيعة مرص يقيمون املأتم يوم عاشوراء عند قرب بنات األئمة: أم 
كلثوم والسيدة نفيسة، وذلك قبل حكم الفاطميني، وقد أصبحت 
وأقيمت  احلكم،  الفاطميني عىل  استيالء  بعد  ًة  املراسم رسمياّ هذه 
املقريزية(،  )اخلطط  صاحب  بحسب  خاصة  حكومية  برتتيبات 

واستمراّ ذلك حتى سقوط الدولة الفاطمية عام 567هـ.
بالفاطميني،  اإلطاحة  بعد  انه  الزاهرة(  )النجوم  لصاحب  وورد 
الثقافة  حمو  إىل  وسعت  ــور،  األم بزمام  األيوبية  الدولة  أخــذت 
يف  احلسينية  املآتم  عن  يشء  ُيذكر  أن  املتوقع  غري  من  لذا  الشيعية؛ 
ـ  مناطقهم  يف  سعوا  الشيعة  أناّ  بيد  الفرتة،  هلذه  التارخيية  املصادر 
ام سمحت  كالشام وحلب وشامل العراق ـ إلقامة شعائرهم علنًا كلاّ

هلم الظروف بذلك.

لو لم يصبح المأتم الحسيني 

 رسمية في بغداد 
ً

شعيرة

ومصر، لما ذكر المؤّرخون 

 عن هذه المآتم؛ فحين 
ً
شيئا

قامت الحكومات الشيعية 

مت مراكز القرار، اضطّر 
ّ
وتسل

المؤرخون لنقل أخبارهم، 

 
ً
ومنها المأتم الحسيني، وتبعا

لذلك جاؤوا على ذكر المآتم 

الحسينية السابقة.
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في يوم االربعاء الثاني من شهر محرم الحرام لعام 61 هجرية وصل ركب الحسين بن علي )عليهم 

الس���ام( ال���ى كرباء احدى محطات االس���تراحة قبل التوجه الى الكوفة، وف���ي ارض الكرب والباء 

صر الركب من قبل الجيش االموي بقيادة الحر بن يزيد بأمٍر من قائد الجيش اللعين عمر بن سعد، 
ُ

ح

ليقطن الحسين واهله )عليهم السام(ومن معه من النساء والصحابة واالنصار في هذه المنطقة 

لحين حدوث الفاجعة االليمة، وقد اختار الركب بقعة المخيم الحس���يني الموجودة حاليا بجوار مرقد 

اب���ي عب���د الله الحس���ين )عليه الس���ام( مقرا لنص���ب الخيام، وعل���ى الرغم من ان عم���ر الخيام بين 

نصبها وحرقها لم يتجاوز الثمانية ايام ومضى على احداثها ما يزيد عن 1400عام اال ان هذه البقعة 

المقدسة اصبحت منذ ذلك الوقت )ماذا للمحبين وجمرة من جمار الطف المشتعلة(. 

م���الذ المحبين وجم���رة من جمار 
الطف المشتعلة

المخيم الحسيني المشرف...
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وتذكر الكثري من الروايات ان املخطط الذي اعتمد يف نصب 
حامي  نصيب  من  االوىل  اخليمة  كااليت،  كان  الركب  خيام 
الركب ووزير االمام احلسني )عليه السالم( قمر بني هاشم 
سيد  خيمة  تأيت  بعدها  السالم(،  )عليه  العباس  الفضل  ايب 
الشهداء ايب عبد اهلل احلسني، تتلوها خيمة عقيلة اهل البيت 
ثم  واالطفال،  النساء  ومعها  الكربى  زينب  الصرب  وجبل 
االمام زين العابدين، واالخرية من اخليام من نصيب القاسم 

ابن االمام احلسن املجتبى.
تاريخ بناء املخيم احلسيني

بد  ال  املرشفة  املــزارات  الحد  نتطرق  عندما  عودناكم  وكام 
ونقل  باملوضوع،  اخلاصة  والروايات  املصادر  من  نتأكد  ان 
احداث املزار ومراحله املعامرية التي مر هبا عرب العصور بكل 
املوسوي  حممد  حسني  مع  اللقاء  جاء  لذا  وموضوعية،  دقة 

احلسينية  للعتبة  التابع  املرشف  احلسيني  املخيم  قسم  رئيس 
احلسيني  املخيم  تشييد  تاريخ  عن  حدثنا  والذي  املقدسة، 
لقاء  خالل  من  املزار  اعامر  يف  سامهت  التي  والشخصيات 
حرصي اجرته جملة »االحرار« قال فيه: »يعود تاريخ تشييد 
املخيم احلسيني اىل يوم االربعاء يف الثاين من شهر حمرم احلرام 
لعام 61هـ، وبعد استشهاد االمام احلسني )عليه السالم( يف 
معاوية  بن  يزيد  جيش  يد  عىل  حمرم  شهر  من  العارش  يوم 
اخليام  بحرق  اجليش  قام  اهلل(،  سعد)لعنهم  بن  عمر  بقيادة 
جملة  ذكرته  ما  وبحسب  سعد(،  بن  )عمر  قائدهم  من  بأمر 
)املنرب احلسيني( عن الباحث واملؤرخ االستاذ )عبد احلسني 
بخمس  الطف  واقعة  بعد  اي  66هـ  عام  يف  ان  الصاحلي( 
املختار بن  بناء املخيم احلسيني املرشف من قبل  سنوات تم 
عبيدة الثقفي بواسطة مساعده ابراهيم بن مالك االشرت بعد 
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بناء املرقد احلسيني الرشيف، وورد  ايضا لألستاذ الصاحلي 
الداعي  قبل  من  احلسيني  املخيم  بناء  تم  288هـ  عام  يف  ان 
يقول  تارخييا  الثابت  ان  كام  طربستان،  امري  العلوي  الصغري 
ان اقدم بناء للمخيم احلسيني املرشف يعود اىل القرن العارش 
للهجرة، وكان عىل يد الزعيم الصويف )البكتايش( يف كربالء 
السيد  ساللة  من  وهو  الدده،  املؤمن  عبد  السيد  وهو  آنذاك 
الكاظم  موسى  االمام  ابن  العابد  حممد  ابن  املجاب  ابراهيم 

)عليه السالم(.
الصخرة الرخامية 

واضاف املوسوي: »يف عام 996هـ قام جيهان الدده كالمي 
وهو  البكتاشية  املتصوفة  كربالء  شعراء  من  )يعد  كربالئي 
آنذاك  ببناء املخيم احلسيني وترميمه، وكان  تركامين االصل( 
متويل اوقاف كربالء لدى الباب العايل للدولة العثامنية، ومن 
اثار بنائه للمخيم هي »الصخرة الرخامية املوجودة يف حمراب 
خيمة االمام احلسني )عليه السالم(، ومنقوش عليها اآليات 

العبارة »يف حمرم  القرآنية الكريمة، ومؤرخ اسفلها نص هذه 
اثر موجود يف  اقدم  الصخرة  احلرام عام 996هـ، وتعد هذه 

املخيم احلسيني.
اهلجوم الوهايب 

وتابع: »بعد اهلجوم الوهايب عىل مدينة كربالء املقدسة يف عام 
سور  ببناء  اهلند  امراء  احد  وهو  الدولة  اصف  قام  1217هـ 
الديني  املرجع  بمساعي  وذلك  كربالء،  ملدينة  وواسع  قوي 
قامت  حيث  الرياض(،  )صاحب  الطباطبائي«  »عيل  السيد 
احلسيني  املخيم  وترميم  ببناء  الدولة(  )اصف  االمري  زوجة 
اصف  تويف  وحينام  الزائرين،  ايواء  اماكن  ليشمل  ووسعته 
الدولة توقف العمل يف املخيم اىل ان اخذه السيد الطباطبائي 
وامته، ويف عام 1270هـ قام املرجع الديني الشيخ حممد صالح 
الربغاين ببناء املخيم احلسيني وذلك بعد ان اخاله من اقطاب 
احلسني  باالمام  ربطه  ثم  ومن  البكتاشية،  الصوفية  احلركة 
)عليه السالم(، واخذ يتناوب عىل خدمته السادة خدمة املرقد 
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الرشيف، وقد اخذ شهرة من قبل الزائرين يف ذلك الوقت.
العرص احلديث

وينوه املوسوي اىل ان يف عام 1894م قام الشيخ عبد احلسني 
املخيم  وتوسعة  ببناء  العراقيني«  »شيخ  بـ  املعروف  الطهراين 
احلكومية  يف  االوقاف  وزارة  قامت  بينام  املرشف،  احلسيني 
املخيم  ببناء  املــايض  القرن  اربعينيات  يف  الوطنية  العراقية 
احلسيني بكل جوانبه )بناء شامال(، وقد استمرت االوقاف يف 
اعامل البناء والرتميم وتطوير املخيم اىل عقد التسعينيات، ويف 
عام 2001م تصدى جمموعة من املؤمنني امام هجمة ألزالم 
النظام الصدامي الظامل يف حماولة منهم هلدم املخيم، واستطاع 
االخوة املؤمنون ان حيصلوا عىل موافقات رسمية واكامل جزء 
وخالل  التخريبي،  اهلجوم  وايقاف  البنائي  اهليكل  من  كبري 
آنذاك  قائد  البعثي وهو  النظام  ازالم  احد  تدخل  الفرتة  هذه 
من  احلسيني  املخيم  يف  املوجودة  القبب  عدد  تغيري  بطلب 
اثنتي عرشة قبة اىل ثامين قبب عىل عدد حروف اسمه اال ان 

ارادة اهلل وقداسة هذا املكان املرشف حاال  دون ذلك، وتأخر 
النظام الصدامي املقبور  العمل يف ذلك الوقت اىل ان  سقط 
يف عام 2003م، بعدها متت املبارشة بإكامل املرشوع بحسب 
املؤمنني،  االخوة  تربعات  اموال  من  املثبتة،  التارخيية  املعامل 
مجيع  بانجاز  باملبارشة  املقدسة  احلسينية  العتبة  دور  ليايت 
الكهرباء  باملخيم من حيث توفري  اللوجستية اخلاصة  االمور 
واالمانات  التفتيش  ونقاط  واملاء  التربيد  اجهزة  وتنصيب 
من  وغريها  والكشوانيات  االلكرتونية  باالجهزة  اخلاصة 
افتتاح  بعدها  ليتم  الزيارة،  اداء  للزائرين  تسهل  التي  االمور 
بحضور  ومهيب  رسمي  بشكل  املــرشف  احلسيني  املخيم 
الوقت سامحة  ذلك  املقدسة يف  احلسينية  للعتبة  العام  االمني 
الكربالئي وشخصيات دينية واجتامعية،  املهدي  الشيخ عبد 
االروقة  برتميم بعض  قد  حفلت  السنوات االخرية  وكانت 

اخلاصة باملخيم من بينها التسقيف.
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أعلنت العتبة الكاظمية املقدسة عن قرب عرض فيلمها 
السينامئي اجلديد )حكاية السجني( الذي يعرض جزءًا 
من سرية حياة اإلمام الكاظم )عليه السالم( ومظلوميته 

وسجن وفاجعة استشهاده األليمة.
اإلمــام  استشهاد  ذكــرى  حلول  مع  الفيلم  ويعرض 
رجب   25( لـ  توافق  التي  السالم(  )عليه  الكاظم 

األصب(.
العتبة  يف  اجلوادين  قناة  إنتاج  من  السينامئي  العمل 
اإلمام  ظالمة  من  جــزءًا  ر  ويصواّ سة،  املقداّ الكاظمية 
ممثلون  به  ــارك  وش السالم(،  )عليه  الكاظم  موسى 
أجنبية،  عراقيون وإيرانيون فضاًل عن مشاركة طواقم 

وسيناريو وإخراج حيدر الشاجلي.
وأوضح خمرج الفيلم أن »العمل دام ألشهر متواصلة، 

ونأمل تقديم إنتاج سينامئي يضاهي اإلنتاج العاملي«.

العتبة  يف  والبحوث  للدراسات  كربالء  مركز  أجــرى 
زيارة  متخصص،  بحثي  فريق  وعرب  املقدسة،  احلسينية 
بمدينة كربالء  املحلية  اىل جمموعة من احلسينيات  ميدانية 
املقدسة، بغرض إدراجها ضمن فصول موسوعة كربالء 

احلضارية الصادرة عن املركز.
املتواصلة  املركز  جهود  ضمن  املهم،  النشاط  هذا  ويأيت 
والرامية إىل توثيق اإلرث الديني واحلضاري ملدينة كربالء.
حسينية  شملت  »الزيارة  أن  امليداين  الفريق  أعضاء  وذكر 
واللقاء  ــالم-(،  ــس ال -عليه  الــصــادق  جعفر  ـــام  )اإلم
اللطيف(، وحسينية )اإلمام  السيد )حممد عبد  بمؤسسها 
)السيدة  حسينية  اىل  باإلضافة  السالم-(،  -عليه  اجلواد 
هذه  »مجيع  أن  إىل  مشريين  ــالم(«،  ــس ال عليها  زينب 
احلسينيات تقع ضمن الرقعة اجلغرافية ملنطقة حي العباس 

)عليه السالم(«.
يذكر أن مركز كربالء للدراسات والبحوث كان قد دأب 
واجلوامع  احلسينيات  وتوثيق  جرد  عىل  تأسيسه،  ومنذ 
املنترشة يف مدينة كربالء لتسليط الضوء عىل اإلرث الديني 

واحلضاري هلذه املدينة املقدسة .

إنتاج فيلم سينمائي 
 من مظلومية 

ً
يعرض جزءا

اإلمام الكاظم 

“الحسينيات” تدخل ضمن 
الموسوعة الحضارية 
الشاملة لمدينة كرباء
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ع
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تواصل  عن  نينوى،  حمافظة  يف  الشيعي  الوقف  دائــرة  أعلنت 
زين  اإلمام  مقام  اعامر  إعادة  بأعامل  والفنية  اهلندسية  املالكات 
املحافظة،  رشق  رش(  )عيل  قرية  يف  السالم(  )عليه  العابدين 
والذي يعد واحدًا من املعامل اإلسالمية املهمة التي تم تدمريها 

عىل أيدي عصابات داعش اإلرهابية.  
وقال مدير الوقف الشيعي يف املوصل باسم البيايت: إن »املالكات 
وساق  قدم  عىل  بالعمل  مستمرة  للمرشوع  والفنية  اهلندسية 
إلكامل إعامر املقام الرشيف بعد التلكؤ احلاصل بسبب جائحة 

كورونا«، مبينًا أن »مساحة البناء تبلغ )1800( مرت مربع«.
»نسب  أن  زينل،  عباس  املهندس  املــرشوع  مدير  أوضــح  فيام 
إنجاز املرشوع وصلت إىل مراحل متقدمة، وقد استخدمت فيه 
تصاميم هندسية وفق الطراز االسالمي احلديث واملستخدم يف 

املراقد الرشيفة«.
باملرمر  مغطى  مــرتا   )2,4( السقف  ارتفاع  »يبلغ  وأضــاف، 
الداخل  من  املقام  مساحة  تغطية  وسيتم  واهلــنــدي،  الرتكي 
بالكامل باملرايا، باإلضافة إىل النقوش، فيام ستكون الواجهات 
»املنارات  أن  مبينًا  املنقوش«،  الكربالئي  الكايش  من  اخلارجية 
سيتم إكساؤها باملرمر، أما البوابات الرئيسية فهي أربعة أبواب 
التي يصل  الرئيسية  القبة  تعلو كل واحدة منها قبة، وتتوسطها 

ارتفاعها لـ )14 مرتًا(«.

احلسينية  العتبة  العاميل، يف  احلر  مركز  قريبًا عن  يصدر 
القدس(  حظرية  إىل  النفس  )تسليك  كتاب  املقدسة، 
)قدس  احليل  العالمة  آثار  من  وهو  اإلنكليزية،  باللغة 

رسه(.
بن  يوسف  بن  احلسن  منصور  )أبو  هو  احليل  والعالمة 
ر احليل األسدي( )684 هـ ـ 726  عيل بن حممد بن مطهاّ

هـ(.
بالعالمة  الثامن اهلجري، وُعرف  القرن  وهو من علامء 
اهلل،  بآية  لقب  من  أول  وكان  م،  واملتكلاّ والفقيه  احليل 
يكاد  حتى  احليل  العالمة  الشيعية  املحافل  يف  له  وُيقال 

خيتص لقب العالمة به دون غريه.
أخذ علم الكالم والفقه واألصول العربية وسائر العلوم 
سعيد  بن  جعفر  القاسم  أيب  الدين  نجم  عن  الرشعية 
وأخذ  احليل،  املطهر  بن  يوسف  الدين  سديد  أبيه  وعن 
العلوم احلكمية عن أستاذه البرش اخلواجة نصري الدين 
القزويني وحممد  الكاتبي  بن عمر  الطويس وعيل  حممد 

بن حممد بن أمحد الكييش وآخرين.
ومن مؤلفاته األخرى: )كشف املراد، هنج احلق وكشف 
األقوال، اجلوهر  احلادي عرش، خالصة  باب  الصدق، 

النضيد ومنهاج الكرامة(.

إعادة إعمار مقام اإلمام زين 
العابدين         في نينوى

تراث العامة الحلي باللغة 
اإلنكليزية A
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ليست  فهي  االجتامعية عملية قصدية مدروسة  التنشئُة  تعدُّ 
اعتباطية أو عفوية ملا هلا من دور مهم يف توعية الطفل بثقافة 
بيئته وجمتمعه وارثه احلضاري له. هذه التنشئة تأيت عىل وفق 
منظومة تربوية تبدأ من الطفولة تتكفل هبا أوال األرسة ومن 
ثم املدرسة والبيئة واملجتمع. ان الرتبية بمفهومها الواسع تعد 
أداة لبناء شخصية اإلنسان وهتدف إىل تكوينه تكوينًا شاماًل 
وتعمل  واملهارية،  والوجدانية  املعرفية  النواحي  خمتلف  من 
تساعده عىل  التي  واملهارات  تأهيله الكتساب اخلربات  عىل 
املتعلمني  املجتمع. ومساعدة  وأداء وظائفه يف  كسب عيشه 
املهارات  وبعض  اهلادفة  واالجتاهات  امليول  اكتساب  عىل 
والثقافية  واملعنوية  املادية  باألمور  الصلة  ذات  الوظيفية 
الوجدان  تربية  عن  فضال  واملجتمع.  البيئة  يف  والوجدانية 
والسمو  السليم  للتذوق  الفنية  احلساسية  وصقل  وهتذيبه 
بإنسانية الطفل. وتنمية حس املواطنة لديه بحيث ينعكس يف 

أسلوبه باحلياة وتعامله مع اآلخرين يف البيئة املحيطة به. 
متواصل  جهد  إهنا  عىل  الرتبية  االجتامع(  )علامء  حدد  وقد 
عىل  به  املرغوب  والسلوك  والعاطفة  املعرفة  للطفل  يوفر 
وفق منهجية حمددة تتم حتت إرشاف ورعاية تبدأ من البيت 
عن طريق توفري الكثري من سبل إنجاح هذه التنشئة وضمن 
مستويات تستند عىل وفق هرم احلاجات الذي وضعه )علم 
النفس( بدءا من القاعدة التي تشمل احلاجات الفسيولوجية 
الرضورية لبقاء الفرد كالطعام والرشاب، ومن ثم احلاجة إىل 

األمان واحلامية والرعاية، التي توفرها األرسة إلشعار الطفل 
االجتامعية،  للحاجات  توفري  تتبعه من  ما  ثم  باألمان، ومن 
ظل  يف  عديدة  مشكالت  األم  السيام  األبوين  تصادف  وقد 
اإليقاع السيع للعامل،  ومترد األطفال عىل واقعهم وحضور 
تفتحه  ومــا  االجتامعي  التواصل  ووسائل  التكنولوجيا 
دول  من  يتأتى  الذي  واالجتامعي  الثقايف  للغزو  نافذة  من 
تلزم األرسة  ثقافيا، كل تلك األمور  تأثريا  أو األكثر  اجلوار 
والثقافية  الوطنية  والرموز  بالقيم  الطفل  تعريف  بوجوب 
املتمثل  اهلرم  اعىل  إىل  االنتقال  ثم  من  احلضاري،  واإلرث 
يمكن  احلاجة  وهذه  الــذات،  وحتقيق  التقدير  إىل  باحلاجة 
الطفل  مع  والتعامل  والتقدير  االحرتام  طريق  عن  إشباعها 
عن طريق تقديم القدوة الصاحلة وانتهاج الثواب والعقاب 
وتنفيذ الوعود التي ُتعطى للطفل ملد جسور من املصداقية يف 
التعامل بينه وبني األرسة كذلك املشاركة يف اهتامماته وميوله 

واللعب معه.
اقل  البيت  ربة  تكون  قد  التي  املشكالت  تلك  ولتخطي 
واطالع  مبارش  متاس  عىل  كوهنا  العاملة  األم  من  هلا  تعرضا 
من  هلا  البد  وميوله،  اهتاممه  وجماالت  طفلها  بنشاطات  تام 
ووضع  مقبولة  سكن  ظروف  توفري  يف   تتمثل  صاحلة  بيئة 
األطفال  مع  التعامل  يف  الوعي   ووجــود  مالئم  اقتصادي 

فضال عن ضامن وجود العدالة وعدم التمييز العنرصي.

دوُر األسرة في التنشئة
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الزوُج: هل صليِت؟ 
الزوجة: ال فأنا متعبة جدًا 

الزوج: حسنا اذهبِي وصيل... أواًل ثم ارتاحي .
يف اليوم الثاين سافر الزوج يف رحلة عمل.

انتظرت زوجته اتصاال منه كعادته لكن دون فائدة.
انتظرت  اتصاالهتا.  عىل  يرد  مل  لكنه  مرات  عدة  هي  اتصلت 
أصابه  قد  يكون  أن  وخافت  توترت  يتصل.  مل  لكنه  كثريا 
مكروه. وأخريا اتصل هبا. أخذت تلومه قائلة: - ملاذا مل تتصل 

يب؟ 

أجاهبا: كنت متعبًا فنمت.
 سألته: امل تسمع صوت هاتفك عند اتصايل بك عدة مرات؟ 

أجاهبا: بىل سمعت صوت اهلاتف
فعاتبته قائلة: ملاذا مل ترداّ وأنت تعلم إنني أقلق عليك؟ .

تلبي  ومل  الصالة،  آذان  صوت  سمعت  البارحة  أنت  أجاهبا: 
النداء وفضلت النوم والراحة عىل الصالة !..

حريصة  صارت  يومها  ومن  الكالم.  هذا  من  الزوجة  ذهلت 
عىل تأدية الصالة يف وقتها...

ف  املــرشاّ ــأرخيــه  ت وخـــالل  ــي  ــالم اإلس ــُن  ــدي ال يتميُز 
صفحات  عــىل  ــدن  ُخــلِّ عظيمة،  نسوية  بشخصيات 
إذ  الفضيلة؛  عىل  والثبات  والوفاء  والتضحية  الرشف 
املرشق  اإلسالم  وجه  دت  جساّ مشهودة  مواقف  وقفَن 
وخصلة  ــارز  ب عــنــواٌن  الــوفــاء  ملفهوم  فكان  الناصع. 
إىل  الذاكرة  وأخذتنا  إالاّ  ذكره  يمكن  ال  سامية  أخالقية 
تلك املرأة املرباّية والزوجة املطيعة، إهنا فاطمة بنت حزام 
بة بـأماّ البنني، التي كانت  الكالبية -عليها السالم- امللقاّ
معاين  هنلت  أن  بعد  اهلل،  حجج  مع  فة  مرشاّ مواقف  هلا 
هتا بالعمل، فكانت بنفسها مصداًقا  احلياة احلقيقية وصرياّ
إن وضعت  ما  والتي  املبدأ،  والفداء يف سبيل  للتضحية 
السالم- إال ونكرت  قدميها يف بيت اإلمام عيل -عليه 
دت معامل رسالتها التي شاء اهلل أن حتملها يف  ذاهتا وحداّ

عاهتا قد حتققت ؟  هذه اللحظات.. فيا ُترى هل كل تطلاّ
وكيف ال؟! وهي بالقرب من ويصاّ الرسول وخدمة أبناء 
الرسول، وهي التي ُتريباّ أبطــااًل كي يكونوا شهداء احلقاّ 
هناك  الشهداء، وهل  لواء سيد  يف طريق اإلسالم حتت 
مل  بالتأكيد  ؟!  منها  أثقل  أعظم من ذلك ورسالة  هدٌف 
تكن تصل إىل هذا املستوى من الوفاء والطاعة ما مل تكن 
ألن  أهاًل  لتصبح  فضائُلها  وترقاّت  حماِسنها  كُملت  ممن 
تكون باًبا للحوائج يتوجه إليها كل حمتاج ومكروب، ومل 
تكن هذه املنزلة لتتسنى هلا من دون سعي شخيص وكدح 
م ودرجات اإليـامن. فسالٌم  ي يف ُسلاّ نحو الكامل والرتقاّ
نفسها  بذلت  التي  املحتسبة  الصابرة  الرسالية  املرأة  عىل 

وأوالدها ألجل املبدأ والعقيدة.

 الوفاء للمرأة الرسالية
ُ

مفهوم

قصة أسرية
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تأيس..
جاره  حيضنه  والعزاء،  التشيع  مراسم  وامتام  اوالده،  رابع  شهادة  بعد 
وينتفض  فيغتاظ  االربعة،  ألوالده  وفقده  تضحيته،  عىل  إياه  مواسيا 

راجزا:
انه ما عندي خيم حركوهن وضحيت           

                                                     وال عنــــدي اخـــــت مشوه مسبيـــــة

يف النتظار

كالتائِه أميش وحدي.. ال أدري ماذا عندي
قبيل ال يعرف بعدي.. فغيابك ضياَّع رشدي 

***

ال شكَّ بأنك قريب.. هذا ما أخرب قلبي 
وأظنك تعلم حبي.. يا سياَّد جنِة ُخلِد

***

مايل ال أعرف وقتا.. ولشخصك أسمع صوتا
الناس بعيني موتى.. والعامل يرصخ مهدي 

***

ال شك بأنك تدري.. ال أملك دونك أمري 
والعمر رسيعًا جيري.. ألقاك ولو يف حلدي

***

سأضمك صربًا أحىل.. بالقلب لكي ال يبىل 
فأجبني بنعْم أو ال.. أ َوفيُت بحبك وعدي؟! 

***

بضمريي أبدًا تبقى.. لرؤاك أجدُد شوقا 
وسأرقى فيك وألقى.. أميل يا حلمي الوردي 

***

سأحبك رسًا جهرا.. وأرتل باسمك ذكرا
شكرًا جلاملك شكرا.. أرجوك تقباّْل وجدي

***

َتَعاىَل:  »َقْوُلُه  )املِْيَزاِن(:  يِف  َباَطَبائِيُّ  الطَّ ُد  يِّ السَّ يقول  العرجون؟  هو  ما 
ُع َمْنِزٍل  ْرَناُه َمَناِزَل َحتَّى َعاَد َكالُعْرُجْوِن الَقِدْيِم}، املََناِزُل مَجْ {َوالَقَمَر َقدَّ

ْوَن  َوالِعرْشُ اَمنَِيُة  الثَّ املََناِزُل  بِِه  امُلَراَد  َأنَّ  اِهُر  َوالظَّ ُزْوِل  النُّ ِمَن  َمَكاٍن  اسم 
َتْقِرْيَبًا، َوالُعْرُجْوُن  َوَلْيَلًة  َيْوَمًا  ْيَن  َثاَمنَِيٍة َوِعرْشِ َيْقَطُعَها الَقَمُر يِف ُكلِّ  تِي  الَّ
ٌس  ُمَقوَّ َأْصَفُر  ُعْوٌد  َوُهَو  َمْنَبتِِه  إىَِل  ْمَراِخ  الشِّ َبنْيِ  ِمْن  ْخَلِة  النَّ َعَذِق  ُعْوُد 
ْيُخ  الشَّ َوَقاَل  املِْيَزاِن90:17(،  )َتْفِسرْيُ  الَعتِْيُق«،  َوالَقِدْيُم  اهلاَِلَل،  ُيْشبُِه 
َبَه َبنْيَ  َتْفِسرْيِِه )اأَلْمَثِل(: »َويِف احَلِقْيَقِة َفإِنَّ الشَّ اِزياّ يِف  َنارِصُ َمَكاِرم ِشرْيَ
َوِمن   ، اهلاَِليِلِّ ْكِل  الشَّ َناِحَيِة  ِمْن  َعِدْيَدٍة:  َجَوانَِب  ِمْن  َواهلاَِلِل  الُعْرُجْوِن 
َوَكْونِِه  اأَلْسَفِل،  إىَِل  اأَلْطَراِف  َوإَِشاَرِة  ُبْوِل،  َوالذُّ اأَلْصَفِر،  الَلْوِن  َناِحَيِة 
يِف َوَسِط َدائَِرٍة ُمْظِلَمٍة َتُكْوُن يِف َحاَلِة الُعْرُجْوِن َمْنُسْوَبًة إىَِل َسْعِف النَّْخِل 

اَمِء امُلْظِلَمِة. ْسَبِة لِْلِهاَلِل َمْنُسْوَبًة إىَِل السَّ ، َوبِالنِّ اأَلْخرَضِ

��ضياوؤنا �جلميلة
ال�شرُب الأحلى
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لكل مقام مقال
الصمت أبلغ حكمة وأبلغ رسالة من خالهلا تستطيع 
يأيت  ذلك؟،  كيف  اآلخر،  للطرف  تريده  ما  إيصال 
اجلواب من اإلمام موسى الكاظم )عليه السالم(  يف 
ُمَضاَعٌف،  َمْقُبوٌل  اْلَعاِقِل  ِمَن  اْلَعَمِل  »َقِليُل  وصيته: 
ْهِل َمْرُدوٌد..«، فهذا  َوَكثرُِي اْلَعَمِل ِمْن َأْهِل اهْلََوى َو اجْلَ
املسلك واملنهج تعتمده مرجعيتنا الدينية العليا، حيث 
للتحوالت  البعيدة واالسرتاتيجية  الرؤية  تعتمد عىل 
االجتامعية والسياسية والدينية، مما جعلها تنهج هنجا 
بدأته بخطاب متوازن شمويل يرتكز عىل اساس تقديم 
النصح واإلرشاد، وكان مرآة للدخول اىل عامل الناس 
والسياسة هبدوء واتزان وانتهاج لغة املسافة الواحدة، 

فمرجعيتنا الرشيدة آمنت ان لكل مقام مقاال.

حمسن  السيد  العظمى  اهلل  آية  سامحة  عىل  وردت  مسألة  يف 
الطباطبائي احلكيم )قدس رس الرشيف (، جاء فيها: )لو داوم 
االنسان عىل ذكر عيل )عليه السالم( يف حالة اجللوس والقيام 
واهلرولة بل أكثر احلركات والسيام عند الشدائد واملهامت فهل 
يأثم لو داوم عىل ذلك أفيدونا تفصياًل مأجورين دام ظلاّكم(.

اهلل  بسم  األول - 1384هـــ(:  ربيع  )اخلامس من  فأجاب يف 
اهلل  اىل  والشفيع  املذنبني،  شفيع  فإنه  بذلك،  »البأس  تعاىل: 
يف مجيع احلاجات، واالستشفاع به من أفضل طرق النجاح ، 

وأسباب الفالح ، والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته«.

A�ملد�ومة على ذكر علي
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مرقد النبي ذي الكفل )عليه 
ال�شالم( وم�شجد النخيلة 

�شورها لنا الرحالة وامل�شت�شرق 
وعامل الآثار الإنكليزي )وليم 
كنت لوفت�س( الذي زار العراق 
عام)1849م( ب�شفته ع�شوًا 
دوليًا يف جلنة تعيني احلدود 

بني العراق واإيران، ون�شر 
رحلته يف كتاب طبع يف لندن 

عام )1857(.




