
نبارك لألمة االسالمية
إشراقة األنوار المحمدية في شعبان المعظم
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اليوم العالمي للقرآن الكريم
حملة تطلقها دار القرآن الكريم

 يوم المبعث النبوي الشريف

المعالم المندثرة في كربالء ) الجزء االول (

عالُم الطفولِة وأساليُب التربية

صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام: مجلة االحرار

الحمزة الشرقي... 
تاريخ وسيرة وعمارة

العتبة  تقدمها  كبيرة  وجهود  خدمات 
المقدسة في ذكرى شهادة  الحسينية 

سابع االئمة

الرادود الحسيني السيد كاظم القابجي
صوٌت نجفي خالد ومدرسة الرواديد

الفكر السياسي في رؤية 
االمام علي بن ابي طالب 

ترسيخ لغة القرآن الكريم والتثقيف بها 
من اولى مهام دار اللغة واالدب العربي

الحب هلل
»من أحّبنا هلل وردنا نحن وهو على نبّينا )صلى اهلل عليه 

وآله( هكذا -وضّم إصبعيه- ومن أحّبنا للدنيا فإّن الدنيا لتسع 
البّر والفاجر«.

 اإلمام الحسين )عليه السالم( - أمالي الطوسي: )٢٥٣ / ٤٥٥(.

A
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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 

الش������ك إن زي������ارة بابا الفاتي������كان التاريخي������ة للمرجع األعلى 
سماحة السيد السيس������تاني المفدى، قد أعطت زخمًا معنويا 
كبيرًا للعراقيين خاصة وللمسلمين عامة، بما أفرزته من 
مجمل أمور ايجابية تصب في النهاية في خدمة اإلنس������انية.. 
بإش������اعة روح التعايش السلمي بين اإلنسان وأخيه  أو نظيره 
اإلنسان، ناهيك عما عكسته هذه الزيارة للعالم عبر التغطية 
اإلعالمية الواسعة من صورة ايجابية عن العراق والعراقيين 
عك������س ما ترّوج له وس������ائل اإلعالم المغرض������ة والحاقدة من 
تش������ويه متعم������د للحقائق، ولس������نا بصدد تناول مكتس������بات 
الزي������ارة بالتع������داد، لكن قد ب������ات واضحًا للعال������م بأن هنالك 
ش������خصًا حكيمًا وعظيمًا ومتواضعًا يمث������ل جميع العراقيين 
لكنه يس������كن في أحد أزقة النجف األشرف، يشعر بمعاناتهم 
ويقف على مسافة واحدة منهم ضد ظالميهم، ال يفّرق بين 
انتماءاته������م المذهبية أو العرقية، بل ينظ������ر اليهم كأبناء 

أعزاء يريد لهم دائما الخير والسؤدد كأب روحي.
نع������م، لقد وهبنا اهلل تعالى مرجعية عليا حكيمة تعد بالفعل 
ذخ������رًا لنا جميع������ًا، فهي ال مصلحة لها م������ع هذا أو ذاك من 
الن������اس أو األط������راف س������وى حرصها عل������ى المصال������ح العليا 
للبالد والعباد، وأحس������ب بأن كل شعوب األرض المتحضرة 
والطامح������ة لمس������تقبل أفضل تتمن������ى وجود مثي������ل لها بين 
ظهرانيهم كصمام أمان لبلدانهم من األزمات التي البد وأن 
تعصف بحياة ش������عوبهم، لذلك فإن مرجعيتنا تعد بحق هبة 
من عند اهلل تعالى تستوجب هذه النعمة الحمد والشكر، وقد 
ش������هدنا كيف بتصرفها الحكيم قد أطف������أت نار الفتن التي 
عصفت بنا، وصدت بحكمته������ا مؤامرات األعداء الداخليين 
والخارجيين، ألن من أوت������ي الحكمة قد أوتي خيرا كثيرًا 
ف�)الحكم������ة ضالة المؤمن(، كما ق������ال أمير المؤمنين عليه 
الس������الم، والحكيم في أح������د معاني الكلمة تعن������ي الطبيب، 
ومثلم������ا تكون مهمة الطبيب معالجة أمراض اإلنس������ان؛ فإن 

الحكيم يعالج أمراض المجتمع. 

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    حكيمنا املفدى
   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 - حنان الزيرجاوي 

د.مهدي الساعدي - حسين ابو نادر 

المؤرخ مرتضى االوسي - حيدر العبودي 

a h r a r .w e e k l y . i q @ g m a i l .c o m



مؤسس���ة الدليل تحص���ل على المحدد 

)ISNI( المعياري الدولي لألسماء

مؤمترها  كربالء  جامعة  يف  واالقتصاد  االدارة  كلية  تعقد 
 ،2021/5/26-25 من  للفرتة  عرش(  اخلامس  )العلمي 
بالتعاون مع االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة وفق مبدأ 
العلمي  البحث  بمستوى  لالرتقاء  بينهام  املستمر  التعاون 

خدمةً  لبلدنا العراق وحتديدًا حمافظة كربالء املقدسة.
وقال أ. د. عالء فرحان طالب عميد كلية االدارة واالقتصاد 
»يأيت التعاون مع العتبة احلسينية املقدسة لتنظيم اعامل املؤمتر 
يشارك  فيام  إنجاحه  آليات  تعزيز  يف  يمكن  بام  واالسهام 

)150( باحثا يف املؤمتر«..
منوها عن حتويل أعامل املؤمتر اىل الكرتونية يف حال استمرار 

حدة الوباء وحظر التجوال«..

املذبح  باب  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  متحف  يعرض 
يف  به  االحتفاظ  تم  التي  االب���واب  من  واح���دا   املقدس 
املتحف، حيث يقدر عمرها اكثر من 160 عاما وكان يمثل 
املكان الوحيد الذي يؤدي اىل القرب الرشيف وتم اغالقه بعد 

اهلجامت الوهابية عىل كربالء.
وقال )غسان الشهرستاين( مدير متحف االمام احلسني )عليه 
السالم( يف العتبة احلسينية »تشهد ابواب حرم االمام احلسني 
)عليه السالم( بني فرتة واخرى تغيريا يف احجامها واشكاهلا, 
يشهده  الذي  العمراين  التطور  بسبب  او  قدمها  بسبب  إما 
 2003 عام  منذ  احلسينية  العتبة  عملت  وقد  املقدس  احلرم 
منها  البعض  االبواب واستبدال  الكثري من هذه  عىل صيانة 

واالحتفاظ هبا كرتاث«.
اصفهاين  بعمل  الباب  صناعة  »متت  الشهرستاين  واضاف 
صغرية  بحبيبات  املطرز  اخلشب  من  خالص  حريف  يدوي 
من النحاس والعاج يتم لصقها واحدة بعد االخرى لتشكل 
مظهرا  او نقشة نباتية او حيوانية, ويتكون من بابني صغريين 
املناخية  للظروف  املقاوم  البلوط  خشب  من  مصنوعني 
واحلرشات, واضيفت اىل هذه االبواب ديكورات من الذهب 
والفضة املطعم باألحجار الكريمة كالعاج الطبيعي واملينا«.

واوضح »يتم االحتفاظ بجميع االبواب بعد استبداهلا كوهنا 
متثل جزءا تراثيا قديام ُيعرض يف متحف االمام احلسني عليه 
السالم وغالبا ما يتم استبداهلا من قبل متربعني من احلكام 
القادمني لزيارة االمام احلسني  العامل االسالمي  وامللوك من 

)عليه السالم( والتربع هبدايا ثمينة«.. 
نادرة  ومقتنيات  وحتفا  وتراثية  أثرية  قطعا  املتحف  ويضم 
ونفيسة تعود اىل مئات السنني, ومن بني هذه املقتنيات )باب 

املذبح املقدس(.

العتبة الحسينية وجامعة كربالء تعقدان 
المؤتمر العلمي الخامس عشر

متحف االمام الحسين )عليه السالم( 
ًيعرض بابا تراثيا للحرم الشريف يعود الى 

)160( عاما

العقدية  والبحوث  للدراسات  الدليل  مؤسسة  حصلت 
التسلسيل  الرقم  عىل  املقدسة،  احلسينية  للعتبة  التابعة 
 International( لألسامء  الدويل  املعياري  للمحدد 

.)Standard Name Identifier

ويستخدم  رقاًم،   )16( من  املعياري  املحدد  هذا  ويتألف 
واهليئات  األشخاص  هوية  لتحديد  عاملي  نطاق  عىل 
اجلهود  تاريخ  ويعود  اإلبداعية،  األع��امل  يف  املشاركة 

إلنشاء هذا املعرف إىل السبعينيات من القرن املايض.
»يوجد  أنه  أجنبية  إعالم  تقارير نرشهتا وسائل  وبحسب 
أكثر من )8.6( ماليني هوية تشمل )8.24 (مليون فرد 
مؤسسة،  ألف  و)446(  باحث،  مليون   )2.25( منهم 
 )29( إىل   )ISNI( بيانات  بقاعدة  املسامهني  يصل  فيام 

مؤسسة وقاعدة بيانات، و)40( مكتبة وطنية وبحثية«.
احلصول  من  متكنت  الدليل  مؤسسة  بذلتها  جهود  وبعد 
يف  للمؤسسة   ،2021/01/25 يف  ال��دويل  الرقم  عىل 

املوقع التسلسيل الدويل املوحد للدوريات.
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مركز متطور )لغسل الكلى(..

تنجزه العتبة الحس���ينية المقدس���ة ليقدم 

خدماته الطبية بالمجان

أعلن قسم املشاريع اهلندسية والفنية يف العتبة احلسينية املقدسة، 
غسيل  مركز  م��رشوع  يف  النهائية  املراحل  اىل  الوصول  عن 
الكىل الذي تم تنفيذه يف منطقة باب قبلة مرقد اإلمام احلسني 
)عليه السالم( يف كربالء، والذي سيقدم خدمات طبية جلميع 

املواطنني )جمانا(.
وقال رئيس القسم املهندس حسني رضا مهدي، إن »الكوادر 
مرشوع  يف  اعامهلا  تواصل  احلسينية  العتبة  يف  والفنية  اهلندسية 
اإلمام  مرقد  قبلة  باب  منطقة  يف  الواقع  الكىل  غسل  مركز 
مرحلة  يف  جيري  »العمل  أن  مبينا  السالم(«،  )عليه  احلسني 
يف  سيكون  افتتاحه  موعد  وأن  االجهزة،  وتنصيب  االهناءات 
بداية شهر شعبان تزامنا مع حلول ذكرى والدة االمام احلسني 

)عليه السالم(«.
لتكون  بإضافة )100م2(  توسعة  »املرشوع شهد  أن  وأوضح 

مساحة املرشوع الكلية )550م2( وبسعة )14( رسيرا«.
وأضاف أن »املرشوع انجز بمواصفات عاملية ورصينة وبأفضل 
غسل  اجهزة  بأحدث  »املرشوع سيجهز  إن  اىل  الفتا  الطرق«، 
الطبيب،  استدعاء  بمنظومات  جتهيزه  اىل  باإلضافة  الكىل، 
بالغسل،  اخل��اص   )R.O( وم��اء  االوكسجني،  ومنظومات 
مريض«،  لكل  خمصصة  عالية  بدقة  مراقبة  كامريات  ومنظومة 
وأكد أن »مجيع اخلدمات الطبية التي ستقدم يف املركز ستكون 

جمانية«.

للعتبة  املتويل الرشعي  الكربالئي  املهدي  الشيخ عبد  زار سامحة 
انشاء  يف  اجلديدة  املراحل  عىل  لالطالع  املطار  املقدسة  احلسينية 
االعامر  من  اجلديدة  املرحلة  بأعامل  املبارشة  متت  ان  بعد  املطار 

بحسب املهندس مصطفى ابراهيم عجينة مدير املرشوع.
مرور  ذكرى   2021/3/13 يوم  »يصادف  )عجينة(  وحتدث   
سنة عىل اهلجمة التي تعرض هلا مطار كربالء والتي كان اهلدف 
منها ايقاف املرشوع ولكن احلمد هلل تم قبول التحدي واملبارشة 
باألعامل قبل حوايل مخسة اشهر بعد انتهاء احلظر بسبب اجلائحة«.

وتابع »بالرغم من الظروف احلالية تسري األعامل بصورة ممتازة، 
يف  املوجودة  احلالية  املشاريع  اكرب  من  املطار  مرشوع  يكون  وقد 

املنطقة«.
واالم��ور  الصب  بأعامل  مستمرة  حاليًا  »االع��امل  أن  واوض��ح 
املنجز  املراقبة  برج  هي  سابقًا  املنجزة  االعامل  ان  علاًم  اخلدمية 
الربج من  يتكون  املتبقي طابقا واحدا حيث  بشكل كامل وكان 
)18( طابقا تم انجازه خالل هذه الفرتة وايضًا هناك ابنية خدمية 
ساندة لنفس الربج مساحتها حوايل )2000( مرت مربع، وتشمل 
االنواء اجلوية  االدارية ومبنى  الكهربائية واملباين  املولدات  مبنى 
ايضًا تم تنفيذها وابنية خدمية تشمل مركزا صحيا ومركز حريق 
اىل  منفذة ووصلت  تفتيش وهذه كلها  اتصاالت ونقاط  ومركز 

مراحل جيدة.
تقريرا  القادم  العدد  ان جملة )االحرار( ستنرش يف  بالتنويه  جدير 
زيارة  شملته  وما  املطار  يف  اجلديدة  االعامر  مرحلة  عن  شامال 

املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة.

 عل���ى س���ير 
ُ

 يطل���ع
ُّ
 الكربالئ���ي

ُ
الش���يخ

العمل في مطار كربالَء الدولي
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من اأر�شيف ُخطب اجُلمعة
مواقف مشرّفة في 
تاريخ العراق الحديث

هناك امور نذكرها:
اوال:

ان نجاح جملس النواب يف جتاوز حمطتني مهمتني باختيار رئيس 
جملس النواب ورئيس اجلمهورية وخالل فرتة زمنية مقبولة يمثل 
االزمة  لتجاوز  املطلوب  السيايس  احلراك  اطار  يف  مهمة  خطوة 
تشكيل  وهي  االه��م  باخلطوة  ذلك  اك��امل  من  والب��د  الراهنة. 
احلكومة اجلديدة خالل فرتة زمنية ال تتجاوز املهلة الدستورية، 
وهذه احلكومة كام ذكرنا اكثر من مرة جيب ان حتظى بقبول وطني 
الراهنة  املرحلة  حتديات  جتاوز  عىل  بالقدرة  تتمتع  كي   واسع 
ومعاجلة االخطاء املرتاكمة للفرتة السابقة وتكون متمكنة من مّل 
الصف الوطني بأقىص ما يتاح من الفرص يف مكافحة االرهاب 

ودرء خطر التقسيم واالنفصال.
عىل  حتتم  العراق  تاريخ  من  املرحلة  هذه  وخطورة  حساسية  ان 
تتطلب  التي  الوطنية  املسؤولية  بروح  التحيل  املعنية  االطراف 
باملواقع  التشبث  وعدم  الذات  ونكران  التضحية  مبدأ  استشعار 
الوضع  معطيات  مع  ومرونة  بواقعية  التعامل  بل  واملناصب، 
والشعب  البلد  مصالح  وتقديم  واخلارجي  الداخيل  السيايس 

العراقي عىل بعض املكاسب السياسية الشخصية.
ثانيًا:

تتعاظم جرائم االرهابيني يف املناطق التي استولوا عليها يف حمافظة 
املسيحيني  املواطنني  استهداف  آخرها  من  وكان  وغريها  نينوى 
حتى  ممتلكاهتم  مجيع  ومصادرة  مساكنهم  ترك  عىل  بإجبارهم 
الذهبية و هن بصدد اخلروج من  النساء مصوغاهتن  اخذوا من 

مدينة املوصل..
املؤمنني عيل  التاريخ من ان االمام امري  وهذا يذّكرنا بام ورد يف 
بن ايب طالب )عليه السالم( ُابلغ بأن بعض من يدعون االسالم 
اعتدوا عىل امرأة غري مسلمة وارادوا انتزاع حلّيها فانزعج االمام 
أشد االنزعاج وقال كلمته املشهورة )لو ان إمرءًا مسلاًم مات من 

بعد هذا أسفًا ما كان به ملومًا بل كان به عندي جديرًا( هذا هو 
حقيقة االسالم ال ما يدعيه ويامرسه املتطرفون التكفرييون.

اننا يف الوقت الذي ندين االعامل الالإنسانية والال إسالمية هلذه 
احلنيف  الدين  صورة  وتشّوه  االسالم  تدعي  التي  العصابات 
مكافحة  يف  العراقية  احلكومة  بمساعدة  الدويل  املجتمع  نطالب 

ظاهرة االرهاب مساعدة حقيقية و جمدية.
ثالثًا:

ان الظروف احلرجة التي يمر هبا البلد تتطلب من اجلميع اقىص 
اىل  يؤدي  أي موقف  اىل  االنجرار  النفس وعدم  درجات ضبط 

مزيد من الشحن الطائفي والقومي.
وهبذه املناسبة نؤكد مرة اخرى عىل رضورة اختاذ وزارة الداخلية 
الظواهر  بعض  إلهناء  فاعلة  اج��راءات  املعنية  اجلهات  وسائر 
االبرياء  املواطنني  بعض  عىل  االعتداء  من  واملدانة  املستنكرة 
املسلحة بصورة غري  بدوافع طائفية من قبل بعض املجموعات 

قانونية.
ان مكافحة هذه الظواهر املؤذية جزء اساس من مهام احلكومة 

وال جيوز التسامح يف القيام هبا.
رابعًا:

السابقة  السنوات  خالل  كبريًا  وطنيًا  دورًا  العراقية  للعشائر  ان 
عىل  واحلفاظ  اراضيه  ووح��دة  وشعبه  العراق  عن  الدفاع  يف 
وحدة النسيج االجتامعي وتعزيز قيم املحبة والتآلف والتامسك 
االجتامعي بعيدًا عن روح العداء والكراهية والتناحر واالنقسام، 
بالتقسيم  فقط  – ليس  احلارض  الوقت  يف  مهدد  العراق  ان  وبام 
والتجزئة بل بتفتيت نسيجه االجتامعي عىل اساس طائفي وديني 
وذلك  قبل  ذي  من  اكثر  تتأكد  املسؤولية  هذه  فان  وقومي- 
يتطلب دورًا أكرب للعشائر يف مّل الصف الوطني للشعب العراقي 
وهنوض زعامء العشائر كافة خصوصًا من الطائفتني الكريمتني 
الفرصة عىل االعداء يف احداث رشخ  السنية والشيعية لتفويت 

اخلطبة الثانية ل�شالة اجلمعة باإمامة ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي يف 26/رم�شان/1435هـ 
املوافق 2014/7/25م :

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

)448( / اخلمي�س 3/ �شوال /1435هـ 

املوافق 2014/7/31م

باجتاه احلفاظ  العراقي والعمل  الوطنية للشعب  الوحدة  يف 
وذلك  والتقاتل  العنف  ونبذ  االجتامعي  التامسك  عىل 
بتحقيق مزيد من اللقاءات بني العشائر والتواصل فيام بينها 
خصوصًا بني زعامئها واهل احلكمة والرأي فيها للوصول 
والوقوف  السلمي  االجتامعي  والتعايش  الرتابط  تعزيز  اىل 

كصف واحد بوجه اعداء العراق من االرهابيني الغرباء.
خامسًا:

واملنظامت  الدولة  دوائر  من  املعنية  اجلهات  عىل  نؤكد  اننا 
الطبية  العناية  بمسألة  أكثر  لالهتامم  واملحلية  الدولية 
خصوصًا  لدهيم  النزوح  رحلة  خلفت  حيث  بالنازحني 
مع هذه الظروف الصعبة من شدة احلر وعدم توفر العناية 
بحاالت  السن  وكبار  االطفال  من  الكثري  اصابة  اىل  الطبية 

مرضية اّدت اىل وفاة الكثري منهم.
يناسب  ال��ذي  دوره��ا  املتحدة  االم��م  تأخذ  ان  ونطالب 
ونعني  اإلنسانية  منظامهتا  أجلها  من  انشئت  التي  االهداف 
بذلك االعتناء واالرساع بإغاثة النازحني خصوصًا الرعاية 

الصحية لألطفال واحلوامل وكبار السن.
ومنظامت  الدولية  واملنظامت  احلكومية  اجلهات  ندعو  كام 
توثيق  اىل  االنسانية  ضد  باجلرائم  املعنية  امل��دين  املجتمع 
عنارص  ترتكبها  التي  واجلرائم  واالنتهاكات  االعتداءات 
املحافظات  خمتلف  يف  املواطنني  ضد  الغرباء  االرهابيني 
يوضح  مما  ذلك  وغري  الدينية  واملراقد  العبادة  دور  وهتديم 
االنسانية  واالع��راف  للدين  واملنافية  االجرامية  الطبيعة 

هلؤالء املعتدين.

سادسا:
املسلحة  القوات  وتعزيز  اجلهود  تكثيف  الرضوري  من  ان 
لالرساع باختاذ االجراءات الكفيلة بفك احلصار عن املناطق 
املحارصة كناحية امريل التي يستغيث اهلها املحارصون منذ 
عدة اسابيع من هجامت االرهابيني اذ من املمكن ان يتعرض 
االع��راض  عىل  واع��ت��داءات  جم��ازر  اىل  واطفاهلا  نساؤها 
وموجة نزوح كبرية ، وندعو القوات املسلحة لدعم العشائر 
التي تقاتل االرهابيني يف املناطق التي تشهد هجامت مستمرة 

عليها.
كام نطالب بتنظيم اجلهد الستثامر اندفاع املتطوعني باالجتاه 
القوات  مساندة  يف  املعنوي  الزعم  حيفظ  الذي  الصحيح 
هذا  البطويل  بموقفهم  يليق  بام  معهم  والتعامل  املسلحة 
وتوفري التدريب املطلوب هلم واحلذر من زجهم يف املعارك 
من دون هتيئتهم بالشكل الالزم لئال يقدموا تضحيات من 

دون حتقيق ثمرة من ذلك.
سابعًا:

ان استمرار جرائم الكيان االرسائييل ضد املدنيني يف قطاع 
بام  والعريب  واالسالمي  الدويل  املجتمع  حترك  وعدم  غزة 
جتاه  واضحًا  تقصريًا  يعد  اجلرائم  هلذه  حد  لوضع  يناسب 

الشعب الفلسطيني.
االحتالل  يواجه  الشقيق  الشعب  هذا  ان  املؤسف  ولكن 
وال  الزمن  من  عقود  منذ  اشكاله  بكافة  والظلم  واالعتداء 

رادع وال مانع.



السؤال : انترشت يف هذه األيام كرايس معدة للصالة عليها 
فام حكم صالة الشخص السليم الذي يستطيع الصالة من 
قيام ولكنه يصيل عليها من جلوس ملجّرد إحساسه بالتعب 

واالرهاق؟
اجلواب: صالته باطلة .

السؤال : بدأت تنترش يف املساجد كرايس خاصة لكبار السن 
والسجود  الركوع  من  متنعهم  يعانون مشاكل صحية  ومن 

وربام الوقوف الطويل.
اجلبهة  بوضع  للسجود  منها  األمامي  اجل��زء  ويستخدم 
واليدين ما يعني عدم حتقق استخدام املواضع السبعة كاملة 

يف السجود وأبرزها الركبتان.
١ � ما حكم الصالة عليها بالكيفية املذكورة ؟

الطريقة  فام هي  املذكورة،  الطريقة  � يف حال عدم صحة   ٢
الصحيحة للصالة عىل تلك الكرايس ؟

اجلواب: إذا متكن املصيل من القيام ومل يتمكن من الركوع 
من  يتمكن  مل  وإن  للركوع،  وأوم��أ  قائاًم  صىل  قيام  عن 
السجود أيضًا صىل قائاًم وأومأ للسجود كذلك، أو جلس 
يصح  ما  عىل  جبهته  ووض��ع  الكريس  عىل  السجود  عند 
السجود عليه فوق الطاولة أمامه . وإن كان وظيفته الصالة 
جالسًا فان امكنه القيام لتكبرية االحرام وكذا القيام املتصل 
بالركوع فيجب عليه ذلك وكذا اذا جتددت له القدرة عىل 
القيام يف أثناء الصالة انتقل إىل القيام ويرتك القراءة والذكر 

حال  فعله  ما  استئناف  عليه  جيب  وال  االنتقال،  حال  يف 
القيام  عىل  القدرة  له  جتددت  ثم  جالسًا  قرأ  فلو  اجللوس، 
- قبل الركوع وبعد القراءة - قام للركوع وركع من دون 
إعادة للقراءة، وال فرق يف ذلك بني سعة الوقت وضيقه، 
القدرة  له  جتددت  إذا  مضطجعًا  املصيل  يف  احلال  وهكذا 
القدرة  له  جت��ددت  إذا  مستلقيًا  املصيل  أو  اجللوس،  عىل 
عىل االضطجاع. وإذا دار األمر بني القيام يف اجلزء السابق 
والقيام يف اجلزء الالحق يقدم القيام الركني عىل غريه سواء 
املتقدم  يقدم  ذلك  غري  ويف  متأخرًا،  أم  زمانًا  متقدمًا  أكان 
والقيام  التكبرية  حال  القيام  بني  األمر  دار  إذا  إال  مطلقًا، 

املتصل بالركوع فإنه يقدم الثاين .

السؤال : إذا عجز عن السجود جلوسًا فام هو الواجب عليه ؟
للتشهد  األرض  عىل  اجللوس  عن  عجز  إذا   : اجل��واب 

فاالحوط لزومًا أن جيلس عىل الكريس ونحوه .

تكبرية االحرام عن  ان يكرب  يتمكن من  : من كان  السؤال 
قيام ولكنه اليتمكن بعدها من اجللوس اال بصعوبة ولكن 
لو جلس عىل كريس امكنه القيام للركعة الثانية فهل يتعني 

عليه اجللوس عىل الكريس ؟
االحرام  تكبرية  حال  القيام  بني  االمر  دار  اذا   : اجل��واب 

واجللوس حاهلا مع القيام الداء الركوع يقدم الثاين .
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آية التطهير وآية التخيير

َة يفيِ الُقرَبى{  قال اهلل تعاىل: }ُقل الَّ َأسَأُلُكم َعَليهيِ َأجرًا إيِالَّ املََودَّ
)الشورى:23(، ما هي املودة وملن؟.. يظهر من الروايات 
أّن املقصود بالقربى هم أهل البيت )عليهم السالم(، فعن 
الَّ  }ُقل  تعاىل:  قوله  عن  سئل  أّنه  السالم(  جعفر)عليه  أيب 
َة يفيِ الُقرَبى{؟ فقال: »هي واهلل  َأسَأُلُكم َعَليهيِ َأجرًا إيِالَّ املََودَّ
فريضة من اهلل عىل العباد ملحمد )صىّل اهلل عليه وآله وسّلم( 
كتاب   144  :1 للربقي  املحاسن  يف  وورد  بيته«  أهل  يف 

)الصفوة والنور والرمحة( احلديث )46(..
وعن أيب جعفر )عليه السالم( أيضًا، أّنه أجاب عن اآلية، 
يأكلون الصدقة  الذين ال  بالقربى هم األئمة  وأّن املقصود 

وال حتّل هلم«، وورد ايضا يف ذات املصدر احلديث )48(.
وقال السيد الطباطبائي يف تفسري امليزان: »وأّما معنى املودة 
إىل  ونسب   - فقيل  تفاسريهم  فيه  اختلف  فقد  القربى  يف 
اجلمهور - أّن اخلطاب لقريش واألجر املسؤول هو مودهتم 
للنبّي)صىّل اهلل عليه وآله وسّلم( لقرابته منهم؛ وذلك ألهّنم 
كانوا يكذبونه ويبغضونه لتعرضه آلهلتهم عىل ما يف بعض 
األخبار, فأمر )صىّل اهلل عليه وآله وسّلم( أن يسأهلم: إن مل 
يؤمنوا به, فليودوه, ملكان قرابته منهم وال يبغضوه وال يؤذوه, 

فالقربى مصدر بمعنى القرابة, و)يف( للسببية.
وفيه أّن معنى األجر إّنام يتم إذا قوبل به عمل يمتلكه معطي 
ونحوه  مال  من  امتلكه  ما  يعادل  ما  العامل  فيعطي  األجر, 
كافرين  له  مكّذبني  كانوا  وهم  قريش،  من  األجر  فسؤال 
بدعوته، إّنام كان يصح عىل تقدير إيامهنم به)صىّل اهلل عليه 
مل  بدعوته  والكفر  تكذيبه  تقدير  عىل  ألهّنم  وسّلم(؛  وآله 
يأخذوا منه شيئًا كي يقابلوه باألجر وعىل تقدير اإليامن به 
- والنبّوة أحد األصول الثالثة يف الدين - ال يتصور بغض 

كي  جتعل املودة أجرًا للرسالة ويسأل.
فاآلية من حيث املعنى ال تتسق وطلب املوّدة للنبّي )صىّل 
اهلل عليه وآله وسّلم( من قريش الكافرين، وإّنام مع طلب 
املوّدة من املسلمني للقربى، كام هو واضح من ظاهر اآلية 

ومن نصوص الروايات يف شأن النزول.

آية المودة؟

ال ينال عهدي الظالمين 

كيف يمكن اثبات أّن َمن تلّبس بصفة الظلم ولو يف حلظة من حياته ال 
يِنَي{  امليِ ي الظَّ ينال مقام اإلمامة حّتى بعد توبته يف قوله تعاىل: }اَل َيَناُل َعهديِ

مع طرح أمثلة توضيحية؟
بنفيها  أجيب  ذّريته،  لبعض  اإلمامة  ملّا سأل  السالم(  )عليه  إبراهيم  إّن 
عن الظاملني منه، ولكن ربَّ سائل يسأل: ما هو الظلم املراد يف اآلية، هل 
هو الظلم ولو لفرتة معّينة من حياة الشخص؟ أم هو الظلم لكّل حياة 
امليزان  )تفسري  صاحب  نقله  ما  خالل  من  اجلواب  ويتّضح  الشخص؟ 
{( عن بعض  بيَِكليِاَمٍت...  ُه  َربُّ يَم  إيِبَراهيِ ابَتىَل  }َوإيِذيِ  تعاىل:  قوله   ،274  :1
أساتذته بقوله: »إّن الناس بحسب القسمة العقلية عىل أربعة أقسام: َمن 
كان ظاملًا يف مجيع عمره، وَمن مل يكن ظاملًا يف مجيع عمره، وَمن هو ظامل 
يف أّول عمره دون آخره، وَمن هو بالعكس، هذا وإبراهيم)عليه السالم( 
فبقي  ذّريته،  والرابع من  األّول  للقسم  اإلمامة  يسأل  أن  أجّل شأنًا من 
قسامن، وقد نفى اهلل أحدمها، وهو الذي يكون ظاملًا يف أّول عمره دون 

آخره، فبقي اآلخر، وهو الذي يكون غري ظامل يف مجيع عمره«.

النزول؟،  التطهري والتخيري يف سبب ووقت  آيتي  التغاير يف  ما 
ال شّك أّن هناك مغايرة يف سبب نزول آية التخيري وآية التطهري،  
فالسبب الذي يذكروه آلية التخيري هو: أّن نساء النبّي )صىّل اهلل 
عليه وآله وسّلم( سألنه شيئًا من الدنيا، ومل يكن عنده، وطلبن 
اهلل  فانزل  بعضهّن من بعض  بغرية  وآذينه  النفقة،  زيادة يف  منه 

تعاىل آية التخيري.
النبّي  نساء  ))إّن  والرشاد(:  اهلدى  )سبيل  يف  الشامي  وقال 
ومتاعها  الدنيا  عرض  يف  سألنه  وسّلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىّل 
من  بعضهّن  بغرية  وآذينه  النفقة،  يف  زيادة  منه  وطلبن  أشياء، 
وآىل  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  فهجرهّن  بعض، 
عىل نفسه، أي: حلف، ال يقرهبّن شهرًا، ومل خيرج إىل أصحابه، 
فقالوا: ما شأنه؟ وكانوا يقولون: طّلق رسول اهلل )صىل اهلل عليه 

وآله وسلم( فقال عمر: ألعلمّن لكم شأنه...(.
وقيل يف زمن نزول آية التخيري: أّنه حصل بعد الفتح، كام أشار 

إىل ذلك املقريزي يف )إمتاع االسامع(.
أو فاطمة )عليها  ُأّم سلمة  بيت  التطهري فكان نزوهلا يف  آية  أّما 
معه  وفاطمة  وعلّيا  واحلسني  احلسن  مجع  عندما  ال��س��الم( 
يف  شك  ال  لذا  الكساء،  حتت  أمجعني  عليهم(  اهلل  )صلوات 

اختالف الواقعتني وإن صعب حتديد أهّيام األسبق.



اليوم العالمي للقرآن الكريم

أطلق��ت دار القرآن الكريم التابعة للعتبة احلس��ينية 
املقدس��ة محلة كربى إلع��الن اليوم العامل��ي للقرآن 
الكريم يف الع��راق تزامنًا مع حل��ول ذكرى املبعث 
النب��وي الرشي��ف يف ال���27 من ش��هر رج��ب هلذا 
العام )1442ه�( حيث استكملت اللجان اخلاصة 
بإطالق محلة اليوم العاملي للقرآن الكريم بنس��ختها 
الثانية عىل مس��توى العراق والعامل، بحس��ب صفاء 
السيالوي مس��ؤول إعالم الدار يف ترصيح خص به 

جملة )األحرار(.

واوض��ح الس��يالوي: »ش��هدت احلملة ه��ذا العام 
مشاركات واس��عة من داخل العراق وخارجه علام 
أن هذه االس��تعدادات جارية ومتواصلة بالتنس��يق 
مع خمتلف الدور والعتبات املقدس��ة واملؤسس��ات 
القرآني��ة داخ��ل الع��راق وخارجه إلقام��ة جمموعة 
م��ن الربام��ج والفعالي��ات التي تتامش��ى مع حجم 
املناس��بة، ومن أجل إيصال شعار هذا اليوم املبارك 
اىل أف��راد املجتم��ع بمختلف الطرائق واألس��اليب 
املتاحة ومن أبرزها إقامة الندوات العلمية التعريفية 

حملة تطلقها دار القرآن الكريم

 يوم المبعث النبوي الشريف
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مدير دار القرآن الكريم في العتبة 

الحسينية المقدسة الشيخ حسن 

المنصوري:  الوقفان الشيعي 

 اليوم 
ً
ي يعتمدان رسميا

ّ
والسن

العالمي للقرآن الكريم وبرعاية 

العتبة الحسينية المقدسة

هب��ذه احلملة واملناس��بة وإطالق العديد من املس��ابقات 
املتنّوعة باإلضافة إىل إقامة املحافل القرآنية وغريها من 

الفعاليات«. 
واض��اف الس��يالوي: »أّن دار الق��رآن الكري��م التابعة 
لألمانة العامة للعتبة احلس��ينّية املقّدسة تقوم بجملة من 
األنشطة والفعاليات املتنّوعة، هتدف منها اىل نرش علوم 
القرآن الكريم يف أوس��اط املجتمع املسلم داخل العراق 
وخارجه، وهلا الكثري من الفعاليات والنشاطات املحلّية 
والدولّي��ة، فض��اًل ع��ن اهتاممه��ا بتخريج ق��ّراء القرآن 
وه��و م��ا دأبت علي��ه الش��عوب واالمم ع��ىل االحتفاء 
بمقدس��اهتا واالهت��امم هبا بكوهن��ا  رمز عزهت��ا وعنوان 
وجوده��ا واملس��لمون كغريه��م م��ن الش��عوب لدهيم 
مقدس��اهتم التي جتتمع حوهلا القلوب واتفقت كلمتهم 
عليه��ا ويف مقدمته��ا الق��رآن العظيم ال��ذي يمثل بحق 
معجزة االسالم اخلالدة ومنهاج احلياة ليس للمسلمني 
ْكٌر  فحسب وانام جلميع العاملني، قال تعاىل: }إيِْن ُهَو إيِالَّ ذيِ

يِنَي{..«  ْلَعامَل لِّ
واختت��م الس��يالوي قائ��اًل: »بتعالي��م الق��رآن الكري��م 
تتجس��د قيم احلق والعدل والتعايش الس��لمي واملحبة 
والس��الم بني مجيع ش��عوب األرض ملا كان املس��لمون 
يف الع��امل حض��ارة ممت��دة يف عم��ق التاري��خ وكانت هلم 
الريادة يف االهتامم بالقرآن الكريم عرب ما قدمه علامؤهم 
القرآني��ة،  واملع��ارف  العل��وم  ش��تى  يف  ومفكروه��م 
وس��يكون هلم الرشف باملب��ادرة العتامد )ي��وم القرآن( 
عىل غرار املناس��بات العاملية االخرى لالحتفاء بالقرآن 
س��نويًا وهلذا فقد - توافقت اجله��ات القرآنية يف داخل 
العراق وخارج��ه العتامد )يوم الق��رآن العاملي( ليكون 
يوم��ًا جتتمع فيه القلوب قبل األب��دان عىل مائدة القرآن 
وترفع فيه شعارات املحبة والسالم والتعايش والوحدة 
الوطنية لتتجس��د عىل ارض الواقع بكونه  مصدر القيم 

واملبادئ واألسس اإلنسانية«.
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 للغة القرآن الكريم والتثقيف بها 
ً
ترسيخا

دار اللغة واالدب العربي مهام وأدوار 

تحتّل اللغة العربية أهمية كبيرة عند الجميع وخصوصا عند الشعوب المسلمة، 
ِبيٍن( }الش���عراء/195{، 

ُّ
 م

ٍّ
َرِبي

َ
���اٍن ع

َ
فهي لغة القرآن الكريم بقوله تعالى: )ِبِلس

نة النبوية، ولديها تأثير على الكثير من اللغات األخرى في العالم اإلسالمي 
ُ

والس
ة، كما 

ّ
 من مقوماِت األمة اإلسالمي

ً
 أساس���يا

ً
 مقوما

ُّ
كالتركية والفارس���ية، وتعد

���ف واإلبداع في مختل���ف العلوم والتج���ارب العلمية، 
ّ
تمت���از بقدرته���ا على التكي

فه���ي أق���دم اللغات الت���ي ال تزال تتمي���ز بخصائص تراكيبها، وصرفه���ا، ونحوها، 
لي البالغة فيها.

ُ
وأدبها وح
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العتبة  إدارة  قبل  من  اليها  املوكلة  للمسؤولية  وحتماًل 
يف  العريب  واالدب  اللغة  دار  تسعى  املقدسة  احلسينية 
يف  امهيتها  وبيان  العربية،  اللغة  ابراز  اىل  املطهرة  العتبة 
اصدارهتا  عرب  الشعوب،  بني  هبا  والتثقيف  االس��الم 
التثقيفية  ودوراهت��ا  التوعوية،  ونشاطاهتا  التخصصية، 

والتعليمية لغري الناطقني هبا.
هبا  املوكلة  واملهام  ال��دار  عمل  حول  اكثر  وللحديث 
التميمي(  شاكر  مازن  )الشيخ  )االح��رار(   جملة  التقت 

مسؤول الدار حيث قال: 
»بعد تسلمنا للشعبة يف اواخر عام 2019م شاهدنا ان 
تستند  الدار  تأسيس  اثرها  تم عىل  والتي  املقدمة  الرؤية 
كافة  لتشمل  نشاطاهتا  العربية وتوسعة  اللغة  ترويج  اىل 
اللغة  )شعبة  مسمى  حتت  البداية  يف  وكانت  جوانبها، 
العربية( حيث كانت هذه الشعبة جزءا  من قسم االعالم 

وانشأها االستاذ الدكتور )لطيف القصاب(.
كم اصدار محُ

وبعد ان حصلت عىل االمتياز الوزاري ألغراض القبول 
يف الرتقية العلمية تم انشاء جملة حمكمة محلت اسم »دواة« 
يف عام 2013م )وهي جملة فصلية ختصصية تصدر كل 

متخصصة  حترير  هيأة  وضع  تم  حيث  شهور(،  ثالثة 
بشكل  املجلة  اىل  املقدمة  البحوث  ونرش  الشأن  هذا  يف 
جماين، عالوة عىل تقديم خربات يف التشخيص والرتقية 
املقدسة  احلسينية  العتبة  من  دعام  والتهذيب  والتشذيب 
للبحث والباحثني وللمرشوع بوجه العموم، اضافة اىل 
العلمية  الشخصيات  بتوثيق  هتتم  والتي  »سرياء«،  جملة 
قليلة ل�)حسني نصار واملرحوم  حيث صدر منها اعداد 
الكربايس( وشخصيات اخرى، كذلك هناك اصدارات 
يف  اللحظة  لغاية  تصدر  مل  االديب  بالنقد  تعنى  اخ��رى 
انتظار احلصول عىل املوافقات الرسمية لغرض طباعتها 

ونرشها.
فتح نوافذ للتواصل

التصنيف  ضمن  مصنف  الكرتوين  موقع  للدار  وكان 
الباحثني  مع  التواصل  خ��الل  من  ويتم  االكاديمي، 
الرؤية  تغريت  بعدها  البحوث،  ونرش  اخلربات  وتبادل 
يف  مجاهريي  شبه  تقريبًا  موقع  اىل  حتويله  وتم  للموقع 
الباحثني  وصول  تسهل  مميزات  وضعت  حيث  براجمه، 

اىل املوقع واالنتامء اليه واالشرتاك به.
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دورات تعليمية
لغري  العربية  اللغة  يف  برامج  باستحداث  ال��دار  وقامت 
يف  دورة  من  اكثر  اقامة  خالل  من  وذل��ك  هبا،  الناطقني 
جاء  بعدها  السليمة،  العربية  اللغة  ولتعليمهم  كردستان، 
العمل عىل الطالب االجانب الذين يدرسون يف مؤسسات 
الدار  وجدت  ان  بعد  التعليمية،  املقدسة  احلسينية  العتبة 

الوقت احلايل لكوهنم  بالتعلم يف  الفئة هي االجدر  ان هذه 
تستثمر  اخ��رى  ومن  اوال،  العتبة  مؤسسات  يف  يعملون 
وجودهم يف العراق لنقل اللغة العربية اىل بالدهم، كذلك 
عرب  العامل  اصقاع  مجيع  من  بالتعلم  للراغبني  باب  فتح  تم 
لتكون  االل��ك��رتوين(،  )التعليمي  بعد  عن  التعلم  طريق 
الكريم  القرآن  لغة  نقل  الوسيلة االسهل واالنجح يف  هذه 

واالنبياء اىل العامل.
رفع الكفاءة العلمية

ولدى الدار نشاطات يف جمال طباعة الكتب، حيث وضعت 
جلنة تأليفية داخل الدار تتبنى العناوين واملفردات اجلامعية 
لوضع نصوص متينة ترفع من كفاءة الطلبة، وتعطي منتجا 
بعيدا  عن السطحية حسب قوله، لتفادي الكتب املستوردة 
للجامعات  يكون  املحيل  املنتج  عىل  والعمل  اخل��ارج  من 
العراقية، كذلك تعمل الدار عىل جانب توليد النظرية فاللغة  
العربية اليوم ال ُتفهم فقط من قواعدها بل اصبحت واسعة 
ويتم  احلديثة،  والدراسات  اللسانيات  يف  وحتديدا  النطاق، 
التعامل معها كام نتعامل كحال بقية العلوم، ولكن مل يفكر 
احد يف تشجيع االخرين عىل انتاج النظرية العلمية يف جماهلا 
بحيث يكون هناك ابداع وجتديد وتأسيس..، كام ان اجلانب 
نظر  وجهة  حسب  اللغوي  الباحث  شخصية  يف  االبداعي 
هذه  الدار عىل  يف  العمل  لذا جاء  هبا،  ُمعتنى  غري  التميمي 
النقطة املهمة بعد ان تم فتح باب مع املختصني، وتم تأييدُه 
بشّدة، بل شددوا عليه عادين هذا اجلانب املهم كان يشكل 

ثغرة يف الساحة العلمية وممكن ان تسّده الدار.
الفتا اىل ان الدار تعمل عىل ثالثة خطوط، االول منها يتمثل 
املحكمة، حيث  )دواة(  رأسه جملة  االكاديمي وعىل  باخلط 
تم العمل به وفق نظام الكلية اي يكون عىل رأس املجموعة 
اساتذة خمتصون، وهم يمثلون تأسيسية العمل االكاديمي، 
واخلط الثاين يتمثل بخط الدار واهدافه املذكورة سلفا، فيام 

يتمثل اخلط الثالث واالخري ب�)اخلط احلوزوي(.
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 )25( عددا من مجلة )دواة( الصادرة عن 

دار اللغة واالدب العربي نشرت )256( بحثا 

فيما كان عدد البحوث المشتركة ألكثر من 

باحث الى )158( بحثا، ووصل عدد البحوث 

المنفردة )344( بحثا، وعدد البحوث الواردة 

من خارج العراق )72( بحثا، وعدد البحوث 

الواردة من داخل العراق )430( بحثا، فيما 

وصل عدد موافقات النشر المعتمدة الى 

)257( بحثا، وعدد البحوث غير المقبولة 

للنشر الى )127( بحثا،

جملة دواة 
البحوث املشاركة  الدار عىل ارشفة مجيع  وعملت 
واملنشورة يف جملة دواة )ارشفة الكرتونية(، حيث 
 )26( والعدد  كامل،  بشكل  عددا   )25( نرش  تم 
منها تم تدقيقه لغرض الطباعة والنرش، وقد بلغت 
تاريخ 2014/5/1م  البحوث املشاركة من  عدد 
اىل 2020/11/29م ما يقارب )502( بحوث، 
 )9( قرابة  نرش  عاتقها  عىل  تاخذ  املجلة  ان  حيث 
بحوث يف كل عدد هلا، وقد وصلت عدد البحوث 
عدد  بلغ  بينام  بحثا،   )256( ح��وايل  املنشورة 
 )158( اىل  باحث  من  ألكثر  املشرتكة  البحوث 
بحثا، ووصل عدد البحوث املنفردة )344( بحثا، 
 )72( العراق  خارج  من  الواردة  البحوث  وعدد 
العراق  داخل  من  ال��واردة  البحوث  وعدد  بحثا، 
النرش  موافقات  عدد  وصل  فيام  بحثا،   )430(
غري  البحوث  وع��دد  بحثا،   )257( اىل  املعتمدة 
اسباب  وهناك  بحثا،   )127( اىل  للنرش  املقبولة 
عديدة وراء رفض البحوث منها ما يتعلق بمستوى 
منهجية البحث، واخر يتعلق باالختصاص وعدم 

االنسجام مع القواعد العلمية املتبعة يف املجلة. 
دواة معرتف هبا دوليا

عىل  العام  هذا  ال��دار  حصول  عىل  التميمي  أكد 
 ،)1.16( السابق  يف  كانت  ان  بعد   )1.4( نسبة 
ويمثل هذا الرقم نسبة التأثري للمجلة عىل الساحة 
البيانات  قاعدة  يف  وجودها  عن  فضال  العربية، 
العاملية، وحصوهلا عىل اعرتاف من جامعة )محاة( 
هذه  من  االع��رتاف  عىل  احلصول  ان  اذ  السورية 
السورية  اجلامعات  كافة  اع��رتاف  يعني  اجلامعة  

ووزارة التعليم العايل السورية هبا.



نشاطات متنوعة يشار اليها بالبنان 

م���ن بي���ن الش���عب 
والفعال���ة  المهم���ة 

والت���ي له���ا ال���دور الكبير 
في نش���ر الثقافة الحسينية 

ك���وادر  وعب���ر  فني���ة  بأس���اليب 
مهني���ة له���ا الخب���رة الكافي���ة ف���ي 

وتثقيفي���ة  توعوي���ة  رس���ائل  تقدي���م 
تقدم بأساليب حداثوية واكاديمية تحمل 

ما تحمله من القي���م الفكرية وعلى الصعيد 
المحلي والدولي وذلك من خالل تنظيم العديد 

م���ن المهرجانات والملتقيات والنش���اطات المختلفة 
  عن انت���اج االفالم 

ً
ف���ي مج���االت الفن اله���ادف فضال

ابرزه���ا مهرج���ان اي���ام كرب���الء الدولي للمس���رح بنس���ختيه 
االولى والثانية، والش���عبة تعمل بإش���راف السيد سعد الدين 

هاش���م البن���اء وه���ي تتأل���ف م���ن )10( منتس���بين وباختصاص���ات 
متعددة )مخرج مس���رحي، مونتير، مصور، فني اضاءة، فني ديكور، 

فني انتاج(.

شعبة المسرح المعاصر في العتبة الحسينية

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

16

ي 
سين

حل�
ء ا

طا
ع

ال



جملة )األحرار( وضمن منهاجها االسبوعي املايض يف تسليط 
للعتبة  التابعة  الشعب واالقسام  الضوء عىل أعامل ونشاطات 
احلسينية املقدسة حرصت هذه املرة عىل  ان تسلط الضوء عىل 
شعبة )املرسح املعارص( والتقت السيد سعد الدين هاشم البناء 
بنّي  والذي  والطفولة  االعالم  لشؤون  العام  االمني  معاون 

عمل الشعبة ونشاطاهتا التي زاولتها منذ التأسيس فقال: 
»للمرسح وقعه وتأثريه عىل املتلقي وللعتبة احلسينية دور كبري 
يف إقامة املرسحيات عن طريق قسم رعاية وتنمية الطفولة قبل 
تأسيس شعبة املرسح املعارص حيث تم عرض مرسحيات كثرية 

القت استحسانا كبريا  وصدرنا يف وقتها بعض الكراسات«.
الطويل(  منتظر  )السيد  لألخ  احلارض  الوقت  يف  »اآلن  وتابع 
كربالء  )مهرجان  ومنها  مستمرة  نشاطات  الشعبة  مسؤول 
للمرسح( يف النسخة الثانية الذي اشرتكت فيه دول منها مرص 

وايران وتونس اضافة اىل عدد من حمافظات العراق«.
وتوسيع  الشعبة  هذه  تطوير  يف  اجلاد  السعي  اىل  البناء  واشار 
بغداد وحقيقة  املسؤولة عن املرسح يف  اتصاالهتا مع اجلهات 
بلجان  ترفدنا  التي  االم��ور  كل  يف  معهم  كبري  التعاون  أن 
أمله بتوسع  البناء عن  فنية«، واعرب  املحكمني ودعم وامور 

العمل ليشمل فنونا  اخرى بمختلف جوانبها«.
عام ٢0١8 حافل باألعامل املرسحية

صاحب  منتظر  السيد  الشعبة  مسؤول  )االح��رار(  والتقت 
وتقدمها  قدمتها  التي  »االع��امل  قائاًل:  حتدث  الذي  الطويل 
موجز  بشكل  توثيقها  عرب  اجيازها  ويمكن  جدًا  كثرية  الشعبة 
سنوي، وتتلخص االعامل يف عام 2018م أن اوهلا كان عمال 
افتتاح شعبة املرسح  بمناسبة  بعنوان )سجيم( واقيم  مرسحيا 
املرسح  يف  دورات  وسلسلة  2018/1/6م  بتاريخ  املعارص 
احد  وايفاد  املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابعة  االيتام  ملدارس 
اقامة  اجل  من  للتنسيق  العربية  مرص  مجهورية  اىل  املخرجني 
م   2018  /2/9 بتاريخ  األول   الدويل  كربالء  ايام  مهرجان 
للفرتة  للمرسح  األول  ال��دويل  كربالء  ايام  مهرجان  واقامة 
بعنوان  مرسحي  عمل  وتقديم  م   2018/5/7  -2 من 
)حديث الفصل( بمناسبة عيد الغدير االغر بالتعاون مع قسم 
النشاطات العامة وقدمت يف مدينة الديوانية اضافة للمشاركة 
بمناسبة عيد  الشعبي  االيتام واطفال عوائل احلشد  يف تكريم 

الفطر املبارك سنة 2018م«.
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واضاف الطويل: »من نشاطات الشعبة للعام 2018 م ايضًا 
االمام  اربعينية  بمناسبة  األول  الثقايف  احلسيني  امللتقى  اقامة 
بعنوان  احلسني )عليه السالم( والذي يتضمن عمال مرسحيا 
يف   4( بعنوان  السينامئية  االفالم  ومسابقة  الدم(  ينطق  )حني 
اجلميلة  الفنون  كلية  واسط  جامعة  مع  بالتعاون  األربعني( 
اجلميلة  الفنون  كلية  واسط  جامعة  اىل  الشعبة  ايفاد  وكذلك 
للتنسيق يف اقامة امللتقى احلسيني الثقايف وحصول الشعبة عىل 
تكريم بدرع االبداع يف مهرجان التعزية الدويل الرابع للسينام 
واملرسح التابعة ملحافظة بغداد، ويف نفس العام ايضًا تم ايفادنا 
 2018/12/  25-21 من  للفرتة  العربية  مرص  مجهورية  اىل 
للتنسيق  اضافة  عاملي  حسيني  مرسحي  عمل  إلعداد  وذلك 
إلقامة مهرجان ايام كربالء الدويل بنسخته الثانية«، مشريًا ان 
هذه السنة شهدت اقامة سلسلة اجتامعات للجنة التحضريية 
العتبة  يف  والشعب  االقسام  رؤساء  بعضوية  )املتمثلة  العليا 
احلسينية املقدسة( استعدادًا إلقامة مهرجان ايام كربالء الدويل 
املهام  وتوزيع  الفرعية  اللجان  لتكليف  املبكرة  والتهيئة  الثاين 

لغرض االستعداد لالنطالق يف بداية عام 2019م«.
أعامل مرسحية حتاكي التظاهر السلمي 

منصة  اقامة  السنة  ل��ذات  النشاطات  »من  الطويل:  وتابع 
بمناسبة  املرسحيني  كربالء  فناين  مع  بالتعاون  اكتوبر  ملرسح 

والرسائل  العروض  من  وسلسلة  االحتجاجية  التظاهرات 
املرجعية  وصايا  وحسب  السلمي  للتظاهر  التثقيفية  املرسحية 
والعاصمة  املقدسة  كربالء  يف  واقيمت  اهلل(  )حفظها  العليا 
بغداد )ساحة التحرير( وكذلك االعداد إلقامة مرشوع احلملة 
مع  امانتنا(،  السالم«  »عليه  احلسني  )مدينة  بعنوان  الشبابية 
الشعبة  كادر  ألعضاء  متبادلة  زيارات  إلقامة  الكبري  احلرص 
قبل  من  الضيوف  واستقبال  االكاديميني  الفنانني  وبعض 
الشعبة من داخل العراق وخارجه للبحث يف سبل تطوير عمل 

الشعبة خصوصًا والواقع الفني عمومًا«. 
العراق  داخل  املرسحية  والعروض  املهرجانات  عام   ٢0١9

وخارجه
وعن أعامل ومنجزات العام 2019 م حتدث املخرج املرسحي 
االعامل  »اوىل  قائاًل:  الشعبة  يف  سلطان(  آل  جابر  )زي��دون 
لشهداء  استذكارًا  النرص(  )رج��ال  بعنوان  مرسحية  كانت 
الفتوى اجلهادية املباركة اما العمل االخر هو مرسحية )اصالح 
نفيس( استذكارًا النتصارات مقاتلينا االبطال عىل قوى الظالم 
سعدان(  اجلد   ( مرسحية  الثالث  العمل  كان  فيام  الداعيش 
اقامة ورشة  للمرسح وكذلك  العاملي  اليوم  بمناسبة  عرضت 
اضافة  هذا   ، االيواء  دار  مع  بالتعاون  اقيمت  املمثل  إلعداد 
زينب  احلوراء  مركز  مع  بالتعاون  الصواب(  )جادة  ملرسحية 
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)عليها السالم( ضمن فعاليات مهرجان ربيع الشهادة العاملي 
اخلامس عرش ومشاركة للشعبة يف مهرجان ايام دياىل املرسحي 

الثالث«. 
هي  العام  ذات  يف  املنجزة  االعامل  »من  سلطان:  ال  واضاف 
احلرمني  بني  منطقة  يف  اقيم  )الويص(  بعنوان  مرسحي  عمل 
عيل  االمام  املؤمنني  امري  استشهاد  ذكرى  بمناسبة  الرشيفني 
)عليه السالم( وكذلك االعالن عن اقامة مرشوع جملة املرسح 
املعارص واقامة مهرجان ) باملرجعية انترصنا وننترص( بمناسبة 
املباركة  اجلهادية   الفتوى  لصدور  اخلامسة  السنوية  الذكرى 
ومشاركة بعرض مرسحي حتت عنوان )سجيم( قدم كعرض 
ايران  مجهورية  يف  العريب  امل��رسح  مهرجان  ضمن  ترشيفي 
االسالمية / حمافظة خوزستان وكذلك اقامة امللتقى احلسيني 
بمناسبة ذكرى استشهاد االمام احلسني  الثانية  الدورة  الثقايف 
)عليه السالم(، الفتًا اىل  »ان الشعبة مل تقترص اعامهلا عىل اقامة 
املهرجانات والعروض املرسحية داخل العراق وخارجه حيث 
سجادية  تراتيل  مهرجان  فعاليات  ضمن  مهمة  مشاركة  هلا 
الدويل السادس الذي تقيمه العتبة احلسينية املقدسة وبعرض 

مرسحية ) 6يف1(«. 
انتاج االفالم القصرية

الطويل  منتظر  السيد  الشعبة  مسؤول  مع  للحديث  بالعودة 
حيث اكد بالقول: »ان الشعبة وبتوجيه من قبل املتويل الرشعي 

للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي 
الزائرين  حيث  )النظافة(  عن  قصريا  توعويًا  فيلاًم  انتجت 
واالخالقية  واالجتامعية  الصحية  باإلرشادات  االلتزام  عىل 
وااللتزام بقداسة ونظافة املدينة التي يقصدها ماليني الزائرين 
بقايا  رمي  بعدم  وحثهم  وخارجه  العراق  داخل  من  سنويًا، 
املخصص  املكان  يف  وانام  االرصفة  عىل  والنفايات  الطعام 
واملرجعية  السالم(  )عليهم  البيت  اهل  بوصايا  وااللتزام  هلا 
البلدية  مديرية  مع  التعاون  اطار  ضمن  ذلك  وجاء  الدينية، 
فيلم  إنتاج  تم  ايضًا  سامحته  من  وبتوجيه  كربالء،  حمافظة  يف 
استخدام  يف  )االرساف  ظاهرة  يستهدف  ارش��ادي  توعوي 
والدوائر  املقدسة  العتبات  )دور  نشاط  ضمن  وهي  امل��اء( 
اىل   اضافة  االربعني(،  زوار  خدمة  يف  كربالء  واهايل  اخلدمية 
التعاون مع مركز الشؤون الطبية يف العتبة املقدسة وانتاج عمل 
عرضه  بقصد  املتحركة(  )الرسوم  بطريقة  ارشادي  فيديوي 
عىل شاشات املستشفيات واملراكز الصحية ووسائل التواصل 
العام  استثنائية من  انجزت يف ظروف  االجتامعي وهذه كلها 

2020م وظهور وباء كورونا املستجد«.
باملرجعية ننترص مهرجان سريى النور قريبا

اجاب   2021 لعام  النشاطات  خطة  هي  ما  له  سؤالنا  وعن 
لإللقاء  مسابقة  إلعداد  قائمة  فهناك  »كثرية،  قائاًل:  الطويل 
احل��رام  حم��رم  شهر  يف  وستقام  احلسيني  ال��ص��ويت  واالداء 
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الثقايف  احلسيني  للملتقى  الثالثة  الدورة  وكذلك  1443ه� 
للعروض  مسابقة  وستتضمن  اخلري،  صفر  شهر  يف  وسيقام 
املرسحية واخرى لألفالم السينامئية القصرية ومسابقة للفنون 
املهم  احلدث  اىل  اضافة  هذا  اليدوية،  واالع��امل  التشكيلية 
الذي متيزت فيه الشعبة وهو اقامة الدورة الثالثة ملهرجان ايام 
كربالء الدويل للمرسح الذي يتضمن مسابقة للنص املرسحي 
وحمارضات عن مبادئ املرسح احلسيني املعارص ونشاط مهم 
اخر هو اقامة الدورة الثانية من مهرجان )باملرجعية انترصنا 
مرسحية  ع��روض  عىل  ايضًا  سيحتوي  وال��ذي  وننترص(، 

وافالم وثائقية ومعرض عن البطوالت واالنتصارات«.
اقامة  هو   2021 العام  خطة  ضمن  »سيكون  واوض��ح:   
مرسحية  عروضًا  سيتضمن  الذي  املناهج(  )مرسح  مرشوع 
مهرجان  اقامة  وكذلك  واجتامعية  تعليمية  واخرى  تربوية 
العاملي  امل��رسح  يوم  يف  سيقام   وال��ذي  ال��دويل  كربالء  اي��ام 
عن  وثائقي  فيلم  تصوير  ونشاط   وانساين  اجتامعي  وحمتواه 
دور العتبات املقدسة والدوائر اخلدمية واهايل كربالء املقدسة 
يف زيارة اربعني االمام احلسني )عليه السالم( واقامة عرض 

واملشاركة  االرسي  االرش��اد  مركز  مع  بالتعاون  مرسحي 
الدويل  سجادية  تراتيل  مهرجان  ضمن  مرسحي  بعرض 
ال��دويل  الشهادة  ربيع  مهرجان  ضمن  مرسحي  وبعرض 

كذلك اقامة مرشوع قافلة كربالء الثقافية«. 
نشاطات مرسحية يف فرتة اجلائحة

الشعبة طيلة جائحة كورونا،  الطويل عن نشاطات  وحتدث 
قائال: »من ضمن نشاطاتنا يف ظل جائحة كورونا كان هناك 
توجه بأن يكون هناك نشاط لشعبة املرسح املعارص للمرىض 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابعة  الزائرين  مدن  يف  املصابني 
عروض  عن  عبارة  وهو  ترفيهي  برنامج  اقامة  تم  حيث 
مرسحية ومسابقات وجوائز لألطفال اقيمت يف مدينة سيد 
ومدينة  للزائرين  كربالء(   – )بغداد  طريق  عىل  االوصياء 
االمام احلسني للزائرين عىل طريق )بابل  - كربالء(، ونشاط 
عن  حمتواه  يأيت  وال��ذي  اهلل(  )يد  فيلم  انتاج  هو  اخر  مهم 
اجلهات التي تبنت ويعد جهادا نفسيا يف ظل جائحة كورونا 
العتبات  وكوادر  االمنية  والكوادر  الصحية  الكوادر  وهم 
وايضًا كوادر البلدية ومهندسو النظافة وبيان جهودهم فكان 
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الفيلم توثيقا هلذه اجلهود وتم عرض الفيلم ايضًا يف مهرجان 
الثانية، ومن ضمن نشاطاتنا هي هيأة  ايام كربالء يف دورته 
طريق الرجاء اخلدمية للزائرين ويقدم فيها فضاًل عن املأكل 
لزائري  الكاممات  وتوزيع  وتعفري  ثقافية  فعاليات  واملرشب 

االربعني«.
للشعبة نشاطات اخرى ستقام يف هذه السنة واخرى اقيمت 
يف سنوات سابقة حرصنا عىل تسليط الضوء عليها وهي م     ا 

قال عنها املخرج املرسحي زيدون جابر ال سلطان: 
يف  ثقافية  وبرامج  مرسحية  لعروض  جولة  هناك  »ستكون 
العديد من حمافظات العراق هدفها نرش املوروث الكربالئي 
واملبادئ احلسينية السامية وطرح مفاهيم )الفن امللتزم، الفن 
رسالة انسانية هادفة( بطريقة الفن املعارص وكذلك جمموعة 
النص  وكاتب  املمثلني  اعداد  عىل  تعمل  املرسحية  للورش 

واخرى يف التقنيات املرسحية«.
ورش  اقامة  اىل  تتطلع  الشعبة  »ان  قائاًل:  الطويل  واختتم 
فضاًل  التمثيل  يف  واخرى  االخراج  منها  الفنون  خمتلف  يف 
اهنا ستقيم  اضافة عن  التمثيل،  فن  الصوت واالداء يف  عن 

ويف  املعممني،  بالشهداء  خاصة  النحت  بفن  مسابقة 
املهرجانات القادمة ستكون تلك املسابقة خمصصة للشهداء 
االعالميني، ومن نشاطاهتا املهمة ايضًا تأسيس فرقة املرسح 
املعارص التابعة لشعبة املرسح املعارص وهي مسجلة يف وزارة 

الثقافة والسياحة.
قد  للمرسح  ال���دويل  ك��رب��الء  اي���ام  مهرجان  ان  وي��ذك��ر 
الواجهات  ضمن  العربية  الصحف  من  العديد  تناولته 
نتيجة  ذلك  يف  االكاديميني  اعجاب  ونال  لصحفها  االوىل 
)تونس،  ومنها  فيه  املختلفة  للدول   املتعددة  للمشاركات 
ايران، مرص، سلطنة عامن( اما اللجان التحكيمية فكانت من 

)املغرب، السعودية، البحرين، اجلزائر، االردن، سوريا(«.
وحتديدًا  اهلادف  االبداع  سامء  اروقة  يف  اجلولة  هذه  وختام 
بروح  يعملون  شاهدناهم  الذين  املعارص  املرسح  شعبة  يف 
كربالء  »ان  مفادها:  واضحة  رسالة  لتقديم  الواحد  الفريق 
ومبدعيها حارضون يف مجيع املحافل الدولية واملحلية لنقل 
الطاقات  تلك  وجتسيد  احلسيني  املرسح  عن  سامية  رسالة 

خلدمة القضية احلسينية«.
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معهد وارث االنبياء )       ( إلعداد المبلغين... 

استمداد العزم والقوة من االبطال في ساحات الجهاد

يعد معهد وارث االنبياء )عليه السالم( من المشاريع العلمية التابعة لشعبة التبليغ الديني في قسم الشؤون 

وجيهات الحكيمة للمرجعية العليا، حيث 
َّ
الدينية للعتبة الحسينية المقدسة, ويسير  في اطار على الخطى والت

تأسس المعهد في 9 شباط 2016م الموافق االول من جمادي االول 1437ه�، ويسعى المعهد الى بناء 

شخصيات إسالمية متوازنة، على أساس اإلسالم العظيم، ونهج القرآن الكريم، واهل البيت )عليهم السالم(، 

ووسطية منهج المرجعية الدينية العليا، وال شك انه مع كل عام يطوي صفحة من الماضي, ويتقدم الى 

ز.
ّ
المستقبل بخطى واثقة, ونسعى معنا لنحلق في سماء التمي

التي تكف بها  اللحظة  اذا داومت على تحريك اجنحتها, لكن في  الطيور تستطيع ان تحلق عاليا  تذكروا ان 

عن ذلك سوف تهوي الى االرض, ومعهد وارث االنبياء اذ انهى عاما كان كله تحليقا الى االعلى للعبور 

الى عام مقبل سيكون عنوانه: )ان مفتاح النجاح للمرحلة المقبلة هو مواصلة التحليق(، وكما بذل الجيش 

والحشد الشعبي المقدس الغالي والنفيس في ساحات الجهاد وبفضل الفتوى الخالدة وحققوا االنتصارات 

على خوارج العصر، سنكون الشركاء لهم في اكمال الجهاد العلمي والمعرفي والتبليغي لكي ال ينفذ العدو 

بخططه الى ساحتنا فيقتل روح الشباب وجذوة االيمان فيهم، ولمعرفة المزيد عن المعهد التقت )االحرار( 

ن قائال:
ّ
الشيخ احمد جميل العاملي مدير معهد وارث االنبياء )عليه السالم( إلعداد المبلغين والذي بي

A
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رسل السالم وسفراء النورالت
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برامج املعهد
العلمي  الربنامج  هو  االول  قسمني  اىل  املعهد  برامج  تنقسم 
يقارب  ما  االول  املقطع  مها:  مقطعني  اىل  ينقسم  وب��دوره 
العام  يف  درايس  يوم   200 عن  يقل  ال  بمعدل  سنوات  اربع 
بينام  صفحة،   100 من  علمي  بحث  بكتابة  الطالب  ويلتزم 
خيتار  السابق  املعدل  بنفس  العامني  يقارب  ما  الثاين  املقطع 
له األوائل من املراحل، فضال عن احلقول الدراسية اخلاصة 
املنطق  علم  العربية  اللغة  علوم  وعلومه  الكريم  )القرآن  ب� 
علوم  والتاريخ  السرية  الفقه  اصول  الفقه  والكالم  العقائد 
الورش  تتضمن  والتي  االضافية  الربامج  وكذلك  مساندة(، 
العلمية واالدارية والرتبوية املفيدة لطالب العلم تقدم طول 
الفرتة الدراسية التي يتواجد الطالب فيها عالوة عىل الربامج 
الدروس  وتقرير  واملباحثة  هبا  االلتزام  جيب  التي  الرتبوية 
)اسبوع،  وخارجه  العراق  يف  املعرفية  وال��دورات  االصلية 

شهر ، ستة اشهر(. 
العمل عىل جوانب مهمة

وان املعهد يضم بني جنباته أكثر من 200 طالب من العراق 
وفق  ويعمل  الدينية  الشؤون  قسم  اىل  تابع  وهو  وخارجه  
والفصول  الوحدات  نظام  عرب  الديني  االكاديمي  النظام 
الكتب  ناحية  من  ال��واض��ح  وامل��س��ار  املنتظمة  وال��دراس��ة 
تساعد  التي  األمور  من  وغريها  والتعطيالت  واالمتحانات 
تقديمه خلدمات  الرتبوية والتعليمية  مع  املسرية  عىل سالمة 



يضم المعهد أكثر من 200 

طالب من العراق وخارجه  

وهو تابع الى قسم الشؤون 

الدينية، ويعمل وفق النظام 

االكاديمي الديني عبر نظام 

الوحدات والفصول والدراسة 

المنتظمة
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العراق  يف  وتبليغية  فعلية  علمية 
هي:  جوانب  لثالثة  وفقا  وخارجه, 
االرتباط  املتضمن  األّول  اجلانب 
فان  واألخ��الق:  العلم  بني  الوثيق 
ورقيه  وس��ع��ادت��ه  اإلن��س��ان  ك��امل 
العلم  طلب  معًا  باألمرين  مرهون 
طلب  أمهّية  معرفة  فبعد  والرتبية, 
اجلانب  اىل  التوجه  من  البد  العلم 
باجلهاد  عنه  يعرب  م��ا  أو  ال��رتب��وي 
وال  العلم  طالب  حياة  يف  األك��رب 
األخالقي  اجلانب  يرتك  أن  ينبغي 
وال  فقط  العلمي  باجلانب  وهيتم 
العكس، بينام يتضمن اجلانب الثاين 

الشعور بأمهية الوظيفة: ثّم اجلنبة األخرى املتعلقة بنا نحن 
مجيعًا الذين نعمل يف العتبات املقّدسة، الوظيفة التي ينبغي 
وهذا  بأمهيتها  الشعور  واألساتذة  املعهد  إدارة  وعىل  علينا 
فيكون  الوظيفة  هذه  وخطورة  بأمهية  استشعارنا  من  يأيت 
الدعم هلا أكرب واالسناد هلا أفضل، ويكون اجلانب الثالث 
األخرى  اجلنبة  اليه:  املنتمني  العنوان  مسؤولية  متضمنا 
للطلبة هي أهنم سيكونون )رسل اإلسالم واإلمام احلسني 

منها  املقّدسة  احلسينية  للعتبة  تابع  فاملعهد  الّسالم((  )عليه 
يستشعرون  والّناس  منطقته،  إىل  ويذهب  الطالب  يتخرج 
اإلم��ام  رس��ل  هم  ه��ؤالء  أن  داخلهم  يف  ويستحرضون 
أن  بد  ال  وبالتايل  املسؤولية  جسامة  يف  يزيد  وهذا  احلسني، 
نعكس ذلك يف علمنا وسريتنا واخالقنا وسلوكنا ويف مجيع 
اإلدارة  يف  اإلخ��وة  من  نأمل  لذلك  احلياة  وجم��االت  زواي��ا 
هيتم  فإنه  بيتًا  يبني  كالذي  البناء  هبذا  يعتنوا  أن  واألساتذة 

بأدق تفاصيل األمور.
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نظام املعهد
يومية،  بمعدل مخس حصص  الصباحي  بالدوام  يلتزم  املعهد 
حضوري  ونظام  شامل،  وتربوي  تعليمي  نظام  وكذلك 
اىل  اضافة  العامة  الفصلية  االمتحانات  عن  فضال  مبارش، 
االمتحانات الشهرية واالسبوعية، وهبذا يكون معدل النجاح 
 20 ك��االيت:  يكون  االع��وام  وفق  الطالب  عدد  وان   ،%70
فقط  طالبا  و60   ،2016 عام  العراق  داخل  من  فقط  طالبا 
من  طالب  و110   ،2017 عام  وخارجه  العراق  داخل  من 
داخل العراق وخارجه عام 2018، و 206 طالب من داخل 
بالنسبة  الطلبة  توزيع  ويكون   ،2020 عام  وخارجه  العراق 
الديوانية  النارصية  احللة  )كربالء  هو  العراقية  للمحافظات 
البرصة بغداد دياىل(، بينام خارج العراق فيكون توزيع الطلبة 

عىل 24 دولة هي )سوريا  لبنان  ايران هند باكستان اندونيسيا 
غينيا  غانا  الكونغو  توغو  مايل  فاسو  بوركينا  النيجر  نيجرييا 
السنغال   غينيا  العاج  ساحل  ليبرييا  انغوال  تانزانيا  مدغشقر 

بريطانيا اذربيجان  امريكا(.
مشاريع املعهد

الذي هيدف  الربرة:  )الكرام  برامج عديدة وهي:  للمعهد  ان 
ليومني  ليال  الطالب  من  يرغب  ملن  الكريم  القرآن  حلفظ 
حضور  خالل  من  ويسعى  اجلنة:  رياض  وبرنامج  أسبوعيا، 
موعظة  مع  العشاءين  صالة  بني  الدراسة  أيام  يف  املدرسني 
برنامج جمالس  الشخصية،  او  العلمية  الطالب  وحل مشاكل 
بعض  قبل  من  الظهر  بعد  تقدم  دروس��ا  ويتضمن  العلم: 
األساتذة املتخصصني، برنامج زكاة العلم: لتقديم دروس من 



ال�شيخ احمد العاملي
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قبل الطالب املتفوقني إلخواهنم عرب برنامج حر ينظم من قبل 
املعهد، وبرنامج مدارسة العلم: برنامج خاص باملباحثة، القدرة 
العلمية: يتضمن البحث العلمي واخلطابة واملسابقات العلمية، 
وبرنامج املعهد املسجدي: يتضمن ذهاب الطالب اىل األماكن 
النائية للقيام بالعمل التبليغي يف أيام التعطيل، املنتدى املعريف: 
استضافة شخصيات ورشائح حمددة للتفاعل العلمي واملعريف، 

الوارثون : يتضمن رابطة التبليغ للمتخرجني من املعهد(.
العمل التبليغي يف شهر مرم احلرام

للمعهد عمل كبري خالل شهر حمرم احلرام يف خارج العراق من 
خالل جوالت ودروس خمتلفة يف عدد من الدول وهي: )ايران، 
ساحل  نيجرييا،  فاسو،  بوركينا  الفليبني،  الباكستان،  اهلند، 
العاج، الكونغو الديموقراطية، تانزانيا، اوغندا، السنغال، مايل، 
مدغشقر، بنني، توغو غينيا، الكامريون(، اما عمل املعهد داخل 
النارصية،  البرصة،  )كربالء،  حمافظات:  يف  يكون  فانه  العراق 
الديوانية، احللة، اربيل، بغداد، الكوت( وخاصا بالطالب غري 
العراقيني ملدة عرشة أيام يكون عرب التايل )قراءة القرآن، الزيارة, 



الكرام البررة، ورياض الجنة، 

ومجالس العلم، وزكاة العلم، 

دارسة العلم، والمنتدى 
ُ

و م

المعرفي، والوارثون، برامج 

ثقافية وفكرية يقيمها المعهد 
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البهاديل,  امحد  األستاذ  الشيخ  لسامحة  العربية  باللغة  حمارضة 
حمارضة باللغات املتعددة, جملس عزاء ولطم متعدد اللغات(.

أبرز العقبات
ان املعهد يعاين من عدة عقبات داخل العراق ومنها موضوع 
االقامة وباألخص يف حمافظة النجف, وهذا امر ال بد من السعي 
حلّله  ملا فيه من مصلحة للمذهب وخط املرجعية العليا وال بد 
النجف  يف  املوقرة  اللجنة  اطار  خارج  هلم  استثناء  جعل  من 
ال  والتي  وغريها  الرضائب  من  ذلك  يستتبع  وما  االرشف, 

يستطيع الطالب عىل دفعها كون الرشوط  قد ال تكون واضحة, 
وقد قارن االخوة بني حوزة قم وحوزة النجف يف هذا االمر, 
واهنم يف االوىل خالل اسبوعني حيصلون عىل االقامة وهنا قد 
ال يتمكنون من احلصول عليها  وان ارادوا السفر فعليهم ان 
املعوقات االخرى هو موضوع  يدفعوا الرضيبة، وكذلك من 
االخوة  ان  بحيث  حّله  عىل  نعمل  وهذا  الدراسية  الربامج 
ليس  النجف  يف  وباألخص  عندهم  الدراسة  ان  يشعرون 

للتبليغ بل للتخصص.



الفرد بين المجتمع 
واالعتقاد .. 

امرأة فرعون انموذجا 
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االجتامع  موضع  امُلْجَتَمُع:  الوسيط(  )معجم  يف  جاء 
امُلْجَتَمُع اجلامعُة من الناس، أما يف االصطالح فنستطيع 
القول: هو اجتامع الناس عىل مجاعة من الناس يف مكان 
املحيط  يف  ويشكلون  والتقاليد  العادات  تربطهم  ما، 

الذي يعيشون فيه جزءًا من هذه احلياة. 
جمتمعًا  تعد  حيث  االرسة،  املجتمعات  ضمن  وم��ن 
كام  املجتمع،  منها  يتكون  التي  النواة  وهي  مصغرًا، 
إىل  بمفرده  العيش  من  لإلنسان  الطريق  بداية  اهن��ا 
تكوين االرسة، فهي بذلك تؤثر عىل الفرد من الناحية 
األخالقية والفكرية وكل ما يتعلق بسلوك الفرد، حيث 
نجد أن اإلنسان يتأثر تأثريًا مبارشًا هبذه األرسة، وقلام 

يتأثر بأفكار أو سلوكيات من خارج حميط االرسة. 
هو  التغيريات  من  اإلنسان  يواجهه  ما  أصعب  من  إن 
عليه  حتكم  والبيئة  به  تطبع  ألنه  ذلك  املعتقد،  تغيري 
بعدم تغيري معتقده حتى وإن كان خاطئًا، إال أن البعض 
هبا،  يتحىل  التي  اإلرادة  بقوة  واالرسة  املجتمع  يواجه 

وبقوة املعتقد الذي يعتقد به.
هنا رضب اهلل لنا مثاًل حيث يقول جل شأنه )ورضب 

بنت  آسيا  وهي  فرعون(  ام��رأة  آمنوا  للذين  مثال  اهلل 
مزاحم قيل:

إهنا ملا عاينت املعجز من عصا موسى، وغلبته للسحرة، 
فأوتد  فأبت،  هناها  إيامهنا،  لفرعون  ظهر  فلام  أسلمت 
ثم  الشمس،  يف  وألقاها  أوتاد،  بأربعة  ورجليها  يدهيا 
أجلها  قرب  فلام  عظيمة،  صخرة  عليها  يلقى  أن  أمر 
)قالت رب ابن يل عندك بيتا يف اجلنة( فرفعها اهلل تعاىل 
إىل اجلنة، فهي فيها تأكل وترشب، وعن احلسن، وابن 
كيسان قيل: »إهنا أبرصت بيتا يف اجلنة من درة، وانتزع 
فيه  وليس  جسدها،  عىل  الصخرة  فألقيت  روحها  اهلل 

روح، فلم جتد أملا من عذاب فرعون«.
وقيل: »إهنا كانت تعذب بالشمس، وإذا انرصفوا عنها 
وعن  اجلنة،  يف  بيتها  ترى  وجعلت  املالئكة،  أظلتها 
وقيل:  دينه،  أي  وعمله(  فرعون  من  )ونجني  سلامن 

ومجاعته كام ورد يف )جممع البيان ج 10 ص 64(.
فرعون،  امرأة  ذكر  عىل  نقترص  اننا  اال  كثرية  واألمثلة 
وهبذا ندرك أن اإلنسان بقوة إرادته يستطيع أن يواجه 

األفكار والعقائد الفاسدة.
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ينقل صاحب )حتف العقول( يف الصفحة 108 حادثة شهدها 
اإلمام ابو عبد اهلل الصادق )عليه السالم( واستشهد هبا يف امر 
هني النفس عن هواها، ويف حديٍث طويل قال: »من اتبع هواه 
وأعجب برأيه كان كالرجل الذي اشتهر بني العامة من الناس 
ويبجلونه،  يعظمونه  فكانوا  االخرين  اىل  واالحسان  باخلري 
من  إليه  يزجى  والثناء  واملدح  االلسن  عىل  يرتدد  ذكره  وكان 
قد  واالص��الح  بالتقوى  شهرته  وكانت  وصوب  حدب  كل 
طغت حتى فاضت هبا القلوب واالفواه...«، ويستمر اإلمام 
)اي   – رأيته  يوم  »وذات  يصل:  اىل  برسده  السالم(  )عليه 
فدنوت  كثري  خلق  به  احدق  قد  يصف(  كان  الذي  الرجل 
منه، فوجدت الناَس مسحورين به وهو ما زال يراوغهم حتى 
هي  وما  خباز،  حانوت  أمام  يقف  رأيته  برهة  وبعد  فارقهم، 
فتناول  احلانوت  انشغال صاحب  انتهز فرصة  اال حلظة حتى 
رغيفني واخذ طريقه، فتعجبُت منه!، وقلت لعله قد اشرتامها 
سابقا ودفع ثمنهام سلفا، او انه سيدفعه آجال، واذا به يمر ببائع 
تغفله واخذ  يراقبه حتى  زال  وما  هنيهة  فتوقف عنده  الرمان 
منه رمانتني، وتابع سريه فدهشت ألمره، وتساءلت ملاذا اخذ 
بمريض  مرَّ  فتبعته حتى  الرمان؟،  بائع  الرمانتني يف غفلة من 
هنا بلغ عجبي منتهاه عندما وجدته وضع الرغيفني والرمانتني 
عمال  منك  رأيُت  انا  له:  وقلت  منه  اقرتبت  وهنا  يديه،  بني 
عجيبا وبينت له كل ما شاهدته منه، وسألته أن يوضح يل ذلك 

فنظر ايل وقال: الست جعفر بن حممد؟ بىل، حدسك صحيح، 
انا جعفر بن حممد.

فقال: انت ابن رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( ولَك حسب 
ينفعك رشف اصلك من جهلك؟،  ما  ونسب اصيل، ولكن 

فقلت: اي جهل رأيته مني؟..
َسَنةيِ َفَلُه َعرْشُ  قال: جهلَت قول اهلل )عز وجل(: }َمن َجاء بيِاحْلَ
ُيْظَلُموَن  ْثَلَها َوُهْم اَل  ميِ إيِالَّ  َزى  جُيْ َفاَل  َئةيِ  يِّ بيِالسَّ َا َوَمن َجاء  َأْمَثاهليِ
)األنعام/160({، وإين ملا رسقت الرغيفني كنت قد اقرتفت 
فهذه  سيئتني  اقرتفت  قد  كنت  الرمانتني  رسقت  وملا  سيئتني 
اربعون  يل  كان  منهام  واحدة  بكل  تصدقت  فلام  سيئات  اربع 
حسنة فانتقص من اربعني حسنة اربع سيئات سيبقى يل ست 

وثالثون حسنة.
أما سمعت  اهلل  بكتاب  اجلاهل  انت  امك  »ثكلتك  له:  فقلت 
)املائدة/27({،  قيِنَي  امْلُتَّ َن  ميِ اهلّلُ  ُل  َيَتَقبَّ اَم  إيِنَّ  ..{ تعاىل:  اهلل  قول 
الرمانتني  رسقت  وملا  سيئتني  كانا  رغيفني  رسقت  ملا  انك 
كانتا سيئتني، وملا دفعتها اىل غري صاحبها، وبغري امر صاحبها 
كنت اضفت اربع سيئات ومل تضف اربعني حسنة«، وعندما 
اىل اصحابه  القصة  نقل هذه  السالم( من  انتهى اإلمام )عليه 
توجه اليهم وقال: »بمثل هذا التأويل القبيح املستنكر يضلون 

وُيضلون«، )وسائل الشيعة، ج2/ص52(.



التعليم اإللكتروني
ن كمال الدين طلب العلم والعمل 

َ
اعلموا أ     

المال  المال، إن  وجب عليكم من طلب 
َ
أ العلم  ال وإن طلب 

َ
أ به، 

 مضمون لكم قد قسمه عادل بينكم وضمنه وسيفي 
ٌ

مقسوم
هله فاطلبوه”.

َ
مرتم بطلبه من أ

ُ
هله وقد أ

َ
لكم، والعلم مخزون عند أ

مير المؤمنين عليه السالم: الكافي، ج1، ص 30.
َ
أ

المجتمعات  ح��ي��اه  م��ق��وم��ات  اح���دى  ه��ي  التعليم  منظومة  إن 
المعلومات  وعرض  إحضار  ليس  المنظومة  هذه  ودور  المعاصرة، 
المعلومات  هذه  عرض  كيفية  أيضا  ب�ل  للطلبة  مصادرها  وتيسير 
وتقييمها واالستفادة منها، وفي ظل طوفان المعلومات، ونمو 
المعرفة بمعدالت سريعة، والذي نتج عن ثورة المعلومات التي 
نعيشها اليوم، أصبح العالم يعيش ثورة علمية وتكنولوجية كبيرة، 

كان لها تأثير على مختلف جوانب الحياة.

يها الناس
َ
“أ
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بانه  اإلل��ك��رتوين  التعليم  ع��رف  تقدم  م��ا  ع��ىل  وب��ن��اء 
من  احلديثة  االتصال  آليات  باستخدام  للتعليم  طريقة 
من  املتعددة  ووسائطه  وشبكاته  وحاسب  ذكي  هاتف 
ومكتبات  بحث،  وآليات  ورسومات،  وصور،  صوت 
الكرتونية، وكذلك بوابات اإلنرتنت سواء كان من بعد 
احلديثة  التقنيات  استخدام  أي  ال��درايس  الفصل  يف  أو 
بجميع أنواعها يف إيصال املعلومة للمتعلم بأقىص وقت 

واقل جهد وأكرب فائد.
للتعلم  ج��دي��دة  طريقة  ه��و  اإلل��ك��رتوين  التعليم  إن 
إيصال  اجل  من  احلديثة  االتصال  آليات  باستخدام 
وبطريقة  كلفة  واقل  وقت  بأرسع  للمتعلمني  املعلومة 
العلمية  املناهج  وفق  التعليمية  العملية  إدارة  من  متكن 
استخدمته دول  ما  املتعلمني، وهذا  أداء  وقياس وتقييم 
العامل املختلفة يف التعليم وذلك ملا تتاميز به من مواصفات 
التعليمية بصورة عامة، فاقتضت احلاجة  تسهل العملية 
إىل تفعيله ملختلف مستويات الدراسة وتطويره ليصل إىل 

حالة أفضل وأداء أحسن.
التعليم  اىل  املبارش  التعليم  من  الرسيع  االنتقال  إن 
الصعبة  الظروف  ه��ذه  وس��ط  العراق  يف  اإلل��ك��رتوين 
وخصوصا  إجيايب،  حتول  ذاته  بحد  الكبرية  والضغوط 

تكيف بعض األساتذة والطلبة معه بشكل مفاجئ، إال 
اىل  إضافة  باألدوات،  النقص  هو  باملوضوع  السلبي  أن 
حجم  يقدرون  ال  الذين  والطلبة  االساتذة   بعض  أن 
اجلهات  إمه��ال  عن  فضال  مهامهم  جت��اه  مسؤوليتهم 
املالكات  وتأهيل  مستلزماته  توفري  يف  املعنية  احلكومية 

عىل تقنياته احلديثة.
التواصل  موقع  عىل  النرش  اغلب  فان  املجتمع  عن  أما 
مؤسف  وهذا  السلبية  الظواهر  نرش  اعتاد  االجتامعي 
للغاية، وال يفوتني أن دور األهل دوٌر مفصيل يف الدعم 

واألخذ بجدية تامه لعملية التعليم اإللكرتوين.
لذا فان االنتقاص من قدر املعلم باملجمل سواء بعمليات 
التعليم املختلفة أو غريها هو امر خطري وجيب االلتفات 
الناجحة ال يمكن أن تعمم، ويأخذ  له، فالتجارب غري 
هبا عىل أهنا الواقع بكل حمتوياته وال بأس برتخيص بعض 
قابل  حلول  وضع  مع  سليمة  بطرائق  السلبية  احلاالت 

للتطبيق وطرحها بشكل الئق.
يقول الشافعي: »بقدريِ الكدِّ تكتسُب املعايل، ومن طلب 
أضاع  كد،  غري  من  العىل  رام  ومن  الليايل..  سهر  العال 

العمر يف طلب املحال«.
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الحرار: علي ال�شاهر

 نجفي خالد ومدرسة الرواديد
ٌ

صوت
الرادود الحسيني السيد كاظم القابجي

ثــورة  هــي  ال�شــالم(  )عليــه  احل�شــن  الإمــام  ثــورة  لأّن 
�شــد الظلــم والطغيان و�شــاملة لــكل الإن�شــانية يف العامل 
واملطالبــة عــن حقوقهــا، فقــد كان املنــر احل�شــيني ول 
يزال ميار�ــُس هو الآخر دوره الإ�شــالحي الذي ينطلق من 
رحــاب هذه النه�شــة الإ�شــالحية ليكون �شــوَت املظلومن 

واملقهوريَن مثلما ميار�س دوره الديني والثقايف والأدبي.
ويف النجف الأ�شــرف، هذه املدينة امل�شــرعة الأبواب على 
فيو�شاِت �شّيدها واإمامها علي بن اأبي طالب )عليه ال�شالم( 
اإمام العدالة الإن�شــانية، كانت هنالك اأ�شــماء لمعة برزت 
عر ظاهرة )املنر احل�شيني( املطالب بالإ�شالح والدعوة 

ملا فيه خري النا�س.
ومن هذه الأ�شماء البارزة على ال�شاحة، الرادود احل�شيني 
البارع ال�شــيد كاظم القابجي )رحمــه اهلل( الذي كّون مع 
�شــعراَء ح�شينين ظاهرة ت�شتحق الوقوف عندها، لنعرَف 
اأكــَر على اأدوارهم يف �شــحذ الهمم والدعوة اإىل الن�شــال 

وعدم ال�شتكانة والر�شوخ للظلم.

املنرب.. صوت املقهورين
بدايًة نقف عند رأي نجله األستاذ جواد القابجي الذي أشار إىل 
هذه الظاهرة بالقول: »كان للمنرب احلسيني الدور الكبري واملؤثر 
يف التغيريات الثورية التي حصلت بالعراق، وهناك أمثلة عديدة 
يف  الشعبي  الشعر  ودور  اإلنكليزي،  االحتالل  أبان  حصلت 
األهازيج  خالل  من  جليًا  ذلك  كان  وقد  الثورة  رشارة  تثوير 
األسلحة  او  األدوات  أبرز  من  كان  والذي  الشعبي  الشعر  يف 

لتطهري العراق من االحتالل«.
ويستشهد الكاتب بقصيدة كتبها الشاعر النجفي الكبري املرحوم 
عبد احلسني أبو شبع عام )1955( وقرأها الرادود الكبري املال 
كاظم القابجي )رمحهام اهلل(، حيث انطلقت صوتًا معربًا طالب 

بالتغيري الثوري.. ويقول فيها:

اثنني متركزن بينه
يا مصلح يداوينه

داء التفرقه اوداء اجلهل بينه
يا مصلح يداوينه

جاءت  قصيدة  اهلل(  )رمحه  القابجي  الشاعر  املرحوم  وقرأ  كام 
ابتلوا  الذين  الناس  وتطلعات  مه��وم  عن  وم��ع��رّبة  م��دوّي��ة، 

باالستعامر وتكالبه عليهم.. والقصيدة هي:
رصنه نسمع هذا خري الوطن من دار اإلذاعة
انشوف اهل الوطن تصبح بالبطاله واملجاعة
اشگلت واردنه قليل امن النفط ومن الزراعة

دجله او فرات الطافحة
او صفقة نفطنه الرابحة

هيَّ ابنعم متنّيحة او منَّه يردون القناعة
جملة االحرار اال�سبوعية
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لفلفوهه اتقاسموهة
يا ناس چا وين العدل والسوّية

والدة يف حرضة عيل الثائر
القابجي  عيل  بن  حممد  بن  أمح��د  بن  )كاظم  السيد  هو 
لقبه  ويعود  م(،   1906( عام  املولود  النجفي(،  املوسوي 
تعني  تركية  كلمة  وهي  )قوبجي(  كلمة  إىل  )القابجي( 
)رمحهم  الراحلني  ألجداده  كان  حيث  الصحن(،  )بّواب 
فصار  املطّهر،  العلوي  الصحن  أبواب  وغلق  رشف  اهلل( 

لقبًا للعائلة الكريمة املعطاءة.
واألديب  العلمي  حميطه  يف  وترعرع  القابجي  ال��رادود  نشأ 
والثقايف، مستلهاًم أفكاره وثقافته وأمور دينه من األوساط 
احلوزوية واملجالس احلسينية التي تعّد صفة بارزة والزمة 
الباحث  دونه وأعده  ما  النجف األرشف، بحسب  إلرث 

الدكتور عيل حممد عبد احلسني أبو شبع.
بالرادود  متأثرًا  القابجي  ارتقاه  فقد  احلسيني..  املنرب  ومع 
املال داود الكيشوان، وذلك عام )1941( حيث يقال أنه قرأ 
أول قصيدة له يف أحد املساجد الصغرية بمحّلة )احلويش(، 
بعمر  احلسيني  املنرب  ارتقى  قد  بأّنه  يؤكد  البعض  أن  عىل 
الشباب، ومن أبرز الشعراء الذين قرأ هلم يف مطلع شبابه 
الكبري  الشاعر  ثّم  النجفي،  غفلة  عبود  الشعراء  أمري  هو 
الشيخ  بالشاعر  بعدها  لريتبط  شبع،  أبو  إبراهيم  الشيخ 
عبد احلسني أبو شبع حيث كّون معه ثنائيًا بديعًا، وقرأ له 
أروع القصائد، من بينها قصيدة عظيمة خياطب هبا الشاعر 
صاحَب العرص والزمان )عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف( 
أخرى  حسينية  وجمالس  احللة  مدينة  يف  القابجي  وقرأها 

وجاء فيها:
صدرين مكسورة يراعي الثار.. تدري بيها شصاْر

باخليل واحد واحد ابسامر.. تدري بيها شصاْر
ومن بعدها، اشتهر اسم املرحوم القابجي، وُدعي للقراءة 
ومنها:  األرشف،  النجف  يف  وهيئات  مواكب  ع��ّدة  يف 
السوق  يف  والقصابني  احلويش  جملس  الشعراء،  )جملس 
احلويش،  طرف  الصغري  الباب  يف  السقاية  عزاء  الكبري، 
للقراءة  أيضًا  ُدعي  كام  البهبهاين(،  جامع   � السواق  عزاء 
يف  قراءته  ومنها  مدينته،  خ��ارج  احلسيني  املنرب  وارتقاء 

)الساموة، الشطرة، طويريج( وغريها.
مدرسة  أرك��ان  أحد  ه��ذا،  يومنا  وحتى  عرصه  يف  ويعّد 
الرواديد املجددين  النجف األرشف اإلنشادية، ومن أهم 
يف جمال األوزان واألطوار، وكذلك موضوعات القصيدة 
القصائد  بقراءة  املهتمني  الرواديد  أوائ��ل  من  يعترب  فهو 
الرواديد  من  العديد  به  تأثر  وقد  والسياسية،  االجتامعية 
والشيخ  الرميثي  ياسني  والشيخ  جمي  وطن  )الشيخ  أمثال 
لرواديد  أس��ت��اذًا  اهلل(  )رمح��ه  يعترب  كام  مريطي(،  ه��ادي 
آخرين، حيث كان بحسب املعلومة التي حصلنا علينا أن 
بّراين آل القابجي كان حيتضن لوحده يف فرتة اخلمسينيات 

أكثر من ثالثني رادودًا حسينيًا من خمتلف مدن العراق.
»ال��رادود  ب��أّن  الكعبي  أمح��د  األستاذ  الباحث  ويوّضح 
مدرسة  كان  اهلل(  )رمحه  القابجي  كاظم  السيد  احلسيني 
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نزار  )السيد  بينهم  من  كبار  رواديد  منها  وخترج  قائمة،  منربية 
الطيار واملال  والشيخ عدنان  النجفي  والشيخ وطن  الرحية  أبو 
هيمة  أبو  ماجد  وامل��ال  مريطي  ه��ادي  وامل��ال  شيحان  حسون 
والرادود واإلعالمي مهدي العلوية ابن شقيقة املال القابجي(«.

ومن بني أشهر القصائد التي قرأها املرحوم القابجي:
عاملية ... دائميْة

فكرة رشف.. فكرة سلم للربيْة.. عامليْة
وقصيدة أخرى أيضًا مطلعها:

هنضتك خالد اسمها ... كل األمم حترتمها
حيسني دّمك رسمها ... كل األمم حترتمها

وكذلك قصيدة مشهورة بعنوان )الطّر الفجر( للشاعر الشيخ 
عبد احلسني أبو شبع )رمحه اهلل( ويقول فيها:

         ألطّر الفجر.. بعد فارس بدْر
          فاركته مّنه.. فراك املنّية

****       
فجر الجن انفجرت بيه من املصطفى عنْي

وصار الليل األظلم باحلزن عاهلاشمينْي
وبيه اهنضمت األّمة ويّتم حسن وحسنْي

فّجر باملحْن .. عله حسني وحسْن
 وفّجر النوايب من هل الرزية

وقصيدة أخرى للمرحوم أبو شبع بعنوان )وين الضعينة( يقول 
فيها:

           يالوليان وين الضعينْه
زينب تنادي كطعتو كلكم بينة.. وين الضعينْة

****                   
جهتني إلتفتلها زينب إبشّدة وجدها

َلِعْد هنر الغارضيْة أو للمدينة أّومت بيدها
باملدينة ممد إهلا إعىل النهر زينب إشعدها

عدها بطل مستنظرة ... عباس سبع الكنطرْة
عاهدها ضنوة حيدرْة ... حيظر إبساعة شددها

كتبها  والتي  السيايس،  النفس  ذات  األخ��رى  القصائد  ومن 

الشاعر أبو شبع وهو يف السجن، وقرأها املرحوم القابجي يف 
موكب السقاية، وأحدثت ضّجة آنذاك، حيث ورد فيها:

َكامت األخباْر.. تكثْر بضّدْك
منحرْف جعلوْك.. عن رشْع جّدْك

خارجي وموهوْم .. رايك وكصدْك
وأنت اعىل الدين تكفريَك.. وأنت أعىل الديْن

دين اإلسالم حكمتنا .. حيسني وياْك
قرأ قصيدة  فقر  السالم(  العباس )عليه  الفضل  أيب  أما يف حق 

جاء فيها:
يفصْح رمزها.. الراية اليعزها

بالطف أبو فاضل ركزها.. الراية اليعزها
ثم قرأ يف حّق سيدنا حبيب بن مظاهر األسدي يقول:

إملن شبل ظاهر َكصد؟.. معروْف بالراية الَكصدها
من احسني باسمه تنرسْم ... أصبح حبيب إهباإلسْم

معروْف بالراية الَكصدها
أطوار جديدة يف املنرب احلسيني

وطورًا  وزنًا  اهلل(  )رمحه  القابجي  كاظم  السيد  املرحوم  ابتكر 
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القراءة املنربية، وهو املعروف بالطور )الفجري( ثم  خاصًا يف 
أخذه رواديد آخرون وأجادوه.

املشهورة،  )الَكعدية(  القصيدة  أشكال  أحد  هو  الطور  وهذا 
وكان ُيقرأ بحسب الباحثني يف صباح يوم استشهاد املوىل أمري 
املؤمنني )عليه السالم( وكذلك يف صباح يوم عاشوراء، وهذا 
الوزن رثائي خالص وُيالحظ فيه الصبغة السياسية، وقد كتب 
له عدد حمدود من الشعراء أبرزهم الشيخ عبد احلسني أبو شبع 
والشيخ هادي القصاب والشيخ عيل التالل والشاعر والكاتب 
صباح أمني، ومنها قصيدة )الطر الفجر.. عكب فارس بدر( 
التي تعد من أروع قصائد الفجري، وُيقال أن الكثري ممن حرض 
اهلل(  )رمحه  القابجي  يقرأها  كان  عندما  القصيدة  هذه  وسمع 
وكأن  يشعرون  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  استشهاد  ليلة  يف 
جدران الصحن احليدري ترتج لصوته احلزين، وال يبقى أحد 

يف الصحن الرشيف إال ويبكي بصوت عاٍل.
كام وأنه مل يتوقف عند قراءة القصائد، بل ونظم قصائد أيضًا أو 

شارك بنظمها.. ومن قصيدته التي كتبها )رمحه اهلل( عىل وزن 
)الدارمي( يقول فيها:

عيْب اعىل كلمْن الج .. من كرِس العظاْم
أّحاه ولك أّحاْه .. من جوِر األياْم

اخلالدحُ بصوتِه ومواقفه
أصيَب املرحوم السيد كاظم القابجي )رمحه اهلل( بمرض عضال، 
وتويّف بتاريخ )3 شعبان 1383 ه�( املوافق لشهر كانون األول 
العلوي  الصحن  يف  القابجي(  )آل  مقربة  يف  وُدفن  م(   1963
هو  بحّقه  رثاء  أمجل  أّن  إال  كثريون،  شعراء  رثاه  وقد  املطّهر، 
عبد  الشاعر  احلسينية،  اخلدمة  يف  ورفيقه  دربه  صديق  قاله  ما 

احلسني أبو شبع )رمحه اهلل( حيث قال وهو يشارك يف تغسيله:
متاعي نفْذ من إيدي وجودي

يبْس وإكرهْت بالدنية وجودي
عَكْب عينَك يبو )عايل وجودي(

من هاي احلياة اغسلت إيديْة
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والعاملية  املحلية  املكتبات  أروق��ة  بني  بجولة  الباحث  وب��دأ 
وحماورة املختصني يف املجال السيايس يف حماولة لدراسة التاريخ 
اوىل يسعى  ان هناك موجة حضارية  العاملي، ووجد  السيايس 
قيمة  ألي  االكرتاث  دون  الدول  إدارة  اىل  خالهلا  من  الساسة 
دينية او انسانية، لتصورهم بتمحور كل يشء يف ذواهتم وهذا 

ما يعرب عنه كل الطواغيت.
يتخذ  ثانية  حضارية  موجة  فوجد  البحث  يف  خطوة  تقدم  ثم 
الساسة القيم ذريعة ملخططاهتم  للسيطرة عىل ثروات شعوب 
اىل  العامل  بموجبها  يقسم  متعالية  نظرة  من  منطلقني  العامل 
يف  الغربية  باحلضارة  يتمثل  التاريخ  سقف  فوق  عامل  قسمني، 
يكون  اخر  وعامل  والعرشين،  الواحد  القرن  من  االول  الربع 
سقفه  حتت  تستظل  التي  احلضارات  ألن  التاريخ  سقف  حتت 
توصف بأهنا حمدودة وال متتلك موجًا سياسيًا منافسًا للحضارة 
ثالثة  حضارية  ملوجة  بالتفكري  الباحث  بدأ  هنا  من  الغربية.. 
االمم،  وطموحات  احالم  هبا  وتتحقق  القيم  حمورها  يكون 

التي سادت يف  السيايس االسالمي  الفكر  وكانت تلك موجة 
صدر االسالم االول، وكان انموذجها االمثل بعد رسول اهلل 

)صىل اهلل عليه واله( االمام عيل )عليه السالم(.
وخامتة  فصول  وثالثة  وم��دخ��اًل  مقدمة  البحث  ويتضمن 
لذلك  السيايس  الفكر  معامل  عن  االول  مسارين  يف  ويبحث 
االنموذج، واالخر يف النامذج التي حاولت ان تستوعب ذلك 

الفكر مع االخذ بنظر االعتبار معطيات الواقع السيايس.
االول  اجل��زء  ويتناول  اج��زاء،  ثالثة  االول  املدخل  ويشمل 
الفكر  السيايس كمفهوم  املجال  التي تدخل يف  املفاهيم  بعض 
الثاين  والسياسة وموضوعاهتا واحلضارة ومميزاهتا، فيام يبحث 
يف مالمح الفكر السيايس يف احلضارات القديمة سواء اكانت 
امكانية  حول  تساؤالت  عن  االجابة  وحماولة  غربية  ام  رشقية 
تثبيت اسبقية الوجود السيايس يف حضارة معينة من دون غريها 
من احلضارات الرشقية القديمة، ويرصد الثالث أوضاع العرب 
قبل االسالم خصوصًا يف منطقة اجلزيرة العربية اذ حيدد أمهية 

يعي���ش المجتم���ع االنس���اني ف���ي حالة 
انقسام مستمر ناجمة عن ازمة فقدان 
للثقة بين الشعوب والحكومات والدول 
المتجاورة والمتباعدة والحضارات واالمم، 
وجمي���ع من يتناح���ر ويختل���ف يدعي انه 
يجس���د القي���م العليا، ويتخ���ذ منها ذريعة 
في اقصاء االخر، ما دعا الباحث )الدكتور 
عل���ي جميل عب���د الموس���وي(  الى ان 
يبحث عن نظام سياس���ي يمثل اسمى 
درجات التمس���ك بالقيم العليا، فصدر له 
“الفكر السياسي في رؤية االمام علي 
ب���ن اب���ي طال���ب )علي���ه الس���الم(” عن  
مؤسسة علوم نهج البالغة في العتبة 
الحسينية المقدس���ة، طباعة دار الكفيل 

للطباعة والنشر والتوزيع سنة 2017م.

ال��ف��ك��ر ال��س��ي��اس��ي ف���ي رؤي���ة 
االمام علي بن ابي طالب 
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جمموعة شعرية للشاعر حيدر نعمة حسون السالمي ، 
سمحت لنفسها أن تتحدث عن اإلمام احلسني وعموم 
أهل البيت )عليهم السالم( مدحًا ورثاًء، حبًا وحزنًا، 
تقرر  هائمة وقبضة من شعر  فكانت إضاممة من روح 

نثرها خشية أن جتف عىل مناديل الوداع.
املجموعة ثالثني قصيدة ومقطوعة متحورت  تضمنت 
بقية  إىل  وتفرعت  السالم(  )عليه  الشهداء  سيد  حول 
من  صفحة  وتسعني  ستا  فكونت  املقدسة،  األن��وار 
عيل  املصمم  وإخراجها  صنعها  أب��دع    )A5(القطع
صالح املرشفاوي وأصدرهتا شعبة النرش يف قسم إعالم 
الثقايف األديب  العتبة احلسينية املقدسة ضمن مرشوعها 

والصحفي الكبري.
للطباعة  ال��وارث  دار  مطابع  يف  املجموعة  وطبعت 
للشاعر  الثانية  املجموعة  ،وتعد  والتوزيع  والنرش 
هبام  تلحق  أن  املؤمل  ومن  احلسني(  )أنت  سبقتها  إذ 

جمموعة )راية احلسني( و)صبارة عارية(.

ه
ّ
يُن الل

َ
س

ُ
ح

موقعها اجلغرايف بني االمم ومزايا سكاهنا وما كانوا يتمتعون به 
من ثقافة فكرية وعقائدية.

االسالمية  احلضارة  وجود  االول  الفصل  يف  الباحث  ويتناول 
اهنا  او  السابقة عليها  اذا كانت عددًا يضاف اىل احلضارات  فيام 
تشكل نقلة نوعية يف خمتلف املجاالت، السيام الفكر السيايس، 
عن  االول  يتحدث  جزءين  اىل  الفصل  هذا  الباحث  ويقسم 
معامل الفكر السيايس يف احلضارة االسالمية والسيام عرص النبوة 
اخلامتة، ويتحدث اجلزء الثاين عن اهم مشكلة سياسية واجهت 
املسلمني بعد وفاة رسول اهلل حممد )صىل اهلل عليه واله وسلم( 
اىل  الباحث  تطرق  اذ  لألمة،  السياسية  القيادة  حتديد  وهي  اال 
مفهوم االمامة لغة واصطالحًا مع ايراد بعض معاين االمامة التي 
وردت يف القرآن الكريم وبيان املالبسات التي اثريت حوهلا ورد 

الشبهة عنها.
الثاين احلديث عن اإلمام )عليه السالم( واثره  الفصل  ويتناول 
يف رسم صورة مرشقة لإلسالم وبيان مسامهته السياسية الفاعلة 
يف ظهور أول دولة اسالمية اىل جانب رسول اهلل وحرصه الكبري 
يف احلفاظ عليها من بعده وتصحيح مسارها عرب تسليم االمام 
يتحدث  جزئني  الفصل  هذا  ويتضمن  االسالمية،  الدولة  قيادة 
مرتكزاته  بعض  كشف  وحماولة  االمام  سياسة  هنج  عن  االول 
عرب متابعة نصوصه وخطبه وحكمه وتأكيده عىل ان تكون سمة 
رشعية حارضة يف أهداف ووسائل الساسة للوصول اىل السلطة، 
التي أسسها  السياسية  املعارضة  الثاين اىل مفهوم  ويتطرق اجلزء 
فيام  عمليًا  ومارسها  نظري،  مستوى  عىل  السالم(  )عليه  اإلمام 
السلطة  مواجهة  حالة  يف  او  السلطة  خارج  املعارض  كان  اذا 

للمعارضة السياسية.
كام تناول الفصل الثالث اثر الدولة االنموذج التي قادها االمام 
عيل )عليه السالم( عىل مرِّ التاريخ السيايس االسالمي، ويقسم 
التي  الدول  هذا اجلزء اىل جزءين يذهب االول منهام اىل حتديد 
السالم(  )عليه  عيل  االم��ام  هنج  مواجهة  يف  سلبي  اثر  هلا  كان 
السيايس، ويتناول اجلزء الثاين اثر االمام عيل )عليه السالم( عىل 
نصوص  تشغل  حيث  واملعارص،  القديم  السيايس  الفكر  رواد 
اإلمام حيزًا كبريًا من مؤلفاهتم السياسية، ويظهر لنا بعضها عىل 
مستوى تأسيس نظرية تكون عاماًل مساعدًا للملوك والرؤساء 
يف ادارة الدولة، وبعضها يبحث معاجلة املشاكل السياسية، فضاًل 
عن ان نصوص اإلمام )عليه السالم( السياسية كانت مؤثرة بغري 

املسلمني يف شتى بقاع العامل.
وانتهى البحث بخامتة محلت جمموعة من النتائج فضاًل عن ذكر 

قائمة باملصادر العربية واالجنبية.     
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يف ال�سنة الثالثة اأو الرابعة للهجرة املباركة.. وبينما كان القائد 
ويو�سح  ويف�سر  يتلو  والأع��راب،  اأ�سحابه  من  حمفل  يف  العظيم 
بع�ض اآيات القراآن الكرمي.. ويف الثالث من �سهره الذي كان يداأب 
يف �سيامه وقيامه وحيث كان �سائمًا.. وبينما هو كذلك ياأتي اإليه 
ب�سري يب�سره مبولود جديد له من ابنته الوحيدة والغالية زهراء 

الدنيا والآخرة )عليها ال�سالم(..
وكاأن  واملكاين  الزماين  العمق  يف  واآل��ه(  عليه  اهلل  )�سلى  فنظر 
عمق  اإىل  وتنظران  التاريخ  ح��وادث  تقراآن  الو�ساءتني  عينيه 
)عليه  جربائيل  الأمني  الروح  اإىل  ين�ست  كان  اأنه  اأو  امل�ستقبل، 
املولود  ه��ذا  على  �ستقع  عظيمة  ب��ح��وادث  يبلغه  وه��و  ال�سالم( 

ال�ستثنائي..
بالدمع  واآل���ه(  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر���س��ول  عينا  اغ��رورق��ت 
وارت�سمت على �سفاهه ابت�سامة ومنهم من فهم �سطرًا من امل�ساألة 

فاغتم..
وبعد  فقط..  اأ�سهر  ل�ستة  ال�سالم(  )عليه  احل�سني  الإم��ام  وِل��د 
ال�سبط  احل�سن  الإم��ام  الأك��رب  �سنوه  ولدة  من  ال�سنة  ح��وايل 

)عليه ال�سالم(..
ذهب اجلد العظيم )�سلى اهلل عليه واآله( اإىل داره الف�سلى والذي 
)عليهما  فاطمة  العاملني  ن�ساء  و�سيدة  علي  الأم��ري  ي�سكنها  كان 
ال�سالم( فراأى اجلمع املبارك مبا فيهم الأمري ينتظره ويتطلع اإىل 
مقدمه ال�سريف.. وما اإن و�سل حتى قال )�سلى اهلل عليه اآله(: 

اعطوين ولدي.

فاأعطوه ذاك الوليد املبارك، فتناوله )با�سم اهلل(، فاأّذن يف اأذنه 
اليمنى واأقام يف الي�سرى، واأعاذه من ال�سيطان الرجيم.. والتفت 

اإىل الأمري )عليه ال�سالم( قائاًل: ما �سميته يا اأبا احل�سن؟
ر�سول  يا  با�سمه  لأ�سبقك  كنُت  ما  ال�سالم(:  )عليه  الأمري  فقال 

اهلل.. ف�سّمِه.
فقال )�سلى اهلل عليه واآله(: ما كنت لأ�سبَق ربي بذلك.

واإذا بالروح جربائيل )عليه ال�سالم( قد هبط بجمع من املالئكة 
املولود  بهذا  الكرام  بيته  واأهل  الأعظم  للر�سول  مباركني  مهنئني 
املبارك.. وقال: خماطبًا الر�سول الأكرم )�سلى اهلل عليه واآله(: 
ولد  با�سم  املولود  هذا  �سمِّ  لك:  ويقول  ال�سالم  يقرُئك  ال�سالم 

هارون الثاين.
يا  ه���ارون  اأخ��ي  ول��د  ا�سم  وم��ا  واآل���ه(:  عليه  اهلل  )�سلى  فقال 

جربائيل؟
فقال )عليه ال�سالم(: �سبري..

فقال )�سلى اهلل عليه واآله(: اإن ل�ساين عربي مبني يا جربائيل.
فقال )عليه ال�سالم(: �سّمه احل�سني..

فقال )�سلى اهلل عليه واآله(: نعم.. اإن هذا ولدي ا�سمه احل�سني.. 
ر�سيت مبا ر�سي يل ربي.

فتبا�سر القوم باحل�سني )عليه ال�سالم( وتباركوا.. وراح املالئكُة 
ي�سعدون وينزلون اإىل ذاك البيت الطاهر.

       مقتب�ض من كتاب )كلمة الإمام احل�سني عليه ال�سالم( لل�سهيد ال�سيد ح�سن ال�سريازي.

.. الحسيُن 
َ
وِلد
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املغلقة  الأكمة  يزحزح  وخيايل  م�سحورا  خطواته  اأترقب  �سَيدي، 
القلب  اجتمع  حيثما  وروح��ي  راأ�سي،  يتو�سد  واأمل  ميزقها،  وعقلي 
ت�ساأل، يف اأي �ساعة �سيظهر، وي�سق �سمت الظالم، وينت�سر على الظلم 
ويب�سط العدل ويورد يف �سوء القدر حقيقة عالمات الظهور لننهل 

من بئر علومه اأزاهري وفاء حمبيك وال�سائرين على خطاك؟!.
وحتلمان  تنه�سان  الغما�سِة  يف  وعيناي  خطواته  اأترقب  �سَيدي، 
وال�سمت  الثقيل.  ج�سدي  وعن  عنها  ال�سهاد  يزيح  القوي  بالنور 
ي�ستطلع يّف حفيف املوت: مل يّرِن احد.. مل اأَر يف احد، تغيب �سوتي، 
انتظر  كاأنني  �سرعتي واخلطر يداهمني من كل الجتاهات  وبطئت 

�سهما يقتلني يف خالٍء. 
لكن  الفجيعة،  من  لي�ض  بابك  عتبة  عند  الآن  عنه  اأحتدث  �سَيدي، 
ويف  را�سي،  يف  �سجيج  يولد  الأ�سئلة،  يف  يالحقني  يكف  ل  �سمريي 
داخلي �سحراء من احلزن ت�سد علّي اأبواب الفرح كل ما مير ا�سمك 
اأمواج ع�سقي بني رحاب مقد�سك  ا�سق  واأنا  الرا�سخ يف خاليا عقلي، 
بل�سان مثقوب وعيون اآفلة، اأبحث عنه بني كل املت�سرعني يف مقد�سك.

 �سَيدي، وثمة هاج�ض يناديني بني حني واأخر: العهد الذي قطعته 
�سريحي  نحو  بقامتك  ام�سي  �سمريك  يف  املفعول  �ساري  نف�سك  على 
واغلق اأذنيك عن �سماع من يجاهرون يف حبي وحبه، وير�سمون ال�سك 
بطريق املخل�سني يل وله، واعلم اإن من يعمل معي وينتظر، عليه اأن 
يخاف لن مقد�ساتي وا�سمه، خط احمر حترق املُجاهرين ولو بعد 

حني..
اإليك، وله اقل..  اأترقب خطواته وال�سوء اق�سر خطواتي  �سَيدي، 
واأت�سرع هلل با�سمك، م�ست�سلما كليًا ل�سوء ح�سرته، ول انطق اإل مبا 
على  وتغذت  مائك  من  �سربت   قد  وروحي  وعقلي  فج�سدي  علمتني 

اأدميك.

)1(
قال ال�ساعر العربي الفرزدق )ت � 110 ه�(

غاُرها اأََترجو َربيٌع اأَن َيجيَء �سِ
ِبَخرٍي َوَقد اأَعيا َربيعًا ِكباُرها

حيث اأراد القول: اإن ال�سراَب لي�َض ماًء.
)2(

� 154 ه�(: كنت مع  اأبو عمرو بن العالء الب�سري )ت  قال 
ف�سمعت،  مّكة؛  اإىل  مّتجهًا  الثقفي  احلّجاج  من  هاربًا  اأبي 

ونحن يف بع�ض الطريق، اإعرابيًا ين�سد: 
َيا َقِليل العزاء يِف اْلأَْحَواِل ... َوكثري الهموم والأوجاِل

ل ت�سيقّن يِف اْلأُُمور فقد ... يْك�سف غماوؤها ِبَغرْي احتياِل
رْب َراَحة امْلُْحَتاِل �سرّب النَّف�ض ِعْند كّل ملّم ... اإّن يِف ال�سَّ
ُفو�ض من اْلأَمِر ... َلُه َفرجٌة كحّل العقاِل رمّبا جتزُع النُّ

فقلُت ما الأمر؟ فقال: مات احلّجاج! 
، بقوله: ُفرجة بفتح  قال: فال اأدري باأيِّ القولني كنُت اأُ�سرُّ

الفاء اأو مبوت احلّجاج.
يف  بال�سّم  وال��ُف��رج��ة  )امل��ع��ق��ول(،  يف  بالفتح  ف��ال��َف��رَج��ة 

)املح�سو�ِض امل�ساهد(.
يف  وبال�سم  الأم��ر،  يف  بالفتح  )الفرجة  الكفوي:  ويقول 

احلائط ونحوه مما ُيرى(.
فيما يقول ابن منظور: )الَفْرجة بفتح الفاء: الّراحة من 

حزن اأو مر�ض(.
)3(

يقول ال�ساعر الدكتور جنم احل�سيني:
ِل ُجملٍة درًا باأَوّ اإْن مل تُكْن �سَ

اأو فاعاًل للمجِد يف اإ�ْسهاِب
اَك اأن تبقى �سِمريًا غاِئبًا اإَيّ
اأو ل حَمَلّ لُه مَن الإْعراب!

أتحدث عنه اآلن عند عتبة بابك

ب..
ن األد

خزائ
من 
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ومبدع���و الع���راق بأنه���م ال يزال���ون منافس���ين أقوياء ف���ي س���احة األدب العربي،    

وج���اء اإلثبات عب���ر فوز عدد من األعمال األدبية العراقية بجوائ���ز عالمية مرموقة، منها ما حققته 

مجموع���ة قصص )لغ���ة األرض( الحائزة على المركز األول بجائزة )الطيب صال���ح( العالمية، لكاتبها 

االدي���ب )عل���ي حس���ين عبيد(، وقد ص���درت قبل أيام بطبع���ة جديدة في القاهرة ع���ن دار الفؤاد 

للتوزيع والنشر، وقبلها صدرت في الخرطوم عن أمانة جائزة الطيب صالح.

ق مأساة اإلنسان
ّ
قصص توث

)لغة األرض( 

أثبت أدباء



ُ
 وأموت

ُ
سأقوله
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اإن الثيمة الأهم التي ميزت ق�س�ض )لغة الأر�ض( 
بالإن�سان  اأحلقتها  التي  وامل��اآ���س��ي  احل���رب،  ه��ي 
الق�س�ض  ه���ذه  م�����س��ام��ني  وع��ر���س��ت  ال��ع��راق��ي، 
باملواقف  دّققت  اأنها  كما  للموت،  مرّوعة  اأ�سكال 
درو�سا  لتقدم  تفا�سيلها،  يف  واأ�سهبت  الإن�سانية، 
اأ�سكالها  بجميع  احل���روب  ب��اأن  تقول  للقادمني 
�سوى  �سيء  اأي  له  تقّدم  ول  الإن�سان  ترحم  ل 

اخلراب والأمل والعذاب.
الأر�ض على )14( ق�سة  لغة  وحتتوي جمموعة 
الق�س�ض تعّمقت يف مو�سوعة  ثلثا  هذه  ق�سرية، 
احل����رب، وال��ث��ل��ث الآخ����ر ت�����س��دى مل��و���س��وع��ات 
اجتماعية اإن�سانية خمتلفة ل يوجد فيها ح�سور 
نف�سه  الوقت  يف  لكننا  احلرب،  لتداعيات  مبا�سر 
نعرث فيها على انعكا�سات احلرب هنا وهناك، وهو 

ما اأراد الكاتب اأن يو�سله للقّراء.
ق�س�ض  عن  ال�سر(  ت��اج  )اأم��ري  ال��روائ��ي  ويقول 
)لغة الأر�ض(: )كتبْت مّرة عن الأدب العراقي، 
يفوق  جديدًا،  اأدبيًا  دمًا  اأفرزت  احلرب  اأن  فقلت 
حرارة ذلك الدم العراقي الذي اأراقته احلروب، 
وهكذا جتد يف ق�س�ض وروايات الكثري من الأدباء 
العراقيني تلك ال�سمة احلديثة، ويف هذه الق�س�ض 
العراقي علي ح�سني عبيد، جتد  للكاتب  املذهلة 
كيف كتبت احلرب يف �سيغتها العنيفة والإن�سانية 
ل  العراقي،  بالإن�سان  املرتبطة  تلك  اأي  اأي�سا، 
ل  والر�سا�ض،  احل��روب  اأج��واء  يف  اأح��د  يف  ثقة 
خواطر  ول  النهاية،  حتى  �ستزدهر  حب  ق�س�ض 

�ستهداأ، اأو تاأمن حتى يف زمن ال�سلم(.
وُيذكر اأّن الكاتب علي ح�سني عبيد اأ�سدر الكتب 
الفردو�ض �سنة 2001،  ال�سردية: )ق�س�ض كائن 
ورواية   ،2009 �سنة  ال�سردية  الأقبية  وق�س�ض 
نقدي  وك��ت��اب   ،2000 �سنة  الت�سامي  طقو�ض 
م�ستمرًا  يزال  ول  اجل��دران(،  )ثقافة  عنوانه: 
يف كتابة م�ساريعه الروائية والق�س�سية حتقيقا 

حل�سور عراقي وعربي جديد(. 

�ساأقولُه 

واأموُت فيه واأولُد

هو من جتّدَد ل اأنا

املتجّدُد

هو من تكّون كيف �ساَء

فكاَن هْو

هو من تفّرد

والعظيُم املفرُد

يعلو ويعلو والعلوُّ مكاُنُه

يدنو ويدنو لالأناِم

في�سعُد

قد اأتعَب الليَل الذي

هو راحٌة

ولديه يرتاُح النهاُر املجهُد!

متمّرٌد

ع�سَق الكماَل وكلُّ من

ع�سَق الكماَل

ُد فاإنه متمرِّ

قد كان بل ما زاَل

ي�سكُن غربًة

هي غربٌة

مثل الكبار ُتّجُد

اأر�سلُت فيه الظَن

عاَد لأّنُه

من كل ما رمِت الظنون

لأبعُد

هو كل هذي الأر�ض

كل كنوِزها

هو �سيُف كل الثائريَن

هو اليُد

ووقفُت اأوقفي الذهوُل

وتهُت يف

تيٍه ُهديُت بِه

فتيهوا تهتدوا!

حرٌف اأنا

ووجدُت حني اأرادين

لول )اأبو احل�سننِي(

كيَف �ساأوجُد؟!



 قبَل أي شيء آخر
ُ

الشهادة

الى روِح الشهيِد السعيِد الشيخ )محمد حسين عبد اهلل الراشد(

 ،
ً
 ف���ي صالتك من أج���ل أن ترفعك األكف عاليا، وجس���دك وعمامت���ك ينزفان دما

ً
 م���رٍة ابتهل���ت منحنيا

ْ
ك���م

 األماني العاصفة في صدرك، ولكن في أحالمك كأنه 
ُ

رعب الروح في هذا الهدوء الذي يسبق
ُ
 ي

ٌ
مشهد

م 
ْ

ه
َ

 و
ّ
. فالشهادة التي تسكن ضميرك هي العودة الى الحياة الحقيقة، بال أي

ً
 عذب ال يطفئ ظمأ

ٌ
شراب

 
ّ

وال ظ���ّل، فكان���ت حياتك هي البحث المس���تميت للقاء الله بما يحب أن يرى عب���ده المطيع؛ وبمعنى أدق
 للعقيدة والمذهب، فقدرتك على العيش عْبر كفاءاتك 

َ
 وتعي أنك ستهب روحك

ّ
كان قلبك يخفق، تحس

الحوزوية لم تهب لك القدرة على إغالق منافذ أمانيك الن الشهادة في جسدك كالدم تسري.

الحرار: حيدر عا�شور
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وحني أطلق السيد السيستاين فتوى اجلهاد ضد غزو اجلراد الداعيش 
ألرايض األنبياء واألوصياء، انفّكت أرسار جسدك، ملعت عيناك مهًا 
– رشٌف وشهادٌة- أنك كغريك من الناس تعشق ان تكون شيئًا مذكورًا 

لمَك يف قلبك،  الدفاع عن وطنك ومقدساتك، وقفت منتصبًا، عيِ يف 
وسالحك يف يدك، وشهدت معركة قرية البشري بسالتك وشجاعتك 
وعشقك املستميت للشهادة، عرفوك رجال ال خياف املوت، وال هياب 
الرصاص واملفخخات والقنابل احلية.. كانوا يسمعون مهسك اهلادئ 

وأنت تردد بقوة: 
أئمتي..  أمل مذهبي.. ألنقل علوم  القوي..  الغد  أنا شيخ   -
واقيض  بذراعي عىل كل )داعيش( بغي.. حوزوي أنا، ذلك ال غباَر 

عليه.. وذاك الذي يظلمنا أحتداه. 
فكل من سمعك قد فتح صدره للشهادة بكل كربياء، كأنك تذكرهم، 
بأهنم يقاتلون من أجل أرشف يشء يف الوجود، تعلمهم كيف يتهيؤون 
للشهادة، والعودة اىل النفس ورس الوجود ولب احلياة، وإظهار اإليامن 
اهلل-جّل  ومناجاة   الوثقى،  والعروة  بالدين  واالستمساك  القوي 
قد  للجدل  مثرية  البشري  معركة  يف  صولتك  كانت  لذا  هبم،  جالله- 
شهدها األهايل وسار عىل خطاها املجاهدون وهم عىل مشارف القرية 
يف فجر ُمرعب، وكانت هذه الفرصة السانحة لتقف جماهدا انتحاريا 
هو  اهلم  أن  رغم  املعركة..  يف  له  نظري  ال  مقاتل  بامتياز  الشهادة  لنيل 
يشء  كل  وقبل  يشء  كل  له  تعني  الشهادة  أن  إال  البشري  أهايل  حترير 
املجاهدين  ينذر  فبدأ  البشري،  الطاهر ستتحرر  بدمه  أن  آخر.. معتقدا 
وبعد  واملذهب،  األرض  سبيل  يف  والشهادة  التضحية  عىل  وحيثهم 
نكون  ان  علينا  كتب  اآلن  حولهيِ:  ملن  قال  الصبح  صالة  من  االنتهاء 

شهداء نقف وحدنا يف ثغرة اجلهاد لنقف خاشعني أمام اهلل، ندرك اننا 
نخدم غاية مثىل يف العقيدة، فلنكن عىل استعداد تام للدفاع عن العرض 
واألرض والوطن، واننا لنضحي بأنفسنا وحدنا، ولكننا ال نضحي يف 
سبيل أنفسنا فحسب، بل من أجل ارض طاهرة ومرجعية دينية عليا يف 
مفاهيمها اإلنسانية، وملجأ تصان فيه الضامئر النقية، وهي ذات قيمة 
عظيمة لالئمة املعصومني )عليهم السالم( فلنقف متهيئني للهجوم ال 

جزعني وال فرقني. 
هبذا كالم التهب املقاتلون محاسًا ما بعده محاس، مع صعود الشمس  
ونزول أشعتها الذهبية عرَب دخان االنفالقيات واهلاونات والصواريخ 
والعبوات املفخخة، واخلطر داهم من كل حدب وصوب، واجلو بدأ 
يكون  ما  لرتى  الشعبي  احلشد  اىل  تتطلع  البشري  وقرية  قامتًا،  يصبح 

موقفها، وما يكون من شأهنا مع عدوها التكفريي اإلرهايب الرهيب يف 
ظلمه، ف�)داعش( ُمتلون األجناس القذرة قد حرقت ورسقت وذبحت 
أيٍد  اإلرهاب،  مع  احلشد  واشتبك  رضيع،  وطفل  كبري  بني  تفرق  ال 
بيض وأيٍد ممتلئة بدماء األبرياء، فاحلشد الشعبي يقول لألعداء الذين 
يغزوننا من اخلارج لكم املوت املبني، ولألعداء الذين يفرقون بيننا يف 
الداخل، تبت أيديكم.. وانترصت يف معركة كنت فيها بطال ومغوارا 
وخطيبا ومرشدا.. فكانت الصالة عىل ارض البشري صالة االنتصار، 
»اللهم  وأيامن:  بثقة  تردده  وأنت  قولك  أعظم  وما  الشهداء.  وصالة 
املعركة كنت يف  بعد حسم  الشهادة«..  اللحاق هبم عن طريق  ارزقنا 
شوق ملعركة أخر فانطلقت عمليات املوصل بأكرب هجوم مشرتك مجع 
التطهري والتحرير ال يصفه  الشعبي كان دورك يف  كل فصائل احلشد 
واالنقباض  اخلجل  اىل  نفسك  وتنازع  صدرك،  يضيق  كم  واصف، 
وأنت ترى طيور الشهداء حملقة دونك، كم حاورت نفسك وسألتها، 
امل أكن مقاتال باساًل فتكون هديتي من اهلل الشهادة؟ فهناك شعور خفي 
يدفعك ابدأ اىل البقاء يف سواتر وسوح القتال، أمال يف نيل هديتك.. 
لكن االنتصار تم واملنطقة تطهرت بالكامل.. وهبذا األيامن الذي يغمر 
عاممتك  لبست  اليهم  الرحال  فشددت  أهلك  تزور  ان  قررت  قلبك 
البيضاء عىل مالبس احلشد الشعبي، ورجعت يغزوك اخلجل العظيم 
ليست  فعندك  الشهادة..  دون  قدميك  عىل  أهلك  اىل  ترجع  ألنك 
احلياة صالة وصوما ان مل تكن الشهادة يف سبيل اهلل هنايتها.. غمرك 
هذا الشعور يف طريق عودتك ولكن رسم اهلل لك قدرك لريفع عنك 
خجلك.. كنت حينها مستعدًا لكل ظرف فتعّرض موكبك اىل هجوم 
عند غروب شمس األربعاء ليوم 1 / 3 / 2017م  بمنطقة العوجة يف 

حمافظة صالح الدين.. قاتلت برشف وكربياء وقوة كي ال تقع أسريًا 
بيد هؤالء األنجاس .. فقد رغبت ان تذهب اىل اهلل نقيا طاهرًا خمضب 
اجلسد والعاممة بدمك الطاهر.. كان قتاال غري عادل فهم مثل اجلراد 
تقاطروا عىل السيارة وهو حيمل عليهم ببندقيته فلم يستطيعوا السيطرة 
منه  صاحوا  حتى  الكثري  منهم  فحصد  غاية   عنده  املوت  فكان  عليه 
الغوث فقد اخذ قادهتم وجندل بمهارة كل من تقدم نحوه ونحو رفاقه 
مما زاد غيظ الدواعش فتكالبوا عليه بمجموعة من الصواريخ ال تعد 
وال حتىص فذهب اىل اهلل متوسم الشهادة مبتسام بام منحه اهلل من جائزة 
كبرية رفعت جدثه للعلياء بكربياء شهيد حلم أن ترفعه األكف نحو 

علياء السامء.  

 مخضب الجسد والعمامة 
ً
رغبت أن تذهب إلى الله نقيا طاهرا

بدمك الطاهر
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خدمات وجهود كبيرة تقدمها العتبة الحسينية 

في ذكرى شهادة سابع االئمة 

احتضنت مدينة الكاظمية المقدسة عددا كبيرا من المسلمين الذين احيوا ذكرى استشهاد 

االم���ام الكاظم )عليه الس���الم( وعبرت الحش���ود المليوني���ة الحاضرة ع���ن تحديها للظروف 

الراهن���ة نتيجة تفش���ي فيروس كورونا المس���تجد وم���ا خلفه من اثار س���لبية القت بظاللها 

على المجتمع بشكل عام، متضرعين الى الله )جل وعال( من خالل تلك الزيارة بان يخلص 

البش���رية من هذا الوباء اللعين، وقد انتهت الزيارة التي ش���هدت تنظيما عاليا بتكاتف جميع 

الجهود االمنية والخدمية ومنها ما قدمته االمانة العامة للعتبة الحس���ينية المقدس���ة من 

خدمات كبيرة ومتنوعة.

A
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وفد متعدد االغراض واملهام
اخلدمات اجلليلة التي قدمتها االمانة    
املباركة  الزيارة  خالل  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة 
حتدث )السيد امري نرص اهلل( معاون رئيس قسم اخلدمية 
قائال:  املقدسة  احلسينية  العتبة  وفد  ورئيس  اخلارجية 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  من  »بتوجيه 
وفد  تشكيل  تم  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة 
الزيارة  بإنجاح  واملهام ساهم  االغراض  متعدد  خاص 
وعددها  املتنقلة  الصحيات  من  تكون  والذي  املليونية 
)16( انترشت بالتنسيق مع العتبة الكاظمية عىل املحاور 
التي  امل��اء  نقل  وآليات  املدينة،  اىل  املؤدية  واملداخل 
الصاروخية  السيارة  وايضًا  املواكب،  عىل  املاء  وزعت 
التي استخدمت ملعاجلة االنسدادات اخلاصة باملجاري، 
وكذلك ضّم الوفد كابسات جلمع النفايات  واملحافظة 
الكبرية  اخليم  وايضًا  املدينة،  يف  النظافة  استمرار  عىل 
نصبها  تم  امتار   )5×5( بقياس  خيمة   )25( وعددها 
للمواكب احلسينية وبعضها إليواء الزائرين، ايضًا هناك 
اىل  باإلضافة  اربع،  وعددها  باملفقودين  خاصة  مراكز 
منها  كل  الطبية  املفارز  وايضًا  الزائرين،  ارشاد  مراكز 
مفرزة   )2( وعددها  واسعاف  طبي  كادر  عىل  حتتوي 
نوع  من  املجاين  النقل  عجالت  اىل  باإلضافة   ، طبية 
املحور  عىل  نرشها  تم  كوسرت   )18( وعددها  كوسرت 
الزائرين  لنقل  السالم(  )عليه  الكاظم  باالمام  املحيط 
للعتبة  العامة  االمانة  سامهت  وكذلك  وايابا،  ذهابا 
قسم  اىل  تابع  صمون  فرن  بتوفري  املقدسة  احلسينية 
وزعت  صمونة  الف   )30-25( يوميًا  ينتج  املضيف 
العسكرية  العتبة  زّودنا  وكذلك  احلسينية  املواكب  عىل 

والكاظمية به.
ثالثة عرش عاما من اخلدمة

وكان عدد الوفد الكيل اخلاص بالعتبة احلسينية املقدسة 
عىل  عرش  الثالث  للعام  املناسبة  بإنجاح  ساهم  الذي 
االخوة  اىل  باإلضافة  منتسبا   )82( من  مكونا  التوايل 
املتطوعني من مدينة الكاظمية وحتديدا من حسينية آل 

ياسني، واستمر العمل لستة ايام متتالية.

وعن تلك

ال�شيد امري ن�شر اهلل
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تعاون مستمر ومثمر
تفيش  نتيجة  الصحية  السالمة  عىل  وللمحافظة  ذكر  عام  فضال 
للعتبة  العامة  االمانة  مع  وبالتعاون  املستجد  كورونا  فريوس 
تم  بغداد  العاصمة  يف  املحلية  واحلكومة  املقدسة  الكاظمية 
توزيع عدد كبري من الكاممات والقفازات عىل االخوة املنتسبني 
وايضًا  التعقيم،  مواد  توزيع  وكذلك  الطبية  واملفارز  والزائرين 

عمليات التعفري املستمرة للزائرين واملنتسبني.
استجابة الزائرين لرشوط السالمة الصحية

الصحيات  شعبة  منتسب  حمسن  مازن  احلاج  حتدث  جهته  ومن 
احلسينية  العتبة  يف  اخلارجية  اخلدمية  قسم  اىل  التابعة  املتنقلة 
املقدسة قائال: »عىل الرغم من تفيش فريوس كورونا املستجد اال 
ان اعدادا كبرية  من املوالني سامهوا بشكل فعال بإحياء ذكرى  
الرشيفة  قبته  السالم( من حتت  )عليه  الكاظم  االمام  استشهاد  
واستجابة  الصحية  السالمة  برشوط  الكبري  االلتزام  عن  فضال 
الكاممات  بارتداء  الصحية  واالرش��ادات  بالتعليامت  الزائرين 
والتعقيم املستمر حفاظا عىل سالمة اجلميع، وكانت هناك ردود 
افعال اجيابية من قبلهم مقابل اخلدمات التي قدمت هلم واملتمثلة 

بتوزيع الطعام واخلدمات االخرى الصحية واخلدمية«.

آيات من التعازي
عن  املقدسة  الكاظمية  للعتبة  العامة  االمانة  بينت  هلا  بيان  ويف 
املشددة  االمنية  االج��راءات  خالل  من  الزيارة  بتنظيم  نجاحها 

التي سامهت بانسيابية دخول الزائرين وخروجهم وجاء فيه:
احلسن  اب��ن  احلجة  وال��زم��ان  العرص  صاحب  مقام  إىل  نرفع 
العسكري )عجل اهلل تعاىل فرجه( وإىل مراجعنا العظام والعامل 
بذكرى شهادة  التعازي  آيات  كافة أسمى  اإلسالمي واإلنساين 
املرضوض  الساق  ذي  املطامري  وظلم  السجون  قعر  يف  املعذب 
بحلق القيود اإلمام السابع من آل بيت رسول اهلل )صىل اهلل عليه 
الكاظم  جعفر  بن  موسى  املسموم  املظلوم  اإلمام  وسلم(  وآله 
)عليه السالم( فأعظم اهلل أجورنا وأجوركم وأحسن لكم العزاء.

احلفاظ عىل امن الزائرين
اخلدمة  ورشف  املسؤولية  َظم  بعيِ منا  »شعورا  البيان:  ونقل 
وآله  عليه  اهلل  )صىل  حممد  األكرم  النبي  مواساة  من  وانطالقا 
امُلعّزى  اإلم��ام  السيام  السالم(  )عليهم  األطهار  وآله  وسلم( 
الرشيف(  فرجه  تعاىل  اهلل  )عجل  وال��زم��ان  العرص  صاحب 
العامة  األمانة  استنفرت  وتسديده  وحفظه  وعنايته  اهلل  وبرعاية 
للعتبة الكاظمية املقدسة بجميع مالكاهتا أداًء لواجباهتا ومهامها 
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دينية  املختلفة من مؤسسات  الدينية واخلدمية ومعها اجلهات 
اجلهود  وشعبية  مدنية  وفّعاليات  وصحية  وخدمية  وأمنية 
واإلمكانات الستقبال ماليني الزائرين يف هذه الذكرى األليمة 
ونفذت إجراءات مكثفة عىل مستوى اخلدمات والتسهيالت 
املؤمنة  للحشود  واخلدمية  والصحية  اإليامنية  األجواء  لتوفري 
املوالية ألداء مراسم الزيارة وإقامة الشعائر العزائية بكل ُيرس 
وانسيابية لينتج عن تضافر تلك اجلهود نجاح الزيارة واحلفاظ 
وضمن  واألم���ان  ال��راح��ة  سبل  وتوفري  الزائرين  أم��ن  عىل 
إجراءات صحية وقائية ممكنة عمدت العتبة املقدسة عىل بذهلا 
ودوائرها  الصحة  وزارة  مع  وبالتنسيق  املتاحة  إمكاناهتا  بكل 

الصحية«.
شكر وعرفان ملن ساهم بإنجاح الزيارة

لذا يترّشف خّدام اإلمامني الكاظمني اجلوادين )عليهام السالم( 
رفان إىل مقام املرجعية الدينية الُعليا يف النجف  بتقديم الشكر والعيِ
احلسيني  عيل  السيد  العظمى  اهلل  آي��ة  بسامحة  مُمثلة  األرشف 
السيستاين )دام ظّله الوارف(، وإىل رئاسةيِ ديوان الوقف الشيعي 
واألمانات العامة للعتباتيِ املقدسة واألمانات اخلاصة للمزارات 
الرشيفة وإىل أساتذة احلوزة العلمية وفضالئها يف املرشوع التبليغي 

وإىل ممثلية املرجعية الدينية يف مدينة الكاظمية املقدسة، وإىل هيأة 
وتشكيالهتا  صنوفها  بمختلف  األمنية  والقوات  الشعبي  احلشد 
والتي أسهمت يف توفري احلامية للزائرين بشكل مبارش من خالل 
اجلهد األمني الكبري الذي قادته عمليات بغداد وإىل الفرقة الثانية، 
الكاظمية  العتبة  الثامن/ الرشطة االحتادية، وفوج محاية  واللواء 
املقدسة واجلهات األمنية األخرى، واحلكومة العراقية والوزارات 
دائرة  سيام  ال  الصحية  الدوائر  وإىل  تشكيالهتا  بكافة  املشاركة 
واملركز  الطبية  الكاظمني  اإلمامني  ومدينة  الكرخ  بغداد  صحة 
الوطني لنقل الدم وكذلك الدوائر اخلدمية... والشكر موصول 
ملا  احلسينية  واملواكب  الكرام  املقدسة  الكاظمية  مدينة  أهايل  إىل 
بذلوه من جهود مباركة كام نشكر مجيع وسائل اإلعالم والقنوات 
إىل  خاص  وشكر  العامل،  إىل  الذكرى  هذه  نقلت  التي  الفضائية 
بالتعليامت والضوابط وآداب  الزائرين الكرام اللتزامهم  حشود 
الوقائية، كام  الصحية  باإلجراءات  التزامهم  ، فضال عن  الزيارة 
ال يفوتنا تقديم الشكر إىل أبنائنا وبناتنا خّدام اإلمامني الكاظمني 
أيام  منذ  بالنهار  الليل  واصلوا  الذين  السالم(  )عليهام  اجلوادين 
تفان  بكل  وخدمتهم  الزائرين  واستقبال  الزيارة  هلذه  استعدادا 

وإخالص فشكرا جزيال هلم.
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          العلمي���ة والثقافي���ة والخدمي���ة ف���ي كرب���الء عل���ى طول تاريخه���ا لكثير من 
عمليات التهديم, بعضها لغرض التوسعة وافتتاح شوارع جديدة الستيعاب جموع الزائرين التي 
كان���ت تص���ل الى مئات األلوف وقتذاك, أو لغرض االنتقام من المدينة وأهلها ألس���باب طائفية 

من قبل الحكام الجائرين حتى عام 2003.
في عام 1935 قام متصرف كربالء صالح جبر وبأمر من رئيس الوزراء ياس���ين الهاش���مي بتهديم 
من���ارة العب���د األثرية ف���ي الصحن الحس���يني، وقام متصرف كرب���الء عبد الرس���ول الخالصي في 
18/11/1948 بتهديم المدرس���ة الزينبية وموقوفاتها ومدرس���ة حس���ن خان ومس���جد حسن خان 
ومرقد قائد ثورة العش���رين محمد تقي الش���يرازي ومش���ربة الماء في باب قبلة الحس���ين )عليه 
الس���الم( ومشربة أم الس���لطان عبد المجيد وتهديم دكة الشعراء ومقابر السالطين البويهيين 
والصح���ن الصغي���ر ومقبرة مجد العلماء ومس���جد مرجان والجامع الناص���ري وقام متصرف كربالء 
طاهر القيس���ي بتهديم جامع رأس الحس���ين )عليه السالم( األثري ومقام نخلة مريم ومدرسة 

صدر األعظم النوري بين عامي 1945 و1948.

المعالم المندثرة في كربالء 
) الجزء االول (

تعرض���ت المعال���م
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وهنا سنذكر بعض أشهر املعامل التي تم هتديمها يف كربالء يف 
حقب خمتلفة:    
مقام نخلة مريم 

الناصع  الرخام  من  بأحجار  مرصع  حمراب  عن  عبارة  املقام 
خيال للناظر اليها كأهنا قطع من املرايا ويف وسط هذا املحراب 
أما  تقريبًا  سم   40 قطرها  يبلغ  دائرة  شكل  عىل  أسود  حجر 
نفس  من  منحوتتني  نخلتني  شكل  عىل  صمم  فقد  املحراب 

احلجر ويف الوسط موقع احلجر املذكور.
من  بأمر   1947 سنة  احلائط  من  الصخرة  هذه  رفعت  وقد 
أصبحت  أين  ندري  وال  كربالء,  لواء  مترصف  القييس  طاهر 
الزائرون من خمتلف جهات  كان  أن  بعد  اليوم,  الصخرة  هذه 

العامل يقصدوهنا ويتربكون هبا. 
مقام السيدة رقية )عليها السالم( 

البولوين  لسيارات  األحياء  كراج  يف  املخيم  مقابل  يقع  كان 
الزينبية، ويقول األستاذ  الفنادق يف مدخل سوق  مقابل احد 
كان  املقام  أن  وقتها  املنطقة  سكان  من  األسدي  زنكي  منري 
عبارة عن شباك مرتين يف مرتين وكان يطلق عليه مقام رقية 
هذا  يف  الطف  معركة  خالل  رحاهلام  كان  حيث  معًا  وسكينة 
هناية  النومان  صالح  عزيز  كربالء  حمافظ  أراد  وعندما  املكان, 
السبعينات توسعة ساحة املخيم وجعلها كراج جلميع األحياء 

يف كربالء بادئ األمر وأمر ببناء الفنادق. 
منارة العبد

املوجز عن كربالء  املعارف اإلسالمية يف بحثها  دائرة  تتطرق 
اىل ذكر )منارة العبد( فتقول أهنا شيدت يف عام 982 هجرية ) 
1574 – 1575 ميالدية(, وأهنا كانت تسمى )انكوشتي يار(, 
ومنارة العبد هذه شيدها )مشيد جامع مرجان يف بغداد( الذي 
اجلالئري،  أويس  السلطان  عهد  يف  العراق  عىل  واليًا  تعني 
فرفع راية العصيان ضده وأستبد ببغداد حتى اضطر السلطان 
وحينام  حركته،  عىل  فيقيض  تربيز  من  اليه  يسري  أن  أوي��س 
فشلت احلركة التجأ اىل كربالء مستجريًا بحرم اإلمام الشهيد 
)عليه السالم( فعلم أويس بذلك وصفح عنه ثم استدعاه اليه 
فأكرمه وأعاده اىل وظيفته واليًا عىل العراق من جديد، وكان 
يف  خاصة  مئذنة  يبن  أن  نذر  قد  املطهر  باحلرم  أستجار  حينام 
ففعل  الغمة,  من  ناجيًا  خرج  اذا  الرشيف  احلسيني  الصحن 
ذلك وبنى حوهلا مسجدًا خاصًا, ثم أجرى هلام من أمالكه يف 

واردها  يرصف  أوقافًا  والرحالية  التمر  وعني  وبغداد  كربالء 
أوقافًا  املوقوفة  املسجد واملئذنة, وأصبحت تلك األمالك  عىل 

حسينية منذ ذلك الوقت.
الشاه  أن  غري  1365م,   – 767ه���  سنة  يف  كله  ذلك  تم  وقد 
طهامسب ابن الشاه اسامعيل الصفوي أمر برتميمها وحتسينها 
يف سنة 982ه� – 1574م, والشك ان هذا التاريخ هو الذي 
املعارف اإلسالمية  دائرة  الواردة يف  به كاتب اخلالصة  توهم 
املنقولة أعاله فاعتربه تارخيًا لبداية تشييد املئذنة، وقد رأى أحد 

الفضالء ان يؤرخ هذا العمل اخلريي باألبيات التالية :
ثم تداعى ظاهر املن�������ارة     للع����بد واستدعى له العم��������ارة
فمد كفه هلا طهامس���������ب     وعم���������رت بام هلا يناس��������ب

يار( تعني )خنرص  وأرخت ما بني عجم وعرب    )أنكشت 
األحب(

ما  وهذا  التعمري،  تاريخ  عىل  تنطويان  األخريتان  والكلمتان 
يشري اليه صاحب البحث الوارد يف أعاله, ويعد خطًأ انه االسم 

الثاين للمنارة.
وسط  املقدس,  احلائر  مؤخرة  يف  قائمة  املنارة  هذه  ظلت  وقد 
اجلانب الرشقي من الصحن, حتى هدمت عن جهل وضالل 
يف عام 1937 بحجة ميالهنا اىل االهندام، وكانت مئذنة متينة 
البنيان يبلغ قطر قاعدهتا نحو عرشين مرتًا, وترتفع اىل ما يناهز 
األربعني, كام كانت مزينة بالفسيفساء النادر والقاشاين البديع.

ويقول جعفر اخللييل: »ومن اخلطأ الشائع أن زنجيًا قد ألقى 
بنفسه من أعىل املنارة منتحرًا فسميت هذه املنارة باسمه, وانه 
املنارة  هذه  من  بنفسه  ألقى  من  هنالك  يكون  أن  اجلائز  من 
منتحرًا او أن زنجيًا شحاذًا مجع املال من الشحاذة وبنى هذه 
املنارة, أما سبب التسمية فهو من األخطاء الشائعة بني العوام, 
)جمايل  من  مأخوذ  املنارة  هذه  تاريخ  عن  ال��واردة  واألبيات 
الشيخ  أرجوزة  من  الثاين  اجلزء  وهو  الطف(  بأرض  اللطف 
وقد  بالشعر  األربع  العتبات  تاريخ  املتضمنة  الساموي  حممد 
وضع لكل حادثة تأرخيًا بحسب اجلمل, كام هو احلال يف كلمة 
)خنرص األحب( البالغ جمموعها 982 سنة«، ويمكن للمهتم 
مراجعة هذه املصادر للتأكد )موسوعة العتبات املقدسة, املجلد 
)منارة  و  ص267-266(  العبد,  منارة  كربالء,  قسم  الثامن, 
العبد.. أثر خالد يف سامء كربالء, حممد الشكرجي, جملة صدى 

كربالء, العدد الثالث(.
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من هو احلمزة الرشقي؟ واىل من يعود نسبه املبارك؟ وسبب 
البحرين اىل كربالء، وكيف قتل؟ وسبب  جميئه وعائلته من 
باسمه؟  الديوانية  اىل  جغرافيا  التابعة  املناطق  احدى  تسمية 
وتارخيه،  الرشيف  املرقد  هذا  حول  التساؤالت  هي  كثرية 
مسؤول  هالل  جمبل  احلاج  مللوم...  منطقة  يف  مقتله  وحقيقة 
الغامضة  التساؤالت  تلك  عىل  جيبنا  الرشقي  احلمزة  مرقد 
فيه: »يعود  به جملة »االحرار« جاء  انفردت  لقاء خاص  عرب 
هذا املرقد الرشيف اىل السيد امحد بن هاشم الغريفي امللقب 
باحلمزة الرشقي، ونسبه يعود اىل االمام موسى الكاظم )عليه 
من  توجه  قد  الرشقي  ان  الروايات  تقول  حيث  السالم(، 

الغريفة يف البحرين لزيارة جده االمام احلسني )عليه السالم( 
يف مدينة كربالء املقدسة، وقد تعرض وعائلته هلجوم من قبل 
قتلة الطرق )عصابة( يف منطقة كانت تسمى يف ذلك الوقت 
ب� »مللوم«، وتعود تبعيتها اجلغرافية اىل حمافظة الديوانية، وقد 
وهو  واطفاله،  وزوجته  بقتله  املجرمة  العصابة  هذه  قامت 
اليوم بمزار  الذي يعرف  املرقد  االن يرقد مع زوجته داخل 
تاريخ  ويعود  منه،  بالقرب  الرضيع  وطفله  الرشقي  احلمزة 
هذه احلادثة البشعة حسب الروايات اىل القرن احلادي عرش، 
العديد  املزار وفود  الفرتة ولغاية االن يشهد هذا  ومنذ تلك 

من الزائرين العراقيني واالجانب طيلة السنة.
جملة االحرار اال�سبوعية
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مشريا اىل ان أمانة املرقد اخلاصة تعود تبعيتها اىل هيأة املزارات 
تعمل  اقسام  احلايل عدة  الوقت  بغداد، وتضم يف  الشيعية يف 
ومن  للزائرين،  املالئمة  االجواء  وتوفري  اخلدمة  تقديم  عىل 
بينها قسم اخلدمات، واالدارة، واالعالم، واهلدايا والنذور، 

والصيانة، والضيافة. 
املراحل املعامرية

كان  الرشيفة  الشيعية  للمزارات  العامة  االمانة  تأسيس  قبل 
ان  وبعد  الرشيف،  املرقد  ب��إدارة  يقومون  من  هم  )الَكوام( 
عدة  هناك  كانت  الشيعية  امل��زارات  هليأة  تابعا  امل��زار  اصبح 
يتعلق  ما  املراحل  تلك  اهم  املرقد، ولعل  مراحل معامرية يف 
واملسقّفات  واجل��دران  الصحن  واكساء  الرشيف  بالشباك 
الداخلية واخلارجية وتوسعة الصحن اضافة لتوسعة املرقد، 
وخروجهم  الزائرين  لدخول  ابواب  ثالثة  للمرقد  ان  وكام 

بانسيابية وسهولة.

خدمات مقدمة
من  هم  املزار  هذا  اىل  القادمني  الزائرين  من  الكثري  ولكون 
ملبيت  اماكن  املرقد  ادارة  فقد وفرت  الديوانية  خارج حمافظة 
)وجبات  ومرشب  مأكل  من  هلم  اخلدمات  وتقديم  الزائرين 

الغداء والعشاء(عىل طول ايام السنة.
نشاطات توعوية

كام نوه هالل اىل ان االدارة لدهيا نشاطات ارشادية وتوعوية 
واخرى لعلوم القرآن وتصحيح قراءة اآليات القرآنية املباركة 
عىل  يعملن  مرشدات  وجود  عىل  عالوة  الصحيح،  بالشكل 
توعية الزائرات وارشادهن بالطرائق السليمة والصحيحة يف 

اداء الزيارة.
الغريفي  هاشم  بن  امحد  السيد  مرقد  ان  اىل  االش��ارة  وجتدر 
ملحافظة  التابع  احلمزة  قضاء  يف  يقع  الرشجي(  )احلمزة 

الديوانية، ويبعد ما يقارب )30( كم عن مركز املدينة.
جملة االحرار اال�سبوعية
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اإلمام  لقاء  عن  العاملية  اإلع��الم  وسائل  كتبت  ما  بعض 
السيستاين بالبابا فرنسيس.

- صحيفة )النيويورك تايمز(:
مل يكن هناك فيديو لالجتامع، ومل تكن هناك حشود هتتف  
فرنسيس  البابا  بني  االجتامع  كان  كثرية،  نواح  من  لكن 
والسيد السيستاين األكثر احرتاما يف مدينة النجف. جلس 
 ، عاًما   90 السيستاين،  عيل  العظمى  اهلل  آية   - الشيخان 
دينية  سلطة  أعىل  منهام  كل  عاًما،   84 فرانسيس،  والبابا 
اهلل  آية  منزل  يف  بسيطة  خشبية  مقاعد  عىل   - أتباعهام  بني 

املتواضع.
:)CNN( �وكالة أنباء ال -

عقد البابا فرنسيس اجتامعًا تارخييًا مع رجل الدين الشيعي 
من  الثاين  اليوم  يف  السيستاين  عيل  العظمى  اهلل  آية  املوقر 

زيارة البابا للعراق.
مدينة  يف  دقيقة   45 استمر  الذي  البابوي  االجتامع  يمثل 
العمر 90 عاًما  البالغ من  السيستاين  النجف األرشف مع 
البابا  بني  القمم  أهم  أحد  علًنا -  يظهر  ما  نادًرا  والذي   -

وشخصية دينية بارزة يف السنوات األخرية.
يف  جهوده  عىل  فرنسيس  السيستاين  شكر  اللقاء  وخالل 
العراق جيب  املسيحيني يف  إن  له  وقال  النجف،  إىل  السفر 
بأمن وسالم، مع حقوقهم  العراقيني  أن يعيشوا »مثل كل 

الدستورية الكاملة،  بحسب بيان صادر عن ديوان آية اهلل 
العظمى.

- وكالة )رويرتز(:
دخل البابا فرنسيس حارة ضيقة يف مدينة النجف املقدسة 
بالعراق لعقد اجتامع تارخيي مع رجل الدين الشيعي األعىل 
السبت  يوم  إبراهيم  النبي  رأس  مسقط  وزار  املحافظة  يف 

إلدانة العنف بكونه  »أكرب كفر«.
- صحيفة )AP( الفرنسية: 

قال مسؤول ديني يف النجف: إن االجتامع »اإلجيايب للغاية« 
استمر 40 دقيقة إمجااًل. وقال املسؤول إن السيستاين، الذي 
يظل جالسا عادة للزوار، وقف لتحية فرانسيس عند باب 

غرفته - وهو رشف نادر.  
جلس السيستاين وفرانسيس بالقرب من بعضهام البعض، 
العامة -  األماكن  يظهر يف  ما  نادًرا  الذي  السيستاين،  كان 
بينام  االس��ود  الزي  مرتديا  التلفزيون  شاشات  عىل  حتى 

يرتدي البابا الزي االبيض.
خلع البابا حذاءه قبل دخول غرفة السيد السيستاين وقدم 
له الشاي وزجاجة مياه بالستيكية.  وحتدث السيستاين يف 
معظم االجتامع. وقال املسؤول إن فرانسيس توقف قبل أن 

يغادر غرفة السيستاين إللقاء نظرة أخرية.

لقاء تاريخي بين زعيمين روحيين
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الرضوية  العتبة  أعلنت  الرشيف،  النبوي  املبعث  ذكرى  يف 
املقدسة انه سيتم تغيري اسم صحن اجلامع الرضوي، إىل اسم 
النبي األكرم )صىل اهلل عليه وآله(  ليحتضن الربامج الثقافية 

والدينية.
وذكرت العتبة املقدسة يف بيان، أن »هذا التغيري جاء بناء عىل 
طلب زوار اإلمام الرضا )عليه السالم( بتسمية أحد صحون 
واله(،  عليه  اهلل  )صىل  النبيني  خاتم  باسم  الرضوية  العتبة 
النبوية،  السرية  لنرش  مركز  إىل  الصحن  هذا  يتحول  وسوف 
ظروف  عن  النظر  بغض  املطهر  الرضوي  املرقد  أن  حيث 
تفيش وباء كورونا الراهنة يستقبل سنويا أكثر من 30 مليون 

زائر بينهم 4 ماليني من خارج إيران«.
مرت  الف   118 نحو  الصحن  هذا  مساحة  »تبلغ  واضافت، 
عليه  الرضا  اإلمام  مقام  يف  الصحون  أكرب  بذلك  وهو  مربع 
السالم يف مدينة مشهد املقدسة، شامل رشقي إيران وتم بناؤه 
بني عامي 1987 و2002 ويقع يف الضلع اجلنويب للرضيح 
املطهر ويضم 6 مآذن و3 إيوانات تسمى باب اهلادي وباب 
اهلل  العرص )عجل  ويل  اإلمام  وايوان  السالم  عليهام  الكاظم 

تعاىل فرجه الرشيف(«.

)عليها  الزهراء  السيدة  ناعي  رحيل  لذكرى  إحياًء 
جاسم  السيد  ال��راح��ل  احلسيني  اخلطيب  ال��س��الم( 
بوابة  إلقامة  حمّبيه  أحد  بادر  اهلل(،  )رمحه  الطويرجاوي 
ملسريته  تكرياًم  الطويرجاوي،  اخلطيب  باسم  تذكارية 

احلافلة باخلدمة احلسينية.
»أهايل  إن  الصايف:  مصطفى  املبادرة،  صاحب  وق��ال 
كربالء،  بمحافظة  اهلندية  لقضاء  التابعة  الباشية  منطقة 
السيد  الراحل  للخطيب  تكرياًم  تذكارية  بوابة  أقاموا 
»املبادرة  أن  مبينًا  اهلل(«،  )رمحه  الطويرجاوي  جاسم 
الرسمية،  املوافقات  أخ��ذ  بعد  املنطقة  أه��ايل  قدّمها 
وأقيمت تكريام هلذه الشخصية املنربية وما قدمه خالل 

حياته املباركة يف خدمة أهل البيت )عليهم السالم(«.
مدخل  يف  إنشاؤها  تم  اجلديدة  »البوابة  أن  وأوض��ح 
ومنطقة  الغريب  اجل��دول  قضاء  بني  ال��راب��ط  الطريق 

الصالمية التابعة لقضاء احلسينية يف املحافظة«.
كربالء  حمافظة  يف  املحلية  احلكومة  أطلقت  وأن  وسبَق 
)رمحه  الطويرجاوي  احلسيني  اخلطيب  اسم  املقّدسة، 
جلهود  تكرياًم  طويريج؛  باب  منطقة  مدخل  عىل  اهلل( 
فكر  ونرش  احلسيني  املنرب  خدمة  يف  الراحل  اخلطيب 

ومظلومية أهل البيت )عليهم السالم(.

صحن باسم النبي األكرم 
في العتبة الرضوية المطهرة

تسمية شارع ثاٍن باسم الخطيب 
الحسيني “الطويرجاوي”
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لذيذ،  طعام  غري  فيه  جتد  ال  طاولة،  كأنه  الطفولةيِ  عامُل 
وخضار  الوجود،  فاكهة  فعاملهم  وجديد،  لطيف  ومنظر 
األرواح، ومياه احلياة تسقي القلوب. عامل صفاء وأحالم 
الذي  العامل  فهو  وكبرية،  عظيمة  هو  بنظرهيِ  بسيطة  مجيلة 
ينطلق منه اإلنسان يف بداية عمره. فالطفل يف بداية حياته 
ينظر إىل احلياة بتفكريه الربيء، فالطفل يعيش بعامل خاص 
طفولته  أحالم  مع  يتذوق  حيث  الربيئة.  باملحبة  مملوء  به 
هذه  عن  نعرّب  أن  حاولنا  ومهام  فيها،  والعيش  احلياة  لذة 
احلقيقة فلن نستطيع تصويرها بالكلامت. لذا فإن االهتامم 
بمستقبل الطفل هو يف الواقع ضامن ملستقبل شعب بأرسه. 
َوَأْهليِيُكْم  َأنُفَسُكْم  ُقوا  آَمُنوا  يَن  الَّذيِ ا  َ َأهيُّ »َيا  تعاىل:  اهللَّ  قال 
عناية  األبناء  برتبية  اإلسالم  فأعتنى  التحريم/6.  َناًرا«. 
الولد يف  عليه  ما سيكون  األهل  عاتق  وألقى عىل  فائقة، 
يف  ق��رّصوا  هم  إن  األخ��روي  ومصريه  الدنيوي  مسلكه 

تتأثر  الولد  العلامء أن شخصية  تربيته وإعداده. وقد ذكر 
يف نموها بعوامل ثالثة وهي: الوراثة، والبيئة، والرتبية.

يف  التوازن  واالحتواء.  واحلنان  املرونة  أسلوب  بني  وما 
يرصح  السالم(  )عليه  العابدين  زين  اإلمام  إن  املعاملة. 
الروحية  التنشئة  ويعد  الطفل،  برتبية  األبوين  بمسؤولية 
يستوجب  دينيًا  واجبًا  األطفال  ملواهب  اخللقية  والتنمية 
ُيعّرض  ذلك  يف  التقصري  وأن  تعاىل،  اهلل  من  وثوابًا  أجرًا 
حق  )وأما  السالم(:  )عليه  فيقول  اهلل.  عقاب  إىل  اآلباء 
ولدك عليك فأن تعلم أنه منك ومضاف إليك يف عاجل 
الدنيا بخريه ورشه. وأنك مسؤول عاّم وليته به من حسن 
األدب والداللة عىل ربه عز وجل واملعونة له عىل طاعته. 
اإلحسان  عىل  مثاب  أنه  يعلم  من  عمل  أمره  يف  فاعمل 
إليه معاقب عىل اإلساءة إليه ( مكارم األخالق للطربيس 

ص232.

 التربية
ُ

 الطفولِة وأساليب
ُ

عالم

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

56

ع
تم

جم
 و

رشة
اأ�

شور
عا�

در 
حي

ها: 
يعّد



A

جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة 2020 م Ahrar  Weekly

57

هذا  إعدام  قبل  فقال:  قاتل،  إعدام  أثناء  صديقي  حدثّني 
القاتل. قال يل .. قبل أن أشنق سأروي لك قصتي. أنا مل 
إنسانا منذ  بقتله ..! ولكني قتلت  الذي اهتمت  أقتل هذا 
عندي  أودع��وا  رشطة  مركز  رئيس  كنت   .! سنة  ثالثني 
أحدهم  فأحرضت  فهرب.  باإلعدام،  عليه  حكم  إنسانا 
أهيا  أنصحكم  أعدم..  الثاين  اليوم  ويف  مكانه،  ووضعته 
القراؤون: إياكم أن يظلم بعضكم بعضا . قد يظلم الزوج 

زوجته.. قد تظلم الزوجة زوجها.. قد يظلم األخ أخاه. 
قد يظلم اجلار جاره. قبل أن تظلم. قبل أن تأخذ ما ليس 
تستغل  أن  قبل  بريء.   بإنسان  هتمة  تلصق  أن  قبل  لك. 
قوتك فتسحق من حتتك. قبل أن تستغل مكانتك فتغطي 
الذي  ظلامت.  الظلم  أن  تذّكر  خدمة.  لك  قّدم  من  عىل 
يظلم إنسانا. ويتجاهل وجود اهلل. أمحق وغبي .اتقوا دعوة 

املظلوم، فأهنا ليس بينها وبني اهلل حجاب.

باملرأة،  املؤمنني )عليه السالم( اهتامم خاص  كاَن ألمرييِ 
فنراه تارة ينظر إليها كآية من آيات اخللق اإلهلي، وجتٍل 
من جتليات اخلالق )عز وجل( فيقول: )عقول النساء يف 
ينظر إىل كل  الرجال يف عقوهلم(. وتارة  مجاهلن، ومجال 
ما موجود هو آية ومظهر من مظاهر النساء فيقول: )ال 
رحيانة  املرأة  فإن  نفسها  جاوز  ما  أمرها  من  املرأة  متلك 
وليس قهرمانة(. أي إن املرأة رحيانة وزهرة تعّطر املجتمع 
بعطر الرياحني والزهور. ولقد وردت كلمة الرحيان يف 
بيِنَي  امْلَُقرَّ َن  ميِ َكاَن  إيِن  ا  ﴿َفَأمَّ الواقعة:  بسورة  تعاىل  قوله 
يم )89(( والرحيان هنا  َنعيِ َوَجنَُّت  اٌن  َوَرحْيَ َفَرْوٌح   )88(
كل نبات طيب الريح مفرده رحيانة، فروح ورحيان تعني 

الرمحة.
بأروع األوصاف حني جعلها  املرأة  فاإلمام هنا وصف 
الصفات  من  الرحيان  كلمة  عليه  تشتمل  ما  بكل  رحيانة 
فهي مجيلة وعطرة وطيبة، أما القهرمان فهو الذي ُيكّلف 
بأمور اخلدمة واالشتغال، وبام إن اإلسالم مل يكلف املرأة 
اإلمام  يريده  فام  البيت،  يف  واالشتغال  اخلدمة  بأمور 
بتحمل  الزامهن  وع��دم  املشقة  من  النساء  إعفاء  هو 
واجبات  من  عليهن  ما  ألن  قدرهتن  فوق  املسؤوليات 
تكوين األرسة وتربية اجليل يستغرق جهدهن ووقتهن، 

بأعامل  للقيام  زوجته  إجبار  الرجل  حق  من  ليس  لذا 
خارجة عن نطاق واجباهتا. فالفرق اجلوهري بني كون 
املرأة رحيانة وبني كوهنا  قهرمانة هو أن الرحيانة تكون، 
حمفوظة، مصانة، ُتعامل برّقة وخُتاطب برّقة، هلا منزلتها 
وحضورها. فال يمكن للزوج التفريط هبا. أما القهرمانة 
فهي املرأة التي تقوم باخلدمة يف املنزل وتدير شؤونه دون 
أن يكون هلا من الزوج تلك املكانة العاطفية واالحرتام 
كان  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  كالم  إن  هلا.  والرعاية 
تكرياًم للمرأة ووضعها املكانة التي وضعها اهلل تعاىل هبا، 
حيث مل حيّملها مشقة اخلدمة والعمل يف املنزل وعّد أجر 
ما تقوم به من اعامل يف رعاية بيتها كأجر اجلهاد يف سبيل 

اهلل.

ماذا قاَل أمير المؤمنين )      ( عن المرأة ..؟

قصة أسرية
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ايُّ بصمة لديك؟
كل إنسان يف هذه احلياة له بصمة، فالبعض بصمتهم احلكمة، وإن 
بصمتهم  والبعض  اجلهل،  وصارعوا  واجلبال  الصحاري  جابوا 
صدق مشاعرهم، وإن كان ثمنها احلرسة ثم احلرسة، وهناك آخرون 
بصمتهم العقل، مهام حارصهم طوفان النقص، لكن األخالق جتمع 
كل البصامت، وتبقى لك بصمة لن تزول فتمسك هبا، كي  ترتقي.. 

وتكون إنسانا مجيل الروح.

يف النتظار

تبلها  دافئة  الكلامت  تنهمر  األمهات  احضان  يف 
الدموع الغزيرة. هناك جتد لكل يشء معناه. اللطف 

واحلنو واالبتسامة والبكاء املر أيضا. 
ويف  الطريق  ع��ىل  يدلك  بريق  اآلب���اء  آم��اق  ويف 
صدورهم عربات تسكب لون الصرب عىل االمكنة 

فتربد حاملة باملجيء.
األمرين  اي  ستعلم  الظنون  حسك  عىل  تقلبت  اذا 
احىل احللم ام اجلهل؟ واي احلزبني اوىل املنتظرون 
حرم  يف  تبقى  أن  قيمة  ستعرف  املستهزئون؟  ام 

احلقيقة تطوف حول نفسك كالتمثال.
خلف  واح��دة  كف  ومتدها  تلمها  السامء  إىل  ترنو 
ستار شفيف. ثمة أسئلة تورق كاألشجار وترشق 
بالطمأنينة  روحك  فرتوي  كاألهنار  كالنهار، جتري 
بالسكينة.. لكن أسئلة أخرى حتت أردية  وتشبعها 
وانت  العراء  يف  تنبذك  اليقني.  عظم  تنخر  الظالم 
ملوم حسري. تبحث عام يسرت جهلك وما من يشء 
حولك اال ورق التوت أو اليقطني لتعلم أن احلكمة 

ال يبلغها كسول وال عجول. 
ليس أدل عىل حبيبك من قلبك وال أقرب إليه من 
نفسك ولو شط به املزار وخلت من ظله الدار. ولو 
غائب  ولكل  آت  منتظر  فكل  االنتظار  بك  طال 

حضور ولكل خفي ظهور وكل قادم قريب.

دعاء سن االربعني
ْيَنا اإْليِنَساَن بيَِواليَِدْيهيِ إيِْحَساًنا  يقول اهلل تعاىل يف سورة األحقاف: }َوَوصَّ
ُلُه َوفيَِصاُلُه َثاَلُثوَن َشْهًرا َحتَّى إيَِذا  ُه ُكْرًها َوَوَضَعْتُه ُكْرًها َومَحْ َلْتُه ُأمُّ مَحَ
تيِي  ْعنيِي َأْن َأْشُكَر نيِْعَمَتَك الَّ نَي َسَنًة َقاَل َربِّ َأْوزيِ ُه َوَبَلَغ َأْرَبعيِ َبَلَغ َأُشدَّ
يفيِ  يليِ  َوَأْصليِْح  َتْرَضاُه  ا  ً َصاحليِ َأْعَمَل  َوَأْن  َواليَِديَّ  َوَعىَل  َعيَلَّ  َأْنَعْمَت 
نَي )األحقاف/15({، ويقول  امْلُْسليِميِ َن  ميِ َوإيِينِّ  إيَِلْيَك  ُتْبُت  إيِينِّ  تيِي  يَّ ُذرِّ
احد الفضالء انه مواظب عىل قراءة هذا الدعاء منذ 30 عاما، واآلن 

ناهز عىل الثامنني وهو ال زال يتمتع بصحة جيدة. 

ا�سياوؤنا اجلميلة
ح�شك الظنون
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ما السبيل لطاعة اإلمام املنتظر؟
املهدي  اإلم��ام  طاعة  اىل  السبيل  أن  يف  شك  »ال 
)عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف( والقرب منه ونيل 
رضاه هو االلتزام بأحكام الرشيعة املقدسة والتحيّل 
بالفضائل واالبتعاد عن الرذائل واجلري وفق السرية 
وسائر  املذهب  وأساطني  الدين  علامء  من  املعهودة 
أهل البصرية التي ال يزالون يسريون عليها منذ زمن 
أو  السالم(، فمن سلك طريقًا شاذًا  األئمة )عليهم 
سبياًل مبتدعًا فقد خاض يف الشبهة وسقط يف الفتنة 

وضل عن القصد«.
احلسيني  ع��يل  السّيد  امل��رج��ع  ج��واب  ك��ان  هكذا 
عن  اإللكرتوين..  موقعه  يف  ظله(،  )دام  السيستايّن 

سؤال: )ما السبيل لطاعة اإلمام املنتظر؟(.
غيبة  عرص  يف  املؤمنني  عىل  الواجبات  أهم  من  وان 
يتعاملوا  أن  هو  الرشيف(  فرجه  اهلل  )عجل  اإلمام 
السالم(  )عليه  به  يتعلق  فيام  شديد  وحذر  بتثبت 
فان ذلك من اصعب  به،  وبظهوره وسبل االرتباط 
مواطن االبتالء ومواضع الفتن يف طول عرص الغيبة.

يشء  أكثر  ما  امللياردير:  ضيفه  املذيع  سأل  تلفزيوين  لقاء  يف 
أسعدك يف احلياة؟ فقال الرجل: مررت بأربع مراحل للسعادة 

حتى عرفت السعادة احلقيقية.
فبني اقتناء األشياء، وامتالك األغىل و كل ما هو نادر و نفيس، 
كنت  التي  السعادة  أجد  مل  لكن  الضخمة؛  املشاريع  وفتح 
أختيلها! إال حني طلب مني صديق أن أساهم برشاء كرايس 
وبالفعل  حركيا،  األضعف  األطفال  من  ملجموعة  متحركة 
لكن  ال��ك��رايس،  تلك  ل��رشاء  ال��الزم  باملبلغ  ف��ورا  تربعت 
صديقي أرص أن أذهب معه وأن أقدم هديتي بنفيس لألطفال، 
ورأيت الفرحة الكبرية التي تعلو وجوههم.. إال أن ما أدخل 
السعادة احلقيقية إىل نفيس هو متسك أحدهم برجيل وأنا أهم 
ظل  لكنه  برفق  يده  من  أحررها  أن  فحاولت  باملغادرة!.. 
ممسكا هبا بينام عيناه تركزان بشدة يف وجهي فانحنيت ألسأله: 
هل تريد شيئا آخر مني قبل أن أذهب يا بني؟، فقال يل قوال 

غري حيايت، وعرفت بعدها معنى السعادة احلقيقية: 
»نعم أريد أن أتذكر مالمح وجهك كي أتعرف عليك عندما 

ألقاك يف السامء فأشكرك مرة أخرى أمام اهلل«.

�سر ال�سعادة
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�شريح المام احل�شن 
عليه ال�شالم بعد�شة احد 

امل�شت�شرقن عام 1918




