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الن هدفها صناعة االنسان واالهتمام بالعلم..
العتبة الحسينية المقدسة تفتتح مدارس الوارث 

النموذجية 

وأكب���ر  ألول  النهائي���ة  النس���خة  إكم���ال 
موسوعة توّثق فتوى الدفاع الكفائي

مش���اعُر الحبِّ داخل األسرة.. المفتاح 
صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام: مجلة االحراراألساسي لالستقرار النفسي

سرداب الغيبة المشرف
موضع والدة اإلمام المهدي )ع(  في مدينة سامراء

»االحرار« تستطلع اآلراء حول األدب النسوي
ال��ن��س��وي ف��ي إط��ار  م��ا م��دى ت��ط��ور األدب 

مسابقات تراتيل سجادية؟ 

الشاعر الحسيني محمد علي النصراوي
الكربالئي المتوّقد من أنوار العترة المحّمدية

أين المهدي؟ ولماذا ال يخرُج؟

 تقديم الخدمات ألكثر من ثالثة ماليين زائر..
العتبة الحسينية تسّجل نجاحها بخدمة زائري 

»الشعبانية المباركة«

عّلة ما وقع من الغيبة
»أّما ِعّلُة ما وقَع من الَغْيبة، فإّن اهلل عّز وجّل قال: يا أيها 
الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياَء إْن ُتبَد لكم َتسؤكم..«.

قول اإلمام المهدي )عليه السالم( - بحار األنوار -

 العالمة المجلسي - ج ٥٢ - الصفحة ٩٢



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
السباح  الللعللوادي - صللاح  رسللول 

حسنين الشرشاحي

االرشيف
محمد حمزة - ليث النصراوي

التنضيد االلكتروني 
حيدر عدنان 

بخصوِص ما نس������معه حاليًا ويتم تناقله بشكل واسع بين الناس                                                                                                                                            
م������ن خطورة أخ������ذ اللق������اح المضاد لفي������روس كورون������ا لغير 
المصابي������ن بالمرض، ب������ل والتحذي������ر منه كونه ي������ؤدي إلى 
الم������وت!، ومثل هذه األحاديث طبعًا هنالك المش������ابه لها الكثير 
حتى من قبل توفر اللقاح لعامة الناس أساس������ًا، لذلك سأس������وق 

القصة التالية: 
»كان س������فير بريطانيا يمّر بس������يارته مع قنص������ل مملكته في 
العاصمة الهندية نيودلهي وفجأة رأى شابا هنديا جامعيا يركل 
بقرة.. فأمر السفير سائقه ب�التوقف بسرعة وترّجل من السيارة 
ُمس������رعا نحو البقرة )المقدس������ة( يدفع عنها الشاب صارخا في 
وجهه ويمّسح على جسدها طلبا للصفح والمغفرة وسط دهشة 
المارة الذين اجتمعوا بعد س������ماع صراخه، ثم اغتس������ل السفير 
البريطاني ببول البقرة )المعبودة( ومس������ح به وجهه وش������عره، 
فمسكوا بالشاب وس������حقوه، وتناقل الناس والصحافة خبر هذه 

الواقعة كالنار في الهشيم حتى وصل إلى كل بيت هندي.
ثم عاد السفير ليركب سيارة السفارة الى جانب القنصل الذي 
عاجله بالسؤال متعجبًا عن سبب ما فعله؟ وهل هو مقتنع حقًا 
بعقيدة عبادة البقر؟! أجابه الس������فير: ركلة الشاب للبقرة هي 
صح������وة وركلة للعقيدة التي نريد لها أن تس������تمر عندهم ألن 
الجهل والخرافة وس������فاهة العقيدة هي جيوش������نا في تس������خير 

المجتمعات وافتعال المشاكل لهم متى نريد!«.
نع������م، الجه������ل والخرافة والنع������ق مع كل ناع������ق وغيرها من 
أم������راض المجتمع من دون تحري الدقة والدليل فيما نس������مع 
ونق������رأ من خزعبالت، ومن ثم ننقل ما نس������مع لآلخرين على 
عواهن������ه، فنكون بدورنا - دون قصد - مجرد أدوات طّيعة بيد 
اإلعداء والحاقدين للترويج للجهل والخرافة، وعونًا لهم على 
ديننا وعلى مجتمعنا وعلى أنفس������نا وأهلينا، رغم إننا ُنعّد من 
أه������ل العق������ل والمعرفة وطالب الدليل.. كي������ف ال؟ وعندنا من 

مصابيح الهدى أربعة عشر مصباحًا. 

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    ال�صحوُة تعني ركل اخلرافة
   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

حسين أبو نادر - مروان خليفات

احمد القاضي

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



بجه���ود  يش���يدون  ومفك���رون  باحث���ون   

مؤسس���ة نهج البالغة وسعيها الحثيث في 

رفد المكتبة اإلس���المية التخصصية

اخلدمات  عن  املقدسة،  احلسينية  العتبة  يف  مسؤول  كشف 
»املجانية« التي تقّدمها العتبة املقدسة ملجموعة من املدارس 
التابعة ملمثلية السيد السيستاين )دام ظله( يف كربالء املقدسة.

العتبة  إدارة  جملس  عضو  البناء  الدين  سعد  السيد  وق��ال 
احلسينية، واملرشف عىل مؤسسة اإلمام الرضا اخلريية التابعة 
ملكتب املرجعية: »مدارس األيتام تقّدم خدمات جمانية منها 

التعليم والنقل والتغذية والطبابة«.
األيتام«  ل��ذوي  املالية  املساعدات  أيضا  »نقّدم  وأض��اف: 
واألمانة  السالم(  )عليه  الرضا  اإلمام  »مؤسسة  أن  مؤكدًا 
من  كبري  عدد  بكفالة  قامتا  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة 

األيتام يصل إىل )1450( يتياًم ويتيمة«.

يف بادرة ليست االوىل من نوعها أهتمت العتبة احلسينية املقدسة 
االسرتاتيجية  املشاريع  من  تعدُّ  التي  الطبية  املشاريع  بإنجاز 

اهلامة التي تصب يف خدمة املجتمع.
هذا وقد اطلع املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة 
الشيخ عبد املهدي الكربالئي عىل سري العمل يف مرشوع مركز 
الرسطانية  االم��راض  لعالج  السالم(  )عليه  احلسني  االم��ام 
بعض  إضافة  ب��رورة  وّج��ه  اذ  املقدسة،  كربالء  حمافظة  يف 
اخلدمات االخرى للمرشوع كاحلدائق الداخلية التي من شأهنا 
أن توّلد راحة نفسية للمريض وتساعده يف مرحلة العالج، كام 
كام  التنفيذ،  عملية  تصاحب  التي  املعوقات  كل  بتذليل  أوعز 

دعا اىل رضورة انجاز املرشوع بالوقت املحدد«.
العتبة  »أول��ت  كاظم(  )زي��د  املهندس  امل��رشوع  مدير  وق��ال 
يف  قامت  اذ  الطبية  باملشاريع  كبريا  اهتامما  املقدسة  احلسينية 
فرتة سابقة بتوجيه الكوادر اهلندسية والرشكات العاملة بإكامل 
مستشفى االمراض الرسطانية واملشتمل عىل احدث االجهزة 
تشخيصية  واجهزة  اجهزة عالجية  استخدام  تم  الطبية حيث 
العمليات  صالة  وج��ود  اىل  باإلضافة  التقنيات  وبأحدث 
التي حتتاج اىل تدخالت جراحية فضال عن وجود  للحاالت 
اكثر من )90( غرفة رقود خاصة باملستشفى وخمتربات متقدمة 

ومتطورة ومراكز بحثية بداخلها«.
بالعراق  نوعه  من  االول  بانه  املستشفى  هذا  »مماميز  مشريا 
احلديثة  والتقنية  االجهزة  عن  فضال  واملساحة  احلجم  بسبب 
وحجم املرىض الذين يستقبلهم، واألهم من ذلك ان املريض 
الن  للعالج؛  البلد  خ��ارج  إىل  السفر  حيتاج   ال  العراق  يف 
يف  االجهزة  تفوق  فإهنا  مشاهبة  تكن  مل  إن  املوجودة  االجهزة 

املستشفيات باخلارج«.

ممثلية السيد السيستاني )دام ظله( في كربالء

خدمات “مجانية” تقدمها لأليتام في مدارس خاصة
بأجهزة ومعدات عالمية.. 

العتبة الحسينية تستعد الفتتاح مركز عالج 
األمراض السرطانية 

البالغة  هنج  علوم  مؤسسة  بجهود  وحمققون  باحثون  أشاد 
البحث  يف  احلثيث  وسعيها  املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابعة 
بام  التخصصية  اإلسالمية  املكتبة  رفد  أجل  من  والتجديد 
فكر  من  انطالقا  خمتلفة  وعنوانات  بحوث  من  إليه  حتتاج 
أمري املؤمنني )عليه السالم( وعلومه؛ إذ استقبلت املؤسسة 
مؤخرا العديد من الوفود الدينية واالكاديمية املهتمة بالبحث 
أمحد  الدكتور  السيد  سامحة  زيارة  آخرها  وكان  والتحقيق 
جميد  الشيخ  وسامحة  أوربا  يف  العباسية  العتبة  ممثل  الرايض 
يف  العلمية  احلوزة  يف  واألستاذ  اإلسالمي  الباحث  الصائغ 
النجف األرشف وكان باستقباهلام رئيس مؤسسة علوم هنج 
نشاط  من  جزًءا  هلم  بنّي  الذي  احلسني  نبيل  السيد  البالغة 

املؤسسة واعتامدها املنهج العلمي و االكاديمي املتجدد..

متابعة: غسان العقابي
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 مدارس الوارث األنموذجية  

خطوة العادة العراق الى التصنيف العالمي

نظرا الفتقار العراق اىل ابسط مقومات معايري اجلودة يف التعليم 
وضعف  واحل��واف��ز،  الدعم  وغياب  االبتكار  وج��ود  ولعدم 
عوامل  كلها  احلداثة  استخدام  وع��دم  التكنولوجية  اجلاهزية 
جاءت  التعليم،  جلودة  العاملي  التصنيف  من  خروجه  اىل  أدت 
العراق  ارجاع  يف  جدي  بشكل  لتساهم  املقدسة  احلسينية  العتبة 
الوارث  مدارس  مرشوع  افتتاح  خالل  من  الدويل  التصنيف  اىل 
والتكنولوجي  واحلضاري  املعامري  الطابع  ذات  النموذجية 
املتطور والتي بدورها ستعمل عىل هتيئة قادة من الطلبة الشباب 

وصناعتهم انسانيا واسالميا ووطنيا.
الدينية  الشخصيات  من  كبري  حضور  وسط  االفتتاح  حفل  وبدأ 
ممثل  االنجاز  فرحة  شاركهم  االمنية  عن  فضال  واالكاديمية 
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  العليا  الدينية  املرجعية 

واصحاب السامحة والفضيلة.
املشاريع  قسم  رئيس  حممد(  ضياء  )حممد  املهندس  وق��ال 
ال��وارث  م��دارس  جممع  اليوم  نفتتح  العتبة:  يف  االسرتاتيجية  
العزيز  التعليمية يف بلدنا  النموذجية الذي يعد من اكرب املشاريع 
واملستوعب ل�)3000( طالب سيكون بينهم )1000( طالب من 
رشحية االيتام وابناء شهداء احلشد الشعبي وابناء القوات االمنية.
مبينا: يقع هذا املرشوع عىل الطريق الرابط بني مركز مدينة كربالء 
ويتألف  مربع  مرت  الف   )50( بمساحة  احلر  وقضاء  املقدسة 
للبنني  مدارس  ثالث  االول  القسم  هي  رئيسية  اقسام  ثالثة  من 
البناية  الثالث  والقسم  للبنات  م��دارس  ثالث  الثاين  والقسم 
اخلدمات  املتكاملة من حيث  االقسام  تتوسط هذه  التي  املركزية 

وجتهيز املختربات«.

من  عدٍد  بإنشاء  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  األمانة  بادرت 
اخلدمات  أفضل  تقدم  التي  البرصة  حمافظة  يف  اخلدمية  املشاريع 
السدود  وبناء  املياه،  حتلية  مرشوع  ومنها  البرصي،  للمواطن 
الرسطانية  لألمراض  ومستشفى  الشفاء،  مركز  وتشييد  الرتابية 

وسط إشادة املواطنني بتلك املشاريع.
نتقدم  الفضائية:  كربالء  لقناة  السامري  عيل  أبو  املواطن  وقال 
تقّدمه  ملا  املقدسة؛  احلسينية  للعتبة  العامة  لألمانة  شكرنا  بوافر 
املحطات  تأهيل  املشاريع  هذه  ومن  للمواطن،  خدمات  من 
القديمة، وإنشاء حمطات جديدة أخرى خاصة بتحلية املياه حلل 
مشاكل امللوحة، وإيصال املياه للمناطق التي كانت تعاين من عدم 
وصوله، إىل جانب إنشاء بعض السدود الرتابية حلامية األرايض 
الزراعية والسكنية من الفيضانات نتيجة ارتفاع منسوب هنر شط 

العرب، وبناء عدد من املنازل التي دمرهتا السيول والفيضانات.
فيام بنّي لؤي احليدري أحد صحفيي املحافظة: كان للعتبة املطهرة 
القطاع الصحي، حيث  يعاين منها  التي  املشاكل  دور يف حلحلة 
فايروس كورونا،  للشفاء الستقبال مرىض  بإنشاء مركز  بادرت 
من  وهو  الرسطان  بمرىض  خاص  مستشفى  إنشاء  جانب  إىل 

املستشفيات النادرة يف البالد..

ب����ص����ري����ون ي����ش����ي����دون ب���ال���م���ش���اري���ع 
االستراتيجية للعتبة الحسينية المقدسة 

التي نفذتها في مدينتهم
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من اأر�صيف ُخطب اجُلمعة
مواقف مشرفة في تاريخ 

العراق الحديث

اهيا االخوة واالخوات نشري وننبه يف اخلطبة الثانية اىل ظاهرة 
ربام ُتعّد من اكثر املشاكل االجتامعية خطورة يف الوقت احلارض 
ان مل توضع هلا العالجات املناسبة ملا هلذه الظاهرة من تدمري 
انتشار  ظاهرة  تنامي  وهي  أال  املجتمع  يف  البرشية  للطاقات 
يدعو  بشكل رسيع  االجتامعية  الرشائح  بعض  املخدرات يف 
بدأ  القاتلة  املواد  هذه  ترويج  ان  خصوصًا  البالغ  القلق  إىل 
بتدمري  ينذر  مما  واسع  بشكل  والشابات  الشباب  لدى  ينترش 
والثقافية  العقلية  طاقاهتم  واستنزاف  الشباب  جليل  مستقبيل 
يؤّمل  التي  الشباب  لرشحية  املنتجة  القدرة  وحتطيم  والنفسية 
منها ان تكون الرشحية االجتامعية االكثر عنفوانًا وفعالية لبناء 

املجتمع حارضًا ومستقباًل.
ُتستخدم  بدأت  التي  املسألة  هذه  اىل  ننتبه  ان  جيب  اخ��واين 
للشباب  وجاذبة  وخادعة  ماكرة  بطريقة  االخرية  الفرتة  يف 
والشابات إليقاعهم يف فخ التعاطي للمخدرات وهو اننا نجد 
هناك وسائل متعددة لغسيل الدماغ لدى الشباب والشابات 
هذه الوسائل تستخدم اساليب ماكرة وخادعة وهي جاذبة يف 

نفس الوقت هلؤالء الشباب، كيف؟!
االضطراب  من  يعانون  والشابات  الشباب  بعض  هناك 
االحباط  او  اجتامعية  مشكلة  او  النفيس  القلق  او  النفسية 
بسبب الشعور بالفشل وغري ذلك من االسباب، كيف خيدعُه 
وجيذبه اىل تعاطي هذه املواد؟! ال يأيت اليه بالعنوان الواضح 
اليه  يأيت  بل  جدًا  وضارة  قاتلة  مواد  وهي  خمدرة  مواد  فهذه 
من باب آخر وهو استعامل احلبوب املخدرة ويبني لُه ان هذه 
احلبوب تؤدي اىل حالة من التهدئة وتعالج حالة االضطراب 
هذا  لديه  وتعالج  والشابة  الشاب  ل��دى  النفيس  والقلق 

احلاالت النفسية التي يمّر هبا، فهو يأتيه هبذا العنوان وَجّرُه اىل 
هذا العنوان وبدأ يتعاطى هذه احلبوب ثم بعد ذلك حينام وقع 
ُه شيئًا فشيئًا اىل تعاطي  يف الفخ وتأّثر بتعاطي هذه احلبوب َجرَّ
هذه  والشابات..  الشباب  يف   ً وقاتلية  رضرًا  األكثر  امل��واد 
الوسائل التي َكُثرت ال يوجد يف مقابلها وسائل حتمي عقول 
الشباب وافكارهم من هذا التلويث الذي حيصل من خالل 

هذه الوسائل املاكرة واخلادعة واجلاذبة يف نفس الوقت..
لذلك علينا اخواين حينام تأيت االخبار وحتى تأيت من مسؤولني 
اىل جيل  بالنسبة  الظاهرة اخلطرية جدًا  تنامي هذه  معنيني يف 
الشباب والشابات بصورة خاصة هذا يستدعي مزيد االهتامم 
صيانة  اجل  من  والفاعلة  الرسيعة  العالج  وسائل  ووضع 
الظاهرة..  هذه  خماطر  يف  الوقوع  من  الشباب  هؤالء  وحفظ 
نحن لسنا بصدد بيان االسباب واآلثار الضارة هلذه الظاهرة 
واملجتمعية  املعنية  اجلهات  انتباه  ولفت  تنبيه  يعنينا  ما  بقدر 
ووضع  الظاهرة  هذه  خطورة  اىل  االلتفات  ب��رورة  ايضًا 
العالجات الرسيعة إليقاف تناميها ورسعة انتشارها.. نذكر 
هذا  يف  نافعة  تكون  ان  عسى  املطلوبة  اخلطوات  بعض  هنا 

املجال:
اواًل : 

صارم  وعقايب  قانوين  رادع  وجود  هو  اليه  نحتاج  يشء  اول 
انتشار هذه الظاهرة، واّوضح هذه  يكفي يف احلدِّ من رسعة 
يف  خطرية  وظواهر  جريمة  كانت  اذا  هناك  اخواين،  القضية 
املجتمع البد ان يكون هناك قانون وترشيع فيه من االحكام ما 
فيها من قوة الردع التي حتّد من هذه الظاهرة واجلريمة ابتداًء 

من مرحلة الترشيع والتقنني لألحكام اىل التطبيق والتنفيذ. 

اخلطبة الثانية ل�صالة اجلمعة باإمامة ال�صيخ عبد املهدي الكربالئي يف 1/ذو القعدة/1440هـ 
املوافق 2019/7/5م :

اعداد:حيدر عدنان

ّ
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اخلطبة من�صورة يف جملة الأحرار العدد )706( 

/ اخلمي�س 7/ ذو القعدة /1440هـ 

املوافق 2019/7/11م

املسؤولني،  من  ع��دد  ذل��ك  يذكر  كام  اخ���واين؟؟!!  أي��ن  املشكلة 
هذه  تطبيق  او  القانون  اطار  يف  االحكام  مرحلة  يف  ربام  يشء  اول 
هذه  ردع  يف  كفاية  عدم  وهناك  ضعف  هناك  القانونية  االحكام 
بسبب  املواد  يتاجرون هبذه  الكثري ممن  هناك  للمجرمني،  االحكام 
جشعه وطمعه باملال ورسعة التحصيل عىل املال يتجرأ يف نرش هذه 
تكفي  بحيث  القانون  يف  ردع  قوة  هناك  يكون  ان  البد  الظاهرة، 

لردعه عن ممارسة هذه الظاهرة.
ال  بحيث  ضعيف  او  خفيف  بمستوى  عقوبات  احيانًا  هناك  نجد 
تؤثر يف ردع هؤالء الذين يتجارون هبذه املواد، هذه املرحلة االوىل 

ليست بمستوى من التأثري بحيث تردع هؤالء هذا اوالً .
ان هذا  ما نجده بمجرد  التطبيق وهذا  الثاين ربام يف مرحلة  اليشء 
منُه  يفلت  قريبًا  بابًا  جيد  حتى  عليه  حُيكم  التعاطي  بجريمة  امُلدان 
من العقاب من خالل احكام العفو املتكررة، بمجرد ان يثبت عليه 
وُيدان وحُيكم عليه حتى وجَد بابًا قريبًا فتح لُه وفلَت من العقاب، 

هذه املرحلة الثانية التي ُتضعف القانون يف التأثري الرادع.
املرحلة الثالثة: ان بعض الذين يتاجرون هبذه املواد بسبب عالقاهتم 
العقوبات  من  برسعة  يفلتوا  ان  يستطيعون  الدولة  يف  متنفذين  مع 
املجعولة هلم يف القانون، لذلك ال يكون القانون فيه قوة ردع ومنع 
وُتعالج  الظاهرة  هذه  ختف  بحيث  يتاجرون  الذين  هلؤالء  كافية 

بنسبة ما.
 ثانيًا : 

فراغ  احيانًا  هناك  الشباب،  لدى  الفراغ  ملء  اىل  الشديدة  احلاجة 

قاتل لدى الشباب ال يستطيع هؤالء الشباب بام لدهيم طاقة وحيوية 
ان ُيفرغوا طاقاهتم يف امور مفيدة، بحاجة اىل برامج تنموية وبرامج 
وفكريًا  ونفسيًا  عقليًا  بناًء  الشباب  هؤالء  تبني  ان  يمكن  ترفيهية 
احيانًا  كذلك  او  الفراغ،  اوق��ات  خالله  من  يملؤون  صحيحًا 
بسبب  الشباب  من  البعض  لدى  حتصل  التي  النفسية  احل��االت 
من  هيرب  ان  يريد  اجتامعية  مشاكل  او  عمل  فرصة  وجود  عدم 
هذا الضغط النفيس الذي يتعرض اليه لوجود مشكلة اجتامعية او 
عاطفية او عدم وجود فرصة عمل او ضغوط احلياة املختلفة عليه 
تدفعُه ان يلجأ اىل هذا املواد لكي هيرب من هذا الواقع املرير الذي 

يعيشه.
تلقى  ال  التي  الوسائل  بعض  هناك  ان  وتكرارًا  مرارًا  ذكرنا  نحُن 
هو  كام  الكافية  العمل  فرص  توفري  اجل  من  املطلوب  االهتامم 
احلال يف جمال تشجيع القطاع اخلاص او تشجيع بعض القطاعات 
املهمة الصناعية والزراعية ومراكز الشباب التي يمكن من خالهلا 
كافية..  عمل  فرص  وتوّفر  الشباب  لدى  الفراغ  هلذا  ملئًا  توفر  ان 
هذه املجاالت مل تلق االهتامم الكايف بحيث نعالج شيئًا ما من هذه 
الواقع ويلجأ اىل  البعض هيرب من هذا  ان  اىل  ادى ذلك  الظاهرة 

مثل هذه املواد هروبًا من هذه املسألة..
ثالثًا :

التوعية  اىل  احلاجة  هو  مجيعًا  يعنيننا  والذي  واملهم  الثالث  العالج 
من  ابتداًء  الظواهر  هذه  مثل  ملعاجلة  الكايف  واالهتامم  املجتمعية 
االرسة اىل املدرسة واىل اجلامعة واىل االعالم وغريها التي جيب ان 
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تلقى منها اهتاممًا بالقدر الكايف.. نحن اخواين واخوايت هناك 
جمتمع يسبب لدينا مثل هذه الظواهر وتناميها وهذا حتى عىل 
حالة  فقدنا  انُه  وهو  واجلامعات  واملدارس  االرس  مستوى 
التوازن يف االهتامم واالعتناء باملشاكل والتحديات التي نمّر 
السياسية  املشكلة   ً مثال  ذلك..  عىل  مثاال  اعطيكم  وانا  هبا 
واملناقشات  االهتامم  من  قسطُه  ينال  السيايس  والتحدي 
واملجادالت ووضع احللول والعالج واالهتامم من اجلميع، 
التحدي االمني ينال استحقاقه من االهتامم وهذا مطلوب، 
ولكن التحدي االخالقي والرتبوي والقيمي يف املجتمع ال 

ينال استحقاقه من االهتامم والعناية ووضع العالجات لُه.
وانا ارضب مثاال واضحا عىل ذلك اذا فقدنا حالة التوازن 
االسالم  يف  اخ��واين  الحظوا  واملخاطر،  املشاكل  حصلت 
مشاكل  لكل  عمل  ونظام  وتقنني  كنظام  االس��الم  اعطى 
وحتديات احلياة حّقها من االهتامم والعالج حتى املجتمعات 
االن املتطورة يف العامل اعطت لكل حتديات ومشاكل احلياة 
حقها من االهتامم والعناية يف كل مكان يف االرسة واجلامعة 
يف  التوازن  حالة  فقدنا  نحُن  الدولة..،  مؤسسات  كل  ويف 
للطالب  ُتعطي  واملدرسة  االرسة   ً مثال  املطلوب،  االهتامم 
ولكن  االكاديمي  بالتعليم  االهتامم  من  حقُه  وللشاب 
واالخالق  القيم  عىل  بالرتبية  االهتامم  من  حقُه  تعطي  ال 
الشاب  وق��وع  اىل  اّدى  االه��ت��امم  ه��ذا  َض��ُع��َف  وامل��ب��ادئ، 
والطالب يف مشاكل اخالقية وقيمية وتربوية، كذلك اجلامعة 
وكذلك مؤسسات الدولة واملؤسسات املجتمعية االخرى.. 
نحن علينا ان ُنعيد حالة التوازن يف االهتامم الكايف والعناية 
نمّر هبا،  التي  املشاكل والتحديات  العالجات لكل  ووضع 
االن  املخدرات  انتشار  قضية  يف  ومشكلة  حتّد  عندنا  االن 
االهتامم  من  حّقها  والتحدي  املشكلة  هذه  ُنعطي  ان  علينا 
والعناية والتنّبه ووضع احللول ووضع العالجات هلا وتفعيل 
هذه العالجات.. لذلك علينا اخواين ابتداًء من املدرسة كام 
هتتم بالتفوق البنها وهذا يشء وجيد يف دروسه االكاديمية 
و توفر له وسائل الرتفيه والراحة عليها ان هتتم بنفس املقدار 
برتبية ابنائها وختلّقهم باألخالق احلسنة وهكذا.. ايضًا اوّد 
ان ابني لبعض وسائل االعالم هناك بعض وسائل االعالم 

اليشء  بعض  انفلتت  االعالم  وسائل  بعض  وهناك  مهنية 
وخرجت عن الضوابط املطلوبة.

هذه  عن  يعّوض  ان  واملهني  احِل��ريف  البعض  نحتاج  نحن 
النسبة من االنفالت وعدم االنضباط لدى بعض الوسائل 
واىل  املجتمع  اىل  ومناهجها  وافكارها  بثقافاهتا  ُتلقي  التي 
الشباب خاصة، ولدينا يف الواقع اخواين طاقات شابة جيدة 
من  نحتاج  امّتها،  وشباب  جمتمعها  عىل  القلب  حرقة  هلا 
هؤالء الشباب ان ُيعطوا شيئًا من طاقاهتم وكفاءاهتم يف هذا 
املجال وينبهوا اىل هذه املبادئ والقيم للمجتمع وحيذروا من 
املدارس  ادارات  من  نأمل  املدرسة  وايضًا  املخاطر..  هذه 
االخري  التنبيه  األمر..  هذا  اىل  تتنبه  ان  اجلامعات  وادارات 
مراكز  بعض  انتشار  ظاهرة  تنامي  هو  اليه  التنبيه  نوّد  الذي 
الفساد خصوصًا يف العاصمة بغداد واملشكلة ان بعض هذه 
املراكز ُتعنون نفسها بعناوين مقبولة اجتامعيًا بعناوين صحّية 
و تنموية وغري ذلك وترفيهية ولكن يف حقيقة ُتعنون وُتغّلف 
وتؤّطر نشاطها بعناوين صحية ترفيهية مقبولة اجتامعيًا، هي 
يف حقيقتها تستبطن إفسادا للمجتمع.. نحُن نحتاج  اىل ان 
تتنبه بعض مؤسسات الدولة املعنية وتضع بعض هذه املراكز 
داخلها  يف  ولكن  اجتامعيًا  مقبولة  بعناوين  تتظاهر  التي 
نحتاج  اخالقي،  وغري  اخالقيًا  للمجتمع  إفسادًا  تستبطن 
مؤسسات الدولة املعنية ان تتنبه اىل ذلك وتضع هذه املراكز 
حتت املراقبة واملعاينة وحتقق وتتبني من حقيقة نشاط بعض 
هذه املراكز التي اخذت ُتفسد العنارص يف املجتمع والشباب 
وغري الشباب من الرجال والنساء ُتفسدهم اخالقيًا وقيميًا 
لذلك  وتتنامى..  الظاهرة  هذه  تنترش  وب��دأت  ومبدئيًا.. 
تتنبه  ان  املعنية  الدولة  مؤسسات  عىل  ننتبه  ان  نحُن  علينا 
الظاهري يشء  عنواهنا  التي  املراكز  بعض هذه  خطورة  من 
ويف باطنها ويف داخلها يشء آخر، هذه لو تنامت وانترشت 
االخالقي  واالمن  االخالقية  املبادئ  عىل  خطرًا  سُتشكل 

واالجتامعي للمجتمع..
نسأل اهلل تعاىل ان جينبنا ما فيه فساد جمتمعنا وامتنا واحلمد 
هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين.



عن  والنهي  باملعروف  األمر  الدينّية  الواجبات  أعظم  من  إّن 
 ِ ْيْي�رْ َ الرْ إَِل  ُعوَن  َيدرْ ْيْيةٌ  ُأمَّ ِمنرُْكمرْ  َتُكنرْ  ]َولرْ تعال:  اهلل  قال  املنكر، 

ِلُحوَن[. ُفرْ َلئَِك ُهمرْ املرْ ُنرَْكِر َوُأورْ َن َعنرْ املرْ ُروِف َوَينرَْهورْ َعرْ ُمُروَن بِاملرْ َوَيأرْ
تِيرْ  وعن النبّي )صّل اهلل عليه وآله وسّلم( أّنه قال: )ال َتَزاُل ُأمَّ
، َفإَِذا  ا َعِن امُلنرَْكِر َوَتَعاَوُنوا َعَل الِبِّ ورْ ِف َوَنَ ُرورْ ا بِاملَعرْ ٍ َما َأَمُرورْ بَِخ�رْ
ٍض،  ُضُهمرْ َعَل َبعرْ َط َبعرْ َكاِت وُسلِّ ُهُم الَبَ ا ذلَِك ُنِزَعترْ ِمنرْ َعُلورْ َلرْ َيفرْ

َمِء(. ِض َوال ِفرْ السَّ مرْ َناِصٌ ِفرْ اأَلررْ َوَلرْ َيُكنرْ َلُ
ُكوا  ُ َتترْ )ال  قال:  أّنه  السالم(  )عليه  املؤمنني  أم�  اإلمام  وعن 
ُثمَّ  اُرُكمرْ  ِشَ َعَليرُْكمرْ  َفُيَولَّ  امُلنرَْكِر  َعِن  َي  َوالنَّهرْ ِف  ُرورْ بِاملَعرْ َر  اأَلمرْ

.) َتَجاُب َلُكمرْ َن َفال ُيسرْ ُعورْ َتدرْ
)مسألة 164(: لألمر باملعروف والنهي عن املنكر عّدة مراتب:

األول: أن يأيت الشخص بعمٍل يظهر به انزجاره القلبي وتذّمره 
من ترك املعروف وفعل املنكر.

الثانية: أن يأمر باملعروف وينهى عن املنكر بقوله ولسانه، سواء 
أكان بصورة الوعظ واإلرشاد أم بغ�ها.

الثالثة: أن يّتخذ إجراءات عملّية لإللزام بفعل املعروف وترك 
املنكر، كفرك اإلذن والرضب واحلبس ونحو ذلك.

وضعفًا،  شّدة  متفاوتة  درجات  املراتب  هذه  من  مرتبة  ولكّل 
والالزم االبتداء باملرتبة األوىل أو الثانية مع مراعاة ما هو أكثر 

تأثريًا وأخّف إيذاًء والتدّرج إىل ما هو أشّد منه.
وإذا مل تنفع املرتبتان األوىل والثانية تصل النوبة إىل املرتبة الثالثة 
بعد استحصال اإلذن من احلاكم الرشعي عىل األحوط، فيّتخذ 
عن  لصّده  عملّية  إجراءات  املعروف  وتارك  املنكر  فاعل  ضد 

اإلجراء  إىل  إي��ذاء  األخ��ّف  اإلج��راء  من  فيها  ويتدّرج  ذلك، 
األشّد واألقوى من دون أن يصل إىل حّد اجلرح أو الكرس.

)مسألة 165(: جيب األمر باملعروف والنهي عن املنكر مع توّفر 
الرشوط التالية:

املنكر  عن  والناهي  باملعروف  اآلمر  الشخص  يكون  أن   -1
عارفًا باملعروف واملنكر.

املنهي عن  املأمور باملعروف بأمره وانتهاء  ائتامر  2- أن حيتمل 
املنكر بنهيه. ولو علم أنه ال يبايل وال يكرتث بأمره وهنيه مل جتب 
األوىل  املرتبة  عىل  الوجوب  ويقترص  والثالثة،  الثانية  املرتبتان 
فاعل  يرتكبه  مّما  والتذّمر  االنزعاج  إبداء  وهو  األحوط،  عىل 
املنكر أو تارك املعروف وإن علم عدم تأثريه فيه، وذلك امتثااًل 
ألمر النبّي )صىّل اهلل عليه وآله وسّلم( كام حكاه لنا اإلمام أمري 
املؤمنني )عليه السالم( قائاًل: )َأَمَرَنا َرُسْوُل اهللِ - صىّل اهلل عليه 

ٍة(. وآله وسّلم - َأْن َنْلَقى َأْهَل املََعاِصْ بُِوُجْوٍه ُمْكَفِهرَّ
املنكر بصدد االستمرار  3- أن يكون تارك املعروف أو فاعل 
أّنه  الشخص  من  ُعرف  ولو  املنكر.  وفعل  املعروف  ترك  عىل 
املنكر أو ترك املعروف ولو ملّرة واحدة وجب  بصدد ارتكاب 

أمره أو هنيه قبل أن يفعل ذلك.
4- أن ال يكون فاعل املنكر أو تارك املعروف معذورًا يف فعله 

للمنكر أو تركه للمعروف.
5- أن ال خياف اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر ترّتب رضر 
بأحٍد من  أو  به  املعتّد  باملقدار  ماله  أو  أو عرضه  نفسه  عليه يف 

املسلمني جّراء أمره باملعروف وهنيه عن املنكر.
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العتبة الحسينية المقدسة 
تفتتح مدارس الوارث االنموذجية 

 إرساء دعائم الرسالة االسالمية التي دعا اليها المعصومون )عليهم السالم( وسعيا 
َ

بغية

ف���ي إبق���اء فكرهم ونهجهم واخالقياتهم حية ما بقي االنس���ان عل���ى وجه االرض، ينبلج 

هدف العتبات المقدس���ة بثورة مش���اريعها التعليمية والصحية كبن���اء المدارس والجامعات 

والروضات ومراكز االرش���اد االس���ري والمستشفيات والمراكز الصحية، ومن هنا يؤكد ممثل 

المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي: “ال شك أن العلم الممتزج 

بالتربية والحكمة هو االس���اس في إبقاء المجتمع حيويا وناش���طا ومؤثرا في تحقيق تلك 

الغاية االلهية، وهي خالفة الله تعالى في االرض وما اعظم هذه المهمة والوظيفة”.  

ألّن هدفها االهتمام بالعلم من أجل صناعة اإلنسان
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واقي��م حف��ل االفتتاح ع��ىل القاع��ة الرئيس��ة مل��دارس الوارث 
وتضم��ن قراءة آيٍّ من الذكر احلكيم وعزف النش��يد الوطني ثم 
كلم��ة املت��ويل الرشعي للعتبة احلس��ينية املقدس��ة، وكلمة االمني 
الع��ام للعتب��ة احلس��ينية املقدس��ة، اعقبته��ام كلمة رئاس��ة ديوان 
الوقف الش��يعي، بعده��ا كان العرض الفيدي��وي لفيلم توثيقي 
ملراح��ل انجاز امل��رشوع ومن ثم ثالث فعالي��ات خمتلفة من قبل 

طلبة وطالبات املدارس.
ممث���ل المرجعية: م���دارس العتبة الحس���ينية 
ملزمة بالجمع بين التعليم االكاديمي الرصين 

وغرس القيم واألخالق والمبادئ االنسانية
ورّحب سامحة الشيخ الكربالئي خالل كلمته بجميع احلارضين 
حلف��ل االفتتاح، وس��أل اهلل تعاىل ان جيعل ه��ذا الرصح العلمي 
مس��امهة فاعلة يف بناء شخصية الطالب واملجتمع العراقي علميًا 
وتربوي��ًا واخالقيًا ووطنيًا، ثم قال: "مم��ا ال خيفى عىل اجلميع ان 
قيمة االنس��ان ب��ام حيملُه من عل��م وعقل وجترب��ة وحكمة وقيم 
ومب��ادئ ومن دون ذلك ال يتمكن من ان حيقق اهلدف االس��مى 
من خلق االنسان أال وهو استخالف اهلل تعاىل يف االرض واظهار 
العبودي��ة هلل تع��اىل، وقد يس��أل البعض م��ا هو اهل��دف من قيام 
العتبات املقدس��ة بمثل هذه املش��اريع التعليمية كبناء اجلامعات 
واملدارس والروضات ومراكز االرش��اد االرسي واملستشفيات 
وغريه��ا؟ للج��واب ع��ن ذلك نق��ول: ان��ام هي إلبق��اء فكرهم 

وهنجه��م واخالقياهتم حّية ما بقي االنس��ان عىل وجه االرض"، 
موضحا "انه مما الشك فيه ان العلم املمتزج بالرتبية واحلكمة مها 
االس��اس بإبقاء املجتمع حيويًا وناشطًا وفاعالً  ومؤّثرًا يف حتقيق 
تل��ك الغاي��ة االهلية وهي خالفة اهلل تع��اىل يف االرض وما أعظم 

هذه املهمة والوظيفة".
ممثل المرجعي���ة: جامعات ومدارس العتبات 
تس���عى إل���ى غ���رس مفه���وم »المواطنة« 

وبناء اإلنسان
ودع��ا س��امحته اىل االس��تعداد هلذه املهم��ة بام يناس��ب عظمتها 
وقداس��تها االهلية، بقول��ه: "لذلك عقدت االمان��ة العامة للعتبة 
احلس��ينية املقدس��ة والعتبات االخرى عىل إبداء الرتبية والتعليم 
اهتامم��ًا واس��عًا، اذ م��ن دون ذل��ك ال نحقق الغرض االس��اس 
من احي��اء امرهم وادام��ة ذكرهم وبن��اء املجتمع بن��اًء صحيحا 
وس��لميًا ولك��ن برشطه��ا ورشوطه��ا أال وه��و اعت��امد التعليم 
االكاديم��ي الرص��ني لتزكي��ة النف��س وغ��رس املب��ادئ والقيم 
االنس��انية النبيل��ة يف نف��وس الطلبة ومنها ح��ب الوطن وصدق 
االنتامء ل��ه والتحيّل باإلخالص واالمان��ة والصدق وحب اخلري 
وتكوين روابط اجتامعية سليمة والدفاع عن الوطن واملقدسات 
واالعراض والغرية عىل الوطن وخدمة املواطنني واملس��تضعفني 

واملحرومني".
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وبنّي س��امحته "م��ن هنا نوّد التأكيد ع��ىل رضورة االلتزام العميل 
بجع��ل املدارس والتعليم فيها االس��اس االك��رب واملحور األهم 
يف بناء ش��خصية الطالب واملواطن الذي يأخذ بوطنه اىل التطور 
واالرتقاء ومن خالل بناء الش��خصية التي تعّمر وتبني االنس��ان 
واملجتمع علميًا وثقافيًا وتربويًا واخالقيًا ولذلك ألزمنا مدارس 
العتبة احلس��ينية املقدس��ة باجلمع بني التعليم االكاديمي الرصني 

وغرس القيم واالخالق واملبادئ االنسانية".
رئاسة ديوان الوقف الشيعي: مدارس العتبة 
الحس���ينية اضاف���ة س���اندة للقط���اع الترب���وي 

الحكومي
م��ن جانب��ه أكد الدكت��ور حيدر الش��مري رئيس دي��وان الوقف 
الش��يعي، ان مدارس العتبة احلسينية املقدس��ة هي اضافة ساندة 
للقط��اع الرتب��وي احلكومي، موضح��ا: »ها نح��ن اليوم نحر 
لنش��هد انجازًا فريدًا وكبريًا ورائعًا من انجازات العتبة احلسينية 
املقدس��ة املبارك��ة كام ه��و عهدنا ب��كل عتباتنا املقدس��ة التي هي 
اجنحة واركان لديوان الوقف الش��يعي فهو انجاز جديد مبارك 
وه��و افتتاح جممع املدارس النموذجية هذا املرشوع املبارك الذي 
سيس��هم بإذنه تع��اىل يف نرش فكر اه��ل البيت )عليهم الس��الم( 
النابع من القرآن الكريم وس��رية النب��ي ذي اخللق العظيم )صىل 
اهلل عليه وآله وسلم(، كام سيسهم يف احياء امر النبي واله الطيبني 
الطاهرين )عليهم السالم( يف اوساط جمتمعنا العزيز وهو اضافة 

ساندة للقطاع الرتبوي احلكومي«.
وبنّي الدكتور عالء الصاحلي معاون رئيس قسم الرتبية والتعليم 
قائال: قسم الرتبية والتعليم تم تشكيله لدعم قطاع مهم وحيوي 
يف حي��اة املجتم��ع العراق��ي بصف��ة عام��ة واملجتم��ع الكربالئي 
بصف��ة خاصة، حيث تم افتتاح القس��م يف عام 2012 مع افتتاح 
مدرس��تني ابتدائيتني  ورياض اطف��ال يف البداية، ثم بعد ذلك تم 
افتتاح مدرس��ة اخ��رى، ويف عام 2019 افتتحن��ا ثالث مدارس 
ه��ي فتية ال��وارث وفيض الوارث يف كرب��الء وعطاء الوارث يف 
باب��ل ويف هذا الع��ام )2020-2021( تم افتتاح ثالث مدارس 
ايضًا وهي مدرس��ة )سنا الوارث الثانوية( للبنات و)ابتدائية ألق 
ال��وارث( للبنني و)ابتدائي��ة هباء الوارث( للبن��ات، وصار عدد 
املدارس االمجايل للقس��م تس��ع مدارس وتس��ع رياض، أما بناية 
م��دارس الوارث التي افتتحناها اليوم فهي جممع تربوي واداري 
متكام��ل يضم مقر قس��م الرتبي��ة والتعلي��م وجمموع��ة الوارث 
الرتبوية )املقر االداري( وايضًا يضم س��ت مدارس هي: )ثانوية 
اس��باط الوارث( للبنني و)ثانوية س��نا ال��وارث( للبنات، واربع 
مدارس ابتدائية اثنتان للبنات واثنتان للبنني وهي )ابتدائية فيض 
ال��وارث( للبن��ات و)ابتدائية هباء ال��وارث( للبن��ات و)ابتدائية 
فتي��ة الوارث( للبن��ني و)ابتدائية ألق الوارث( للبنني، ومس��احة 
املجمع ح��وايل ثامنية دونامت تقريبًا، ويف ه��ذا العام كانت خطة 
القب��ول ُمقّي��دة بفع��ل جائحة كورون��ا حي��ث كان اداء جمموعة 
م��دارس ال��وارث الرتبوية خاص يف هذه الس��نة والقبول حمدود 
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وذلك لتطبيق كامل االجراءات الصحية والوقائية بسبب جائحة 
كورونا«.

منوًه��ا عن ارتباط مدارس الوارث مع وزارة الرتبية بش��كل عام 
ومع مديرية الرتبية يف حمافظة كربالء املقدسة بشكل خاص فنحن 
يف اجلان��ب الرتب��وي والتعليمي نرتبط يف ه��ذا اجلانب مع وزارة 
الرتبي��ة ومديرية الرتبية، ويف اجلانب االداري العام واالطار العام 

نحن مؤسسة تابعة اىل العتبة احلسينية املطهرة«.
تفاصيْيْيل هامة تطلعْيْيك عل متيْيْيز جمموعة مدارس الْيْيوارث عل 

نظ�اهتا 
وحت��دث املهندس مرتىض عالء الس��عدي مدي��ر دائرة االرشاف 
ع��ن تفاصي��ل بناي��ة امل��دارس قائ��ال: »مس��احة االرض الكلية 
للم��رشوع )19300( م��رت مربع اما املس��احة البنائي��ة للمرشوع 
تقريب��ًا )50000( م��رت مربع، املرشوع حيتوي ع��ىل )6( مدارس 
ث��الث م��دارس للبنات وثالث م��دارس للبنني اضاف��ة اىل ذلك 
حيت��وي امل��رشوع ع��ىل ابني��ة مركزي��ة وهي مس��اجد ع��دد )2(، 
ومكتبة مركزية وغرف ادارية وخم��ازن كافترييات وقاعة متعددة 
االغ��راض كام حيتوي عىل رسداب للس��يارات يس��توعب حوايل 
)80( سيارة ومس��احات خر وحدائق عامة ونافورات وهناك 
ناف��ورة مركزي��ة، أما املس��احة البنائية للمدرس��ة الواح��دة تقدر 
بحوايل )4000( مرت مربع وكل مدرس��ة تتكون من )3( طوابق، 
وعدد الصفوف يف املدرسة الواحدة )13( صفا باإلضافة اىل )6( 
خمتربات يف املدرسة الواحدة، مس��احة الصف الواحد )54( مرت 

مرب��ع واملختربات ايضًا بنفس املس��احة، ايضًا هن��اك )6( جماميع 
صحي��ة لكل مدرس��ة وهن��اك ملعب مخ��ايس وملع��ب مركزي، 
بالنس��بة للرشك��ة املنف��ذة ه��ي رشكة خ��ريات الس��بطني املقاول 
الرئييس ورشكة مرمرة الرتكية املق��اول الثانوي ودائرة االرشاف 

هي قسم املشاريع االسرتاتيجية التابع للعتبة احلسينية املقدسة«.
وتابع أن »املدرسة الواحدة فيها )6( خمتربات هي: خمترب الصوت 
وخمت��رب االحي��اء وجمه��ز باألث��اث واملجس��امت املطلوب��ة وخمترب 
الكيمي��اء مؤثث وفي��ه كافة املواد املختربية وايضًا بالنس��بة ملخترب 
الفيزياء فيه شاش��ات توضيحية وبقي��ة املتطلبات االخرى كام تم 

جتهيز االثاث واملواد املختربية من احسن املناشئ العاملية«.
وبتفاصي��ل اكثر حتدث املهندس صفاء رايض ممثل رشكة خريات 
الس��بطني - مدي��ر املرشوع عن خمت��رب الصوت بقول��ه: »من اكثر 
املختربات تطورًا حيث تم تأثيثه وجتهيزه بأحدث االجهزة وهناك 
شاش��ة حتّكم رئيس��ية مس��يطر عليها م��ن قبل االس��تاذ ويتحكم 
ويتواص��ل م��ع كل طالب عىل ح��دة حيث هناك حتّكم مش��رتك 
وحتّكم مفرد، فيام خيص خمترب احلاسوب ايضًا يمكن السيطرة من 
حاسبة املدرس عىل مجيع احلاسبات اخلاصة بالطلبة، اما فيام خيص 
املنظومات حيتوي املرشوع عىل منظومات وغرف املراقبة وكذلك 
االستش��عار املبك��ر للحريق باإلضاف��ة اىل منظوم��ات االنرتنت 
ومنظوم��ات االتص��ال الداخيل للمرشوع، حيت��وي املرشوع عىل 
منظومات متعددة وهي )منظومة االنرتنت lnternet، منظومة 

Fivc alarm، منظومة االتصال الداخيل(«. cctv، منظومة 
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تقديم الخدمات ألكثر من ثالثة ماليين زائر خالل الشعبانية المباركة

ل نجاحها بخدمة 
ّ

العتبة الحس���ينية تسج
زائري اإلمام الحسين )عليه السالم(

 الراه���ن ف���ي 
ّ
بس���بب الظ���رف الصح���ي

الب���الد، كان���ت أع���داد الزائري���ن الوافدين 

إل���ى مدين���ة كرب���الء المقدس���ة، إلحياء 

م، قليلة 
ّ
زيارة النصف من شعبان المعظ

مقارن���ة م���ع الس���نوات الس���ابقة الت���ي 

كانت تش���هد فيها المدينة احتضان أكثر 

من خمسة عشر مليون زائر.

مع ذلك.. ش���ارك قرابة ثالثة ماليين 

زائ���ر م���ن مختل���ف  ونص���ف ملي���ون 

ع���ن   
ً
فض���ال العراقي���ة  المحافظ���ات 

دول عربي���ة وإس���المية، بإحي���اء زيارة 

اإلمام الحس���ين وأخي���ه أبي الفضل 

العب���اس )عليهم���ا الس���الم( بذكرى 

والدة منقذ البشرية اإلمام المهدي 

ل الله تعالى فرجه الشريف(.
ّ

)عج

س���ة من 
ّ
العتب���ة الحس���ينية المقد

 لتقديم 
ً
���را

ّ
ت مبك

ّ
جانبه���ا، اس���تعد

الخدم���ات الالزم���ة للزائرين، والتي 

كان���ت تكف���ي للماليي���ن منه���م، 

حيث استنفرت أقسامها الخدمية 

 
ً
واألمني���ة والطبي���ة وبذل���ت جهدا

 قطف���ت ثم���اره بع���د نج���اح 
ً
كبي���را

الزيارة المباركة والطمأنينة والراحة 

التي بدت على وجوه الزائرين.
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جمل��ة )األحرار( س��ّلطت الضوء عىل تل��ك اخلدمات اجللية 
الت��ي يش��ار اليها  باعت��زاز بالغ، وتعّددت ألكث��ر من جانب 
خدم��ي وأمن��ي وتنظيمي وتوع��وي، فضاًل ع��ن اخلدمات 

الرائعة للمواكب احلسينية واجلهود احلكومية املقّدمة.
مركبات لنقل الزائرين ألقرب نقطة

بداية حتّدث لنا السْيْييد عادل املوسْيْيوي، رئيس قسم اآلليات 
يف العتبة احلس��ينية املقدس��ة قائ��اًل: »اعتاد قس��م اآلليات يف 

مجيع الزيارات املليونية ع��ىل تقديم اخلدمة للزائرين، عرب 
إيصاهلم اىل أقرب نقطة ممكنة من العتبات املقدسة، ويتم 

ذلك من خالل التنسيق مع إدارة العتبة املقدسة وقيادة 
عمليات كربالء ملعرفة املواقع والقطوعات األمنية«.
وأضاف املوس��وي، »أوىل حماور النق��ل متّثلت بنقل 

الزائري��ن من قطع )الس��فينة( بالق��رب من مرقد 
الس��يد جودة، حيث تم هتيئة اآلليات وإرس��اهلا 

إىل ه��ذا املحور. أما املحور الثاين فكان طريق 
)كربالء � باب��ل( وحتديدًا بالقرب من قنطرة 

الس��الم، في��ام كان املحور الثال��ث بالقرب م��ن مدينة اإلمام 
احلسني )عليه السالم( الطبية قرب حي امللحق«. 

ولف��ت املوس��وي، »حرصن��ا  ع��ىل أن تك��ون 
سيارات النقل من نوع )كوسرت( كوهنا 

رسيعة وال تسبب بارباك 
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وإعاق��ة يف الط��رق وال تؤثر عىل انس��يابية حرك��ة الزائرين«، 
مش��ريًا إىل أن »زي��ارة العام احلايل حرصن��ا فيها عىل  أن تكون 
لدينا مفارز تنزل للش��ارع ملتابعة حركة زخم الزائرين وحاجة 

زيادة عدد السيارات من عدمها لتهيئة املركبات الكافية«.
 وعد املوس��وي نجاح خط��ة نقل زائري الش��عبانية »للجهود 
املبذولة من قبل منتس��بي القس��م وس��ائقي املركب��ات، الذين 
س��عوا خلدمة الزائرين عىل أتم وج��ه وبخربهتم املرتاكمة عىل 

مدى الزيارات املليونية التي تشهدها كربالء املقدسة«.
إطعام الزائرين.. موائد البكات

فيْيْيم قال عدنْيْيان قحطان النقيب، مس��ؤول قس��م املضيف يف 
العتبة املقدس��ة: »حرصن��ا خالل الزي��ارة الش��عبانية املباركة 
عىل تقديم ثالث وجبات يومية )اإلفطار والغداء والعش��اء(، 
تضّمنت خمتلف أنواع األطعمة الرورية واملفيدة للزائرين«.

وتاب��ع حديثه، »ابتدأت أعاملنا منذ يوم الثالث عرش من ش��هر 
ش��عبان املعظم وحلني انتهاء الزيارة، من خالل إعداد وجبات 
الطعام وتقديمها للزائرين، وتم خالل اليوم األول تقديم )3 
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آالف و993 وجبة إفطار( مع )5 آالف و326 وجبة غداء( و 
)7 آالف و199 وجبة عشاء( ليكون املجموع الكيل هلذا اليوم 

فقط )16 ألفًا و518 وجبة(«.
وأض��اف، »يف الي��وم التايل أعددن��ا وجبات إفط��ار  بلغت )7 
آالف و880 وجب��ة( مع )10 آالف و135 وجبة غداء( و )9 
آالف و709 وجبات  عش��اء( وبمجم��وع كيل يصل إىل )27 

ألفًا و724 وجبة( خمتلفة«.
وأش��ار إىل أن »يوم اخلامس عرش ذكرى املناسبة العظيمة، فقد 
تم إع��داد وتوزيع )7 آالف و526 وجبة إفطار( مع )9 آالف 
و269 وجبة غداء، و)5 آالف و77 وجبة عش��اء( وبمجموع 

كيل يصل إىل )21 ألفًا و872 وجبة( خمتلفة«.

وق��ال: إن »هنالك وجبات طعام متفرق��ة جرى توزيعها أيضًا 
عىل الزائرين منذ اليوم الثالث عرش من ش��عبان املعظم، ومنها 
وجب��ة الغداء )500( وللعش��اء )50( وبمجموع كيل )550( 
وجبة طعام«، ولليوم الرابع عرش كانت الوجبات املوزعة عىل 
الزائرين للغداء بواقع )2000( وللعش��اء )100( وبمجموع 
)2100( وجبة طعام، اما اليوم اخلامس عرش فكانت الوجبات 
املوزعة عىل الزائرين لفرتة الغداء )2000( وللعشاء )2600( 

وبمجموع كيل )4600( وجبة«.
ولفت إىل أن »مضيف اإلمام احلسني )عليه السالم( قام بتوزيع 
وجبات رسيعة عبارة عن معجن��ات وعصائر بعدد )13 ألفًا( 

لكل واحدة منهام«.

النقيب: حرصنا خالل 

الزيارة الشعبانية المباركة 

على تقديم ثالث وجبات 

يومية )اإلفطار والغداء 

نت مختلف 
ّ

والعشاء(، تضم

أنواع األطعمة الضرورية 

والمفيدة للزائرين..
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صحة وسالمة الزائرين.. جهد مضاعف
وسام حسْيْين حممد، مسْيْيؤول املفرزة الطبية يف العتبة احلسينية 
املقدس��ة، حت��ّدث ل��� )األح��رار( عن أعامهل��م خ��الل الزيارة 

الشعبانية املباركة وأمهيتها يف ظل الظروف الصحية الراهنة.
وق��ال: »يف كل ع��ام وتزامنًا م��ع والدة منق��ذ البرشية احلجة 
املنتظ��ر )عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف( يف النصف من ش��هر 
ش��عبان املعظم، نس��تعد الفتتاح عدد من املفارز الطبية خلدمة 

الزائرين وتوفري احتياجاهتم الطبية«.
وتاب��ع حديث��ه، »أوىل املفارز ج��رى افتتاحه��ا داخل الصحن 
احلس��يني الرشي��ف يف قاع��ة معه��د اخلطاب��ة م��ن جه��ة باب 
الرج��اء، ومفرزة أخرى للنس��اء وموقعها يف ب��اب الكرامة يف 
الصحن احلس��يني الرشيف، والثالثة بجوار مستش��فى السفري 

اجلراح��ي،  مع مفرزة طبية يف املس��قف )رقم 1( يف منطقة بني 
احلرم��ني الرشيفني مقاب��ل باب الكرامة وكذل��ك مفرزة طبية 
للع��الج االويل والفوري داخل الصح��ن الرشيف قرب قاعة 

الترشيفات«.
وأضاف، »تم نرش )6 مفارز أخرى( من جانب قاطع النس��اء 
داخ��ل الصحن الرشيف، ابتداًء م��ن باب اإلمام احلجة )عليه 
الس��الم( وص��واًل إىل الطارم��ة الذهبية والري��ح املقدس ، 
فض��اًل عن افتتاح مفرزة داخ��ل رسداب اإلمام احلجة، والتي 

ضّمت إسعافات أولية وفورية للزائرين«.
ولفت حممد إىل أن »اخلدمات املقّدمة متت بمشاركة متطوعني 
يف املج��ال الصحي بلغ عدده��م )130 متطوع��ًا( دخلوا مع 
كوادرنا خطة االنذار للفرتة من )13 – 15 شعبان املعظم(«، 

في زيارة النصف من شهر 

شعبان المعظم، يتم 

االستعداد الفتتاح عدد 

من المفارز الطبية لخدمة 

الزائرين وتوفير احتياجاتهم 

الطبية..
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مبين��ًا أن »األخ��وة املتطوعني قدم��وا من حمافظ��ات )البرصة، 
ذي قار، واس��ط، ميس��ان وبغداد( ملش��اركة أخوهتم يف العتبة 
احلس��ينية املقدس��ة بأع��امل الطباب��ة  وتقديم الع��الج وخدمة 
الزائري��ن الكرام، دون أن ننس��ى الكوادر اخلدمي��ة من املفارز 

الطبية ألغلب املحافظات العراقية«.
وأّكد حممد أن »العتبة احلس��ينية املقدس��ة  كانت عىل اس��تعداد 
كام��ل لتقدي��م اخلدم��ات الطبي��ة للزائري��ن، كام ج��رى توفري 

العالجات الالزمة من مذخر العتبة املقدسة«.
أكثر من )620( موكبًا لدمة الزائرين

أما عىل مس��توى اخلدم��ات املقدمة من قبل املواكب احلس��ينية 
لزائ��ري الش��عبانية، فه��ي األخ��رى ج��رت بش��كل تنظيمي 
وبمتابعة من قبل قسم الش��عائر واملواكب احلسينية يف العتبتني 

احلسينية والعباسية املقدستني.
وقال احلاج رياض نعمة الس��لامن، رئيس القسم: »تم تسجيل 
أكثر من )620( موكبًا بش��كل رس��مي لدى القسم من داخل 
وخ��ارج العراق، والذين تم إلزامهم مس��بقًا بمراعاة اجلوانب 

الصحية خالل تقديم اخلدمات للزائرين«.
وأضاف، »لقس��منا تنس��يق عاٍل وعمل مش��رتك مع القيادات 
األمني��ة واحلكومة املحلي��ة يف حمافظة كربالء املقدس��ة؛ هبدف 
إصدار استامرة أمنية خاصة بكفالء املواكب والتي انطلقت منذ 

بداية )28( من شهر رجب وحتى العارش من شهر شعبان«. 
وأش��ار إىل أن »الزي��ارة الش��عبانية املباركة ش��هدت مش��اركة 
مواكب حس��ينية من دول إسالمية وإجنبية منها إيران؛ لتقديم 

خمتلف أنواع اخلدمات من بينها الطعام والرشاب للزائرين«.

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

19



جمعية كشافة الوارث..

إدارُة مجعية الكشافة أّكدت ل� )األحرار( استنفاَر جهودها 
خالل الزي��ارة املباركة، »بينها تش��كيل ِفرق اإلس��عاف 
ونرشها داخل وخارج الصحن احلسيني الطاهر، فضاًل 
عن أعامل الوقاية الطبية واالحرتازية للوقاية من كورونا 
فض��اًل عن مهام توعوية وتثقيفية تكون عىل متاس مبارش 

بالزائرين وخاّصة رشحية الشباب«.
وحتّدث كرار زيارة، مس��ؤول وحدة اإلعالم يف اجلمعية 

بش��كل عام عن مهام اجلمعية منذ تأسيسها وحتى كتابة 
هذه الس��طور قائاًل: »مجعيتنا باألس��اس تربوية، تس��عى 
لتأهيل الطاقات الش��بابية لألعامر من )9 � 17 سنة( عن 
طريق برامج ونش��اطات فكرية وعملية خمتلفة، ووصل 
عدد عنارصها منذ تأسيس��ها ع��ام 2013 إىل ما يقارب 
ال� )1000 عنرص( من حمافظات كربالء املقدس��ة وبابل 

وبغداد«. 

خدمات خاصة خالل الزيارات المليونية بجهود الشباب

 لتزايد أع���داد الزائري���ن الوافدين لمدينة كربالء المقدس���ة، وخاصة خ���الل الزيارات 
ً

نتيج���ة
 جهود أقس���ام وش���عٍب مختلفة تابعة للعتبة الحس���ينية 

ً
ظهر جليا

ُ
المليونية المباركة، ت

ز فيها أّن عمودها 
ّ
تها الحرص على س���المة الزائرين وإرشادهم، والممي

ّ
س���ة، مهم

ّ
المقد

الفقري العامل هم الشباب الحسينيون الذين يساهمون بتقديم الخدمات.
ش���باب جمعية كش���افة ال���وارث التابعة للعتبة المقدس���ة، أخذوا عل���ى عاتقهم القيام 
بأعمال مختلفة خالل زيارة النصف من شعبان المباركة، والتي تهدف باألساس الحتواء 

الشباب وتطوير إمكاناتهم المختلفة بما في ذلك إشراكهم بخدمة الزائرين.
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وأض��اف، »ع��ىل مس��توى الزي��ارات املليونية التي تش��هدها 
مدينتنا املقدس��ة، نس��تثمر طاق��ات ش��بابنا ومتطوعينا إلقامة 

الربامج والفعاليات املختلفة التي ختدم الزائرين«.
وم��ن ه��ذه الربامج ك��ام أوضح زي��ارة: »هي ف��رق اإلخالء 
واإلس��عافات االولية، وكذلك ِفرق دليل الزائر وفرق بطاقة 
احلس��يني )بطاقة تكتب فيها معلومات الزائر تساعده بالعثور 
علي��ه يف حال فق��ده( وغريها م��ن النش��اطات املوجودة عىل 

أرض امليدان«.
إجراءات احتازية

وأش��ار زيارة إىل أن »اجلمعية أعدت خالل الزيارة الشعبانية 
املبارك��ة، خّط��ة خاصة خلدم��ة الزائري��ن وتقدي��م اخلدمات 
الوقائي��ة واإلس��عافية هلم، إذ قامت بتش��كيل أكث��ر من )10 
نقاط إسعافية( داخل وخارج احلرم احلسيني الرشيف، فضاًل 
عن وج��ود ِفرق عىل مداخ��ل احلرم احلس��يني املطهر لتوزيع 

الكاممات واملعق��امت عىل الزائرين )هذا النش��اط يأيت ضمن 
االج��راءات االحرتازية للوقاية من ف��ريوس كورونا( إضافة 

اىل فرق التعفري اجلوالة داخل احلرم احلسيني وخارجه«.
خدمات جرت عل قدم وساق

بالنس��بة لإلحصاءات التي لدينا بخص��وص الفرق التابعة لنا 
)يق��ول زيارة( فإن »هناك أكثر من )150 حالة إس��عافية( تم 
نقلها للمفارز الطبية خارج احلرم احلسيني الرشيف وداخله، 
إضاف��ة إىل توزيع أكث��ر من )100 ألف كامم��ة( عىل الزائرين 

الكرام، و )500 علبة( من املعقامت.
ويلف��ت زيارة أيضًا إىل الدور الكبري الذي يقوم به املتطوعون 
يف اجلمعي��ة خالل الزي��ارات املليونية املبارك��ة، مبينًا »وصل 
عدده��م حت��ى اآلن إىل )800 متطوع( وت��م تدريبهم تدريبًا 
عاليًا من الناحية السلوكية والفنية؛ وكانوا خري عون ألخوهتم 

من العاملني يف اجلمعية«.
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قسم رعاية الحرم الشريف..

الحفاظ على نظافة المكان وخدمة 

الزائرين على مدار )24 ساعة(

يتطلع قس���م رعاية الحرم الش���ريف في العتبة الحس���ينية المقدس���ة،  الى تقديم أفضل 
الخدم���ات للزائري���ن الكرام، س���واء ف���ي االي���ام االعتيادية أو خ���الل الزي���ارات المليونية التي 

تحتضنها مدينة كربالء المقدسة.
وخ���الل زيارة النصف من ش���عبان المباركة ذكرى والدة موالن���ا اإلمام المهدي )عجل الله 
 
ً
تعالى فرجه الشريف(، كانت الخدمات تجري بانتظام عاٍل وانسيابية كبيرة، ولم تبتعد كثيرا
ت 

ّ
د

ُ
ة خاصة أع

ّ
ع���ن الخط���ط الموضوعة في آلي���ات تقديم الخدمات، مع ذلك فه���ي خط

ف عندها باحترام كبير.
ّ

 وشارك فيها منتسبو القسم بجهود رائعة نتوق
ً
مبكرا
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يضم القسم عمومًا، سبع شعب هامة وهي )شعبة النظافة، شعبة 
مهام الرساديب االربعة، شعبة التصحيف، شعبة السادة اخلدم، 
شعبة املكتبات، شعبة معمل غسل السجاد والبطانيات وشعبة 
الصحن  غسل  مجلتها  من  خمتلفة  بأعامل  تقوم  والتي  الصيانة(، 
باخرى  املفروش  السجاد  كامل  واستبدال  وتعفريه  الرشيف 
املنتسبني  وتوجيه  الصالة،  ترب  دواليب  إدامة  وكذلك  نظيفة، 

للتعاون يف ارشاد الزائرين كوهنم عىل متاس مبارش معهم.
احلرم  رعاية  قسم  رئيس  احلمداين  منتظر  )األحرار(  لْي  وحتّدث 
الزيارة  خالل  وخاصة  يقدمها  التي  االمور   مجلة  عن  الرشيف 
قائاًل:  النظافة  شعبة  عن  حديثه  ابتدأ  حيث  املباركة،  الشعبانية 
وتعقيمها  واملداخل  الرشيف  الصحن  )غسل  عملها  »يتضمن 
واستبدال كامل السجاد املفروش استعدادًا للزيارة، فضاًل عن 
جتهيز خطة املتاهة لتنظيم حركة الزائرين الكرام داخل الصحن 
والصيانة   النظام  حفظ  قسمي  مع  بالتعاون  الرشيف  واحل��رم 

واملواظبة عىل ادامة القواطع احلديدية«.
وأضاف، »اضطلعت الشعبة بأعامل إدامة مناهل املياه وتزويدها 
ب� )470( كارتون أقداح بواقع )1،000،410 قدح( تم رصفها 
الشعبانية فقط، وايضا استخدام )4 آالف  الزيارة  يومي  خالل 
وكذلك  الرشيفني،  واحلرم  الصحن  من  النفايات  لرفع   كيس( 
الزائرين،  حلركة  أك��رب  انسيابية  لضامن  املمرات  سجاد  رف��ع 
وكذلك رفع السجاد املتسخ ونقله لشعبة معمل غسل السجاد 
والبطانيات، وتكثيف أعامل التنظيف واإلدامة جلدران الصحن 
تالها  الرشيف،  احلرم  داخل  السقف  ومرايا  والزجاج  واحلرم 
سحب الرافعات الكهربائية اىل خارج الصحن الرشيف إلفساح 

املجال للزائرين الكرام«.
ومن األعامل األخرى بحسب احلمداين، »إدامة املتارب )اماكن 
الطبية  املفارز  التعاون مع  ترب الصالة( واستبداهلا، فضاًل عن 
الالزمة،  اخلدمية  باملعدات  وجتهيزها  املرضية  احلاالت  نقل  يف 
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املستمرة والتنظيف للممرات والقواطع  وكذلك أعامل اإلدامة 
يف عموم الصحن الرشيف ورفع الكاممات والِعلكة واملخلفات 
األخرى، مع توجيه منتسبينا للتعاون يف إرشاد الزائرين كوهنم 

عىل متاس مبارش معهم«.
شعبة مهام الرساديب األربعة

متّثل الرساديب املباركة صحنا ثانيا الحتضان الزائرين، وبالتايل 
واملكتبات  النظافة  شعبتا  هبا  تقوم  التي  األع��امل  بنفس  تقوم 
»التعفري  عرب:  احلمداين  أوض��ح  كام  الرشيف  الصحن  داخ��ل 
املستمر للصحن واحلرم الرشيف والرساديب واملداخل واملواقع 
املعقامت  انواع  بأجود  يوميا  ساعة   )24( خالل  كافة  الداخلية 
استخدام  تم  حيث  الصحة،  وزارة  قبل  من  واملجازة  املركزة 
كورونا  وب��اء  من  للوقاية  املعقامت  من  ل��رتًا(   140( من  أكثر 
الكهربائية  السالمل  صيانة  وكذلك  واالوبئة،  االمراض  وباقي 
وادامتها حيث يتم إطفاء سالمل الدخول وفتحها للخروج فقط 
لتنظيم إنسيابية احلركة وضامن عدم االزدحام أو االختناق وفرز 
الرجال عن النساء، فضاًل عن تنظيم وتنظيف عالمات الداللة 
واإلرشاد وكذلك توجيه املنتسبني بإرشاد الزائرين  كوهنم عىل 

متاس مبارش معهم«.
شعبة التصحيف

وعملت شعبة التصحيف عىل »تصحيف )850( كتابًا خمتلفًا من 
جمموع )1365 كتابًا( تم استالمها من شعبة املكتبات وإعادهتا 
الزيارة  يومي  خالل  الرشيف  الصحن  داخل  االستخدام  اىل 
فقط، وكذلك تسليم شعبة املكتبات )3000( نسخة من كتاب 
داخل  أشهر )رجب, شعبان, رمضان( إلضافتها  وأعامل  )فضل 
الرساديب األربعة  الصحن واحلرم واحلائر وتسليم شعبة مهام 

)700( نسخة من نفس كتاب األعامل املباركة«.
شعبة السادة الدم

جنائز  عىل  امليت  صالة  أعامل  »إنجاز  عىل  الشعبة  هذه  تعمل 
املتوفني، واستقبال الزائرين من اجلهات الرسمية وغري الرسمية، 
فضاًل عن متثيل العتبة احلسينية املقدسة حلضور مهرجان رشيفة 
بنت اإلمام احلسن )عليه السالم( املقام باملناسبة العطرة، وكذلك 
إرشاد وتوجيه الزائرات يف مداخل الصحن الرشيف، فضاًل عن 
معاجلة و تطهري املواقع والسجاد املتنجس داخل الصحن واحلرم 

الرشيفني والرساديب«.
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شعبة املكتبات
وتتمثل أعامهلا ب� »إدامة األرضحة املقدسة بصورة مستمرة ورفع 
أقمشة التربك التي وصل عددها خالل الزيارة ل� )324( كيسًا، 
إضافة إىل األقفال واهلدايا من أعىل االرضحة، ومجع املفقودات 
الذهبية  املكتبات  وإدام��ة  تنظيم  وأيضًا  وغريها،  واملسبحات 
وتنظيم  واملصاحف  بالزيارات  اخلاصة  بالكتب  وتزويدها 
املمرات والقواطع لتنظيم سري الزائرين، وكذلك إدامة وتنظيف 
املكتبات اجلدارية وبني احلرمني الرشيفني ويف املقربة الشريازية 
بالكتب  وتزويدهم  السالم(  )عليه  احلسني  اإلم��ام  ومدرسة 
خمتلفًا  كتابًا   )3220( اضافة  عن  فضاًل  الالزمة،  والزيارات 
 )4500( مع   ) الصاحلني  ضياء  اجلنان،  مفاتيح  )مصاحف، 
وكذلك  عاشوراء،  زيارة  كتاب  و)2200(  ورقية  زيارة  كتاب 
لشعبة  املمزقة  أو  التالفة  من  خمتلفًا  كتابًا   )1365( سحب 

التصحيف من أجل إدامتها«.
غسل السجاد والبطانيات

تضطلع  بأعامل غسل السجاد والبطانيات شعبة خاصة، تتمثل 

بمعمل غسل السجاد والبطانيات، ومتثلت أعامل خالل الزيارة 
املباركة بغسل )730( سجادة خمتلفة القياس وبأكثر من )470 
( مرتًا مربعًا، وايضا غسل )8240( بطانية وتسليمها لألقسام 
من  قطعة   )190( غسل  وكذلك  للزيارة،  استعدادًا  واملواكب 

الكاربت )املوكيت( وبأكثر من )1600( مرت مربع«.
شعبة الصيانة

وختتص هذه الشعبة ب�غسل »القبة الرشيفة واملنارتني الساميتني 
التعاون مع  وهتيئة سطح الصحن الرشيف وإدامته، فضاًل عن 
البوسرتات  لنصب  الرشيف  الصحن  داخ��ل  املعنية  األقسام 
املاء  النفايات وأقداح  بالزيارة، بام يف ذلك نقل أكياس  اخلاصة 
واحلاويات  املتارب  وصيانة  الرشيف  الصحن  إىل  املخازن  من 
من  واملفروشات  السجاد  نقل  وكذلك  وهتيئتها،  وأغلفتها 
والبطانيات  السجاد  غسل  معمل  شعبة  إىل  الرشيف  الصحن 
وبالعكس؛ إلعادة فرش الصحن واحلرم الرشيف والرساديب 

املباركة«.
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قسم  رئيس  دكة  ابو  االمري  عبد  فاضل  احلاج  اكده  ما  هذا 
رعاية ومحاية الصحن اخلارجي ومداخله قائاًل: 

اخلدمات  افضل  لتقديم  االستعدادات  مجيع  متت  ان  بعد 
املنترشين  منتسبينا  خالل  من  شعبان  من  النصف  زيارة  يف 
وبدعم  االختصاصات  وبمختلف  املنطقة  مفاصل  مجيع  يف 
افضل  تقديم  تم  حيث  متطوع،   )1700( حوايل  واسناد 
واالمنية  والصحية  اخلدمية  االجتاهات  مجيع  يف  اخلدمات 
استنادًا اىل توجيهات سامحة املتويل الرشعي للعتبة احلسينية 

املقدسة.
املؤمنني  مجيع  جهود  تكللت  ورعايته  اهلل  بفضل  مضيفًا: 

اىل  نبتهل  وُكلنا  بالنجاح  ومتطوعني  منتسبني  من  املثابرين 
اهلل ان يتقبل االعامل واحلمد هلل سبحانه وتعاىل عىل وصول 
واخر  غانمني،  ساملني  واهاليهم  مدهنم  اىل  الكرام  ال��زوار 

دعوانا ان احلمد هلل رِب العاملني.
شعبة  مسؤول  عزيز  كريم  حممد  االستاذ  قال  جانبه  ومن   
االمنية  اخلطة  إع��داد  تم  ان��ه  القسم:  يف  املواكب  تنسيق 
توزيع  وتم  ومدروس  تفصييل  بشكل  والوقائية  واخلدمية 
االخوة املتطوعني من املؤسسات واهليئات احلسينية جنبا اىل 
املسؤوليات  قواطع  عىل  القسم  منتسبي  اخواهنم  مع  جنب 

ضمن املحاور الرئيسة ملداخل مركز املدينة القديمة.

تقرير: أمحد القايض

ع
ّ

بمشاركة أكثر من )1700( متطو

قسم رعاية وحماية الصحن الخارجي 

مهام ونشاطات كبيرة
أعلنت إدارة قسم رعاية وحماية الصحن الخارجي في العتبة الحسينية المقدسة عن نجاح 
خططه االمنية والخدمية والوقائية بصورة انس���يابية في الزيارة الشعبانية المباركة ونتيجة 
للجهود المتضافرة بين االخوة مس���ؤولي ومنتسبي القسم واالخوة المتطوعين، وتوفير 

سبل الراحة والحفاظ على أمن الزائرين ضمن إجراءات امنية وخدمية وصحية وقائية.
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مضيفا: بلغت اعداد املتطوعني قرابة )1700( متطوع  ألربع 
هتيئة  تم  حيث  املحافظات،  كافة  ومن  ومؤسسة  هيأة  عرشة 
املكان املناسب ملبيت وراحة االخوة خالل فرتة الزيارة اضافة 
اىل جتهيزهم بثالث وجبات طعام يوميا، ناهيك عن جتهيزهم 
بمعدات الوقاية من )الكاممات، واجهزة التعفري، واالسعافات 

االولية(.
واكد: ان اخلطة االمنية كانت مرنة وسهلة ضامنًا لراحة وتأدية 
مراسيم الزيارة وتوفري األجواء العبادية املناسبة لزائري مرقد 
االمام احلسني واخيه ايب الفضل العباس )عليهام السالم(، واما 
ما خيص اجلانب اخلدمي فتم هتيئة كوادر من املتطوعني إلدامة 
وتنظيف شوارع وازقة املدنية القديمة وبالتعاون مع اخواهنم 

منتسبي الشعبة اخلدمية يف القسم وعىل مدار )24( ساعة.
وبني: تم اعداد خطة صحية ووقائية تناولت التوعية والتثقيف 
اخلطة  ودخلت  الزيارة،  ايام  طيلة  كورونا(  )فريوس  بخطر 
حيز التنفيذ من خالل هتيئة كوادر خاصة باإلسعافات االولية 
من االخوة املتطوعني وجتهيزهم بكافة االجهزة واملستلزمات 

الوقائية وذلك لتغطية الشوارع واالزقة يف املدينة.
وحدة  مسؤول  الرساجي  عيل  عمر  االستاذ  قال  جانبه  ومن 
االعالم: وقع عىل عاتق الوحدة نقل االجواء العبادية للزيارة 
املباركة بكافة جوانبها الفيديوي والصوري واملقروء وبام خيدم 
االسالمي  العامل  اىل  السالم(  )عليهم  النبوة  بيت  ال  مذهب 
وخدمات  تسهيالت  قدمنا  كذلك  ساعة،   )24( مدار  وعىل 
النصف  ليلة ويوم  الشعائر  لنقل  الفضائيات  كبرية ألصحاب 
من شعبان من خالل توفري كافة التسهيالت لألخوة الصحفيني 

من  اكثر  بلغت  التي  الفضائية  القنوات  وعمل  واالعالميني 
مع  بالتنسيق  الزيارة، وذلك  مراسيم  لنقل  قناة فضائية   )28(
العتبة  الفضائيات يف  تنسيق  االعالم ووحدة  االخوة يف قسم 

املقدسة.
للزائرين  القسم  قدمها  التي  املهمة  االخرى  اخلدمات  ومن 
الوافدين وهي توفري خدمة االتصال املجاين عن طريق مركز 
االخ  الوحدة  مسؤول  اكده  ما  هذا  واملفقودات،  املفقودين 
صالح مهدي مسعود: حيث تم توفري خدمة االتصال املجاين 
للزائرين عن طريق اهلاتف اخلاص باملركز بالتنسيق مع رشكة 
رشكة  مع  بالتنسيق  نقالة  هواتف  اربعة  توفر  مع  سيل  عراق 

اسياسيل.
االهتامم  هو  امهها  ومن  اخلدمات  من  مجلة  املركز  قدم  وبنّي: 
االتصال  بشبكة  اسامئهم  بنرش  وذل��ك  التائهني  باألطفال 
املقدستني،  العتبتني احلسينية والعباسية  باملفقودين يف  اخلاصة 
كام استعان املركز بحدود )10( من االخوة املتطوعني لغرض 
يف  واملتواجدة  املنترشة  املواكب  يف  الصحيحة  املعلومة  ايصال 
املدينة املقدسة، وكام وقع عىل عاتق املركز االهتامم واالحتفاظ 
معلومات  مجيع  لتدوين  وذلك  الكرام  الزائرين  بمفقودات 

املفقودات.
اخلارجي  الصحن  ومحاية  رعاية  قسم  ان  بالذكر:  جدير 
ومداخله، يقدم خدمات نوعية ومعنوية يف الزيارات املليونية 
خالل العام، كام يتم هتيئة اكثر من )1700( متطوع يشغلون 

اجلانب اخلدمي واالمني خالل فرتة الزيارات املليونية.
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ذكُر غيبِة اإلمام    في كتب
المتقدمين قبل وقوعها
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والثالث  الثاني  القرنين  ف��ي  المتقدمين  إن  ف��إم��ا 

الهجريين كانوا يعلمون الغيب فسجلوا في كتبهم 

ذلك وهذا ال يقوله عاقل، وإما أنهم نقلوا ذلك عن 

وال  الحق،  وه��و  كتبهم  في  وسجلوه  الهدى  أئمة 

عقل.
ُ
احتمال آخر ي

تعالى  الله  االمام )عجل  مؤلفون كتبوا حول غيبة 

فرجه الشريف( 

1���� ابراهيم بن صالح األنامطي، ثقة وله كتاب الغيبة، وكان 
معارصا لإلمام الباقر )عليه السالم( ) ت 114ه�(، وهذا 
يعني أنه ألف كتابه هذا يف أواخر القرن اهلجري األول أو 
خالل النصف األول من القرن اهلجري الثاين، فكيف علم 

هذا الراوي بأمر الغيبة يف ذاك الوقت؟!.
كتاب  له  النهاوندي،  األمح��ري  اسحق  بن  ابراهيم   ����  2

الغيبة.
3���� احلسن بن حممد بن سامعة، له كتاب الغيبة.

4� عيل بن حممد بن عيل، له كتاب الغيبة.
5� العباس بن هشام أبو الفضل النارشي، تويف سنة 220ه� 

. له كتاب الغيبة.
والشاعر احلمريي الذي عاش يف القرن الثاين اهلجري وتاب 
عىل يدِّ الصادق )عليه السالم( ذكر غيبة االمام )عجل اهلل 
تعاىل فرجه الرشيف( يف شعره، وكان يل منشور حوله قبل 

أسبوعني، فلرياجعه املهتم.
الغيبة كانت متداولة بني االصحاب،  لنا أن فكرة  ويتضح 
وإن كان بعض املصنفني الذين ذكرهتم من الواقفة، فصنفوا 
وأخطأوا يف تشخيص صاحب الغيبة، وما هيمنا هو طرحهم 

فكرة الغيبة آنذاك قبل سنة )260( هجرية. 
كلامت أعالمنا: 

فقال سعد بن عبد اهلل القمي: »وقد رويت األخبار الكثرية 
وكتاب  والدت��ه«،  الناس  عىل  ختفى  القائم  ان  الصحيحة: 
القمي، ص  املقاالت والفرق، أليب خلف سعد األشعري 
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قبل  أي  299ه���،  سنة  متوىف  وسعد   ،139
وقبل  )306ه����(  ال��ص��دوق  الشيخ  والدة 
الكليني  الشيخ  كتابة  وقبل  الطويس  والدة 
كتابه )الكايف( وقبل كتابة النعامين )الغيبة(...
ما  )ثم  سابقا:  املعتزيل  الرازي  قبة  ابن  وقال 
زالت االخبار ترد بنص واحد عىل آخر حتى 
فلام مات  السالم(  بلغ احلسن بن عيل )عليه 
إىل  رجعنا  بعده  واخللف  النص  يظهر  ومل 
الغيبة  قبل  رووها  أسالفنا  كان  التي  الكتب 
فوجدنا فيها ما يدل عىل أمر اخللف من بعد 
احلسن )عليه السالم( وأنه يغيب عن الناس 
وأن  ختتلف  الشيعة  وأن  شخصه،  وخيفى 
أن  فعلمنا  أمره،  من  حرية  يف  يقعون  الناس 
أسالفنا مل يعلموا الغيب وأن األئمة )عليهم 
السالم( أعلموهم ذلك بخرب الرسول )صىل 
الوجه  هذا  من  عندنا  فصح  وآله(،  عليه  اهلل 

هبذه الداللة كونه ووجوده وغيبته...(. 
ومن كتابه نقض االشهاد، نقله عنه الصدوق 
يف كامل الدين ومتام النعمة، ص 143، وكالم 
ابن قبة موافق لكالم سعد بن عبداهلل املتقدم، 
متوىف حوايل سنة 317ه�، وحينها  قبة  وابن 
كان الشيخ الصدوق صبيا مل تظهر كتبه، ومل 
يكن الكايف للكليني قد اكتمل وانترش، وكذا 

سائر كتب االمامية الشهرية.
وال يمكن التشكيك بام قاله سعد وابن قبة، 
املوسوعات  تأليف  قبل  مسطورا  لكونه 
الشيخ  يفرتي  أن  يتصور  وال  احلديثية، 
الصدوق �� حاشاه �� وينسب كالما البن قبه مل 
يقله، ويف ذلك تعريض نفسه للفضيحة لتوفر 
النقض  حينها  ويكون  آنذاك،  قبة  ابن  كتاب 
بالرد  اخلصوم  تربص  مع  هذا  سهال،  عليه 
فالصدوق  أخطاءهم،  وترصد  اإلمامية  عىل 
االشهاد  نقض  قبة  ابن  كتاب  عن  نقل  إنام 
العلوي صاحب  الذي كتبه ردا عىل أيب زيد 

كتاب االشهاد..
قال الشيخ الصدوق ) ت 381ه�( يف)كامل 

روى  »وقد   :)74 ص  النعمة،  ومتام  الدين 
أن صاحب هذا االمر هو الذي ختفى والدته 
عىل الناس ويغيب عنهم شخصه لئال يكون 
الذي  هو  وأنه  خرج  إذا  بيعة  عنقه  يف  ألحد 
يقسم مرياثه وهو حي ، وقد أخرجت ذلك 

مسندا يف هذا الكتاب يف موضعه«.
السالم(  )عليهم  األئمة  أن  »وذل��ك  وق��ال: 
ووصفوا  السالم(  )عليه  بغيبته  أخ��ربوا  قد 
نقل عنهم واستحفظ يف  فيام  لشيعتهم  كوهنا 
الصحف ودون يف الكتب املؤلفة من قبل أن 
تقع الغيبة بامئتي سنة أو أقل أو أكثر، فليس 
أحد من أتباع األئمة )عليهم السالم( إال وقد 
ذكر ذلك يف كثري من كتبه ورواياته ودونه يف 
التي تعرف باألصول  الكتب  مصنفاته وهي 
مدونة مستحفظة عند شيعة آل حممد عليهم 
السالم من قبل الغيبة بام ذكرنا من السنني..«.

يف  548ه����(  )ت  ال��ط��ربيس  الشيخ  وق��ال 
مجلة  »ومن  اهل��دى(:  باعالم  الورى  )اعالم 
الشيعة:  م��ن  واملصنفني  املحدثني  ثقات 
الزراد، وقد صنف كتاب  احلسن بن حمبوب 
املشيخة الذي هو يف أصول الشيعة أشهر من 
بأكثر  الغيبة  زمان  قبل  وأمثاله  املزين  كتاب 
من مائة سنة، فذكر فيه بعض ما أوردناه من 
أخبار الغيبة، فوافق اخلرب اخلرب، وحصل كل 
ما تضمنه اخلرب بال اختالف، ومن مجلة ذلك: 
ما رواه عن إبراهيم اخلارقي، عن أيب بصري، 
عن أيب عبد اهلل )عليه السالم( قال: قلت له: 
»لقائم  يقول:  السالم(  )عليه  أبو جعفر  كان 
آل حممد )عليه السالم( غيبتان واحدة طويلة 
يا  »نعم  يل:  فقال  وقال:  قصرية«،  واألخرى 
أبا بصري، إحدامها أطول من األخرى ثم ال 
خيتلف  حتى   - ظهوره  يعني   - ذلك  يكون 
ولد فالن، وتضيق احللقة، ويظهر السفياين، 
وقتل،  موت  الناس  ويشمل  البالء،  ويشتد 
وح��رم  تعاىل  اهلل  ح��رم  إىل  منه  ويلجؤون 

رسوله )صىل اهلل عليه وآله وسلم(«.

املْيْيفْيْييْيْيد ) ت  الْيْيشْيْييْيْيخ  وقْيْيْيْيال 
العرشة  الفصول  ف  413هْيْيْي( 
األخبار  كانت  »فقد  الغيبة:  ف 
حممد  آل  أئمة  من  تقدم  عمن 
متناصة،  الْيْيسْيْيالم(  )عليهم 
من  املنتظر  للقائم  بد  ال  بأنه 
من  أطْيْيول  إحْيْيدامهْيْيا  غيبتني، 
الاص  خبه  يعرف  األخرى، 
ف القرصى وال يعرف العام له 
مستقرا ف الطول، إال من تول 
ول  أوليائه،  ثقات  من  خدمته 
بغ�ه  االشتغال  إل  عنه  ينقطع 
مْيْيوجْيْيودة ف  بذلك  واألخْيْيبْيْيار 
قبل  اإلمامية  الشيعة  مصنفات 
وجْيْيده  وأبْيْييْيْيه  حممد  أيب  مولد 
حقها  وظهر  السالم(،  )عليهم 
والسفراء  الوكالء  ميض  عند 
اهلل،  رمحهم  سميناهم  الذين 
بالغيبة  رواهتْيْيْيا  صْيْيدق  وبْيْيْيان 
الطول، فكان ذلك من اآليات 
ذهبت  ما  صحة  ف  الباهرات 
إلْيْييْيْيه اإلمْيْيامْيْييْيْية ودانْيْيْيت بْيْيه ف 

معناه«. 



دية
ّ

د من أنوار العترة المحم
ّ

الكربالئي المتوق
الشاعر الحسيني محمد علي النصراوي

يف اآب مــن عام 2019، �صّجت الأو�صــاط الكربالئية بخرب 
رحيــل ال�صاعــر احل�صينــي احلاج حممــد علــي الن�صراوي، 
اأحــد اأعمــدة ال�صعــر احل�صينــي وال�صعبي يف العــراق، بعد 
م�صــرة من جهــاد النف�ــس والكلمة على طريــق اأهل البيت 

)عليهم ال�صالم(.
الن�صــراوي، ب�صيبتــه البهّيــة و)عقالــه( العراقــي، ُعرَف 
حمّبــًا ودودًا و�صاحب خلٍق جميــل وعطاء مل ين�صب حّتى 
يف اأيامــه الأخرة من �صنواته الثمانــن، فقد كتَب ق�صائد 
مهّمــة رّددها كبار الرواديد احل�صينين على منابر العزاء، 
ومنا�صبــات اأفراح العرتة الطاهــرة، كما كانت له م�صاركات 
فاعلــة يف املهرجانــات التــي كانــت ُتعقــد )�صــرًا( داخــل 
البيــوت الكربالئية اأبان النظام البائد، ف�صاًل عن املحافل 

ال�صعرية للعتبات املقّد�صة وحمّبي الأئمة الأطهار.
ومــن عــرف هــذا ال�صاعــر الطافــح باملحّبة واجلمــال، كان 
يلم�ُس فيه �صدقه ونقاء قلبه. كانت كربالء بالن�صبة اإليه 
هي اجلّنة ولي�س هناك مكان اآخر بعدها، يناديه ال�صغار بـ 
)جّدي( والكباُر بـ )اأخّينا الع�صيد( وال�صعراُء بـ )اأ�صتاذنا 

الرائع امللهم(.

من أين نبدأ؟
كانت حلادثة استشهاد الزائرين املشاركني بعزاء ركضة طويريج 
اخلالدة، يف باب الرجاء للمرقد احلسيني الطاهر، عام )1441 
حمّمل  رحيل  أّن��ه  إال  الكبري،  وحزهنا  صداها  م(   2019  � ه 
بالسعادات أيضًا، فهم لّبوا نداء )يا حسني( وافتدوا بأرواحهم 

وأبداهنم عىل طريق أيب األحرار )عليه السالم(.
)رمحه  النرصاوي  شاعرنا  رحيل  عاَم  كان  احلزين،  العام  هذا 
بالوالء  نافحة  قصيدًة  كتَب  أنه  اجلميلة  املفارقة  أن  إال  اهلل(، 
اهلل(،  )رمحه  الزغري  محزة  املال  احلسيينني  الرواديد  عميد  قرأها 
والتي خيّلد هبا شهداء حادثة استشهاد الزائرين عند باب )قايض 
احلاجات( والتي شهدها العام )1386 ه� � 1966 م( ومطلعها 
ولذلك  )سعيها(،  بمعنى  سعواهنْة(  انشكْر  حظهة  سعد  )يا 

كانت البداية منها، حيث يقول النرصاوي )رمحه اهلل(:

ي��ا �س��عد حظه��ة ان�س��كْر �س��عوانهْة
يا �س��عد حظه��ة انقب��ْل منه��ا العمْل
ب�سح��ن اأب��و ال�سّجاد وافه��ة الأجْل
ب��ن م��ا ترك���ض و�ساهده��ْة املُ�ساْب
جاي��ة توا�س��ي �سب��ل داح��ي الب��اْب
جاي��ة تلب��ي النه���ضْ ين�س��ر الديْن
�سدوره  اندا�سْت    مثل   �سدر   احل�سْن!
لأج��ل اأبو ال�سّجاد ج��ادْت بالأعماْر
بنف�ِض اأر���ضِ الواقعة ونف�ِض النهاْر!
"زه��ْر" نّي��ة  مث��ل  العده��ة  نّي��ة 
ومنهةمث��ل حلر عواقبهة اعلة خْر
امل��اآْب وح�س��ن  بجناته��ة  ف��ازت 
خل�س��ْت بي��وم احل�س��ْر م��ن احل�ساْب

جنانهْة وف�سيح  ال��رح��م��ة  ن��ال��ت 
زل��ْل مت  وم���ا  �سيئاتهة  وامن��ح��ت 
ب���ن م���ا ج��ان��ت جت��ي��ْم اأح��زان��ه��ْة
الرتاْب علة  احل�سن  الطاح  ب�ساعة 
ه�����وْت جل��ل��ه م��ع��ّف��رة ب��رتاب��ن��ه��ْة
ُم��ع��ْن امل��ال��ة  لنه�سة  وت�ستجيْب 
وا���س��ت��ْه ب���اأرواح���ه���ْة واأب���دان���ه���ْة
الأن�����س��اْر وي��ة  اأ���س��م��اَءه��ة  �سّجلْت 
وب��ن��ف�����ض ن���ي���ات���ه���ْة واإمي����ان����ه����ْة
"ُبريْر" ونّية  "عاب�ْض"  نّية  ومثل 
خ��امت��ة اأم�����ره ح��ظ��ه ب��غ��ف��ران��ه��ْة
م�ساْب اأعظم  لت  ح�سّ وبال�سهادة 
بر�سوانهْة! تب�سْر  خ��ْل  بالوجه 
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كربالء.. نفحات الوالدة
ُع���رف ش��اع��رن��ا ال��راح��ل ب��اس��م )حم��م��د عيل 
)حممد  هو  احلقيقي  اسمه  بينام  ال��ن��رصاوي(، 
مدينة  يف  املولود  النرصاوي(،  محد  املجيد  عبد 
م(،   1932( عام  السالم(  )عليه  الشهداء  سيد 
أهل  بخدمة  أع��امره��ا  وهبت  حسينية  ألرسة 
فجاء  أمرهم،  وإحياء  السالم(  )عليهم  البيت 
الباسل،  عرينها  بظّل  حسينيًا  شباًل  املولود  هذا 
جيله  أبناء  يصحب  الطفولة  مرحلة  يف  وراح 
لتعّلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم يف 
)الكتاتيب الكربالئية(، ليلتحق بعدها باملدارس 
االبتدائية  م��راح��ل  أك��م��ل  حيث  النظامية، 
بإعداد  اخلاصة  الدورات  يف  واشرتك  والثانوية، 
وأصبح  تدّرج  ثم  معّلاًم،  منها  وختّرج  املعلمني، 

مديرًا ملدرسة )بني حسن( يف كربالء.
ومل يتوّقف )رمحه اهلل( عند هذا احلد، فقد دفعه 
وختّرج  )احلقوق(  كلية  دخول  إىل  للتعّلم  شغفه 
إكامل  نحو  املهمة  خطوته  بعدها  ليخطو  منها، 
الدراسات العليا يف القاهرة، والتي ُقبل فيها، إال 
يصبو  كان  ما  إكامل  دون  حاله  أصابه  مرضًا  أن 
وإج��راء  وطويلة  لفرتة  دام  ع��الج  وبعد  إليه، 
اضطرته  بأملانيا،  )املِعدة(  يف  جراحية  عمليات 
تعيينه  تم  حيث  مدينته،  إىل  أخرى  مّرة  للعودة 
املناهج  إع��داد  عىل  وم��س��ؤواًل  تربويًا  مرشفًا 

واالمتحانات.
عىل  الشباب،  مرحلة  خ��الل  حصل  وأن��ه  كام 
فتم  )املكتبات(،  جمال  يف  العايل  الدبلوم  شهادة 
املدرسية  املكتبات  عىل  اإلرشاف  مهّمة  إسناد 

افتتاح هيئة الشعراء والرواديد نهاية عام 2003
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إليه يف املحافظة، ومن ثم ُأحيَل عىل التقاعد عام 
)1980 م(.

اهلل(  )رمحه  كان  عضال،  بمرض  إصابته  ورغم 
شهادته  أهلته  ولذلك  للعمل،  وحمبًا  شغوفًا 
املحاماة،  ملامرسة  )احلقوق(  جمال  يف  اجلامعية 

التي بقَي يزاوهلا ملدة )15 عامًا(.
أبو بسمن.. شاعرية مبكرة

اهلل  )رمح��ة  النرصاوي  عيل  حممد  الشاعر  نظم 
حياته،  من  مبّكر  وقت  يف  الشعر  وكتب  عليه( 
من  )األح�����رار(  عليه  وق��ف��ت  م��ا  وب��ح��س��ب 
حياته  عن  وهناك  هنا  من  وإضاءات  معلومات 
ثالثة عرش  بعمر  البداية  كانت  فقد  اهلل(،  )رمحه 
قصائد  وكتب  بالفطرة،  شاعرًا  كان  فقد  عامًا، 
يف الشعر الفصيح والشعبي انبأت عن شاعريته 
املبّكرة، كام أن حلضوره املجالس احلسينية برفقة 
التي  الشعر  حمافل  وكذلك  اهلل(  )رمح��ه  وال��ده 
يعقدها الشعراء الكبار أمثال الشاعر الكربالئي 

الكبري الشيخ حمسن أبو احلب )رمحه اهلل( دورها 
الكتابة  يف  ألدوات��ه  وامتالكه  موهبته  صقل  يف 

الشعرية.
الشعبية  القصائد  كتابة  يف  اهلل(  )رمح��ه  وب��رَز 
كبار  بعد  فيام  تالقفها  التي  احلسينية،  واملراثي 
الرواديد احلسيينني، فذاعت شهرته وتّم له األمر 
شاعرًا فّواحًا بأمجل العبارات والصور الشعرية 
التي كتبها بصدق وإحساس كبري يف حرة آل 

البيت الكرام )عليهم السالم(.
وبال شك، أن من يعيش بالقرب من احلرتني 
الفضل  أيب  وأخيه  احلسني  لإلمام  املطهرتني 
)عليهم  األطهار  األئمة  مراقد  وكذلك  العباس 
متتزج  الربانية  األقامر  هذه  هالة  فأن  السالم(، 
الشعرية  بانثياالته  وتنصّب  الشاعر  خياالت  يف 
تكون  الشعرية  فالصورة  لذلَك  ال��ورق،  عىل 
ومؤّثرة  للقلوب  وحمّببة  السمعية  للذائقة  أقرب 
أو  الشاعر  يقرأ  أن  ملجّرد  الدموع  إىل حٍد ذرف 

باب قاضي الحاجات في المرقد الحسيني الطاهر

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

32



ينشد الرادود من عىل املنرب احلسيني اخلالد. هذا األمر نجده 
هذه  أبناء  من  اآلخرين  والشعراء  النرصاوي  الشاعر  عند 
املدينة الثرّية بتارخيها وشخوصها وأحداثها املسّجلة يف ذاكرة 

الزمان.
واملراثي  الشعبي  بالشعر  ال��ن��رصاوي  الشاعر  ُع��رف  وق��د 
له  وقرأ  )الفصيح(،  القريض  الشعر  كتابة  من  أكثر  احلسينية 

رواديد ُكثر، أبرزهم الرادود احلسيني املال محزة الزغري.
حتّدث  الروضتني(،  )صدى  جملة  معه  أجرته  سابق  لقاء  ويف 
حيث  الشباب،  أيام  ذكرياته  بعض  عن  النرصاوي  الشاعر 
املجالس  كأبناء جيله من احلسينيني حيرون  إنه »كان  قال: 
احلسينية للشيخ عبد الزهراء الكعبي والشيخ هادي الكربالئي 
والشيخ رديف الكربالئي )رمحهم اهلل(، والتي كانت تأثر يف 

نفوسهم وقلوهبم وتدفعهم للسري عىل النهج القويم«.
زمالء  من  البعض  بصحبة  يذهب  »كان  أنه  أيضًا  ويضيف 
ودراسة  العلم  لطلب  الكعبي  الشيخ  مدرسة  إىل  املدرسة 

وكتبًا  الندى(  )قطر  كتاب  عنده  درسوا  كام  الدينية،  العلوم 
يف  أفادته  ولغوية  أدبية  ملكة  بصنع  منها  استحصل  أخرى 
حياته وكتابته للشعر، كام ودرس كتاب )رشحة األلفية البن 

مالك( عىل يدي الشيخ هادي الكربالئي«.
النهضية احلسينية »ال للظلم«

تكريم  حلفل  فيديو  بمقطع  )الكامريا(  ذاكرة  لنا  احتفظْت 
الراحل  وال��رادود  الشاعر  مع  النرصاوي  عيل  حممد  الشاعر 
عزيز الكلكاوي يف دار السيد يوسف الرشويف )رمحهم اهلل( 
عام )2002(، وقد وقف )رمحه اهلل( بشموخ كبري وراح ينثر 
قصائده التي تغّنت بحّب آل البيت األطهار )عليهم السالم(، 
يف الوقت الذي كان النظام البائد يقّوي قبضة بطشه.. ولكن 
يعيش أيامه األخرية التي انزاح معها الثقل عن صدور الشيعة 
إقامة  عىل  املحّبون  يرص  كان  فيام  أمجع،  والعراقيني  املوالني 
العزاء والذكر احلسيني )رّسًا(، انزاحت هذه الغّمة.. وتنّفس 

الناس الصعداء.
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كتب )رحمه الله( هذه القصيدة بعد 

أشهر من اندالع االنتفاضة الشعبانية 

سة، 
ّ
المباركة في كربالء المقد

وأراد ترجمة شعور الحزن بسبب 

الظلم الذي لحق بالمدينة والعتبتين 

المقدستين:

ت وحشة حضرتك مر عليها أشهوْر
َ
بك

مسدودة اومظلمة اوحرس فوك 

السوْر

 من كاْن
ً
وغيرك ما نبايع كائنا

ة على اإلنس والجاْن
ّ

لمن يظهر الحج

هيبتنة وحمانة اوحرز لإليماْن

اشلون نبايع غيرك وانت القائد دنيا 

اودين



التحّية  آالف  صاحبها  -ع��ىل  املهدوّية  القضّية  كانت  وملّ��ا 
والثناء - من القضايا املهّمة، ونحن نعيش احلرمان من أنواره 
املزّيفني  األدعياء  كثرَة ظهور  الكربى، ونرى  غيبته  املباركة يف 
اّلتي متّر عىل اإلسالم، ما دعا املجلس  العصيبة  الفرتة  يف هذه 
العلمّي ملؤّسسة الدليل للدراسات والبحوث العقدية يف العتبة 
احلسينية املقدسة رضورة االهتامم هبذه القضّية وكتابة األبحاث 
ومن  فيها،  احلّق  إىل  املؤمنني  إلرشاد  هبا  املتعّلقة  والدراسات 
البحوث املهمة املطروحة يف هذا الشأن هو جمموعة الدروس 
عىل  الطبيّس(  الدين  نجم  )الشيخ  اهلل  آية  سامحة  ألقاها  اّلتي 
البارزين  األساتذة  من  وهو  املقّدسة،  قمٍّ  مدينة  يف  طاّلبه 

املتخّصصني يف أبحاث القضّية املهدوّية، وقد تناوهلا بأسلوٍب 
الفقه  املّتبع يف دروس  الرصني  علميٍّ جديٍد حياكي األسلوب 
أروقة  يف  املتعارفة  اخل��ارج  البحث  مستوى  عىل  واألص��ول 
املباركة؛ وقد عملت املؤسسة عىل تنظيم تلك  العلمّية  احلوزة 
البحوث ومراجعتها وطبعها؛ لتعّم الفائدة منها، ومحلت اسم 
جديدة  حتليلية  دراسة  املهدوّية(،  القضّية  يف  علمّيٌة  )بحوٌث 
تعاىل  اهلل  )عجل  املهدي  االمام  بقضية  خاصة  موضوعات  يف 
فرجه الرشيف( آلية  اهلل الشيخ نجم الدين الطبيّس، ومراجعة 
وصدر  املحقق  حمسن  الشيخ  اخلزرجي،  الدين  صفاء  الشيخ 
العتبة  يف  العقدّية  والبحوث  للدراسات  الدليل  مؤّسسة  عن 

ق 
ّ

ذي تتدف
ّ
 هو الرافد ال

ّ
ان الفكر العقدي

منه حياة اإلنس���ان بكّل صورها وأشكالها، 
ات 

ّ
بس���لوكي ���م 

ّ
تتحك ت���ي 

ّ
ال األداة  وه���و 

ذي 
ّ
اإلنس���ان ومواقفه، وهو الهاجس ال

 تمنحه 
ً

يؤّرقه ل���و لم يجد إجاب���اٍت مقنعة
ه المقتضي 

ّ
الطمأنين���ة واالس���تقرار، فكأن

���ذي تنبثق 
ّ
الختي���ار نم���ط منه���ج الحياة، ال

ات 
ّ
س���لوكي نح���و  الدواف���ع  جمي���ع  من���ه 

���ة 
ّ
���ة والحياتي

ّ
اإلنس���ان وممارس���اته الفكري

���ر اهتم���ام جمي���ع 
ّ

���ة، وه���ذا م���ا يفس
ّ

كاف
ت���ي نزل���ت ألج���ل 

ّ
ة ال

ّ
الرس���االت الس���ماوي

هداية اإلنسان، وعنايتها الفائقة بالمجال 
 لإلنسان، وامتالء صحف 

ّ
 العقدي

ّ
الفكري

ل له���ذا الجانب ويدفع 
ّ

أصحابه���ا بما يؤص
الش���بهات عن���ه، حي���ث رك���زت حركاته���م 
���ة وخطاباته���م عل���ى تش���كيل 

ّ
اإلصالحي

���ة وتنميته���ا وحف���ظ 
ّ
المنظوم���ة العقدي

نقائها من التشويه والخرافات.
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دراسة تحليلية جديدة في موضوعات 
خاصة بقضية اإلمام المهدي 

 بحوث علمية في القضية المهدوية



والبحوث  للدراسات  كربالء  مركز  عن  حديثًا  َصَدَر 
مقاتل...  )قرص  كتاب  املقدسة،  احلسينية  العتبة  يف 
املصادر  ض��وء  يف  امل��وق��ع  وحقيقة  اآلراء  اخ��ت��الف 

التارخيية – دراسة حتليلية«.
واالصدار خاص بأحد أهم املواقع األثرية يف العراق 
ومن بني أبرز شواهد النهضة احلسينية املباركة، وهيدف 
الكتاب الذي أّلفه األستاذ عبد األمري عزيز القرييش، 
يف  االستشارية  اهليئة  عضو  مع  بالتعاون  املركز،  مدير 
اجلواهري«،  الوهاب  عبد  »زهري  الربوفيسور  املركز، 
ضوء  يف  جغرافيًا  مقاتل  قرص  موقع  حقيقة  إثبات  اىل 
املوثوقة، وبيان  التارخيية  املصادر  الواردة يف  الروايات 

أهم احلوادث والوقائع التي جرت فيه.
وحتتوي صفحاته ايضًا وعددها )110( رشحًا مفّصاًل 
عن عمليات البحث والدراسة التي متت فيه باستخدام 
الطرق العلمية احلديثة كاخلرائط الكنتورية والفضائية 
اىل  باإلضافة   ،)GPR( الراديوي  االخرتاق  وجهاز 
استعراض متسلسل آلراء الرحالة واملسترشقني الذين 

زاروا القرص وثبتوا مشاهداهتم عنه..

قصر مقاتل الوارث  دار  يف  الثانية  الطبعة  وج��اءت  املقدسة  احلسينية 
للطباعة والنرش والتوزيع يف كربالء املقدسة سنة 2016م، 
ويقع يف جزئني يتناول اجلزء األّول منه والذي نحن يف صدد 
تسليط الضوء عليه محل يف طياته بحوًثا يف شخصّية اإلمام 

املهدّي، وعرص الغيبة.
وانتظم اجلزء االول عىل احد عرش فصاًل محل الفصل عنوان 
الرشيف(  فرجه  تعاىل  اهلل  )عجل  املهدي  االم��ام  )القاب 
حاماًل  الثاين  الفصل  جاء  فيام  العامة(  املصادر  يف  وصفاته 
اما  التسمية(  واشكالية  املهدي  باإلمام  )االعتقاد  لعنوان 
الفصل الثالث والذي محل عنوان ايضًا )حتقيق حول والدة 
املهدّي  اإلمام  )ذّرّية  منه  والرابع  الزمان(  صاحب  اإلمام 
الفصل  ليتحدث  واحل��ض��ور،  الَغْيبة  عرص  يف  ودوره���م 
)السفارة  عن  له  والسادس  الغيبة(  )فلسفة  عن  اخلامس 
السابع  الفصل  وام��ا  الغيبة(  عرص  يف  اخل��اّص��ة  والنيابة 
الزمان(  صاحب  اإلمام  وَغْيبة  سامّراء  )رسداب  فتضمن 
فيام محل الفصل الثامن عنوان )روايات النهي عن اخلروج 
التاسع  والفصل  والتحليل(  النقد  معرض  يف  الظهور  قبل 
)حديث ترّشف ابن مهزيار بلقاء اإلمام املهدّي( اما الفصل 
بن  سعد  ترّشف  )حديث  عنوان  ومحل  تضمن  فقد  العارش 
عبد اهلل األشعرّي بلقاء اإلمام املهدّي( ليختتم بجزء حادي 

عرش بعنوان )حكاية اجلزيرة اخلراء(.  
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ـة
ــــ

ــــ
يــــ

ــــ
ــــ

ـــــ
دب

اال

ة
ّ
القصيدة الذهبي

��ع��ا ُخ�����سَّ اْل�����ِث�����ُم�����وا  و  اآ�����س����ت����اأِذن����وا  ِق����ف����وا 
ِق������ف������وا ه������ا ه����ن����ا ك����ع����ب����ُة ال������ّزائ������ري������ْن
مب����و�����س����ى ب�������ِن ج���ع���ف���ر اأم�����������ِن املَ������خ������وْف
�����ج�����اْة َوَق������ْف������ن������ا ب�����ب�����اِب�����ك ن�����رج�����و ال�����نَّ
الإل�����������ه ب�������������اُب  واهلِل  ف��������ْه��������َي  ب��������ا 
ت�����غ�����ي�����ب ال��������ه��������م��������وُم ب������اأع������ت������اِب������ه������ا
�����ام�����ُخ املُ������رجَت������ى �����ّي�����ُد ال�����������سّ ب����ه����ا ال�����������سّ
رب����������ي����������ُع ال�����������ب�����������اِد وم�������������دراُره�������������ا
����ق����ى �����ْك ب��������ِه ف�����ْه�����و ِم�����������س�����ُك ال����تُّ مت�����������سّ
ه����ن����ا روع������������ُة ال��������ّدي��������ِن ل����ل����ّن����اظ����ري����ْن
������غ������اَف ال����ق����ل����وِب ون������������وٌر ُي�����������س�����يء �������سِ
املِ��������ه��������اِد يف  حم������ّب������َت������ه  ������ْع������ن������ا  ر�������سَ

ع������ا ب�������ب�������اِب احل����������وائ����������ِج ب������������اِب ال������دُّ
ف������ُط������وب������ى ملَ����������ن ن��������ح��������َوه ق��������د ����س���ع���ى
اأُوج�������ع�������ا اأو  ������رُّ  ال�������������سُّ �����ه  م�����������سَّ اإذا 
ف�����م�����ا اأع��������ظ��������َم ال�������ب�������اب م�������ا اأو������س�����ع�����ا
اأودع���������������ا األ���������ط���������اَف���������ه  اهلُل  ب������ه������ا 
�����ع�����ِد ف����ي����ه����ا َت������������رى َم����ْط����ل����ع����ا ول�����ل�����������سَّ
ملَ���������ن اأب�������������س������ر احل�����������قَّ ف���ا����س���ت�������س���ف���ع���ا
َب����ْل����َق����ع����ا ه������ا  َ �������س������رَّ ال���������ّذن���������ُب  اإذا 
ول�����ل�����ع�����ل�����ِم واحل���������ل���������ِم اأت��������ق��������ى ِوع��������ا
و��������������س�������������وؤدُد دن�������ي�������ا امل���������ع���������ايل م���ع���ا
����ف����ا اأج����م����ع����ا وَي�������ه�������دي ال�����ّن�����ف�����و������ضَ �����سِ
���������������َج���ع�����������ا َم�������سْ ���ه���ا  ن���ف���ر����سُ ال�����ق�����ِر  ويف 
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عند توجهك للكاظمية املقد�سة ورغبتك يف زيارة �سابع الأئمة )عليه ال�سام(، �ست�ساهد ق�سيدة �سعرية ُخّطت 
بالذهب على اإحدى اأبواب حرم الإمام الكاظم )عليه ال�سام( وهي ق�سيدة العامة الأديب ال�سيد علي الهندي، 

جنل �ساحب الق�سيدة )الكوثرية( العامة الأديب ال�سيد ر�سا الهندي املو�سوي:



�سيدي، يف �سباح كل يوم، يل كل هذا النور، اأرمم به النف�ض المارة 
بال�سوء، واأحلم اأن اأكون يف وطٍن، اأبيع به ال�سعادة ت�سرعت، لأجد 
جنتك اذا �ساعت ان�سانية احلياة؛ كفقر ينتظر يوم القيامة.. 
يفكر يف اجلنة وير�سم النار!. ومن اأجل تكرار غياب م�سهد جنة 
الوطن. �سيكون �سريحك وطني، جنتي.. واأبدل ا�سمي باحل�سيني 
كي تعرفني مدينتك، ومن ل يفكر بوطن احل�سن، ي�سمع ما اأفكر 
فيه.. �ساأظل اأرنو يف طريقك كي اأح�سل على لقب ا�سمك.. كيف 

ي�سمى الإن�سان ح�سينيًا ول تعرفه كرباء..؟!.      
�سيدي، اأنا اأ�سدق قلبي واأندم. حائٌر اىل اأين اأم�سي. ل اأرى �سم�سا 
م�سهٍد  اىل  ق��ادين  حويل  من  وكل  مثمرة،  �سجرة  ول  وطني  يف 
غام�ض، يقتل يّف حب الن�سان، يزجني يف الفراغ، يق�ض جناحي، 
فا�سقط على جهة ل اأراها، فاأكون يف حلظات من ال�سمت، اأتخطى 
طرف احلقيقة، يجثم فيها القلق، والأرق.. بعدها لن اأعرف �سوى 
�سوتًا.. هنا تراتيل ملاآمت الفقراء، هناك �سرخات �سباب غلبهم 
الهوى والياأ�ض غاب عنهم الوطن، مل يعد يب�سرونه، يريدون اأن 
روؤو�سهم..  يف  بركانًا  تثور  كي  الر�ض  يف  القوية  اأكفهم  يغر�سوا 
والقمم فيها قادة من كارتون، تعيد يف ال�ساحلن ذكريات اجلرح 

الدفن، حزن بن احلاء والكاف، واخللود والهيبة مع الطاء..
امل�سو�ض،  عقلي  عني  وارفع  وطني،  ليكون  نورك  اأمنحني  �سيدي، 
لأعي�ض باأمان حتت رحمتك. مل تعد يل رغبة يف اأي �سيء، �سوى 
نف�سي  اأكت�سف  بوحدانيته  األيف  ومكان  جدثك،  بقرب  الرقود 
اأفكر: بهيبة رجل حر، يع�سق حر كاأنه  اأبكي مبا  اأحد.  كاأين ل 
وطن، وحنون بدرجة فقر، وح�سيني بدرجة كرمي. فاأنا بدونك 
اأقل من عا�سق واأ�سغر من موال.. وفيك تهتّز روحي، وُتع�سب دقات 
القلب يف تراب ج�سدي، اأزاهر من الكلمات تاأتي اإليك بع�سق وطن 

واأغلى.. فاأنت الآن وطٌن اأع�سقه. فما اأبهاك من وطن.   

بينما كان )طالي�ض( خارجًا من �سومعته لر�سد الكواكب، 
اإذ مّر بحفرة فوقع فيها، فراأته عجوز فاأخرجته منها. 

ثم قالت: اأتزعم يا طالي�ض اأّنك تعلم جميع ما يف ال�سماء 
مع اأّنك ل تعلم ما حتت رجليك!.

)علي بن عي�صى واأ�صحابه(
الوزير علي بن عي�سى اجلراح بنكبة، مل ينظر  اأُ�سيب  ملّا 
كانوا  الذين  واإخ��وان��ه  واآل��ه  اأ�سحابه  من  اأح���دًا  ببابه 
اإليه  ُرّدت  فلما  وا�ستغاله،  ت�سرفه  حال  يف  له  مازمن 
منهم  كل  وجعل  عليه،  وعطفوا  اإليه  اجتمعوا  ال���وزارة 
راآهم  فحن  حمياه،  اإىل  والنظر  للقياه  ال�سبق  يف  ياأخذ 

كذلك اأن�سد قائًا:
ما النا�ُض اإل مع الدنيا و�ساحِبها 

                                                   فكيفما انقلبْت يومًا به انقلبوا
يعّظمون اأخا الدنيا فاإن وثبْت 

                                                  عليه يومًا مبا ل ي�ستهي وثبوا
ل يحلبوَن حليٍّ درَّ نعمته

                                                 حتى يكون لهم �سطَر الذي حلبوا

)العمُر واملال(
فاإذا  العمر،  يف  اإنفاُقه  املاِل  من  امل��راُد  اجل��وزي:  ابن  قال 

اأنفق العمر يف حت�سيل املاِل، فات املق�سودين جميعًا.

أنت يا سيدي.. وطٌن أعشقه

ب..
ن األد

خزائ
من 

)طالي�س واملراأة العجوز(
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وين�سوي  ذاته،  بحّد  قائمًا  اإبداعيًا  منجزًا  الرحات(،  )فن  اأو  الرحات(  )اأدب     
�سمن الأجنا�ض الأدبية الأكرث ثراًء وغنًى، وانفتاحًا وتعددًا لاأ�سوات واخلطابات، وكذلك من اأكرث 

التجارب تعقيدًا.
"نقلة يف املكان والزمان، و�سفر داخلي يف فكر �ساحبها ومعارفه  فالرحلُة كما وقفنا على تعريفها: 

ومواقفه من احلياة والوجود ونظرته اإىل النا�ض واملجتمع". 
وقد ارحتل النا�ض ول زالوا يرحتلون، غر اأن قّلًة منهم اأقبلوا على تدوين الأحداث التي �سادفتهم 
وو�سف الأقطار التي مّروا بها؛ وذلك ل�سعورهم اأنهم اطلعوا على ما مل يطلع عليه غرهم، فرغبوا يف 

تخليده كي  يعرفه من مل يرحل اإىل تلك الأماكن.

وطرائق كتابة الرحالت خمتلفة حسب ثقافة الكاتب وتصوره ومكان 
الرحلة وزماهنا ونوعها، فإن كان عامِلًا فإنه ينظُر إىل الكون واملجتمع 
من خالل علمه، أما إن كان شاعرًا أو أديبًا فالنظرة إىل األشياء من 

حوله والرحلة التي يرحتلها ختتلف يف كتابته عنها.
والكتابة الرحلية.. هي بالطبع كالم مروري ورسد شّيق، يأخذ بك 
إىل سياحة حول العامل، أو ملكان واحد عرب كتاب أو أكثر.. ولصياغاته 
كام  ومتشعبة،  متعددة  آفاقًا  يمتلك  أنه  منها  عّدة  خصائص  الرسدية 

يميز بأنه جنس أديب تفّرد بخاصية )التنّوع املفاجئ(.
املجال  هذا  يف  وأسهموا  الرحالت  فن  واملسلمون  العرب  وعرف 
النفتاحهم  نتيجة  الرحالت  من  ضخاًم  تراثًا  وخّلفوا  كبريًا،  إسهامًا 

عىل الثقافات األخر.
وقد كتب الكثري من الباحثني عن أدب الرحالت، بينهم مثاًل الباحثة 
امتداد  عىل  الرحالت  أدب  تتبعت  التي  روباش(  )مجيلة  اجلزائرية 
أكثر من ثامنية قرون تقريبًا، من القرن العارش إىل القرن الثامن عرش 
املغرب  الرحلة يف  املوسومة )أدب  امليالديني، ورصدت يف رسالتها 
وأشكال  الرّحالة  لدى  واملثري  وصوره  األوضاع،  تغريات  العريب( 

التعامل.
بناء  إعادة  يف  التخييل  اشتغال  طرائق  حول  الباحثة  اهتامم  وترّكز 
النص الرسدي العريب، خصوصًا تلك النصوص التي توحي بطابعها 
الواقعي التوثيقي، وتكون يف بنائها أقرب إىل النص التارخيي منه إىل 

النص األديب التخيييل.
وأشارت إىل أن "ما يميز فنون أدب الرحالت وما كُتب يف هذا املجال، 
التداخالت اخلطابية بني الرسد والوصف والتقرير، واشتغال التأويل 
يف  اخلطابات  من  خليط  يتفاعل  حيث  والتوثيق،  الرسد  جانب  إىل 
تكوين النص الذي فتح الباب أمام ختّيلية خاصة، تنكشف من خالل 
احلارض للرحالة � السارد وهو يتذكر وقائع الرحلة يف زمن الحق، ثم 

يعمل عىل وضع نسق خاص هلا يفي بالرشود املعرفية لتلّقيها".
والرحالت عمومًا هو انتقال من مكان إىل آخر، فكل رحلة مكتوبة 

 عن أدب الرحالت؟
ُ

ماذا تعرف
ّ
�������ع�������د

ُ
ي

من َسفٍر حقيقي وفعيل وال يمكن تصور كتابة رحلية دون رحلة إال يف 
الرحالت اخليالية مثل كتاب )رسالة الغفران( للشاعر أيب العالء املعّري 

)ت 449 ه�(.
وخطاب الرحلة عمومًا، يواكب انتقال الرّحالة يف أماكن متعددة وخمتلفة، 
إياها جغرافيًا وعمرانيًا واجتامعيًا وبرشيًا، وذاكرًا  الرّحالة  حيث يصف 
العلم واألدب وما دار يف جمالسهم من مناقشات،  لقيه من رجاالت  ما 
والرسائل  واألدبية،  والتارخيية  العلمية  الفوائد  من  كثري  ذكر  إىل  إضافة 



ً
كفانا ذنوبا
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ن�س/ �صياء اأبو الهيل

كفانا ذنوبًا 
اخرجوا من �سيا�سي اأنف�سكم

هذه الدنيا تخرجون منها لمتلكون حتى القطمر!
عودوا اإىل ربكم قبل الفوت.

الأوىل لي�ض املقر.. 
ل تغرنكم الأبناء والأموال اللبدا

حتملون على احلدباء م�سرعن يوارونكم الرثى!
نحن هاربون منه اإليه.. 

فاأين تذهبون؟ 
انف�سوا غبار ال�سياطن 

اخرجوا من اأكانفها طالبن املغفرة والتوبة..
ل توؤزكم حبائل الدنيا

ان اهلل يرى فاتقوه حق تقاته
ول متوتوا واأنتم مثقلو الوجوه

هل ق�ست قلوبكم؟ 
اأبواب املغفرة والتوبة م�سرعٌة

 فاأفيقوا من الكرى الطويل
 كافكم ذنوبًا وت�سّرعوا اإىل ربكم  

كفاكم.. كفاكم
من الذنوب التي حتب�ض الدعاء..

------------
�سيا�سي: احل�سون.

القطمر: ق�سرة رقيقة بن النواة والثمرة.
اللبد ولبدا: املتجّمع.

واإلجازات واألشعار، مثلام نجد ذلك يف كتاب الرحالة العريب )ابن بطوطة 
� حممد بن عبد اهلل اللوايت الطنجي � ت 779 ه�( املوسوم ب� )حتفة النّظار يف 

غرائب األمصار وعجائب األسفار(.

رحلة ابن بطوطة
"ابن  ف  ُع��رِ فقد  التاريخ؛  يف  حالت  الرِّ ُكتب  أشهِر  من  الكتاب  هذا  ُيَعدُّ 
ب  كامربيدج"  "مجعيُة  َبته  لقَّ العاملية  شهرتِه  وبسبِب  َأْسفاره،  بكثرِة  بطوطة" 

الِة امُلسلِمني".  "أمري الرحَّ
بدَأ "ابن بطوطة" ِرحلَته من مدينة )طنجة( َمسقِط رأِسه؛ ناوًيا حجَّ بيِت اهللِ 
احلرام، ورَحَل دوَن رفيق وال َقِريب، واختذ يف كِل مدينة وَقَف فيها صاحبًا، 

فحكى عنه وعن املدينِة التي قاَبَله فيها.
َأْمىل عىل  وقد  عامًا،  الثالثني  من  َيقرب  بام  بطوطة  ابن  ِرحالت  زمن  وُقّدر 
انتهى  وبعَدما  وَن��وادره��ا،  حالت  الرِّ تلك  َتفاصيل  الكلبي«  جزي  »ابن 
اأَلْمصار  غرائِب  يف  ار  ظَّ النُّ »حُتفة  اسَم:  هذا  ِفه  مؤلَّ عىل  أطَلق  التدوين  مَن 

وعجائب اأَلْسفار«. 
بل  زاَره��ا،  التي  لألماكِن  اخلارجِي  بالوصِف  بطوطة(  )اب��ن  َيْكتف  ومل 
استفاض يف احلديث عن َمداخل املدن وخَماِرجها وَطبائع الشعوب امُلختِلفة 
اد أدب  قة التي جَعَلْته من ُروَّ التي عارَشها، ورَسد العديد من احلكايات املشوِّ

الرحالت يف األدِب العريب.
أما عن أشهر كتب الرحالت األخرى:

حممد  ل�  لندن  يف  تائه  منصور،  أنيس  للمرصي  يوم   200 يف  العامل  )حول 
إلبراهيم  املحيط  طيور  تذهب  أين  الغيطاين،  جلامل  األسفار  كتاب  عفيفي، 
تل لألديب  لؤلؤة واحدة وألف  القرش،  املجيد، سبع ساموات ملحّمد  عبد 

الكربالئي باسم فرات( وغريها الكثري.



 للحالِم بالجنِة
َ
ال مراثي

إلى روِح الشهيِد المجاهد )منتظر محمد هاشم طعمة البطاط(

رعب���ة. أدرك أن المنية س���اعية إليه، فقد منحته 
ُ

فزعة، م
ُ

 االنفج���ارات، أصوات م
ُ

 أص���وات
ُ

���ه
ْ
داهمت

 للموت عبر 
ُ

ق
ّ

موع���دا ومنحها ابتس���امة قبول. والبندقية ب���دأت تهبه صهوة الرجولة، كأن���ه يصف
 

ْ
لت

َ
صوت رصاصها.. ويتوضأ بكلمات من يقتل في س���بيل الوطن والمقدس���ات يكن ش���هيدا. ع

في رأس���ِه طيور الغيرة، وقنابل)داعش( اإلرهابي ما زالت تطرق مس���امعه فيجمع أنينها، ويكون 
صداها الموجع، فيطلق رصاصه المميت، ليغلق أمواس أفواههم الناصبية المملوءة بالحقد نحو 
 ال يملك الوقت للرحيل فظل الموت يتبعه كظلِه، يبحث عن وجهة الرصاص 

ً
حتفها. اصبح مجاهدا

فيطفئ بريقها الداعشي، ويجهض بصوالته كل محاوالت الجرذان في عمق تواجدهم.. ففي 
 ال تنتهي.

ٌ
 أخرى للموت، والدات

ٌ
كل صولة وهجوم له والدة

الحرار: حيدر عا�صور
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 اآلن وهو وسط نريان اإلرهاب يشحذ مهته، لفّك حصار مدينة عراقية 
تسنم  وقد  والعشائري،  االجتامعي  وُعرفهم  أهلها  بعراقة  عرفت 
األكرب  عيل  لواء  يف  املختار  لفوج  اجلهادي-  -املعاون  فخريًا  منصبًا 
فرضه  الذي  احلصار  لفّك  املهامجة  الشعبي  احلشد  ألوية  أحد  القتايل 
)داعش( التكفريي عىل قبيلة اجلبور -الُسنية- وكان اهلجوم جزءا من 
محلة موسعة لتطهري حمافظة صالح الدين بالكامل. كان اسم البطل« 
منتظر البطاط« عىل كل لسان، ويطوف عىل سواتر الصد – البطاط ابن 
بموتِه  املوت، جماهد مؤمن  يركض خلف  الذي  املوت  – أنه  البرصة 

ينترص املجاهدون.
مل أعرف شخصًا يسعد بتنبؤ موته، ينسجم متامًا مع قلبِه وأحاسيسِه. 
مشهد املعركة يف أوج قيامته واملجاهد دخلوا يف تنفيذ خمطط التحرير، 
املعركة، مل  الباسم. ويف  العسليتني ووجهه  بعينيه  يراقب ويوّجه  وهو 
الذكريات، وهو يؤسس  املمتع من  يبق يف رأسه سوى ذلك الرشيط 
هيأة فاطمة الزهراء-عليها السالم- اخلريية يف البرصة، بناًء عىل رؤيا 
صادقة قد رأى هبا موالته التي يتشبث بنورها تأمره أن يكون نورها يف 
مساعدة املحتاجني من الناس. انطلق باهليأة وحافظ عىل البحث عن 
املحتاجني، وبذل جمهودًا مضاعفًا كي يبعدها عن التسّيس والتحّزب، 

تلك هي قناعته يف جتريدها من التسلط . فاهليأة اخلريية التي تبدأ باخلري 
تنتهي باخلري فال سلطان عىل املتسلطني عليها فهي خالصة من املؤمنني 
الزهراء  الفقراء بال منّية أو تشهري.. وهكذا سار يف خدمة فاطمة  إىل 
كمنهاج  احلسينية  اخلدمة  إىل  اهليأة  فكرة حتويل  راسه  بزغت يف  حتى 
ودروس ينهل منها حاملًا باجلنة التي شاهدها برؤياه.. والصوت الذي 
موالتك  بطاعة  واستمر  منتظر  يا  ابِك  ومنامه:  صحوته  يف  يالزمه 
الزهراء، قدرك أن تعيش بمصري مكتوب عىل جبينك أن تدخل اجلنة 

خمضبًا بدمك.
كان هذا الصوت قد تضّخم يف رأسه، وهو يقود املجاهدين يف هجوم 
الضلوعية. متيقنًا أن اليوم قد حان فيه قدره املكتوب، فرصخ رصخة 
-حسينية فاطمية- : ال مراثي اليوم ملن حيلم باجلنة. انفجر بالبكاء مثل 
عاشق رأى حبيبته بعد فراق طويل، أو حصل عىل يشء ال يعّوض.. 
مللم بقايا شوقه للشهادة، والقى نظرة عىل املقاتلني يذّكرهم إن الشهادة 
أدوات��ه  مكامن  حتسس  ح��ق..  والوطن  واملذهب  العقيدة  سبيل  يف 
وسالحه، وبلمحة صارخة ضاع »البطاط » بغتة خلف ضباب أسود 
الغادر. مقتحاًم  القناصني  والعبوات ورصاص  االنفجارات  بقايا  من 
املوت وهو يتنقل من بيت إىل أخر. مل يستثن زاوية أو سيارة أو مزرعة 
حتى اصبح وسط بلدة الضلوعية. ثم بدأ ينقذ األهايل، ويتقافز معهم 

من حافة إىل أخرى متحاشيًا رضبات القناصني، اجربهم اخلوف من 
املوت عىل الركض حتى  يصل هبم إىل منطقة األمان ويعيد الكّرة مرة 
ينكرس..  ال  جماهد  وكربياء  بصمت  إنقاذه  يمكنه  ما  فانقذ  أخرى.. 
من  هم  وأبطاله  املختار  لفوج  اجلهادي  املعاون  إن  القوات  فعرفت 
املختبئة  )داعش(  بقايا  كل  سحق  من  متكنوا  أن  بعد  الطريق،  فتحوا 
يف جحور الضلوعية. فقد شاهد العراق والعامل عرب الفضائيات بسالة 
واغتصبوا  وذبحوا  عليها  التكفري  قوات  سيطرة  بعد  املنطقة  حترير 

واحرقوا ورسقوا املال والرشف. 
بوسع كل من تابع ما جرى يف املعركة املوثقة، رصخة » منتظر البطاط« 
)داعش(،  حلرق  األول  الرُعب  نذير  كان  فقد  املميت.  االقتحام  قبل 
والريح احلسينية العقائدية التي عصفت بكل باغ أثيم، وخططه التي 
أثارت اخلوف يف زعامء اإلرهاب، وهو يطاردهم بإرصار فكان يدخل 
مضافاهتم الرسية كاألسد املفرتس. فتطهرت صالح الدين وعاد أهلها 
ساملني يف ظهرية االنتصار 31/ 12/ 2014 والشمس تسطع خلف 
من  أركان  عىل  االنفجارات  دخان  بقايا  بغبار  املختلطة  الغيوم  دكنة 
املدينة املتوترة بمالمح احلزن والتعب الواضحة عىل وجوه أهاليها.. 
كان يومًا للبطاط مميزًا وهو يتوسط شوارع فرعية خالية، يرتقب عن 

كثب حلظة غدر، فالغدر من شيم اجلبناء.. مل يكن ينتظر أحدا فاجليش 
والرشطة قد مسكوا األرض، ولكن الذي ينتظره ما تنبأ به ما رآه يف 
باسمها  ينقذ  وامل��زارع  واألزقة  الشوارع  يف  عنها  يبحث  انه  رؤي��اه.. 
املنتظر يف  ينبهه، وحواسه دليله عىل  اإلنسان واحليوان.. كان شعوره 
هذا اليوم. كان يقول: األمر واقع.. واقع ال حمال لكن من هو قاتيل هل 

يمكنني أن اره...؟. 
احللم  حيمل  وهو  الفاطمي،  بقلبه  بحياء  يتالمسان  والفضول  الرغبة 
موالته  سيالقي  انه  إحساس  بوطأة  متأماًل  كان  لكنه  جيب  مل  عاليًا، 
من  يفيق  أن  متّنى  الشعورية  التأكيدات  كل  من  أكرب  شيئًا  بل  اليوم.. 
صوت اللقاء كي يتم اللقاء. ارتفعت أصوات حتّذره من عودة القصف 
والقنص، وتصاعدت سطوة العيون املحدقة فيه، تراكض املجاهدون 
كي ينقذوه من وقفته اخلطرة لكن جاءت إرادة اهلل أن يشاهد مشهد 
يعرف  ال  وبات   ..) البطاط  طعمة  هاشم  حممد  منتظر   ( استشهاده 
ماذا يفعل!.. فاملنية حكْم قدرها، وما هي إال حلظات، كان شاهدها 
األرض املطهرة، وسامء ملبدة باحلزن ارتعد جسده بطلقة غادرة خترتق 
بطال وجماهدًا رحل شهيدا، ويف  كان  اللقاء...  املمتلئ بصوت  راسه 
باجلنِة..  للحاملِ  مراثَي  ال  عرفه:  من  لكل  تنطق  كأهنا  ابتسامة  ثناياه 

فاجلنة مفتوحة للشهداء.

 رحل ش���هيدا.. وفي ثناياه ابتس���امة كأنها 
ً
 ومجاهدا

ً
كان بط���ال

 للحالِم بالجنِة
َ
تنطق: ال مراثي
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االحرار: ما هو تقييمكم لتطور األدب النسوي، وكيف 
كان دور املسابقات األدبية التي أقامتها العتبة احلسينية 

رة يف هذا املجال؟ املطهَّ
جلنة  أعضاء  أحد  وهو  خلف(  )عباس  القاص  أجابنا 
مهرجان  ضمن  القصرية  القصة  مسابقة  يف  التحكيم 

تراتيل سجادية السنوي بقوله:  
هذا السؤال يأخذ أكثر من منحى تارخيي وفكري حول 
تطور األدب النسوي، مما الشك فيه رضورة االختصار 

يف عامل رحب يستوعب املزيد.
يف  والتميز  احلضور  هلن  كان  العراقيات  أديباتنا  إن 
والقصة  الشعر  يف  واسعة  ومسامهاهتن  الثقايف  املشهد 
بأسامء  حيفل  أن   اإلبداعي  املنجز  واستطاع  والرواية، 

للنساء حصة 

“االح���رار” تس���تطلع اآلراء حول األدب النس���وي

ما مدى تطور األدب النسوي 
في إطار مسابقات تراتيل سجادية؟ 

مهم���ة ف���ي مزاول���ة كتاب���ة األدب كم���ا ه���و ح���ال     
الرج���ال، فاألدب ليس حك���را على فئة معينة، فهن���اك كاتبات أبدعن في 
مج���ال األدب كثيرا  من قديم الزمان وحاضرا، غير أن األدب النس���وي كان 
وم���ا زال مظلوم���ا بص���ورة كبي���رة، فف���ي مس���ابقات وميادي���ن األدب كان 
األكث���ر حضورا ه���م الرجال على األغل���ب، إال انه في اآلون���ة األخيرة كانت 
المش���اركات النس���وية فعال���ة اكثر ف���ي أغل���ب المس���ابقات المقامة من 
قب���ل العتبة الحس���ينية وفي مس���ابقات أخ���ر، حيث كان لألدب النس���وي 
الغلبة في مس���ابقة تراتيل س���جادية بأغلب دوراتها، فقد حصل عدد من 
الكاتب���ات عل���ى حصة من المراك���ز الثالثة األولى كنتيج���ة إلبداعهن الذي 
 على أن األدب النس���وي في 

ً
يس���تحق الف���وز، وذلك م���ا أعطى انطباع���ا

تطور مستمر، ويتوارد إلى الذهن سؤال هام، لماذا أصبح العنصر النسوي 
فع���اال في هكذا محاف���ل باآلونة األخيرة؟، وقد أش���ار مهتمون ومعنيون 
بالش���أن األدبي بأن االنفتاح الكبير للعالم عبر مواقع التواصل االجتماعي 
فت���ح المجال للنس���اء لإلط���الع والقراءة أكثر، وذلك ما أدى إلى اكتش���اف 
مواه���ب جديدة وكثيرة حاولت الكتاب���ة فحققت تطورا ال مثيل له، وأثبتت 
هنا إلى بعض الشخصيات األدبية 

ّ
دا لإلبداع، وقد توج

ّ
بأن العمر ليس محد

ذات اإلطالع والتخصص، ومحاورتها حول التطور الحديث لألدب النس���وي 

الأحرار/ ح�صن اأبو نادر
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اخلزرجي  وعاتكة  املالئكة  نازك  مثل  والقصة  الشعر  يف  المعة 
وبثينة النارصي وعالية ممدوح وذكرى حممد نادر وسهام النارص 
البيئة  من  خمتلفة  عوامل  كتاباهتن  يف  تناولن  الكثريات،  وغريهن 
يف  اإلنساين  وال��رصاع  واهلوية  املجتمع  ومشكالت  العراقية، 
املائز  احلضور  هذا  أن  إىل  هنا  اإلشارة  من  والبد  الوجود.  قيم 
كانت  وإن  املطبوعات،  توزيع  تردي  عىل  تغلب  قد  للمبدعات 
دار الشؤون الثقافية هلا مسامهات جادة يف تعريف املواطن العريب 
ان  بعد  دورها  أفل  احلايل  الوقت  يف  إنه  إال  العراقي،  بالكتاب 

أصبحت رشكة مسامهة ومل يعد هلا دور برتويج الكتب األدبية.
املسابقات  دور  حول  السؤال  من  الثاين  الشطر  عن  اإلجابة  أما 
التي تقيمها العتبة احلسينية املطهرة، فهي بادرة حتفز وتنشط دور 
املرأة وتسهم بشكل مميز يف زخم العطاء اإلبداعي، وقد الحظنا 
املسابقات  تلك  برامج  بعض  عىل  املتواضع  إرشافنا  خالل  من 
وخصوصا يف - مسابقة تراتيل سجادية - الكم الغزير إلنتاجات 

إبداعية ُيشار اليها  مستقبال بالبنان.
وأعتقد أن هلذه املسابقات دورا تربويا وأخالقيا وقيميا، باإلضافة 
ُتسهم  فهي  األدبية،  املواهب  عن  الكشف  يف  اإلبداعي  لدورها 
ثقافته  بناء  يف  املجتمع  حيتاجه  الذي  الوعي  ختصيب  يف  أيضا 

من احلضارية.    وه��ي  بْيْيديْيْيرة(،  مهدي  )بْيْيرشى  السورية  الكاتبة  أم��ا 
القصرية،  للقصة  سجادية  تراتيل  مسابقة  يف  املشاركات 

واحلائزة عىل إحدى جوائزها، فأجابت:
طبيعة  عن  بمعزل  النسوي  األدب  أقرأ  أن  يومًا  أستطع  مل 
ويتباين  خيتلف  بيولوجي  كرتكيب   املرأة  وكينونة  وماهوية 
اخلاصة،  هوّيته  له  نتاجًا  يقّدم  وبالتايل  الرجل،  طبيعة  مع 
تلك اهلوّية املتمددة كام أطلق عليها الغرب.. األدب الذي 
يعرّب عن التجربة الذاتّية للمرأة البعيدة كل البعد أو املختلفة 
يف ماهويتها عن التجارب األخرى، ويعرب أيضًا عن نضاهلا 

وجوهر الوعي لدهيا.
التقسيم - أدب نسوي  نعتمد هذا  لنا أن  ينبغي  يف حني ال 
نوٍع  أدبًا من  ليس  فهو  أسايس،  نسوي- كمبدأ  وأدب غري 
آخر!، ذلك أن لألدب إطاره وحدوده وقوانينه التي تنطبق 
عىل اجلميع بسوّية واحدة، وبالتايل له خصوصيته ك� فن من 
الفكرية اخلاصة  إنام يمكننا أن نعده فرعًا له هويته  الفنون. 

ومالحمه املتفردة.
فأراه  املقدسة  العتبة  يف  النسوية  واحلركة  املسابقات  وعن 
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الكاتبة ال�صورية )ب�صرى مهدي بديرة(

القا�س )عبا�س خلف(



عماًل حمط تقدير ما تقوم به املرأة املوالية، حيث يتفرع إعالميًا 
وثقافيًا ودينيًا، فيكون بوسعنا تقييمه من جوانب عديدة أوهلا 
العرتة  أمر  إحياء  وجوده  وعلة  منه  الغاية  حيقق  وما  وأمهها 
الطاهرة صلوات اهلل وسالمه عليهم، ومن ثم االرتقاء فكريًا 
مرحلة  خياطب  ال��ذي  العقائدي  البعد  ينهج  حني  ومعرفيًا 
وتباين  العمرية  الرشائح  خمتلف  عىل  القارئات  لدى  الوعي 

املستوى الثقايف.
تراتيل  بمسابقة  األول  باملركز  الفائزة  املسلمين(  )نغم  الكاتبة 

سجادية ف دورهتا الثالثة تقول :
أرى أن املشهد اإلبداعي يف العراق وبخاصة يف كربالء زاخر 

بالنتاج القصيص وهناك أسامء احتلت الصدارة وحازت عىل  
ينبئ  واملستقبل  أفضل  والقادم  وعربيا،  عراقيا  القيمة  اجلوائز 
وأرسع  نضجا  أكثر  تكون  ربام  جديدة  رسدية  فتوحات  عن 

تطورا .
كبريا  ومتناميا  واضحا  تطورا  نشهد  بالذات  كربالء  ويف 
للمواهب واألقالم الواعدة التي تبرش بحركة أدبية متصاعدة، 
املقدسة  العتبات  تنظمها  التي  العديدة  املسابقات  بفضل 
هلذه  أن  شك  فال  األخرى،  الثقافية  والتجمعات  واالحتادات 
املسابقات أثرها الطيب وصداها الفاعل لدى الكتاب والقراء 
املختلفة  اإلع��الم  وسائل  اهتامم  عن  ناهيك  س��واء  حد  عىل 
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الكاتبة )نغم امل�صلماين(



بالنشاطات األدبية املتنوعة.
التقديرية  اجلائزة  الكناين( احلاصلة عل  الكاتبة )زهراء جبار   

األول ف دورة تراتيل سجادية الثالثة تقول:
يعد األدب بصورة عامة، نافذة مهمة يف حياة املرأة، إذ يشكل 
دعامة ثقافية تصب يف مصلحتها، كي تصبح كيانا متميزا بني 
افراد املجتمع، وذلك من خالل التعامل مع حميطها االجتامعي 
تقوم  ثم  ثانية،  جهة  من  أرسهتا  افراد  مع  والتعامل  جهة،  من 
لتثقيف  املستمرة  املطالعة  خالل  من  وتوجيههم  بتلقينهم 
نفسها، فالثقافة بالنسبة للمرأة أمر ال يصح بل ال جيوز إمهاله 
ألي سبب كان، أما حول دور املسابقات االبداعية )القصصية( 

يف  متتابعة،  دورات  يف  املطهرة،  احلسينية  العتبة  تقيمها  التي 
تأثري  ذات  مبادرة  فإهنا   ،) سجادية  تراتيل   ( مهرجان  اطار 
ريادي وفعال يصب يف تطوير مهارات املرأة يف جمال الكتابات  
والكاتبات  الكتاب  من  الكثري  أفكار  فقد نضجت  االبداعية، 
بتقيص  واس��ع  امل��ام  لدهيم  وأصبح  الشبابية،  املواهب  من 
النصوص األدبية بشكل عام، والقصصية عىل  مهارات كتابة 
الشباب عىل تطوير  وجه اخلصوص، فكانت خري حافز حيث 
كنص  وتكوينها  املفردات  بانتقاء  وذلك  اللغوية،  قدراهتم 
األسلوب  حيث  من  متكامل  بشكل  املتلقي  اىل  يصل  مقروء 

واللغة.
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الكاتبة )زهراء جبار الكناين(



يقول السيد حممد باقر السيستاين )دامت بركاته(:
فاملرأة  أدوارها،  املرأة يف هذه احلياة كبرية من جهة أمهية  مسؤولية 
بجنب األدوار العامة املتامثلة مع الرجل يف التعليم والرتبية العامة 
بالنسبة  والتمريض وال سيام  كالطبابة  اإلنسانية  بالوظائف  والقيام 
ومربية  األوىل  وحاضنته  اإلنسان  مصنع  بأهّنا  تتميز  النساء  إىل 
األجيال وعامد األرسة ومرتكز الرجال، وقد ميزت بام يعينها عىل 
ذلك بالعواطف اجلياشة والذوق اجلميل واجلاذبية املميزة واحلياء 
الواقي والرقة املناسبة، والقدرة الفائقة عىل التأثري يف بنات صنفها.

األدوار  تلك  إىل  نفسها  امل��رأة  وال  الرجل  ينظر  أن  ينبغي  وال 
واملسؤوليات اخلاصة التي تقوم هبا املرأة بعني االحتقار باملقارنة مع 
أدوار اقتصادية أو اجتامعية أخرى فيؤدي ذلك إىل تغيري أولوياهتا 
وسعيها إىل التخيل عن االهتاممات املنوطة هبا وختتل القواعد التي 
بنيت احلياة عليها، كاّل، فدور املرأة يف أداء تلك األدوار عند التزاحم 
هلو أهم وأعمق وأمحد هلا ولذريتها التي هي امتداد هلا بل هي جزء 
سبحانه  اهلل  عامل  من  عاملة  هلا  البيت  يف  املربية  املرأة  وأّن  منها، 
وجماهدة يف سبيل اهلل سبحانه، مشاركة للرجل يف كل ما كانت ظهرًا 

له فيه من عمل صالح من جهاد وإنفاق وصلة وإحسان.

يقول الشيخ باقر رشيف القريش )طاب ثراه(: »ملا سجن اإلمام موسى بن جعفر )عليه السالم( يف بيت السندي 
بن شاهك اقبل عىل عبادة اهلّل فكان يف مجيع أوقاته مشغوال بذكره تعاىل ، وكانت عائلة السندي تطل عليه فرتى 
أصبح  أن  ذلك  آثار  من  وكان  اإلمامة،  فكرة  السندي  شقيقة  فاعتنقت   ، األنبياء  سرية  حتاكي  التي  السرية  هذه 
كشاجم حفيد السندي من اعالم الشيعة يف عرصه، اهنا سرية متلك القلوب واملشاعر فهي مرتعة بجميع معاين 

السمو والنبل والزهد يف الدنيا واالقبال عىل اهلّل.

���ة ..
ّ

العب���ادة الحق

ال الله سبحانه وتعالى
ّ

المرأة عاملة من عم
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يقول السيد الشهيد عز الدين بحر العلوم )طاب ثراه(:
غفران  رب��ه  من  العبد  التامس  اجلملة  ه��ذه  تضمنت  قد 
الذنوب التي هتتك العصم أي الذنوب التي تكون سببًا يف 

زوال مناعة العبد من الوقوع يف املوبقات ، والرذائل.
يعطينا  العصم  هتتك  التي  بالذنوب  الدعائي  التعبري  إن 
املناعتني  اإِلنسان  منح  يف  اهلل  لطف  عن  واضحة  فكرة 
الكافية  املناعة  له  الصحيح  فالبدن  واجلسمية  املعنوية، 
أو  علته،  يف  سببًا  وتكون  به  ختز  التي  األمراض  تلقي  عن 
الصحية  االرش��ادات  عىل  اإِلنسان  حافظ  ومتى  هالكه، 
لو خالف،  أما  األمراض  كافية لصد  البدنية  مناعته  كانت 
وأمهل صحته، فان ذلك معناه عدم مقاومة اجلسم لصد أي 

مرض، وهجومها عليه ونتيجة ضعف املناعة، وانعدامها.
املناعة  تكوينه  أودعه اهلل يف أصل  نفسه كام  اإِلنسان  وهذا 
املوبقات،  يف  الوقوع  من  املناعة  أودع��ه  كذلك  اجلسمية 
لطف  من  أخرويًا  هالكه  يف  سببًا  تكون  والتي  والرذائل، 

اهلل، وجنته ومن ثم دخوله النار.
العقل،  جوهرة  بمنحهم  عباده  اهلل  أودعها  املناعة  هذه 
أوضح  كام  اخلري  طريق  هلم  أبان  حيث  النجدين  وهداهم 
أوامر  وامتثل  عقله،  اإِلنسان  أعمل  فإن  الرش  طريق  هلم 
ربه، واجتنب نواهيه كان ذلك اإِلنسان معصومًا، وممنوعًا 

من الوقوع يف كل ما يوصله اىل العقاب األخروي.
أما لو خالف ما يمليه العقل عليه من التزام طريق اهلداية، 
تنعدم  اإِلنسان  هذا  فإن  الذنوب  وارتكب  هواه،  وركب 
عنده املناعة من الوقوع يف الرذائل وطبيعي أن تكون نتيجة 

ْنَيا َواآْلِخَرَة(. هذا اإِلنسان اليأس، وانه َخرِسَ الدُّ
زوال  يف  سببًا  وتكون  العصم،  هتتك  التي  الذنوب  أما 
املناعة املعنوية، فهي كام عن اإِلمام الصادق »عليه السالم«: 
الناس  »رشب اخلمر واللعب، والقامر، وفعل ما يضحك 
أهل  وجمالسة  الناس،  عيوب  وذكر  واللهو،  امل��زاح،  من 

الريب«.

اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم

أْن  يقوهلا الكثري وخصوصا املخلصني وهلم فيها اماين ومآرب وهي: لدينا أمٌل وحيد، 
تطأ قدم والد احلسني االمام أمري املؤمنني عيل بن ايب طالب عليه السالم مواضَع رؤوسنا 
عليه  الشهداء  سّيد  إىل  الثانية  وحاجتنا  االوىل،  حاجتنا  وتلك  املوت(  )سكرات  أثناء 
السالم هي يف الليلة األوىل من ليايل القرب، يف تلك الظلامت التي ال يتسّنى لنا أن نصف 
مدى وحشتها وظلمتها وحريهتا، فال حبيب وال قريب، ال يشء هناك سوى شموع تلك 

املجالس وأنوار تلك املحافل، ومجال احلسني عليه السالم الذي ال ُيضاهيه مجال.
أّما حاجتنا الثالثة ففي يوم القيامة {َيْوَم اَل َيْنَفُع َماٌل َواَل َبُنوَن )88(} )الشعراء(، يوم ال 
جُيدي أّي عمل نفعًا، إاّل تلك األنوار املنبثقة من مشكاة احلسني بن عيل عليهام السالم، 
َن االّتصال بسّيد الشهداء عليه السالم  فإْن َعِدْمَنا االّتصال هبا ساَدْت الُظلامت، وإذا ما ُأمِّ

َغَمَر الضياء حينها مجيع األرجاء.
إّننا ال نمتلك أّي يشء، ال عند االحتضار، وال يف أّول ليلة من ليايل القرب، وال يوم احلرش، 
ليس يف ِسجّلنا يشء سوى كلمة واحدة، هي »ُحّب سّيد الشهداء عليه السالم«... إّننا ال 

نملك غري حّب احلسني ]عليه السالم[

)احنا غير حسين ما عدنا وسيلة(
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اجلواُب:
تعاىل  اهللِ  بأمِر  الّسالُم(  )عليِه  املهديُّ  اإلماُم  غاَب  لَقد 
بعَد أن ذبَح الّطغاُة مَن احُلّكاِم وأتباُعُهم امُلنحرفوَن آباَءُه 
وهّجروُهم  وسجنوُهم  ورّشدوُهم  وسّموُهم  الّطاهريَن 
التي  األّمِة  بنَي ظهرايّن هذِه  وبقاؤُه  إىل مكاٍن،  ِمن مكاٍن 
وترشيِدِهم  وَسبيِهم  نبّيها  بنِت  أبناِء  قتِل  يف  تتواَنى  ال 
إرادُة  أو احلجُر عليِه، فشاَءت  أيضًا أو سجُنُه  قتُلُه  معناُه 

اهللِ ُسبحانُه تغييَب اإلماِم )عليه السالم( حّتى يأذَن اهلُل لُه 
باخلروِج إلقامِة دولِة العدِل اإلهلّيِة الُكربى التي برّشَ هَبا 

القرآُن الكريُم والّسّنُة امُلّتفُق عىل روايتَِها عنَد الفريقنِي.
َرُسوَلُه  َأرَسَل  الَِّذي  {ُهَو  الكريِم:  كتابِِه  يف  تعاىل  وقاَل 
ِه )الّتوبُة:33(}،  يِن ُكلِّ بِاهُلَدى َوِديِن احَلقِّ لُِيظِهَرُه َعىَل الدِّ
وقاَل الّطربيُّ يف تفسرِيِه لآليِة الكريمِة: َعن أيب ُهريرَة يف 
قولِِه: لُيظهَرُه عىل الّديِن ُكّلِه قاَل: حنَي خروِج عيَسى ابِن 
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أع���اله استفس���ار يبحث ع���ن اجابة موضوعية، تك���ون قاطعة وتزيل الش���بهة الواقعة 

لدى الس���ائل، بل تنوره وترش���ده نحو الصواب، وقد اجاب مركز الرصد العقائدي التابع 
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ّ
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املعلوِم  ومَن   ،)150  :10 الّطربّي  )تفسرُي  مريَم، 
عنَد ظهوِر  يكوُن  الّسالُم(  )عليِه  عيَسى  خروَج  أنَّ 
الُبخاريُّ  لذلَك  يشهُد  كاَم  الّسالُم(،  )عليِه  املهدّي 
أيب  موىل  نافٍع  َعن  صحيِحِه:  يف  روى  فَقد  وغ��رُيُه، 
اهللِ  رسوُل  قاَل  قاَل:  ُهريرَة  أبا  أنَّ  األنصارّي  ُقتادَة 
إبُن مريَم  نزَل  إذا  أنُتم  )صىل اهلل عليه وآله( »كيَف 
فيُكم وإماُمُكم ِمنُكم« )صحيُح الُبخاري 4: 143(.
ويف تفسرِي الفخِر الّرازي: »روَي َعن أيب ُهريرَة ُ أّنُه 
قاَل: هذا وعٌد مَن اهللِ بأّنُه تعاىل جيعُل اإلسالَم عاليًا 
عىل مجيِع األدياِن . ومتاُم هذا إّناَم حيصُل عنَد خروِج 
: ذلَك عنَد خروِج املهدّي، ال  عيَسى، وقاَل الّسديُّ
اخلراَج«،  أّدى  أو  اإلسالِم  يف  دخَل  إاّل  أحٌد  يبَقى 

)تفسرُي الّرازي 16: 40(.
وقاَل األلويس يف تفسرِيِه: »إنَّ متاَم هذا اإلعالِء عنَد 
نزوِل عيَسى )عليه السالم( وخروِج املهدّي )ريَض 
ِسوى  دي��نٌ  حينئٍذ  يبَقى  ال  حيُث  عنُه(  تعاىل  اهلُل 

اإلسالِم« )تفسرُي األلويس 26: 123(.
ولِكن مَتى سيخرُج هذا اإلماُم املوعوُد؟!

اجلواُب: يكوُن ذلَك بعَد أن يفشَل اجلميُع يف قيادِة 
األّمِة، وبعَد أن تتواىل عليَها صنوُف اخليبِة واحلرماِن 
نتيجًة لتحكيِمَها تياراِت الّضالِل ِمن ملوٍك فاشلنَي 
وداعشّينَي  كافريَن  وقومّينَي  انتهازّينَي  ورؤس��اٍء 
فيِه  مِمَّا  لُينقَذُهم  فيطلبوَنُه حينئٍذ  ُمتطّرفنَي وغرِيِهم، 

ِمن حمٍن وعذاٍب.
تقوُل الّروايُة َعن أمِّ سلمَة: سمعُت رسوَل اهللِ )صىل 
اهلل عليه وآله(: »يكوُن اختالٌف عنَد موِت خليفٍة، 
فيخرُج ِمن بنِي هاشٍم فيأيِت مّكَة، فيستخِرُجُه الّناُس 
مَن  جيٌش  إليِه  فَيجهُز  واملقاِم،  الّركِن  بنَي  بيتِِه  ِمن 
فيأتيِه  هبِم،  ُخِسَف  بالبيداِء  كاُنوا  إِذا  حتَّى  الّشاِم 
عصائُب العراِق وأبداُل الّشاِم، وينشُأ رجٌل بالّشاِم 
اهلُل  فيهِزُمُهم  جيشًا  إليِه  فُيجّهُز  كلٍب،  ِمن  أخواُلُه 
اخلائُب  كلٍب،  يوُم  فذلَك  عليِهم،  الّدائرُة  فتكوُن 
َمن خاَب ِمن غنيمِة كلٍب، فيستفتُِح الكنوَز، ويقسُم 
األرِض،  إىِل  بجرانِِه  اإلس��الُم  وُيلِقي  األم���واَل، 
َأو قاَل: »تسعًا«، قاَل  فيعيشوَن بذلَك سبَع سننٍي«، 

الّطرباينُّ يف األوسِط، ورجالُه رجاُل  : رواُه  اهليثميُّ
الّصحيِح )جممُع الّزوائِد 7: 315(.

الّنبّي )عليِه أفضُل الّصالِة والّسالِم(:  فالِحظ قوَل 
تصُل  الّناَس  أنَّ  َأي  بيتِِه(،  ِمن  الّناُس  )فيستخرُجُه 
إىِل مرحلٍة ِمَن االختالِف ما إن تسمُع بخروِجِه، كاَم 
فيأيِت مّكَة(،  بنِي هاشٍم  ِمن  الّروايُة: )فيخرُج  تقوُل 
ِمن  وتستخرُجُه  تطلُبُه  بنفِسَها  األّمُة  إليِه  تأيِت  حّتى 

. بيتِِه ليحُكَم فيَها باحلقِّ
األنواِر  »لوامُع  كتابِِه  يف  احلنبيلُّ  الّسفارينيُّ  ويقوُل 
الّنبّي  بُسّنِة  املهدّي: »يعمُل  البهّيِة« َعن دولِة اإلماِم 
ُسّنًة  ي��رتُك  ال  الّسّنِة  عىل  ويقاتُل  نائاًِم،  ُيوقُظ  ال 
آخَر  بالّديِن  يقوُم  رفَعَها،  إاّل  بدعًة  وال  أقاَمَها  إاّل 
كاَم  كّلَها  الّدنيا  يملُك  أّولُه،  الّنبيُّ  بِه  قاَم  كاَم  الّزماِن 
ملَك ذو القرننِي وُسليامُن بُن داوَد، يكرُس الّصليَب 
ونعمَتُهم،  ُألفَتُهم  امُلسلمنَي  إىِل  ويردُّ  اخلنزيَر  ويقتُل 
ُظلاًم وجورًا،  ُملَئت  يمأُل األرَض ِقسطًا وعداًل كاَم 
املاَل ِصحاحًا  ُه عّدًا، يقسُم  املاَل حثوًا وال يعدُّ حيُثو 
األرِض  الّسامِء وساكُن  عنُه ساكُن  يرىَض  بالّسوّيِة، 
والّطرُي يف اجلوِّ والوحُش يف القفِر واحليتاُن يف البحِر« 
)لوامُع األنواِر البهّيِة 2: 75، 76.. وانُظر: سلسلُة 

األحاديِث الّصحيحِة لأللبايّن 4: 38(
املهدّي  اإلماِم  أخِذ  ِمن  الّشبهِة  ما ورَد يف أصِل  أّما 
دعوٌة  فهَي  معُه،  الّصحيِح  للُقرآِن   ) الّسالُم  عليِه   (
تامٌّ  أيدينا  ب��نَي  امل��وج��وُد  فالقرآُن  صحيحٍة،  غ��رُي 
وصحيٌح، تضافَر عىل ذلَك ُعلامُء الّطائفِة وهذا هَو 
املشهوُر بيَنُهم، َبِل املوجوُد مَع اإلماِم )عليه السالم( 
السالم(  )عليه  املؤمننَي  أمرُي  مجَعُه  الذي  الُقرآُن  هَو 
الّتنزيِل، وقاَل إبُن جزّي الغرناطّي الكلبّي  بحسِب 
القرآُن  »كاَن  الّتنزيِل(:  لعلوِم  )الّتسهيُل  كتابِه  يف 
ِ )صىل اهلل عليه وآله( ُمتفّرقًا يف  عىل عهِد رسوِل اهللَّ
اهلل  )صىل  تويّفَ  فلامَّ  الّرجاِل،  صدوِر  ويف  الّصحِف 
عليه وآله( قعَد عيلٌّ بُن أيب طالٍب )عليه السالم( يف 
بيتِِه، فجمَعُه عىل ترتيِب نزولِِه، وَلو وجَد ُمصحُفُه 
لكاَن فيِه علٌم كبرٌي، ولكّنُه مَل يوَجد« )الّتسهيُل لعلوِم 

الّتنزيِل 1: 12(.

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

49



سرداب الغيبة المشّرف
موضع والدة اإلمام المهدي 

 في مدينة سامراَء
        الشيعة لهذا السرداب الموجود في سامراء يأتي من كونه سرداب الدار التي 
س���كنها ثالث���ة من أئمة أهل البي���ت األطهار، وهم اإلم���ام علي بن محمد اله���ادي وولده اإلمام 
الحسن بن علي العسكري وولده اإلمام المهدي )عليهم السالم( وتشّرف بسكناهم فيه وجرت 
ها فيه وتدع���وه وتطلب منه  ���ي لربِّ

ّ
له���م في���ه الكرام���ات والمعجزات، ولذلك تتبّرك الش���يعة وتصل

 لبركته بسكنى آل رسول الله صلى الله عليه وآله فيه وتشريفهم له، وليس في 
ً
حوائجها طلبا

الش���يعة من يعتقد أن المهدي )عليه الس���الم( موجود في الس���رداب أو غائب فيه كما يرميهم 
 ال حقيقة لها، مثل أنهم يجتمعون كّل جمعة 

ً
به من يريد التشنيع وينسب إليهم في ذلك أمورا

على باب الس���رداب بالس���يوف والخيول وينادون: )اخرج إلينا يا موالنا( فإن هذا كذب وافتراء، حتى 
أن بعض من ذكر ذلك قال أنه بالحلة مع أن السرداب في سامراء ال في الحلة، وبالجملة فليس 
 تشرفه بس���كنى ثالثة من أئمة أهل البيت )عليهم السالم( فيه، 

ّ
للس���رداب ميزة عند الش���يعة إال

 المرجفون.
َ

ق الله
ّ
 بالشيعة في تبركهم باألمكنة الشريفة، فليت

ّ
وهذا األمر ال يختص

تعظي���م 
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الرسداب املقّدس ف التاريخ
حممد  بن  عيل  احلسن  أبو  ُقبض  ه�   254 رجب/   3 أوال: 
العبايس،  املعتز  له  دّسه  الذي  بالسم  السالم(  )عليه  اهلادي 
ودفن )عليه السالم( يف داره فكان عمره يوم وفاته 42 سنة، 
ُولد  أنه  باعتبار   ، أبيه 22 سنة  وعمر ولده احلسن يوم وفاة 
أبيه لسامراء  )صلوات اهلل عليه( سنة 232 ه� ، وخرج مع 
وعمره حينئذ )4( سنوات وأشهر، فبعد هذه التواريخ كلها 
يكون سكن اإلمام اهلادي )عليه السالم( يف تلك الدار )18( 
سنة، وسكن اإلمام العسكري )عليه السالم( فيها مّدة 23 
سنة وأشهر، وتزوج االمام احلسن العسكري )عليه السالم( 
بنت  نرجس  السيدة  من  عليه(  اهلل  )صلوات  أبيه  حياة  يف 
شعبان   )15( يف  له  وولدت  الروم،  ملك  قيرص  بن  يشوعا 
من سنة 255 ه� اإلمام املهدي )صلوات اهلل عليه( فهو ابن 
الرسداب  ذلك  يف  ولدته  قد  وكانت  واآلخرة،  الدنيا  ملوك 
السالم(، وقد رآه يف تلك  دار االئمة )عليهم  املنيف ضمن 
الدار عدة من أصحاب أبيه ،وكانت الرؤية تلك يف حياة أبيه 

)عليه السالم(.
ثانيًا: يف )8( شهر ربيع األول سنة   260 ه� ُقبض أبو حممد 

اخلليفة  سّمه  قد  وك��ان  السالم(  )عليه  العسكري  اإلم��ام 
املعتمد العبايس وُدفن يف داره مع أبيه، ويف تلك األيام ُهجم 
السالم( وُحبست اجلواري والعبيد  األئمة )عليهم  دار  عىل 
وذلك بسعاية بعض الناس للبحث عن اإلمام املهدي )عليه 

السالم(، فلم جيدوا له أثرًا وال عينًا.
وانتقلت  وخربت  سامراء  ُهدمت  ه�   279 سنة  يف  ثالثا: 
الدار  من  ال��رسداب  أصل  أن  وبكون   بغداد،  إىل  اخلالفة 
فلنأِت عىل ذكر من عمر الريح والدار: فأول من عّمرها هو 
نارص الدولة احلمداين سنة 333 ه� � 944م فقد شّيد الدار  
وكّلل الريح بالستور وحاط رس من رأى بسور، وبنى عىل 
)عليهام  العسكريني  زي��ارة  يف  وردت  فلقد  قبة،  الرحيني 
السالم( عبارة )تقول بعد الغسل إن وصلت إىل قربهيام، وإاّل 
أومأت بالسالم من عند الباب الذي عىل الشارع( فكان الزائر 
ال يتمّكن من االقرتاب من القرب ويصيّل الصالة يف املسجد، 
القبة  ال��دار  موضع  يف  وشيدوا  املوالون  الشيعة  اهتّم  وقد 
احلرم  داخل  مسجدهم  فأصبح  واإليوان  والرواق  واحلرم 
الدولة  معز  أنفق  البوهيية  الدولة  أيام  كانت  فلاّم  الرشيف، 
العسكريني  قبة  تعمري  ملواصلة  جزيلة  أموااًل  ملوكهم  ثالث 
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)عليهام السالم( ورسداب الغيبة، وجعل لرحييهام صندوقًا، 
صار  إذ  بالرتاب  ال��رسداب  داخل  كان  الذي  احلوض  ومأل 
أن  للربكة، وذلك  منه  الرتاب  يأخذون  الناس  كان  إذ  كالبئر 
سنة  ذلك  وكان  منه  يتوّضأ  كان  السالم(  )عليه  العسكري 
337ه�، ثم جددت هذه العامرة سنة 368 ه� عىل يد ابن أخيه 
عضد الدولة البوهيي، ثم ترك األمري أرسالن بغداد، وحل يف 
الساج  الصندوق من  القبة والريح وعمل  تكريت، وعّمر 
وجعل الرمان فيه من ذهب وذلك يف سنة 445ه� ، ثم جّدد 
امللك بركيا روق السلجوقي األبواب، وسّيج الروضة، ورّمم 

القبة والرواق والصحن والدار عىل يد الوزير جمد الدولة.
ويف سنة )606ه� � 1210م ( قام أبو العباس النارص لدين اهلل 
أمحد بن املستيضء بأمر اهلل احلسن بن املستنجد العبايس املتوىف 
سنة )622ه�/ 1225م( بتعمري القبة فوق الرحيني، وتزيني 
بناء  وجتديد  مئذنتني  وبناء  الداخل،  من  الرشيفة  الروضة 
االثني عرش )عليهم  األئمة  اإلمام وكتابة أسامء  دار  رسداب 
السالم( مع النبي )صىل اهلل عليه وآله( وابنته الصديقة فاطمة 
الزهراء )عليها السالم( عىل باب خشبي من داخله يف شباك، 
وضعه عىل صفة )سقيفة( يف آخر الرسداب، والباب ال يزال 
من  وألف  وأربعامئة  وعرشين  ست  سنة  أيامنا  إىل  موجودًا 
من  حقًا  ويعّد   ، االمتياز  من  درجة  عىل  يزال  وال   ، اهلجرة 
نفائس اآلثار، مع أنه بعد هذا الزمن املديد ومع مرور الدهور 
منه  مواضع  احرتقت  وقد  ومراقبة،  اهتامم  موضع  يكن  مل 

بالشمع والقناديل، فام يزال كاثمن اجلواهر توّهجًا وإرشاقًا.
صحن الغيبة... 

كان  إذ  ال��رسداب،  عن  الغيبة  مسجد  يفصل  الصحن  وهذا 
ويف  ال��رسداب،  داخل  من  الزائر  إليه  يدخل  باب  للمسجد 
من  للرسداب  وُفتح  باملرايا  الرسداب  زّين  ايضًا  هذا  عرصنا 
جهة القبلة سلٌم يرقيه اخلارج من الرسداب الرشيف، فصار 

هناك ُسّلامن أحدمها للدخول والثاين للخروج وُأنشئ سياج 
خاص قبل الصفة للحفاظ عىل الشباك النارصي الثمني من 
فالرسداب  ال��رسداب:  وصف  أما  اآلفات،  من  وغريه  املس 
يقع من جهة الغرب من الصحن العسكري وله باب كبرٌي من 
الساج ثم ينزل الزائر له عدة درجات فريتقي اىل هبو صغري، 
ينتهي اىل  اليمني بدرج طويل يف آخره هبو  ينزل من جهة  ثم 
حجرتني: حجرة للرجال يقع يف آخرها مكان مزين بالقاشاين 
وعليه الشباك النارصي، وحجرة أخرى للنساء، ويف حجرة 

الرجال سلم آخر للخروج من الرسداب ُفتح أخريًا.
رحالت تارخيّية

الرحالة يف مؤّلفاهتم،  الرسداب يف عدة رحالت ذكرها  ُذكر 
األنكليزي يف سنة 1846م وجون أرشيف سنة  فمنهم جونز 
1864 والرس والس بج يف سنة 1888م واملّس بيل يف سنة 
القرن  يف  بطوطة  ابن  فمنهم  العرب  الرحالة  وأما  1909م. 
اجلليس(  )نزهة  رحلة  صاحب  والرحالة  اهلجري  الثامن 
املكي، وُذكر الرسداب يف رحلة املنشئ البغدادي ويف رحالت 

عبد الوهاب عزام.
مفتيات األفاكني

إن أول من ذكر فرية الرسداب هو ياقوت احلموي ت 626 
أبو  ثم  خلكان  ابن  ثم  الكامل  تارخيه  يف  األثري  ابن  ذكره  ثم 
الفداء، فابن بطوطة فالقصيمي والسويدي يف سبائك الذهب 
واآللويس و إىل ما يطول ذكرهم... والكل يذكر شنشنته التي 
قبل  ومؤّلفاهتم  اإلمامية  علامء  وُكتب  آباءهم،  عليها  ألفوا 
يمكن  شائعة  األعصار  هذه  إىل  السالم  عليه  املهدي  والدة 

مراجعتها ملن شاء.
الرسداب وكتب املزار

عىل  واحل��ثّ  ال��رسداب  هبذا  االهتامم  اىل  اإلمامية  علامء  دعا 
ما  وه��ي  مجلة،  منها  ذاكرين  اآلداب  من  بجملة  تعظيمه 

السرداب يقع من جهة 
الغرب من الصحن 

العسكري وله باب كبيٌر 
من الساج ثم ينزل الزائر 
له عدة درجات فيرتقي 

الى بهو صغير..
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تصدرت به عباراهتم عند ذكر زيارة الرسداب.
قال السيد عيل بن طاووس )نور اهلل مرقده(:

إىل  فامِض  السالم  العسكريني عليهام  إذا فرغت من زيارة   �1
الرسداب املقدس وقف عىل بابه وقل ) إهلي إين قد وقفت عىل 
باب من بيوت نبيك...( وكرّب اهلل وامحده وسّبحه وهّلله فإذا 
استقررت فيه فقف مستقبل القبلة وقل سالم اهلل وبركاته... 

ثم ترفع يديك وتقول: )اللهم أنت كّشاف الكرب...(.
باثنتي عرشة ركعة وهتدى لإلمام )عليه  2� وورد فيه الصالة 

السالم( وبعدها دعاء.
3� وهناك زيارة معروفة بالندبة خرجت من الناحية املحفوفة 
بالقدس اىل أيب جعفر حممد بن عبد اهلل احلمريي وأمر أن تتىل 
الرحيم ال ألمر  يف الرسداب املقدس وهي ) بسم اهلل الرمحن 

اهلل تعقلون...(.
4� زيارة اخرى: ) فإذا دخلت بعد االذن فقل السالم عليك... 

ثم ادع اهلل بام أحببت(.
كاملستأذن  الباب  جانب  ماسكًا  وقف  الرسداب  اىل  فأت   �5
وسّم وانزل وعليك السكينة والوقار وصّل ركعتني يف عرصة 

الرسداب وقل: اهلل اكرب اهلل اكرب...
6� وأورد السيد ابن طاووس من أعامل الرسداب قراءة دعاء 

الندبة املشهور ودعاء البيعة ودعاء العهد ودعاء <اللهم ادفع 
من  االن��رصاف  أردت  فإذا  وق��ال:  املعروف...  وليك>  عن 
حرمه الرشيف فُعد إىل الرسداب املنيف وصّل فيه ما شئت ثم 

قم مستقبل القبلة وقل... .
7� وذكر املجليس يف بحاره استئذانًا ثانيًا فقال بعد ما ذكره :

ثم قّبل العتبة وادخل خاشعًا باكيًا فإنه االذن منهم صلوات اهلل 
عليهم أمجعني.

الرسداب ورؤية الطلعة الرشيدة
لقد ترشف برؤية تلك الطلعة الرشيدة يف تلك البقعة احلميدة 
بن  السيد عيل  التقوى واملعرفة والدين، منهم  أهل  مجاعة من 
واملريزا  العلوم  بحر  مهدي  حممد  والسيد  احلسني  طاووس 
هناك هلم  وجرت  الطهراين،  خليل  بن  واملريزا عيل  السلاميس 
املعاند  إبكام  فمن  الدعوات،  واستجابة  الكرامات  ولغريهم 
وإطالق لسان األبكم املوايل وإصامم ُأذن من كان يؤذي زائري 
حرمه إىل غريها من املكارم، ومن أراد التفصيل فعليه بمراجعة 
كتايَب النجم الثاقب وجنة املأوى للعالمة النوري، وآخر دعوانا 
أن احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء 

واملرسلني وآله الطيبني الطاهرين.
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النسخة  إص��دار  عن  املقدسة،  العباسية  العتبة  أعلنت 
النهائية ألول وأكرب موسوعة توّثق فتوى املرجعية الدينية 
العليا للدفاع الكفائي ب�)62( جمّلدًا، بالتزامن مع الذكرى 
عن  للدفاع  انطلقت  التي  الفتوى  هلذه  السابعة  السنوية 
داعش  هجامت  من  وشعبه  ومقدساته  العراق  ارض 

االرهابية.
وقال املتويل الرشعي للعتبة العباسية املقدسة سامحة السيد 
املوسوعة: »شعرنا  إنجاز  بمناسبة  كلمته  الصايف يف  أمحد 
باحلاجة امللحة لتوثيق مجيع املعارك واملسائل املتعلقة هبذه 
احلرب خشية ان تذهب الكثري من االحداث، وبالنتيجة 
القادمة  االجيال  لكن  حدث،  ما  عىل  شهود  اليوم  نحن 
كل  وبمعية  سعينا  ولذلك  تقرأ،  ان  وحتتاج  ستسمع 
الفتوى واالستجابة  يتعلق هبذه  ما  ُيكتب كل  ان  االخوة 

ومجيع جزئيات املعارك«.

االداري��ة  الكتب  من  العديد  »قدمنا  الصايف،  وأض��اف 
وثائق  من  عندهم  بام  يزودونا  ان  عىل  املعنيني  لألخوة 
وقصص واثار املعارك واالنتصارات يف مجيع املناطق, وقد 
الن  والبيانات  املعلومات  من  متوسط  كم  عىل  حصلنا 

املعركة اكرب مما وصل إلينا«. 
الذين  »الباب ال زال مفتوحًا لكل االخوة  أن  وأشار إىل 
نتيجة  مل تسعفهم الظروف لتقديم ما عندهم من قصص 
انتظمت  حتى  كامل،  بشكل  حترر  مل  بمناطق  النشغاهلم 
الدفاع  بموسوعة  وسميناها  التي  املوسوعة  هذه  لدينا 
الكفائي ومتت عىل نحو 62 جملدًا كتبنا فيها كل ما وصل 
الستقبال  االخر  الطور  يف  جارية  االستعدادات  و  إلينا، 
هبا  يفخر  التي  ألمهيته  نتيجة  التوثيق  إلك��امل  اجلديد 

الشباب«.

إكمال النسخة النهائية ألول وأكبر موسوعة 
ق فتوى الدفاع الكفائي
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احلسني  اإلمام  مرقد  تركيا  يف  السّنة  علامء  كبار  من  وفد  زار 
)عليه السالم( عرب التنسيق مع مركز اإلعالم الدويل يف العتبة 

احلسينية املقدسة.
هبدف  املقدسة،  املراقد  بزيارة  للترشف  قدم  الزائر  الوفد 
السلمي  والتعايش  الطائفية  ونبذ  املذاهب  بني  التقارب 
)عليهم  البيت  ألهل  والفكرية  الرتاثية  املعامل  عىل  واالطالع 

السالم( يف كربالء، وبقية املدن املقدسة.
الوفد  »هذا  إن  درباندي:  جعفر  الشيخ  الوفد  رئيس  وقال 
اهل  تركيا وحمبي  السّنة يف  اهل  كبار علامء  من  يعد  العلامئي 
بزيارة مراقد األئمة  للترشف  السالم(، وجاء  البيت )عليهم 
املذاهب  بني  التقارب  اجل  من  العراق  يف  السالم(  )عليهم 
الرتاث  عىل  واالط��الع  السلمي  والتعايش  الطائفية  ونبذ 

الديني والفكري والثقايف ألهل البيت الكرام«.
واضاف »كان الوفد متشوقًا لزيارة مراقد أهل البيت )عليهم 
السالم( يف العراق، إال اهنم كانوا متخوفني من بعض ما تنقله 
وتزييف  تشويه  عىل  تعمل  والتي  املغرضة  اإلعالم  وسائل 
العكس متامًا؛  لنا  اثبتت  الزيارة  أن »هذه  إىل  احلقائق«، الفتًا 
نتيجة ملا وجدناه من استقبال وترحيب من اخوتنا العراقيني 

يف كل مكان ونشعر كأننا بني أهلينا«.  
الزائر ضّم ستة عرش شخصًا  »الوفد  أن  وأشار درباندي إىل 
مجيعهم من كبار علامء اهل السّنة يف تركيا، حيث تقرر زيارة 
العديد من مراقد اهل البيت )عليهم السالم( يف املحافظات 
العراقية يف بغداد وكربالء والنجف والبرصة وغريها، وهناك 
محالت اخرى كثرية ترغب يف زيارة أهل البيت يف العراق يتم 

التنسيق هلا«.

أعرب السفري الكندي لدى بغداد، أولريك شانون 
والوفد املرافق له، عن سعادته بزيارة مسجد خطوة 
اإلمام عيل )عليه السالم( بمنطقة الزبري يف حمافظة 

البرصة.
لنا  »ك��ان  تويرت،  عىل  له  تغريدة  يف  شانون  وذك��ر 
)عليه  ع��يل  اإلم���ام  خطوة  مسجد  زي���ارة  رشف 
وإمام  األوقاف  مسؤويل  نشكر  وبدورنا  السالم(، 

املسجد حلسن ضيافتهم«.
كام زار السفري الكندي متحف البرصة احلضاري، 
من  املتحف  حمتويات  عىل  زيارته  خالل  واطلع 
لبالد  التارخيية  احلقب  تعود ملختلف  ونفائس  آثار 
أعامل  من  مؤخرًا  إنجازه  تم  ما  واهم  الرافدين، 
الرتميم التي ُأجِرَيت عليه لغرض تأهيلِه الستقبال 
الوفود والبعثات الدبلوماسية الرسمية والزائرين.

وفد علمائي تركي يزور مرقد 
اإلمام الحسين

السفير الكندي: 
سعيد بزيارة مسجد 

ّ
خطوة اإلمام علي
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ال يدرُك العديُد من اآلباء األمهية الكبرية للتعبري عن املشاعر 
لألبناء، وإظهار املحبة والود واحلنان هلم. ورغم أهنم يعيشون 
كل احلياة من أجل تأمني حياة كريمة هلم، ويعملون ليل هنار 
من أجل مستقبل أفضل هلم، إال أهنم ال يعرّبون أبدا عن هذه 
املحبة اخلالصة جتاه أوالدهم، وقد يعدوهنا  نوعا من الضعف. 
من  الكثري  الوقت  مع  يشوهبا  األرس،  أف��راد  بني  احلياة  تلك 
التعبري  اجلفاء، ويصبح اإلحساس باآلخر مغيب، وقد يكون 
أحيانا،  صارمة  بطريقة  عليهم  وخوفهم  ألبنائهم  حبهم  عن 
وعدائية أحيانا أخرى. فالدفء واملودة اللذان يعرّب عنهام اآلباء 
ألطفاهلم، يؤديان إىل نتائج إجيابية مدى احلياة هلؤالء األطفال، 
وقد ارتبط ارتفاع هذا النوع من املودة بتقدير الذات وحتسني 
فضاًل  والطفل،  الوالدين  تواصل  وحتسني  األكاديمي  األداء 
عن وجود عدد أقل من املشاكل النفسية والسلوكية لألطفال.

حاجة  هناك  أن  السلوكي:  النفس  علم  يذهب  ذل��ك،  ويف 
وّلدت عند كل شخص بالفطرة وهي حاجة املودة، خصوصًا 
العائلة، واذا مل يكن  أفراد  عند الطفل. هذا أمر مهم جدًا بني 
موجودا فإن النتائج تكون سلبية، فاإلحساس بالثقة واألمان 
مبينًة  أبنائهم،  لدى  لألهل  العاطفي  التواجد  خالل  من  ينتج 
عىل  كبريا  نفسيا  أثرا  يرتك  والعناق  احلنونة  اللمسة  أحيانا  أنه 

عن  والتعبري  للتواصل  ورضوري  جيد  أمر  وهو  الشخص، 
وتعطي  عادات جيدة  أهنا  إىل  وتلفت  والتقّبل.  واملودة  املحبة 
يف  النفيس  واالستقرار  الطمأنينة  وتبث  البيت  يف  مجيلة  روح 

أجواء العائلة.
ويف ذلك تذهب  دراسة نفسية تقول: ان املشاعر اإلنسانية حالة 
تفاعلية وهي نتاج روحي من إحساس الشخص باآلخر وال 
الكبت  أن  مبينة  االنفعايل،  والتفريغ  احلالة  إشباع هذه  بد من 
يسّبب الضغط النفيس وهو أمر سلبي عىل املدى البعيد. وتعد 
يعانون  وخيفوهنا  مشاعرهم  يكبتون  الذين  األشخاص  أن 
باستمرار من حالة عصبية وحالة من التوتر ايضا، موضحة أن 
الشعور  اإلنسان  يعطي  األرسة  أفراد  بني  املشاعر  عن  التعبري 

بالراحة واألمان.
انعكاسات  له  إنساين  تعبري  املشاعر  أن  إىل  الدراسة  وتذهب 
بني  والرتابط  والقوة  والراحة  بالطمأنينة  الشعور  عن  إجيابية 
الشعور  ينقل  لألبناء  األبوين  عناق  أن  وتؤكد  العائلة.  أفراد 
بالدعم واملؤازرة ويؤدي اىل الشعور باأللفة، كام أكدت الكثري 
من الدراسات بأن التعبري عن احلنان واملشاعر بني أفراد األرسة 

واإلحساس باآلخر هو املفتاح األسايس لالستقرار النفيس.

 داخل األسرة.. 
ِّ

مشاعُر الحب
المفتاح األساسي لالستقرار النفسي

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

56

ع
تم

جم
 و

رشة
اأ�

صور
عا�

در 
حي

ها: 
يعّد



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

57

وخالل  الرشكات،  احدى  يف  وظيفة  لطلب  شاٌب  تقدَم 
بريده  كتابة  منه  وطلب  الوظيفة،  يف  قبوله  تم  املقابلة 
اإللكرتوين يف الطلب إلرسال قائمة املهام، والتواصل مع 
الرشكة، ولكن الرجل رد بعدم امتالكه كمبيوترا أو بريدا 
الكرتونيا، وكان رد املدير غريبا وصادما للرجل الذي قال 
له  حيق  فال  له  وجود  ال  الكرتونيا  بريدا  يملك  ال  من  له: 

العمل!. خرج الرجل من الرشكة وهو يملك عرشة آالف 
دينار فقط ظل يفكر ماذا سيفعل وكيف يعيش هو وأرسته، 
فقرر رشاء صندوق حلويات وبدأ ببيعه، وبالفعل نجح يف 
عىل  حصل  حتى  العملية  تكرار  فقرر  املال،  وكسب  بيعه 
الفا، ومن هنا بدأ اخلروج يوميا للبيع وكسب املال  ستني 
حتى اشرتى عربة ثم شاحنة، ثم أسطول شاحنات وبعد 

عرش سنوات أصبح من كبار موردي األغذية يف البالد .

اإلجيابية  األم��ور  من  بالعديد  كورونا  ف��ريوس  أزم��ُة  تسببْت 
والسلبية يف احلياة األرسية لكثري من الناس، فهناك من التزموا 
لتوطيد  أدى  مما  اجلائحة،  ظل  يف  للرورة  إال  اخلروج  بعدم 
األهل،  مع  أكرب  بشكل  اجللوس  خالل  من  األرسية  عالقاهتم 
وهناك من تأثرت عالقاهتم األرسية نظرًا لكثرة اجللوس وامللل 
والضغط نفيس والذي يؤدي بدوره إىل العنف األرسي. ولكن 
يف املقابل زادت هذه الفرتة أيضًا من توطيد العالقات العائلية 
واالرتباط العائيل، حيث أصبح العديد من أفراد األرسة يطيلون 
كذلك  ُبعد  عن  فالعمل  الظروف،  بحكم  بعض  مع  اجللوس 
ساعد يف جلوسهم مع بعضهم بشكل أكرب مما خلق ألفة ومودة 
املنزل  النفسية تنصح بخلق جو ممتع ومسلٍّ يف  البحوث  أكثر. 
خالل هذه الفرتة لكرس الروتني وامللل والتوتر أو حتى العمل 
عىل ممارسة الرياضة أو رياضة امليش مع األخذ باالحتياطات أو 
العمل مع األوالد يف ممارسة مهاراهتم من لعب كرة ورياضة، 
وأمور  املطبخ  يف  الصغريات  الفتيات  وقت  استغالل  ويمكن 

يدوية تناسب ميوهلم وسنهم. 
فيام طرحت دراسة رأيني األول يقول، إن األزمة كانت سلبية 
لبعض العوائل بسبب امللل، ما جعل األغلب يلتزم اجللوس يف 
غرفته واالنعزال عن اآلخرين. والرأي الثاين يؤكد ان العوائل 
تعد هذه الالزمة فرصة للجلوس وتوطيد العالقات والتعويض 

عن األيام املاضية التي مل يكونوا فيها معًا.

سيديت العزيزُة، زوجك ليس عدوًا لك وليس جمرمًا، 
كام أنك لست قاضية أو جالدة، فكالكام جيتمع حتت 
يعد  الذي  ال��زواج  بينكام  وجيمع  واح��د،  بيت  سقف 
ليست  بينكام  فاملشاجرات  البرشية،  الروابط  أقدس 
بمباريات كرة القدم، والتي سيأخذ الفائز فيها امليدالية 
كوين  خارس،  فالفائز  ذلك،  عكس  ولكنها  الذهبية، 
أسباب  وأشهر  الزوجية.  حياتك  تفسدي  وال  ذكية 
واالختالفات  والغرية،  املال  هو  الزوجية  اخلالفات 

الكثرية و عدم التوافق. 
جتّنبي   : هي  الشجار  حدة  لتخفيف  الطرائق  وأفضل 
الشجار أمام أطفالك، واحذري استحضار اخلالفات 
السابقة، واألماكن العامة ليست ساحة للقتال، حتديد 
من  أنك  تذكري  عائلته،  بإهانة  تقومي  ال  املشكلة، 

املمكن أن تفقديه، تذكري حماسنه

العالقات   
ُ
����د

ّ
توط كورون����ا 

بين أفراد األسرة

 تتعام����ُل الزوجة مع 
َ

كي����ف
زوجها فى وقت الشجار ؟

قصة أسرية
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ص:92(:  والشيعة  التشّيع  )نشأة  الشيعة  عن  الصدر  الشهيد  يقول 
»يف احلقيقة أنَّ )التشّيع( مل يكن يف يوم من األّيام منذ والدته جمّرد اجّتاه 
روحّي بحت، وإّنام ُولد التشّيع يف أحضان اإلسالم بوصفه أطروحة 
مواصلة اإلمام عيّل )عليه السالم( للقيادة بعد النبّي فكرّيًا واجتامعّيًا 

وسياسّيًا عىل السواء«.

يف النتظار

نرنو وننتِظُر انبالَجَك 
يف الصباحاِت األخريْة.. 

َك  وقوفًا عنَد ظلِّ
تستظلُّ العناويُن واألماكْن.. 

ويف غيابَِك
يتسّيُجنا الُذعُر وتنهُشنا الوجوُه 

وال ملجَأ منها إال إليَك.. فمتى نراك؟
يا خاتَم آِل حمّمد وقائَمهم.. 

ي��ا أم���َل ال��ش��ع��وِب احل��ائ��رْة ورج���اَء 
القلوِب املستضعفْة.. 

يا كهَف املؤمننَي وفرحَتهْم.. 
يا هنَر العطاشى.. 

ها نحُن ظامئوَن عنَد ضفاِفَك.. 
نسترصُخ من هوِل األقداِر.. 

أّمناَك أعامَرنا كي ُتزهَر باخلواتيم.. 
ف� »أيَن استقّرْت بَك النوى.. 

َك أو ثرى.. أبرضوى  بل أيُّ أرٍض تقلُّ
أو غريها أم ذي طوى«..

الشفاعة ف القرآن
َيْمِلُكوَن  {اَل  تعاىل:  كقوله  بعضها،  نتناول  الشفاعة  حول  كثرية  آيات  وردت 
ِن َعْهًدا )مريم: 87(}؛ جاء يف تفسري اآلية يف  مْحَ َذ ِعنَد الرَّ َ َفاَعَة إاِلَّ َمِن اختَّ الشَّ
جممع البيان، )ال يملكون الشفاعة( أي: ال يقدرون عىل الشفاعة، فال يشفعون، 

وال يشفع هلم حني يشفع أهل اإليامن بعضهم لبعض..
وعن قيس بن أيب حازم قال: التقى أبو بكر وعيل بن أيب طالب )عليه السالم( 
فتبسم أبو بكر يف وجه عيل فقال له: مالَك تبسمت؟ قال: سمعت رسول اهلل 
)صىل اهلل عليه وآله( يقول: »ال جيوز أحد الرصاط إال من كتب له عيٌل اجلواز« 
- )أخرجه ابن السامن يف كتاب املوافقة(، وهذه الرواية واضحة الداللة عىل 
شفاعة أمري املؤمنني )عليه السالم( اما ما ورد عن طريق اهل البيت )عليهم 
لنشفعن  »واهلّل  السالم(:  )عليه  الصادق  جعفر  اإلم��ام  قال  فقد  السالم(، 
فام  الناس  يقول  حتى  لشيعتنا،  لنشفعن  واهلّل  لشيعتنا،  لنشفعن  واهلّل  لشيعتنا، 

لنا من شافعني وال صديق محيم« ونقلها ابن شهر آشوب يف مناقبه: 14/2.

اأيَن ا�صتقّرْت 
بَك النوى؟

أشياؤنا اجلميلة
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ما ثواب عناية املرىض؟
الصفحة  أماليه  يف  الصدوق  الشيخ  ينقل 
الصادق  االم��ام  اصحاب  احد  عن   )295(
حاّجًا،  سنة  ذات  »خرجت  السالم(:  )عليه 
بن  جعفر  الصادق  اهلل  عبد  أيب  إىل  فانرصفت 
بك  أين  من  فقال:  السالم(،  )عليهم  حممد 
كنت  ف��داك!..  ُجعلت  فقلت:  ؟!،  مشعلُّ يا 
ما  تدري  »َأَو  السالم(:  )عليه  فقال  حاّجًا، 
حتى  أدري  ما  فقلت:  الثواب؟«  من  للحاّج 

تعلمني، فقال )عليه السالم(:
وصىّل  أسبوعًا  بالبيت  طاف  إذا  العبد  »إّن 
ركعتيه، وسعى بني الصفا واملروة، كتب اهلل له 
ستة آالف حسنة، وحّط عنه ستة آالف سيئة، 
ورفع له ستة آالف درجة، وقىض له ستة آالف 
حاجة للدنيا كذا، واّدخر له لآلخرة كذا...«، 
فقلت له: ُجعلت فداك!.. إّن هذا لكثري، فقال 

)عليه السالم(:
أكثر من ذلك؟«.. قلت:  بام هو  »أفال ُأخربك 
حاجة  »لقضاء  السالم(:  )عليه  فقال   ، بىل 
امرٍئ مؤمٍن أفضل من حّجة وحّجة وحّجة، 

حتى عدَّ عرش حجج«.
املصدر: أمايل الصدوق ص295.

ينقل املؤرخ السيد سلامن هادي آل طعمة يف كتابه )كربالء يف 
الذاكرة( الصفحة )255(:

الكربالئية وهي  العوائل  »هناك عادة متوارثة تقوم هبا معظم 
)التسابيك( أي الصوم ليوم واحد أو ثالثة أيام يف أواخر شهر 
شعبان   30 يوم  مساء  ويف  املبارك،  للشهر  استعدادًا  شعبان 
يصعد الناس عىل سطوح املنازل واملساجد واملرتفعات العالية 
يعلنون  ظهوره  من  التأكد  وبعد  رمضان،  شهر  هالل  ملراقبة 

البرشى ببدء الصوم«.

)الت�سابيج(
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التغذية املدر�صية
 يف اإحدى مدار�س كربالء

 عام 1958




