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)حضارتنا فخرنا( عنوان لتجمع الحضارات العالمية
العتبة الحسينية المقدسة تقيم مهرجان تجمع 

الحضارات الدولي

شيخ األزهر الس���ابق: مقام رأس اإلمام الحسين       
معّظم عند المصريين

رمضاُن سحُر األلفِة بين أفراد األسرِة
صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام: مجلة االحرار

مقاماٌت مشّرفة لم تسّلط عليها االضواء
)الجزء الثاني(

المدينة الصناعية للعتبة الحسينية ... 
في  الصناعي  الواقع  لتطوير  نوعية  طفرة 

كربالء

الخطيب الحسيني الشيخ علي الشجاعي )رحمه اهلل(
االنتماء الحقيقي لمدرسة أهل البيت

الكويت وسلطنة عمان ومصر..
عادات وأعراف رمضانية يحيها المسلمون سنويا

معهد العقيلة زينَب
صرٌح حوزوي اكاديمي يؤّهل الطاقات النسوية للتبليغ االسالمي

صوم النفس

ْفس إمساُك الحواسِّ الَخمس عن سائر الَمآثم،  »َصوُم النَّ
وُخُلوُّ القلب عن جميع أسباِب الشّر« 

قول أمير المؤمنين           المصدر:عيون الحكم والمواعظ: 305.



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 

حّل علينا ش������هر رمضان المبارك لهذه الس������نة وهي الثانية 
عل������ى التوالي في ظل اس������تمرار تفش������ي جائحة كورونا، 
وبال أدنى ش������ك فإن نزول االبتالء يجعل اإلنس������ان المؤمن 
قريب������ًا من ربه كما في االبت������الء عمومًا، نعم، يلجأ إليه 
ضارعًا ومس������تغيثًا مما يخاف ويحذر في مثل هذه األجواء 
الروحي������ة المفعمة بالقداس������ة، وبمواس������م القرب وش������هر 
رمض������ان المبارك أفضلها.  وفي ذلك إحدى دالالت الرحمة 
اإللهي������ة بالناس، وه������ي الدعوة لس������لوك الطريق الصحيح 
والتوبة من الذنوب.. س������ائلين اهلل تعال������ى أن يرفع عنا هذا 
البالء في هذا الوباء وعن جميع المؤمنين بحق هذا الشهر 

الفضيل الذي أُنزل فيه القرآن الكريم.
لكن ب������ذات الوقت فإن له������ذا التزامن للش������هر المبارك مع 
استمرار تفشي الجائحة داللة على اإلنسان المؤمن التفكر 
والتوق������ف عندها طوي������اًل، والبد وأن هنالك م������ا يثير في 
النف������س أكثر من تس������اؤل عن مغزى اس������تمرار الجائحة 
ب������كل تداعياتها الصعب������ة على الناس، ومن ث������م ما خلفته 
في القل������وب من آالم الفقد لألحبة، وأحس������ب بأن في هذا 
الشهر الفضيل فرصة سانحة أخرى للتوجه هلل.. بعيدًا عن 

انشغاالت العمل وهموم الحياة. 
الس������يما ونحن نقرأ إن في ش������هر رمض������ان المبارك ربيع 
الق������رآن، لذلك ف������إن هذا الت������الزم بين الصي������ام والجائحة 
يدعوننا إلى أن نتوجه بصدق.. بقلوبنا وأرواحنا إلى كتاب 
اهلل تعالى العظيم.. نتلوه ونتدبر في آياته، ولكي نستضيء 
به ونزيل عتمة أيامنا في ظل الجائحة وقلق قلوبنا وخشية 
أرواحن������ا، رافعين األكف إلى الس������ماء آناء الليل وأطراف 
النهار أن تزيل هذه الغمة عن هذه األمة، وتعود الحياة إلى 
س������ابق عهدها قبل نزول هذا البالء أو االبتالء بحق القرآن 

الكريم وما فيه.. آمين رب العالمين.

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    ربيُع القراآن
   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م

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

هاتف املجلة  07435000170

البريد االاكتروني:

 رئيس التحرير

المشاركون في هذا العدد

حيدر السامي - حنان الزيرجاوي

اللواء علي الحمداني - صالح لفته 

ضياء ابو الهيل

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



بني  تفاهم  مذكرة  توقيع  عن  املقدسة  احلسينية  العتبة  أعلنت 
ومراكز  هلا  التابعة  الرسطانية  االمراض  لعالج  وارث  مؤسسة 

مرصية ولبنانية متخصصة بعالج االمراض الرسطانية.
يف  والتعليم  الصحة  هيأة  رئيس  الساعدي  ستار  الدكتور  وقال 
العتبة احلسينية املقدسة يف ترصيح تابعته )االحرار(، إن »مؤسسة 
العتبة احلسينية،  تنفذها  التي  وارث لعالج األمراض الرسطانية 
مرص،  يف  و)هبية(   )57357( مركزي  مع  تفاهم  مذكرة  وقعت 

ومركز االورام الرسطانية يف لبنان«.
أفضل  تقديم  هبدف  جاء  املذكرات  هذه  »توقيع  أن  وأوض��ح 
تدريب  عن  فضال  األطباء،  افضل  قبل  من  الطبية  اخلدمات 

الكوادر الطبية العراقية وتطويرهم«.

تفاهم  مذكرات  توقع  الحسينية  العتبة 
المتخصصة  العربية  المؤسسات  أبرز  مع 

بعالج األمراض السرطانية

شارك مركز اإلمام احلسني )عليه السالم( لرتميم املخطوطات 
بمعرضني  املقدسة،  احلسينية  للعتبة  التابع  الباحثني  ورعاية 
ليوم  السنوية  الذكرى  بمناسبة  املخطوطات  لرتميم وصيانة 

املخطوط العريب وذلك يف حمافظتي بغداد وبابل.
ش��ارك  »امل��رك��ز  إن  التميمي،  مناف  امل��رك��ز  مدير  وق��ال 
لوزارة  التابعة  لآلثار  العامة  اهليأة  رعاية  حتت  باملعرضني 
الثقافة والسياحة واالثار«، موضحا أن »املركز افتتح معرضا 

تفصيليا للمراحل التي يمّر هبا املخطوط عند ترميمه«.
حيتفلون  باملخطوطات  واملختصني  »املهتمني  أن  وأض��اف 
كل عام بيومهم من خالل احياء الرتاث اخلطي لذلك كان 
تزامنت  التي  الفعاليات  هذه  يف  املشاركة  مركزنا  عىل  لزاما 
لنرش  وذلك  العريب،  املخطوط  ليوم  السنوية  الذكرى  مع 
ثقافة احلفاظ عىل املخطوطات والرتاث االسالمي والعريب 

االصيل«.

شهر  يف  القرآين  املحفل  املقدسة  احلسينية  العتبة  أقامِت 
فيها  ُيراعى  احرتازية  صحية  اجراء  وسط  الفضيل  رمضان 

التباعد االجتامعي.
املعلومات يف  تقنيات  امحد عيل عبادي مسؤول شعبة  وقال 
الراهن  للظرف  رعاية  املقدسة،  احلسينية  العتبة  إعالم  قسم 
الذي يمر به البلد احلبيب بسبب تفيش فريوس كورونا ومع 
راعت  فقد  الفضيل  الشهر  يف  القرآين  املحفل  إقامة  امهية 
مع  املحفل  إقامة  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  األمانة 
من  املرشف  احلسيني  الصحن  يف  الصحية  الضوابط  مراعاة 

تباعد اجتامعي.
اليومي  القرآين  املحفل  فعاليات  نقل  »يتم  عبادي:  واضاف 
عىل شاشات التلفزيون والشاشات الضوئية، داخل الصحن 
قد  الذي  لالكتظاظ  منعا  املرشف  احلسيني  واحلائر  املرشف 

حيصل بني االخوة املؤمنني الراغبني بختم القرآن الكريم«.
الشاشات  كافة  عىل  القرآين  املحفل  نقل  يتم  »كام  وتابع: 
الكريم  القرآن  ودار  الفضائية  كربالء  جمموعة  مع  بالتعاون 
الشاشات  عدد  بلغ  فيام  املقدسة،  احلسينية  الروضة  وإذاعة 

التي تنقل املحفل القرآين )100( شاشة بثا مبارشا«.

مشاركة العتبة الحسينية في معرضين لترميم 

المخطوطات وصيانتها 

)100( شاشة بث مباشر لنقل 
المحفل القرآني من الصحن الحسيني
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لنداء  تستجيب  الحسينية  العتبة 
عائلتين من كركوك

أعلنت العتبة احلسينية املقدسة عن استجابتها لعائلتني من حمافظة 
كركوك بحاجة إلجراء »عملية جراحية كربى« وختصيص راتب 

شهري.
الشهداء  ذوي  قسم  رئيس  معاون  اخلفاجي  رضا  أمحد  وق��ال 
تابعتها »االحرار«  التابع للعتبة احلسينية يف ترصحيات  واجلرحى 
العليا،  الدينية  املرجعية  ممثل  سامحة  استقبل  ان  »بعد  فيها:  قال 
املهدي  عبد  الشيخ  املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي  واملتويل 
نداء  توجيهام  بعد  عائلتني من حمافظة كركوك  بمكتبه  الكربالئي 
استغاثة وجه سامحته بإجراء عملية جراحية فوق الكربى الحد 
بغداد، حيث سيتم  العاصمة  العائلتني يف احد مستشفيات  افراد 

إجرائها يف املوعد املقرر، وعىل نفقة العتبة احلسينية«.
واملالية  والطبية  الصحية  اخلدمات  كافة  تقديم  »سيتم  وأضاف: 
املستوى  لتحسني  شهري  راتب  ختصيص  مع  العائلتني،  هلاتني 

املعييش هلام«.
وأكد أنه »سيتم إرسال وفد من العتبة احلسينية اىل حمافظة كركوك 
لالطالع عىل واقعهم اخلدمي والسكني، وتقديم كافة اخلدمات 

واملتطلبات اخلاصة هلام«.
وكشف مكتب تابع للعتبة احلسينية املقدسة، يف ال�ثاين من كانون 
معاجلة  يف  دينار  مليار   )3( من  أكثر  إنفاق  عن  ال��ث��اين2021، 

حاالت مرضية خالل عام واحد فقط.
وأعلنت العتبة املقدسة، 11 نيسان، 2021 افتتاح مدرسة أوالد 
األسنان  لعالج  مركزين  مع  كربالء  يف  لأليتام  املخصصة  مسلم 

جمانًا، بكلفة فاقت )2( مليار دينار عراقي.

 تطبيق أصدقاء مكتبة
ُ

 إطالق

ة
ّ
 البنين        النسوي

ّ
 أم

التابع  العلمي  والنرش  للبحث  التخصيص  السبط  مركز  أطلق 
يقدمها  التي  النوعية  اخلدمات  ضمن  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
منصة  املركز  صمم  حيث  للبحوث  املجانية  االستالل  خدمة 
خاصة لالستفادة من هذه اخلدمة املجانية لتحقيق الفائدة املرجوة 
منها وباستخدام برنامج االستالل املعتمد من قبل وزارة التعليم 
البحوث  بلغ عدد  العلمي )Turnitin( حيث  العايل والبحث 
ان  علام   )4738( اخلدمة  من  املستفادة  واألطاريح  والرسائل 

اخلدمة مستمرة ولغرض االستفادة.

خدمة االستالل المجانية للبحوث

التابعة  النسوّية  السالم(  )عليها  البنني  أّم  السّيدة  مكتبُة  أعلنت 
املقّدسة،  العّباسية  العتبة  يف  والثقافّية  الفكرّية  الشؤون  لقسم 
املكتبة(، وذلك  ب�)أصدقاء  توّسم  تطبيقًا خاّصًا هبا  عن إطالقها 
ألجل زيادة حلقات التواصل مع متلّقيها واّتساع رقعة خدماهتا، 
وتوظيف التكنلوجيا احلديثة يف االّتاه الصحيح اهلادف والبّناء، 
عىل  يسهل  مّما  باملكتبة  اخل��اّص  الرسمّي  للموقع  داع��اًم  ليكون 

املستخدم االستفادة من اخلدمات التي تقّدمها املكتبة.
تابعته  هلا  ترصيح  يف  رعد(  )أسامء  السّيدة  املكتبة  مديرُة  وقالت 
حديثٍة  بطريقٍة  وبرجمته  تصميمه  تّم  قد  التطبيق  »إّن  )االحرار(: 
بكّل  أبوابه  عرب  التنّقل  املستخدم  وبإمكان  االستخدام،  وسهلة 
سهولة وتصّفحها واالستفادة من خدماهتا، ومنها تصّفح الكتب 

املتاحة بضغطة زّر وقراءهتا واقتنائها«.
وتابعت: »أّن التطبيق حالّيًا متوّفر عىل األجهزة التي تعمل بنظام 
ال�)Android(، والعمل جاٍر حالّيًا إلطالقه عىل األجهزة التي 

..»)ios(�تعمل بنظام ال
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من اأر�سيف ُخطب اجُلمعة
مواقف مشرفة في تاريخ 

العراق الحديث

اهيا االخوة واالخوات:
بعض  ويف  العزيزة  البرصة  حمافظة  يف  االي��ام  هذه  نشهد 
املناطق األخرى احتجاجات شعبية تعرّب عن مطالب الكثري 
النقص احلاد يف اخلدمات  يعانون من  الذين  املواطنني  من 
العامة كقّلة ساعات التجهيز بالكهرباء بالرغم من ارتفاع 
درجات احلرارة وعدم توفر القدر الكايف من املياه الصاحلة 
عن   ً الرضورية فضال  االستعامالت  لبقية  بل وال  للرشب 
الالئق وعدم  والكسب  العمل  وقلة فرص  البطالة  انتشار 
كفاءة معظم املؤسسات الصحية بالرغم من ارتفاع نسب 

االصابة باألمراض الصعبة يف املحافظة.
مطالبهم  يف  املواطنني  اعزائنا  مع  التضامن  اال  يسعنا  وال 
أوضاعهم  ومقدرين  الكبرية  معاناهتم  مستشعرين  احلقة 
التقصري الواضح من قبل  املعيشية الصعبة وما حصل من 
وتقديم  األوضاع  – سابقًا والحقًا- يف حتسني  املسؤولني 
اخلدمات هلم بالرغم من وفرة االمكانات املالية، حيث اهنم 
لو أحسنوا توظيفها واستعانوا بأهل اخلربة واالختصاص 
يف ذلك وأداروا مؤسسات الدولة بصورة مهنية بعيدًا عن 
أي  من  الفساد  بوجه  واملحسوبيات ووقفوا  املحاصصات 
كام   ً مأساوية  األوض��اع  كانت  ملا  كتلة  او  حزب  او  جهة 

نشهدها اليوم.
إن حمافظة البرصة الفيحاء هي األوىل يف رفد البلد باملوارد 
املالية وهي االوىل يف عدد الشهداء واجلرحى الذين قدمتهم 
يف معركة الدفاع ضد عصابات داعش االرهابية وال تزال 
متتلئ شوارعها وأزقتها بصور آالف الشهداء الذين بذلوا 

اخلطبة الثانية ل�سالة اجلمعة باإمامة ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي يف 28/�سوال/1439هـ 
املوافق 2018/7/13م :

اعداد:حيدر عدنان

ال يسعنا اال التضامن مع اعزائنا 

المواطنين في مطالبهم 

الحقة مستشعرين معاناتهم 

الكبيرة ومقدرين أوضاعهم 

المعيشية الصعبة وما حصل 

من التقصير الواضح من قبل 

 -
ً
 والحقا

ً
المسؤولين – سابقا

في تحسين األوضاع وتقديم 

الخدمات لهم بالرغم من وفرة 

االمكانات المالية..

ّ
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اخلطبة من�سورة يف جملة الحرار العدد ) 655( 

/اخلمي�س / 28/ �سوال / 1439هــ

املوافق  13/ 7/ 2018 م

فليس  ومقدساته،  أهله  ومحاية  العراق  انقاذ  سبيل  يف  أرواحهم 
املحافظة  هذه  تكون  أن  أبدًا  املقبول  من  وال  بل  اإلنصاف  من 
املعطاء من أكثر مناطق العراق بؤسًا وحرمانًا، يعاين الكثري من 
األمراض  وانتشار  العامة  اخلدمات  وقّلة  العيش  شظف  أهلها 
يناسب  بام  للعمل  فرصًا  فيها  الشباب  معظم  جيد  وال  واألوبئة 

امكاناهتم ومؤهالهتم.
إن املسؤولني يف احلكومتني املركزية واملحلية مطالبون بالتعامل 
بجدية وواقعية مع طلبات املواطنني والعمل عىل حتقيق ما يمكن 
حتقيقه منها بصورة عاجلة، ووضع برنامج واضح ومدروس حلل 
بقية املشاكل القائمة بوترية متصاعدة، ويتطلب ذلك اتباع سياسة 
حازمة وشديدة مع الفاسدين ومنع استحواذهم عىل موارد البلد 
الكفاءات  واصحاب  باخلرباء  واالستعانة  امللتوية،  بأساليبهم 
ومن ال جياملون عىل حساب احلقيقة للوصول إىل حلول جذرية 
لألزمات الراهنة، بعيدًا عن اختالق الذرائع واملربرات لتحميل 
اآلخرين مسؤولية ما جرى وجيري منذ سنوات طوال عىل أهل 
أهلها  جّرب  فقد  واملعاناة،  األذى  من  الكريمة  املحافظة  هذه 
يف  تفاوتًا  جيدوا  ومل  حمافظتهم  إدارة  يف  السياسية  الكتل  خمتلف 

أوضاعهم بل ازدادوا بؤسًا وشقاًء.
سوء  من  النقمة  هبم  تبلغ  ال  أن  الكرام  املواطنني  من  ويرجى 
عن  التعبري  يف  وحضارية  سلمية  غري  اساليب  إّتباع  األوض��اع 
احتجاجاهتم وأن ال يسمحوا للبعض من غري املنضبطني أو ذوي 
واألم��وال  الدولة  مؤسسات  عىل  بالتعدي  اخلاصة  األغ��راض 

وال  العراقية  احلكومة  مع  بالتعاقد  العاملة  الرشكات  أو  العامة 
سيام إن كل رضر يصيبها فإنه سيعوض من أموال الشعب نفسه.
اخلري  فيه  ما  إىل  اجلميع  بأيدي  يأخذ  أن  القدير  العيل  اهلل  نسأل 

والصالح إنه ارحم الرامحني.

ليس من اإلنصاف بل وال 

 أن تكون 
ً
من المقبول أبدا

محافظة البصرة المعطاء 

 
ً
من أكثر مناطق العراق بؤسا

، يعاني الكثير من أهلها 
ً
وحرمانا

ة الخدمات 
ّ
شظف العيش وقل

العامة وانتشار األمراض 

واألوبئة وال يجد معظم 

 للعمل بما 
ً
الشباب فيها فرصا

يناسب امكاناتهم ومؤهالتهم.



مسألة 1026: يشرتط يف صّحة الصوم ُأمور :
1. اإلسالم، فال يصّح الصوم من الكافر، نعم إذا أسلم يف 
فاألحوط  إسالمه  قبل  بمفطر  ومل  يأت  رمضان  شهر  هنار 
لزوم�ا أن يمس�ك بقّية يومه بقصد ما يف الذّم�ة وأن يقضيه 
إن مل  يفعل ذلك، وأّما اإليامن فال يعترب يف الصّحة - بمعنى 

سقوط التكليف - وإن كان معتربًا يف استحقاق املثوبة.
بحيث  عليه  أغمي  أو  ُجنَّ  فلو  اإلغ��امء،  وعدم  العقل   .2
فاتت منه النّية املعتربة يف الصوم وأفاق أثناء النهار مل  يصّح 
منه صوم ذلك اليوم، نعم إذا كان مسبوقًا بالنّية يف الفرض 
املذكور فال يرتك مراعاة مقتىض االحتياط فيه عىل ما سبق.

احلائض  من  يصّح  فال  والنفاس،  احليض  من  الطهارة   .3
والنفساء ولو كان احليض أو النفاس يف جزء من النهار .

النفاس  أو  أو عىل حدث احليض  4. عدم اإلصباح جنبًا، 
كام تقّدم.

5. أن ال يكون مسافرًا سفرًا يوجب قرص الصالة، فإّنه ال 
جيوز له أداء الصوم الواجب، إاّل يف ثالثة مواضع:

أحدها: الثالثة أّيام وهي التي بعض العرشة التي تكون بدل 
هدي التمّتع ملن عجز عنه.

ثانيها: صوم الثامنية عرش يومًا، التي هي بدل البدنة كّفارة 
ملن أفاض من عرفات قبل الغروب.

ثالثها: صوم النافلة يف وقت معنّي، املنذور إيقاعه يف السفر 

أو األعّم منه ومن احلرض .
أّيام  ثالثة  إاّل  السفر،  يف  املندوب  الصوم  جيوز  ال  وكذلك 
يف  ذلك  يكون  أن  لزومًا  واألح��وط  املدينة،  يف  للحاجة 

األربعاء واخلميس واجلمعة.
وردت الرخصة يف إفطار شهر رمضان ألشخاص:

عليهم  تعّذر  إذا  العطاش  وذو  والشيخة  الشيخ  منهم: 
ولكن  عليهم  ومشّقة  حرج  فيه  كان  إذا  وكذلك  الصوم، 
يلزمهم حينئٍذ الفدية عن كلِّ يوم بمّد من الطعام، واألفضل 
كوهنا من احلنطة، بل كوهنا ُمّدين، بل هو أحوط استحبابًا، 
كان  وإن  منه  التمّكن  مع  الحقًا  القضاء  عليهم  جيب  وال 

ذلك أحوط استحبابًا.
ومنهم: احلامل املقرب التي يرّض هبا الصوم أو يرّض محلها، 
بالولد،  أرّض  أو  الصوم  هبا  أرّض  إذا  اللبن  قليلة  واملرضعة 
وعليهام القضاء بعد ذلك، كام أّن عليهام الفدية أيضًا، وال 
جيزئ اإلشباع عن التصّدق بامُلّد يف الفدية من غري فرق بني 

مواردها .
مسألة 1042: ال فرق يف املرضعة بني أن يكون الولد هلا، 
االقتصار عىل صورة  لزومًا  واألحوط  لغريها،  يكون  وأن 
انحصار اإلرضاع هبا بأن مل يكن هناك طريق آخر إلرضاع 
الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع أو باإلرضاع الصناعّي، 

وإاّل مل جيز هلا اإلفطار .
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لماذا قال الله تعالى: 
اعبدوا رّبكم، ولم يقل آمنوا برّبكم..

ورد هذا السؤال من احد املواطنني اىل مركز الرصد العقائدي، والذي نصه: ملاذا قال اهلل تعاىل اعبدوا رّبكم ومل يقل 
آمنوا برّبكم واإليامن يقتيض التقوى، أّما العبادة فال تقتيض ذلك، فالعبادة قد يقوم هبا املنافق وهو ال خياف من رّبه؛ 

ألّن اهلل وصف املنافقني بالفاسقني؟ وجزاكم اهلل خريا..
اجلواب: األخ املحرتم، السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.. ما تفضلتم به ليس صحيحًا، فالعبادة رشعًا تعني اخلضوع 
والتذلل هلل وحده تعظياًم له، والعبادة هي نتيجة اإليامن، الذي هو أمر عقدي قلبي، ألّن اإليامن هو التصديق بكّل 
ما ثبت يف الرشيعة، أي قبول النفس لذلك واإلذعان له، عىل ما هو تفسري التصديق يف املنطق عند املحّققني )انظر: 
بالقلب  التصديق  هو  اإليامن  كون  عىل  والدليل   )247  :2 للتفتازاين  املقاصد  ورشح   ،527  :3 لألجيي  املواقف 
القلب، والعبادة تعني  أّن اإليامن موضعه  ِياَمَن املجادلة :22، والدال عىل  ُقُلوهِبُِم اإلإْ يِف  َكَتَب  {ُأوَلئَِك  قوله تعاىل: 
النَّاُس  ا  َ َأهيهُّ {َيا  اخلضوع ألوامر الرشيعة والعمل هبا تذلاًل هلل سبحانه وحده، وقال الطربي يف تفسري قوله تعاىل: 
ُكمإْ َتتَُّقوَن}سورة البقرة:21 ))معنى العبادة اخلضوع هلل بالطاعة  ِلُكمإْ َلَعلَّ ِذيَن ِمنإْ َقبإْ ُبُدوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكمإْ َوالَّ اعإْ
والتذلل له باالستكانة((، )تفسري الطربي 1: 232( وقال القرطبي يف تفسريه: ))»اعبدوا« أمر بالعبادة له، والعبادة 
هنا عبارة عن توحيده والتزام رشائع دينه، وأصل العبادة اخلضوع والتذلل، وجاء يف تفسري الربهان للسيد هاشم 
ُبُدوا َربَُّكُم} أطيعوا ربكم من حيث أمركم((، ) تفسري الربهان 1: 151(، وجاء يف تفسري امليزان  البحراين: )){اعإْ
للسيد الطباطبائي: ))قوله تعاىل: يا أهّيا الناس اعبدوا ...، ملا بنّي سبحانه : حال الفرق الثالث: املتقني، والكافرين، 
واملنافقني، وأنَّ املتقني عىل هدى من رهّبم والقرآن هدى هلم، وأّن الكافرين خمتوم عىل قلوهبم، وعىل سمعهم وعىل 
أبصارهم غشاوة وأّن املنافقني مرىض وزادهم اهلل مرضًا وهم صم بكم عمى )وذلك يف متام تسع عرشة آية( فّرع 
تعاىل عىل ذلك أن دعا الناس إىل عبادته وأن يلتحقوا باملتقني دون الكافرين واملنافقني هبذه اآليات اخلمس إىل قوله: 
خالدون، وهذا السياق يعطي كون قوله: لعلكم تتقون متعّلقا بقوله: اعبدوا، دون قوله خلقكم وان كان املعنى 
صحيحًا عىل كال التقديرين((، )تفسري امليزان 1: 57( فهذه الكلامت من العلامء يف تفسري معنى العبادة أمجعت بأّن 
املراد من العبادة هو اخلضوع هلل سبحانه، وهو ال يتّم إاّل بتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه، وهي تشمل معنى التقوى؛ 
فهي حتاكي معنى العبادة من هذه الناحية، نعم، لعّل ما خطر يف ذهنكم بأّن العبادة تعني الصالة، وهذه الصالة قد 
يؤدهيا املنافق رياًء؛ لذا تكون الدعوة إليها من قبل اهلل )عّز وجل( ليست تاّمة، واجلواب: حّتى لو فرضنا أّن العبادة 
تعني يف املنرصف العريف هذه الصالة، فاألمر هبا ال يعني شموهلا للمنافق وإثابتها عليه فيام لو جاء هبا، فاهلل سبحانه 

وتعاىل أعرف بمن يأيت بصالته لوجهه سبحانه فيثيبه عىل إخالصه ومن يأيت هبا رياء فيحرمه من ثوابه.



)حضارتنا فخرنا(... 
���ع الحض���ارات العالمية 

ّ
مهرج���ان لتجم

في العراق

اقام قسم متحف االمام الحسين )عليه السالم( التابع لالمانة  العامة للعتبة الحسينية المقدسة 
مهرج���ان تجم���ع الحضارات الدولي ف���ي قصر االخيضر التاريخي بمش���اركة محلي���ة ودولية، وحضر 
الحفل عدد من الشخصيات الرسمية تمثلت بمحافظ كربالء وقائد العمليات وقائد الشرطة وعدد  
من س���فراء الدول العربية في العراق ومنهم الس���فيران الليبي واللبنان���ي، بدأ الحفل بتالوة ايات 
من الذكر الحكيم وبعدها تمت قراءة الفاتحة المباركة  على ارواح الشهداء االبرار، ومن ثم كلمة 
العتبة الحس���ينية المقدسة القاها الدكتور السيد عالء ضياء الدين وبعدها كلمة الحكومة المحلية 
القاه���ا محافظ كربالء المقدس���ة المهندس نصيف جاس���م الخطابي، ومن ث���م كلمة معالي وزير 
الس���ياحة واالث���ار القاه���ا بالنيابة عنه مدير عام التحري���ات والتنقيبات علي عبد ش���لغم، وكان ختام 

الكلمات، كلمة للسفير الليبي السيد علي السيد.
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فيام رحب الدكتور الس��يد عالء ضي��اء الدين يف بداية 
كلمته باحلارضين يف مهرجان )حضارتنا فخرنا( الذي 
نظمه متحف االمام احلس��ني )عليه السالم(، وحتدث 
ع��ن تص��در احلض��ارات يف الع��راق ع��ىل الع��امل وما 
أولته االمانة العامة للعتبة احلس��ينية املقدس��ة  املباركة 
م��ن اهت��امم كب��ري  يف حفظ االث��ار وال��رتاث والتاريخ 
وبتوجيه��ات من املرجعية املبارك��ة، ودعوهتا لالهتامم 
باإلرث احلضاري والتارخيي، واصدارها فتوى حلرمة 
املتاجرة باآلثار وهناك توصيات كثرية وتسد عن هذه 
التوصي��ات وهذه التوجيهات حضورن��ا اليوم يف هذا 

املكان املبارك«.
وتابع »اليوم كرنفال كبري واحتفالية كبرية يف هذا املكان 
املبارك باس��م س��يدي وم��والي ايب  عبد اهلل احلس��ني 
)عليه الس��الم(، وهذا املكان القديم والتارخيي واملهم 

جدًا حاف��ل بالذكريات ومميز ج��دًا يف حضارة العراق 
كونه اس��تخدم من حضارات متنوع��ة ومتعددة وبقى 
هذا الرصح الشامخ اىل يومنا صامدًا يف وجه الظروف 
اجلوي��ة واملناخية والظ��روف البرشية، وامل��واد االولية 
مواد بس��يطة ولكن فكر وهندسة املعامر الراقية جعلت 
م��ن هذا املكان صامدا طول ه��ذه الفرتة وبالتايل نحن 
نرك��ّز عىل ه��ذا املكان كون��ه معلام من مع��امل احلضارة 

البارزة  للسياحة يف مدينة كربالء«.
وحت��دث املهن��دس نصيف اخلطايب حماف��ظ كربالء عن 
الُبع��د الس��ياحي والتارخيي، حلص��ن االخيرض حيث 
ُشّيَد يف الفرتة العباسية االوىل أي قبل اكثر من)1000( 
عام وال زال بعامرته وهندسته شاخمًا انام يدل عىل البعد 
العلمي والفني والتقني للعراقيني وللخط االس��المي 

الذي يعتمد عىل امكانات وقدرات ذاتية كبرية.
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واك��د ان احلص��ن يصل��ح ان يكون مكان��ًا مهاًم لكل الس��واح 
والزائري��ن والذي ي��أيت ليزور كربالء املقدس��ة او يزور العراق 

بشكل عام يفّكر ان يزور حصن االخيرض.
وأشار السفري الليبي الس��يد عيل السيد اىل ترشفه بزيارة حصن 
االخي��رض ال��ذي حتدث عن��ه بأنه معلم س��ياحي وأث��ر تارخيي 

وشاهد كبري عىل حضارة كبرية .
واضاف »ش��اركت العديد م��ن الدول هب��ذا املهرجان احلدث 

الثقايف املميز تشاهد اخليمة العربية واالستقبال العريب 
ووّج��ه الس��فري الليب��ي الش��كر  اىل القائمني واملس��ؤولني عىل 
املهرجان واىل اه��ايل كربالء التي تزخر بك��مّ هائل من الرتاث 
واملعامل اخلالدة بداية من هذا املكان وكنيس��ة االقيرص ومرقدي 

االم��ام احلس��ني واخي��ه العب��اس )عليه��ام الس��الم( واملخي��م 
احلس��يني وخان الربع وعدد كثري من املعامل التارخيية بالش��كل 
الذي تش��كل فيه مدينة او حمافظة كربالء تارخيا زاخرا  للعراق 

وللعرب ولإلنسانية عمومًا.
وع��ن تاري��خ احلصن التق��ت )االحرار( املؤرخ س��عيد رش��يد 
زمي��زم، فقال: »تاريخ هذا احلصن اختلف املؤرخون يف حتديده 
فاملس��ترشق الفرنيس )ماس��ينيون( يقول يف كتب��ه: بأنه يعود اىل 
العهد الساساين، ومؤرخ العراق الكبري املرحوم مصطفى جواد 
يق��ول انُه يعود اىل العهد العبايس، ومؤرخون آخرون ينس��بونه 
اىل عه��د اخللف��اء الراش��دين ومهام يك��ن من أمر فان��ُه يعد من 
الرتاث العراقي الكبري اخلالد وتعزيزًا هلذا أولت العتبة احلسينية 
املقدس��ة لرتاثنا املجيد ومنها هذا احلص��ن حيث هنض متحف 

المهندس نصيف الخطابي 

محافظ كربالء: ان الحصن 

 
ً
 مهما

ً
يصلح ان يكون مكانا

لكل السواح والزائرين وكل 

من  يأتي ليزور كربالء 

المقدسة او يزور العراق 

ر ان يزور 
ّ
بشكل عام سيفك

حصن االخيضر. 
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العتبة احلس��ينية املقدس��ة هبذه املبادرة وقام بإحياء هذه املناسبة 
حي��ث تم دعوة املؤسس��ات الثقافية والس��فارات وامللحقيات 

إلحياء هذه املناسبة وُهم لبوا الدعوة«.
والتق��ت )االحرار( االس��تاذ عيل عبد ش��لغم مدير ع��ام دائرة 
التحري��ات والتنقيب��ات وال��ذي حتدث ع��ن املهرج��ان بقوله: 
»ان دّل ع��ىل يشء انام ي��دل عىل اهتامم العتبة احلس��ينية املباركة 
بالرتاث الثق��ايف لبلدنا العريق الذي خيص االنس��انية مجعاء مِلا 
ل��ُه من تأثري كبري عىل كل احلض��ارات واالديان االخرى لكافة 

االمم والشعوب«.
واش��ار اىل »ان م��ا تع��رض ل��ُه ال��رتاث الثقايف يف الع��راق هو 
اس��تهداف ملناب��ع الثقاف��ة العاملي��ة الن العراق مه��د احلضارة 
العاملي��ة والذين اس��تهدفوا الع��راق يري��دون ان جيتّثوا وصول 

احلضارة واالنس��انية والثقافة واشاعة روح اهلمجية واالقتتال 
والكل يعلم م��اذا جرى لرتاثنا الثقايف عىل يد عصابات داعش 
من هن��ب وختريب ثق��ايف بمختل��ف انواع��ه من مواق��ع اثرية 
ومتاح��ف ومكتبات وكل يشء بمنزل��ة خزين للثقافة واملعرفة 
كان مس��تهدفا من قبل داعش لذا هو ارصار عىل تدمري الثقافة 
العاملي��ة ألهنا متثل تنوع الثقافة االنس��انية والتعايش الس��لمي، 
كل اثر من اثار احلضارة يمثل ينبوعًا انس��انيًا مش��رتكًا ومن ثم 
اق اآلثار لتحطيم منابع الثقافة االنسانية  تس��تهدفه داعش وُسّ
وهذه خس��ارة ال يمكن ان يعّوضها بالنس��بة للعراق والبرشية 
مجع��اء مم��ا يقت��ي التصّدي هل��ذه العصاب��ات وم��ن الواجب 
الرشعي والوطن��ي ان تتضافر جه��ود كل املخلصني من اجل 
احلفاظ عىل حضارتنا ألهنا متّثل اهلوية احلقيقية لبلدنا العزيز«.

االستاذ علي عبد شلغم 

مدير عام دائرة التحريات 

والتنقيبات: ان ما تعرض 

 التراث الثقافي في 
ُ

له

العراق هو استهداف لمنابع 

الثقافة العالمية الن العراق 

مهد الحضارة العالمية
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 حوزوي اكاديمي 
ٌ

صرح
ل الطاقات النسوية للتبليغ االسالمي

ّ
يؤه

 
َ

معهد العقيلة زينب

التبليغ مهمة االنبياء والرس���ل واالوصياء والصالحين وال يقتصر على الرجال فحسب فالنساء شقائق الرجال 

وصانعات االجيال ومن هنا كانت االنطالقة لمعهد العقيلة زينب )عليها السالم( للتبليغ االسالمي..

يجمع المعهد بين النظام الحوزوي واالكاديمي ويمنح شهادة مصدقة من االمانة العامة للعتبة الحسينية 

 على التسجيل مع 
ً
المقدس���ة، ورغم ان الش���هادة ليس���ت للتعيين ورغم ذلك يش���هد المعهد اقباالً  كبيرا

بداية كل عام..

الحرص على تطبيق االحكام الش���رعية ومنها االلتزام بالحجاب وعدم االختالط ش���عار المعهد وجزء اساس 

 مع الغاية العليا وهي صناعة القدوات الصالحات  وتمكين المرأة من القيام 
ً
في نظامه الداخلي انسجاما

بمهمتها الرسالية في بناء االسرة المسلمة والمجتمع المتدين..
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يسعى املعهد اىل توفري االجواء النفسية والدراسية والصحية 
املالئم��ة للطالب��ات ويق��دم هل��ن املس��اعدة والدع��م الالزم 
ملواجه��ة املش��كالت وصعوب��ات احلي��اة ع��رب االستش��ارة 
النفس��ية واالجتامعية والتس��هيالت الطبية والدوائية املقدمة 
يف املستش��فيات واملراك��ز العالجي��ة التابعة للعتبة احلس��ينية 

املقدسة..
يف هناية كل عام درايس تكّرم العتبة احلسينية املقدسة الطالبات 
اخلمس  االوائل وتنظم هلن رحلة جمانية اىل ايران االس��المية 
للت��رّشف بزيارة مش��هد االمام عيل بن موس��ى الرضا )عليه 
الس��الم( والس��يدة فاطمة املعصومة )عليها السالم( وبعض 

املزارات واالماكن االخرى..
وحتدث الش��يخ عيل املطريي – مسؤول ش��عبة التبليغ الديني 
النس��وي يف قسم الش��ؤون الدينية عن تس��مية املعهد بمعهد 
العقيل��ة زين��ب )عليها الس��الم( فقال: »تأس��يًا ببطلة كربالء 
)عليه��ا الس��الم( التي قام��ت بالتبليغ يف معرك��ة كربالء مع 
االمام احلسني )عليه السالم(،  حيث تم افتتاح املعهد بتاريخ 

.»2015/9/13
وأش��ار اىل طبيعة الدراسة يف املعهد بقوله: »واقعًا هذا املعهد 
ه��و معهد ح��وزوي اكاديم��ي يتمثل بالطاب��ع احلوزوي من 
خالل دراس��ته الدقيقة والعميقة للعبارة يف منهاج الصاحلني 
ويف العقائد والقرآن والتفسري وغريها من الكتب، اضافة اىل 
الطاب��ع االكاديمي الذي يتميز به من خالل املدد الزمنية التي 

حيتاجها املعهد يف اهناج املادة الدراسية«.
املعهد ايض��ًا خُيّرج الطالبات ويمنحهن ش��هادة هناية الس��نة 
الدراس��ية وه��ذه الش��هادة حوزوية معتمدة ل��دى احلوزات 

العلمية يف العراق ان شاء اهلل..
ويبدأ العام ال��درايس بتاريخ )13( حمرم من كل عام هجري 

وينتهي بتاريخ )25( ذو القعدة من كل سنة هجرية..
واقعًا املعهد فيه نظام الكورسات الكورس االول والكورس 
الثاين اضافة اىل االمتحانات الش��هرية ومتابعة الطالبات من 

قبل ادارة املعهد..
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من جهتها قالت السيدة )انتصار العالق( مديرة معهد العقيلة 
زين��ب )عليه��ا الس��الم(، من اه��م رشوط التقدي��م ان تكون 
الطالبة ذات سرية حسنة وسمعة طيبة وذلك من خالل توثيق 
معتم��د املنطق��ة ورجل دين آخ��ر عىل ان تكون ه��ذه املتقدمة 
حاصلة عىل اقل تقدير ش��هادة املتوس��طة وال يتجاوز عمرها 
)45( س��نة وال يكون اق��ل من )15( س��نة، واملتقدمة ختضع 
الختب��ار اللجنة العلمية ثم تتعه��د بااللتزام باللباس الرشعي 

كي يمكن هلا ان تكون ضمن الركب املبارك.
وع��ن الفرتة الدراس��ية قال��ت: مدة الدراس��ة يف املعهد ثالث 
س��نوات خالهل��ا ت��درس الطالب��ة يف كل عام )35( اس��بوعا 
تعليمي��ا، الك��ورس االول )14( اس��بوعا تعليميا والكورس 
الث��اين )21( اس��بوعا تعليمي��ا تتخلله��ا عطلة نصف الس��نة 
وبالنتيج��ة تكون الطالبة قد امتت الس��نة الدراس��ية بام جمموع 
)35( اس��بوعا تعليمي��ا وتتخرج ع��ىل هذا االس��اس بعد ان 
نّظ��رت االدارة الت��ي رعت هذا املعهد الربنام��ج واملنهج عىل 
اس��س رصينة ضم��ن برنامج م��دروس من قبل جلن��ة علمية 
اق��ّرت هذا الربنام��ج لتخّرج املبلغة الرس��الية الواعية املدركة 

لدورها يف املجتمع..
خرّجن��ا بحمد اهلل ل��آلن دورتني ال��دورة االوىل كانت )51( 
طالب��ة والدورة الثانية كانت )30( طالبة وان ش��اء اهلل يف هذا 
العام س��نخّرج دورة بعدد )64( طالبة حيث انه عدد طالباتنا 
حالي��ًا )175( طالب��ة يتوزعن عىل )6( ش��عب وتدير هؤالء 
الطالبات ويتعهدن اس��تاذات تدريس��يات كفوءات مجعن بني 
الش��هادة احلوزوي��ة والش��هادة االكاديمية من اج��ل ان ختّرج 
املرأة التي تدير وتنظم اسة مهدية مهدوية من اجل نزوهلا اىل 

املجتمع كي تكون راعية هلذا البلد..
لدينا طالبات من سوريا ولبنان والسعودية اضافة اىل انه ضمن 
طالباتن��ا طالبات من كربالء ومن حمافظات الديوانية والبرصة 

والنارصية واملوصل والساموة وكذلك من بغداد واحللة..
اهت��م املعهد بإقامة املجالس احلس��ينية وجمال��س االحتفاالت 
باملناس��بات الدينية ملا هلذه املجال��س من اثر واضح وملموس 
ع��ىل نفس��ية الطالب��ة واثر ترب��وي وروح��اين حي��ث ان هذه 
املجالس نعدها حمطة قوة وتغذية للطالبة حتى تزيد من عزمها 
وارصارها كي تتقوى عىل مش��اكل احلياة بكون  هذا التالحم 
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بينها وبني ال البيت عليهم الصالة والسالم..
كذلك اهتم املعهد بإقامة املعارض حيث يف كل عام لنا معرض 
يشمل رسوما ويشمل اعامال فنية وحياكة واعامال يدوية اخرى 

باإلضافة اىل اقامة مسابقات بني الشعب..
اهتم املعه��د بمس��اعدة الطالبات وحتفيزهن ع��ىل االبداع من 
خ��الل حثهن عىل كتاب��ة البحوث القيمة حي��ث لدينا اكثر من 
)150( بحث��ا يف مادة االخالق وكذلك بحوث يف فن احلديث 

اضافة اىل بحوث التخرج للطالبات..
يتم اخذ الطالبات يف كل س��نة س��فرة اىل املراقد الدينية او ملدن 
الزائرين باإلضافة اىل االس��تضافة يف مضيف العتبة احلس��ينية 

املقدسة..
فيام حتدث الش��يخ مازن التميمي عض��و اللجنة العلمية املكلفة 

بوضع املناهج الدراسية يف املعهد.
املنهج العلمي الذي ُاخذ يف نظر االعتبار بالتأس��يس هو يستند 
اىل ركائز واس��س ثالثة وهو االس��اس العلمي التعبئة العلمية 
واس��اس الدع��م العلم��ي وه��و ال��دروس احلديثة مث��ل علم 
االجت��امع او علم النف��س التبليغي او نظ��ام االسة والذي هو 

من اساس��يات التبليغ واالس��اس الثالث او الركيزة الثالثة هي 
امله��ارة والفن مث��ل مهارة النع��ي واطواره وم��ا يتعلق به وفن 

البحث العلمي..
عىل ضوء ذلك اختريت املواد الدراس��ية اختي��ارًا دقيقًا فمثالً  
يف جمال التعبئ��ة العلمية ويف جمال الفقه ُوِض��ع الكتاب املنهاج 
لس��امحة اية اهلل العظمى السيد عيل احلس��يني السيستاين – دام 
ظله الوارف- وهذا ُيدّرس عىل مدى 3 سنوات كي يستوعب 

الطالب دورة كاملة دورة فقهية..
فص��ار اش��به بخلي��ط ب��ني املنه��ج االكاديم��ي واملنه��ج العام 
املتع��ارف ومن��ُه املنهج احل��وزوي يف النظام ال��درايس وبذلك 
متكّنا من ان نعطي درجة فصلية ومتكّنا من ان نقس��م املواد عىل 

شكل مراحل وكورسات..
خصصنا س��اعة للمح��ارضات التنموية واس��تقدام الضيوف 
سواء كان عىل نحو التجربة التبليغية او عىل نحو بعض االمور 

التي حتتاجها املبلغة حتى عىل املستوى الشخيص..
التطوي��ر يف ه��ذا املعهد يبدأ واقعًا من تطوير الذات نفس��ها ثم 

تطوير املهارات بناًء عىل امتالك املواد العلمية..
جملة االحرار اال�سبوعية
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في خطوة هي األولى من نوعها في كربالء...
مستشفى تابع للعتبة الحسينية يحتضن امتحان 

البورد العربي ألطباء االختصاص

احتضن���ت مستش���فى االمام زي���ن العابدين )عليه الس���الم( التخصصي���ة التابعة لألمانة 
العامة للعتبة الحس���ينية المقدس���ة امتحان البورد العربي ألطباء االختصاص، بمش���اركة 
اطب���اء م���ن داخل العراق وخارجه، حيث جاءت هذه الخطوة بعد ان وفرت المستش���فى 
مرك���ز )االوس ك���ي( الخ���اص بإج���راء االمتحان���ات وال���ذي ت���م تجهيزها بأح���دث االجهزة 

والمعدات الطبية، التي من شأنها مساعدة الممتحنين على اداء االمتحان.
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اىل ذلك حتدث الدكتور صفاء احلسيني مدير مستشفى االمام 
زين العابدين قائال: »يف مستش��فى االمام زين العابدين )عليه 
الس��الم( وحتدي��دا يف مركز )االوس كي( مت��ت التحضريات 
م��ن قب��ل ادارة املستش��فى منذ ما يق��ارب الش��هرين إلعداد 
االمتحان��ات التي قامت هبا ثل��ة من االس��اتذة العراقيني مع 
اطب��اء من دول عربي��ة، حيث جاء تواص��ل االطباء الدوليني 
م��ع املحليني والطلبة االطباء املمتحنني ع��رب تقنيات عالية يف 
)نظام االون الين( بس��بب الظروف الصحي��ة التي يعاين من 
البل��د ازاء جائحة كورونا فريوس، وق��د اثبتت هذه التقنيات 

نجاحها يف االمتحان«.
مشاركة دولية وحملية لطلبة البورد 

ومن جانب��ه بنّي الدكتور جعفر الغب��ان رئيس املجلس العريب 
لطب االطفال: »ان االمتحان اختصاص يف أعىل شهادة مهنية 
اال وهي ش��هادة البورد الع��ريب لطب االطف��ال، التي تعادل 
تقريب��ا الدكتوراه«، معربا عن ش��كره وامتنان��ه لألمانة العامة 
للعتبة احلسينية املقدسة وادارة مستشفى االمام زين العابدين 
)عليه الس��الم( التخصصية ودائرة صحة كربالء املقدسة عىل 

توفريها االمكانات والتقنيات العالية«.
فيام اوضح الدكتور زهري املوس��وي استشاري طب االطفال: 
»ان آلية االمتحان اخلاص بالبورد العريب لألطباء االختصاص 
جرت بسالسة وانسيابية عالية، حيت تم امتحان )96( طالبا 
م��ن كافة مراك��ز العراق، موزع��ني عىل )16( حمط��ة، )16( 
ممتحن��ا داخليا ونف��س الع��دد خارجي، حي��ث ان املمتحنني 
الداخليني جاءوا من حمافظات )الس��ليامنية، املوصل، بغداد، 
البرصة، كربالء(، بينام املمتحن��ون اخلارجيون كانوا من دول 

)ليبيا، مرص، االردن، سلطنة ُعامن(«. 

توفري التقنيات واالنظمة العالية 
فيام اش��اد عدد م��ن االطباء االختصاص هب��ذه اخلطوة املهمة 
والتي من ش��أهنا املس��امهة يف زي��ادة الرصان��ة العلمية، والتي 
بدورها ستنعكس باإلجياب عىل حتسني اخلدمة الطبية املقدمة 
للمواطنني، وحتدث الدكتور طلفاح يوس��ف طالب املجلس 
الع��ريب لالختصاص��ات الطبية م��ن مركز حمافظ��ة اربيل عن 
ذلك قائ��ال: »بفضل اهلل اجرينا امتحان )االوس كي( النهائي 
اخل��اص باألطب��اء االختص��اص يف مستش��فى االم��ام زي��ن 
العابدين )عليه السالم(، واحلمد هلل جرى االمتحان بسالسة 
وُيرس دون وجود اية معوقات، فقد وفرت املستش��فى تقنيات 
وانظم��ة عالية س��اعدت الطلب��ة عىل خوض ه��ذا االمتحان 
بكل ي��رس«، مضيفا »حقيقة ليس بالغري��ب عىل أهايل كربالء 
املقدس��ة والعتب��ة احلس��ينية املطه��رة هك��ذا مب��ادرات قّيمة، 
ونش��كرهم جزيل الش��كر عىل ُحس��ن االس��تقبال والضيافة 
آملني منهم االس��تمرار يف اقامة هذه اخلدمات اجللية واملهمة 
خلدمة جمتمعنا«. من جانبه حتدث الدكتور حممد صباح حممود 
طالب دراسات عليا اختصاص دقيق امراض اجلهاز اهلضمي 
والكب��د قائال: »ان الطالب او الطبيب العراقي بدل ان يذهب 
اىل خ��ارج العراق ويكاب��د معاناة انتظار املوافقات الرس��مية 
وم��ن ث��م الس��فر اىل اماكن بعي��دة، اصب��ح بمق��دوره اجراء 
االمتحانات يف داخل العراق بني اهله ووسط جمتمعة، اضافة 
اىل التعاون الكبري والتسهيالت الكثرية التي تقدم من ادارات 
املستش��فيات وش��بكات االنرتنيت املتوف��رة، كذلك االجواء 
والتنظيم العايل الذي ساعد بشكل كبري الطلبة املمتحنني عىل 

اجراء االمتحان واخلروج بنتائج اجيابية ان شاء اهلل«.    
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 من النار”، حديث 
ً
“نعم الولد البنات المخدرات، من كانت عنده واحدة جعلها الله له سترا

للرسول االكرم )صلى الله عليه وآله( يقدم النصح خالله، ويدعو لرعاية البراعم المتفتحة 

في بس���تان الحياة، وضرورة اس���تقرار االيمان في قلوبهن، وتعليمهن االحكام الش���رعية 

التي جعلها االس���الم على ش���كل واجب���ات ومحرمات ومس���تحبات ومكروهات ومباحات 

وهي الطريق الوحيد للفوز باآلخرة والحياة الدنيا.

حتفى بهن 
ُ
اكثر من )1100( مكلفة ي

في الحسينيات والمساجد
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واقامت شعبة التبليغ الديني النسوي يف قسم الشؤون الدينية 
التابع للعتبة احلس��ينية املقدس��ة حفل تكليف الفتيات اللوايت 
بلغن س��ن التكليف الرشع��ي، وهذا الربنامج تقيمه الش��عبة 
س��نويا وق��د بلغ يف دورت��ه الرابعة عرشة  االحتف��اء )اكثر من 

1100( فتاة من كربالء واملحافظات العراقية.
وقال )الش��يخ عيل املطريي( مسؤول الش��عبة »بسبب جائحة 
كورون��ا.. تم تقس��يم الفتيات ع��ن طريق املبلغ��ات التابعات 
للش��عبة.. فكل مبلغ��ة تمع بن��ات منطقتها وُيق��ام احلفل يف 
إحدى احلسينيات او اجلوامع التابعة ملناطقهن وكذلك بنفس 

الطريقة يف بقية املحافظات«.
واوض��ح »تم تش��كيل وفد من الش��عبة لزي��ارة االحتفاالت 
امُلقام��ة وكان الوف��د يض��م مس��ؤولة وحدة ش��ؤون املبلغات 
وبعض االداريات اضافة اىل االعالم التابع للش��عبة للتوثيق، 
وبسبب الوباء وُبعد بعض املحافظات مل يتمكن الوفد الذهاب 
اىل كل االحتفاالت.. لكن الش��عبة تبعث البوسرتات اخلاصة 

بالربنامج اضافة اىل )وش��اح صالة ابيض( اىل كل فتاة مكلفة 
وحقيبة مدرسية«. 

في��ام اضاف��ت )أش��واق االس��دي( مس��ؤولة وحدة ش��ؤون 
املبلغ��ات ان ع��دد الفتيات اللوايت تم االحتف��ال هبن يف حفل 
التكليف هلذا العام )1100( مكلفة يف كربالء وبابل وذي قار 

والبرصة والكوت«.
واك��دت االس��دي »خ��الل احلف��ل نق��دم النصائ��ح القّيم��ة 
لألمه��ات حول أمهي��ة تربية الفتي��ات تربية إس��المية فاطمية 
لتك��ون كل واحدة منهُن فخرا ألسهت��ا، وقدوة لألخريات؛ 
فالبنت نعمة، واألهل مس��ؤولون ع��ن حفظها وصيانتها، كام 
نصح��ن الفتيات بااللتزام باألح��كام الرشعية وأمهها الصالة 

يف وقتها«.
جدي��ر بالذكر ان ش��عبة التبليغ الديني النس��وي ش��اركت يف 
حفل تكليف طالبات مدرس��ة الس��يدة رقية )عليها الس��الم( 

لأليتام بتقديم هدايا مجيلة متنوعة للفتيات املكلفات.
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 الفقهي”..
ُ

“البرنامج

 فكري عبر االتصال الهاتفي
ٌ
 نش���اط

تواصل ش���عبة النش���اطات الدينية التابعة لقس���م الش���ؤون الدينية في العتبة الحس���ينية 
المقدس���ة بب���ث البرام���ج الخاصة بالعب���ادات والمعامالت، عل���ى صفحتها الرس���مية ومنها: 
)البرنام���ج الفقه���ي( لإلجابة عن االس���ئلة الش���رعية وذلك بواقع يومين من كل اس���بوع 
وتحدي���دا االح���د واالربعاء وفي ايام ش���هر رمضان يكون البث اكثر من ذلك حيث س���تكون 
هناك تغطية مباشرة على الفيس بوك، وتبث حلقة كاملة في الساعة الرابعة مساًء لما 

يقارب ال� 50 دقيقة بواقع االجابة على 100 سؤال.
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امهية التواصل االجتامعي
الشؤون  املنتسب يف قسم  الربيعي  قيرص  الشيخ  وبدوره حتدث 
االن  انه  وهي  جدًا  مهمة  قضية  يف  نؤمن  بدورنا  نحن  الدينية: 
اصبح التواصل مع املؤمنني ومع مجيع االخوة يف كل مكان سواء 
مهمة  وسيلة   ، االن  حيث  خارجه  يف  او  العراق  داخل  يف  كان 

للوصول اىل مجيع املشاهدين واملستمعني.
االجابة عىل االسئلة

فقهي  الذين  لدهيم سؤال سواء  املؤمنني  ان كثريا  من  تعلم  اذ 
انه  االحيان  فبعض  الفقهي،  السؤال  حتديدًا  ولكن  غريه  او 
او  طرحه  من   ً خجال  يكون  اما  ولكن  السؤال  بطرح   يرغب 
يسأله فمن خالل هذا  الذي  الشخص  اىل  الوصول  يستطيع  ال 
الدينية  النشاطات  شعبة  صفحة  عىل  من  يبث  الذي  الربنامج 
التابعة لقسم الشؤون الدينية ليومني يف االسبوع وحتديدا يومي  

االحد واالربعاء ويف ايام شهر رمضان يكون البث اكثر من ذلك 
نبدأ  حيث  بوك  الفيس  عىل  مبارشة  تغطية  هناك  ستكون  حيث 
من  الفقهية  االسئلة  تتواىل  ذلك  وبعد  خمترص  فقهي  بموضوع 

مجيع املشاهدين وتتم االجابة بصورة مبارشة.
الثقة بالعتبة احلسينية  املقدسة 

الساعة  يف  تبث  التي  الواحدة  احللقة  ويف  االحيان  بعض  ففي 
الرابعة مساًء وتستمر بام يقارب ال� 50 دقيقة فإهنا تتجاوز 100 
عند  مهم  احلسينية  العتبة  عنوان  ان  عليكم  خيفى  وال  س��ؤال، 
الناس فهم عىل ثقة تامة باجلواب، واال ان هناك صفحات وبثا 
مبارشا اخر ولكن الناس تطمئن للعتبة احلسينية وترسل السؤال 

وهي مطمئنة باإلجابة.
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شعورية  بصورة  مهد  ال��ذي  املبارك،  احلسيني  املنرب  ب��دءا، 
النرص،  حققت  التي  الكفائي  الدفاع  لفتوى  شعورية  وال 
البرش،  اىل  تعاىل   اهلل  رسائل  املبارك  املنرب  هذا  استعرض  اذ 
والصاحلني،  والرسل  االنبياء  من  النبوية  الرسائل  وحاميل 
البيت  النبي االكرم )صىل اهلل عليه وآله( وال  وخاصة سرية 
الكرام )عليهم السالم( يف خلق الروح االنسانية التي بدورها 
احيت االنسان، واخرجته من ظلامت اجلهل وامرباطوريات 

الظالم اىل العدل واملساواة واملستقبل.
عيل  السيد  العظمى  اهلل  بآية  املتمثل  للطائفة  االعىل  املرجع 
احلسيني السيستاين )دام ظله(، اهتم كثريا باجلغرافية العراقية 
املرجع  ملكتب  التابعون  املعتمدون  فكان  خمتلفة،  بجنبات 
االعىل متوزعني عىل اقىص االماكن؛ ليكون التمثيل املرجعي 
ضمن  امل��ب��ارك  املنرب  وك��ان  امل��دن،  اق��ايص  باقىص  ح��ارضا 
االكرب  املدرسة  املنرب  كون  املعتمدين؛  ونشاطات  اهتاممات 
للمجتمع املؤمن الذي، املدرسة الكربى التي تبدا بنواة البلوغ 
االوىل وتستمر حتى هناية مطاف العمر انتهاًء برحيل االنسان 
اىل جوار ربه سبحانه وتعاىل، لذلك كان اهتامم املرجع االعىل 
كونه  االمهية؛  بالغ  اهتامما  املنرب(،  )مدرسة  املدرسة  هبذه 
املنرب  بناها  التي  املتعاقبة  االجيال  االنسان،  بناء  اىل  الطريق 
االمثلة  ومن  االجيال،  اختالف  عىل  االمثال  مرضب  ظلت 
التي  الفتية  تلك  الكفائي،  الدفاع  شباب  واملعارصة  احلديثة 
اكملت مسري الدفاع جنبا اىل جنب مع الشيبة املباركة، فكان 
احلادث واحلدث واحلديث. فاحلفاظ عىل هذه الروح الكريمة 
هو حفاظ عىل الفتوى، واحلفاظ عىل الفتوى هو حفاظ عىل 

النرص.
النوافذ  فتح  من  بد  فال  البطوالت،  معاين  استذكار  وحيث 
املواكب  انطلقوا من  الذين  اللوجسيتي،  الدعم  عىل جماهدي 
املنرب  يف  احلسينية  للرتبية   ترمجة  كانوا  والذين  احلسينية، 

السواعد  فتلك  املبارك،  احلسيني 
مسؤولية  محلت  التي  واالك��ت��اف 

ازره��ا من  تربت وش��دت  ال��دع��م، 
احلسيني،  وامل��ن��رب  احلسينية  القضية 

املجاهدون  به  جاهد  ما  ابرز  العطاء  فكان 
مصداقا  فكانوا  للفتوى،  امللبون  املتطوعون 

عىل  االم��وال  قدم  الذي  املبارك  القراين  للمثال 
ويقدم  بامواهلم  املجاهدون  خياطر  حيث  االنفس، 

االموال عىل االنفس.
استمرت  التي  اللوجستي  للدعم  الباسلة  احل��االت  تلك 

بدعم القطعات حتى وقتنا احلايل، وتعزز دورها يف رعاية ايتام 
الشهداء وذوهيم، ومتابعة اجلرحى خاصة اصحاب احلاالت 
الدعم  رشحية   ( الرشحية  هذه  عىل  فاحلفاظ  واملزمنة،  احلرجة 
اللوجستي(، هو حفاظ عىل الفتوى، وهو حفاظ عىل النرص.

نحن  نفوسنا  اثار يف  املباركة  الفتوى  انطالق  بدء،  عودة عىل 
ابناء السلك العسكري العراقي شحنة كبرية ودافعا وحافزا، 
فحيث امتألنا طاقة حتى فاضت بنا، اتهنا بعدها اىل املعلومة 
للمرة  اننا  حيث  شائكا  الوضع  كان  وصياغتها،  العسكرية 
االوىل يف تاريخ العراق املتخم باحلروب نخوض حربا عقائية 
انسابت  النظامية،  العسكرية  العراقية  القوات  امام  جاحمة 
واملجاهد  الوطني  املقاتل  تشكل  كي   البندقية  عىل  العقيدة 
املخاطر  بوجه  عمالقا  افرزت  واحدة  شخصية  يف  العقائدي 

اخلارجية.
فتوى  وصاحب  للوطن  واالرتباط  االنتامء  نجدد  ختاما، 
املواطنة بان نسري عىل مسطرة التوجيهات العسكرية والروحية 
العراق والعراقيني سامحة املرجع االعىل، واذ ال بد من  اليب 
واحلفاظ  النرص،  عىل  احلفاظ  بذاته  وهو  الوطن  عىل  احلفاظ 

عىل النرص هو بذاته حفاظا عىل الفتوى.
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مراجعة  ال���ذات،  مع  ملراجعة  فرصة  الفضيل  الشهر  ليكن 
السقطات وحماولة تغيري السلوك لألفضل او اقلها التقليل بالقدر 
لالستمرار  والسعي  النجاحات  وتطوير  األخطاء  من  املمكن 

واالرتقاء أكثر .
ان اإلنسان جبل عىل اخلري والرش تتنازعه تلك القوتان العظيمتان 
كل واحدة منهام حتاول جذبه باتاهها وإذا مل ينتبه اإلنسان عىل 
يف  به  تسري  واأله��واء  الشهوات  غارب  عىل  احلبل  وترك  نفسه 
أو  اخلري  طريق  خيتار  ان  او  يتبني  أن  حياول  ومل  الطرق  خمتلف 

الرتاجع عن طريق الرش اذا كان قد سار فيه .
التي  احلياة  فرصة  بل ضاعت عليه  فقط  الكثري  اخلري  ُيمنع  فلم 

وهبها اهلل له دون مقابل فقط ليكون انسانا صاحلا .
اهلل  أبواب  نفسه  لتدارك  لإلنسان  فرصة  هناك  السنة  ايام  طيلة 
يرفض  الرشاد ولن  اهلدى طريق  ليتبع طريق  مفتوحة لإلنسان 
العبد  أراد  ما  متى  او  نوى  طاملا  عبادة  من  عبد  اي  يصد  أو  اهلل 

الرجوع اىل طريق اهلل .
ايرس  والطريق  اكرب  واهلدية  مضاعفة  الفرصة  رمضان  شهر  يف 

واخلري أكثر ملن أراد التزود .
لبداية  املناسب  اهلل هو  اىل  الشهور واحبها  الرمحة وافضل  شهر 
صحيحة لكل انسان واإلقالع عن كل ما ييسء النسانية االنسان 

وادميته  .
عالقته  يقوي  جاره   مع  وعالقته  سلوكه  يقيم  أن  اإلنسان  عىل 
وجدت  ان  منه  بدرت  التي  الزالت  عن  يعتذر  باجلار  االخوية 

تاه اجلار يساعد الفقري واملحتاج دون أن يسأله ذلك احلافًا .

عىل املوظف أن يعيد حساباته مع نفسه ويقيمها هل فعال يعطي 
جهد مساوي او اكثر للراتب الذي يتقاضاه إذا كان هناك تقصري 

يف جانب عليه ان حياول تصحيح ذلك القصور.
و ترك الترسب من العمل او حماولة عرقلة معامالت و حاجات 
الناس وامُلجد يف الوظيفة عليه أن يزيد من جدة يف ذلك الشهر 

ليزيد اهلل عليه يف عطائه وتوفيقه .
االنسان الذي لديه خالفات ومقاطعة مع اخ او صديق او قلة 
كل  تستحق  ال  فالدنيا  لنفسه  ينتبه  ان  عليه  والديه  تاه  اهتامم 
اهلل  تنتظر من  انت  والدنيا قصرية وكام  واملقاطعة  تلك األحقاد 
ان يتجاوز عنك اخطاءك ويرمحك ويستجيب لك عليك ايضا 

ان تتجاوز حتى املقرصين بحقك .
اما عن والديك يكفي التذكري لك بأن اهلل أمرك باإلحسان هلام 

وبرمها وربط طاعته بطاعتهام .
فأنت صائم  برمحه  معهم  التعامل  تنس  بيتك ال  واهل  اطفالك 
غضبك  عليهم  تسلط  ان  هلم  ذنب  وال  لنفسك  الثواب  ترجو 

بسبب اجلوع والعطش .
التغيري لن يكون نافعا وذا معنى اذا مل يكن دائام  ومستقرا  وغري 
متذبذب حسب األهواء والرغبات ويف أوقات ومناسبات معينة 

ثم يرجع االنسان لسريته األوىل من الضياع .
إال  يتم  ال  التغيري  وهذا  الذات  من  يبدأ  احلقيقي  التغيري  أن  كام 
قدمًا  اهلل يف املي  تام عىل  للتغيري وتوكل  ارادة حقيقية  بوجود 

نحو طريق االستقامة



االنتماء الحقيقي لمدرسة أهل البيت
الخطيب الحسيني الشيخ علي الشجاعي )رحمه الله(

كانــت اآخر اأمنيــة له قبيل وفاتــه باأيام معــدودة، القدوم اإىل 
مدينة كربالء املقد�سة مل�ساركة املعزين باإحياء زيارة اأربعينية 
الإمام احل�ســن )عليه ال�ســالم(، اإل اأّن املــوَت مل ميهله طوياًل، 
فغادرنا ملتحقًا مع الأبرار يف جّنات اهلل العظيمة بجوار النبّي 

واآله الكرام )عليه وعليهم اأف�سل ال�سالة وال�سالم(.
وقــد ُعــرَف خالل حياتــه، بتوقــه وحمبتــه خلدمــة الق�سية 
احل�سينيــة، والت�ســّرف باعتــالء املنــر احل�سينــي، وكانت اآخر 
و�سية له، دعوته اإىل اإي�سال اخلطاب الديني وتعاليم مدر�سة 
اأهــل البيت )عليهم ال�ســالم( اإىل اأبعد نقطــة يف العامل، حيث 
عّد الأمر من اإيجابيات اخلطاب الديني. وقال اأي�سًا: اإن "عدم 
تبّني اخلطيب راأي جهة معينة على املنر مّيثل نقطًة اإيجابية 

يف جناح اخلطاب الديني".
اإنــه العالمــة واخلطيب احل�سينــي الراحل ال�سيــخ علي ح�سن 
ال�سجاعي )ر�سوان اهلل تعاىل عليه(، ابن الكاظمية املقد�سة، 
وال�ســوت احل�سيني الهادر واخلطيب الأملعي الذي كّر�س حياته 
ال�سريفــة خلدمــة الديــن الإ�سالمــي احلنيــف واإعــالء كلمته 

وتبيان اأحكامه.

عالقته مع املنرب احلسيني
قبل اخلوض يف احلديث عن سنني عمره األوىل، كانت عالقة 
اهلل(  )رمحه  الشجاعي  عيل  الشيخ  الراحل  احلسيني  اخلطيب 
ونرش  الدين  تبليغ  عىل  وإرصار  وعي  عالقة  الرشيف،  باملنرب 
علوم أهل البيت )عليهم السالم( إىل مجهوره يف العراق والعامل، 
مل تكن العالقة عاطفية بقدر ما أهّنا تٍل وهتّجد يف حمراب احلسني 
الشهيد )عليه السالم( منطلقًا من هنضته وثورته اخلالدة لسرب 
أغوار املجتمع والوقوف عىل حاجاته الدينية واملعرفية، مؤرّشًا 
يف  دورُه  يامرس  وهو  عندها  الوقوف  جيب  التي  اهلامة  النقاط 

توعية الناس وإرشادهم ملا فيه صالح دينهم وديناهم.
املنرب احلسيني الذي مل يفارقه حتى آخر  املتينة مع  هذه العالقة 
أيامه، ابتدأت سنة )1977(، عندما حرَض جملسًا حسينيًا لعميد 

املنرب احلسيني الراحل الشيخ الدكتور أمحد الوائيل )رضوان اهلل 
تعاىل عليه( يف مسجد اهلاشمي بمدينة الكاظمية املقّدسة خالل 
اإلعدادية،  يف  طالبًا  حينها  وكان  املبارك،  رمضان  شهر  أيام 
فعّرفه  الوائيل،  الشيخ  معارف  من  أصدقائه  أحد  أن  وصادف 
حياة  إىل  الشجاعي  الشيخ  حياة  حّول  حوار  بينهم  ودار  عليه 
تربة  خ��وَض  اهلل(  )رمح��ه  ق��ّرر  تلك  اللقاء  ليلة  فمنذ  ثانية، 
يكون خطيبًا حسينيًا هيب حياته  بأن  احلوزوية وعزم  الدراسة 

خلدمة قضايا أهل البيت )عليهم السالم(.
األبرز يف حياته، حصل عىل رشيط صويت  اللقاء  أيام من  بعد 
ليله  وق��ىض  ال��وائ��يل،  الشيخ  حم��ارضات  إلح��دى  )كاسيت( 
بالقراءة والنعي الشجّي،  إليه، مقّلدًا لصوته وطريقته  مستمعًا 
أن  اهلل(  )رمح��ه  ويذكر  منه،  ثانية  نسخة  أصبح  فشيئًا  وشيئًا 
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الوائيل، فقال  البعض أعاب عليه تقليده للشيخ 
هلم: »أحببت الرجل وتأّسيت به ولو استطعت 
قّمة  بالنسبة يل  ، فهو  لفعلتإْ تقليده يف كل يشء 
حمارضاته  يسمع  من  وفعاًل  احلسينية«..  اخلطابة 
الشيخ  أنه  لظّنه  ينظر إىل صورته،  أن  اليوم دون 

الوائيل.
هذه العالقة، مل تتوّقف إىل حد االستامع فحسب، 
فقد تعّرض الشيخ املرحوم عيل الشجاعي )رمحه 
اهلل( إىل التهجري من قبل أزالم النظام املباد، هناية 
خلارج  السفر  إىل  األمر  وأضطره  السبعينيات، 
وهناك  اإليرانية،  مهران  ملدينة  وحتديدًا  العراق 
ويدّوهنا  الوائيل  الشيخ  حم��ارضات  يكتب  أخذ 

أيضًا،  وشّيقًا  مهاًم  باألمر  جيد  وكان  بالتفصيل، 
وأمهية ذلك تكمن أنه وبعد كتابة ما ال يقل عن 
ويعشقه،  حيّبه  واحد  خلطيب  دينية  حمارضة  مائة 
والقصائد  القرآنية  اآلي��ات  بفهرسة  سيقوم 
واملراثي والقصص واملوضوعات التي يتطّرق هلا 
بأّن »هذه  اهلل(  اخلطيب احلسيني، ويقول )رمحه 
الطريقة اخلاصة التي اتبعها شخصيًا، تصنع لدى 
اخلطيب املبتدئ َملكة يسميها ب� )تداعي املعاين(، 
حيث يقوم بالربط بني موضوعات حمارضة دينية 
جديدة  حمارضة  لكتابة  بينها  والرتكيب  وأخرى 

يلقيها عىل أسامع مجهوره«.
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رأيه باخلطابة احلسينية
احلسينية  »اخلطابة  أن  ي��رى  اهلل(  )رمح��ه  ك��ان 
أن  اخلطيب  فعىل  وبالتايل  ذات��ه،  بحد  قائم  فن 
البارعني والقديرين وأصحاب  باخلطباء  يتأسى 
وتطويرها«،  موهبته  لصقل  الكبرية  التجارب 
وتتهادى  فشيئًا  شيئًا  اخلطيب  يتطّور  وبعدها 
فضاًل  العظيمة  واألفكار  اإلهلية  النفحات  عليه 

عن مطالعاته املختلفة.
ومن آرائه األخرى، أن أصل املنرب احلسيني هو 
البكاء والدمعة عىل سيد الشهداء )عليه السالم(، 
ومن ثم بربكة هذه الدمعة الصادقة أصبح املنرب 
منّصة لرواية التاريخ والقصص القرآنية والوعظ 

واإلرشاد وقضاء حوائج الناس.

االنتامء ملحمد وآله
احلسينية،  باخلطابة  كبري  واهتامم  حتصيل  وبعَد 
اته )رمحه اهلل( إىل دراسة العلوم الدينية، حيث 
دخل احلوزة الرشيفة، وتلّقى علومًا مّجة، أهّلته 
بارزًا، نجح يف اجلمع بني فن  ألن يكون خطيبًا 

اخلطابة احلسينية والعلوم الدينية احلوزوية.
اهلل(  )رمحه  هبا  أوىص  التي  اهلامة  الوصايا  ومن 
هو إبعاد املنرب احلسيني عن التجاذبات السياسية 
يكون  أن  فاالنتامء جيب  احلزبية،  التخندقات  أو 
وعليهم  )عليه  األطهار  وآله  األكرم  للنبي  فقط 

أفضل الصالة والسالم(.
أملعيًا  خطيبًا  يكون  أن  اهلل(  )رمح��ه  نجَح  وقد 
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من  برع  حيث  اإلقناع،  يف  احلجة  وصاحب  متمّرسًا  وباحثًا 
عىل  وعمل  إليه،  السامعني  بجذب  احلسينية  اخلطابة  خالل 
تسخري املنرب لنرش العلم واملعرفة والبحث واالستقصاء فصار 
اخلطابة وكذلك يف  وخطيبًا وصاحب بصامت يف جمال  عاملًا 

هداية الشباب وتوعيتهم.
الكويت  يف  حسينية  جمالس  ع��دة  يف  اهلل(  )رمح��ه  ق��رأ  وق��د 
أصبح  حيث  الكبري،  عطائه  جانب  إىل  وإي��ران،  والبحرين 
أستاذًا المعًا دأب عىل تدريس الفقه َواألصول لطالبه، فضاًل 
وتدريب  وتدريس  َوالتصنيف  التأليف  عىل  اعتكافه  عن 
اخلطباء الشباب، كام نرَش العديد من األبحاث واملقاالت يف 
)ارتباط  بعنوان  له  مقالة  آخر  وكانت  واملجالت،  الصحف 

النهضة احلسينية باهلل سبحانه وتعاىل(، والتي نرشها يف جملة 
الكوثر عام )1435 ه�(.
ثامن سنوات من الفجيعة

يف يوم االثنني )14 صفر األحزان 1435 ه�( املوافق ل� )16 
إصابته  إثر  األعىل،  الرفيق  إىل  ارحتل   )2013 األول  كانون 
تشييع  إقامة  وج��رى  املقّدسة،  قم  مدينة  يف  قلبية،  بسكتة 
السالم(  )عليها  املعصومة  فاطمة  السيدة  مرقد  يف  له  مهيب 
حيث صىّل عىل جثامنه سامحة العالمة السيد عادل العلوي، 
ليوارى الثرى بعيدًا عن وطنه العراق، وتاركًا يف قلوب حمبيه 

ومجهوره لوعة كبرية.
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فيه  وبحث  الرتكيبية  لألسلوبية  الثاين  الفصل  وخصص 
يف  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  كالم  يف  الرتكيبية  األساليب 
عىل  وقسمه  وال��ه(  عليه  اهلل  )صىل  األك��رم  نبينا  صورة  رسم 
ثالثة مباحث: تناول يف األول اجلملة من حيث طوهلا وقرصها 
وعالقتها برسم تلك الصورة, وما يف ذلك من فرادة األسلوب 
وما أعطاه تركيبها من أسلوب اختص به املبدع, وخصص الثاين 
يف األساليب، كأسلوب االستفهام والنداء والتعجب وغريها, 
أما الثالث فكان لظواهر أسلوبية أخرى بينت الصورة النبوية 

يف أسلوب فريد ومميز.
وتناول يف الفصل الثالث األسلوبية البيانية, وفيها كشف صورًا 

ثالثة  يف  وجعله  واله(  عليه  اهلل  )صىل  األكرم  للنبي  إبداعية 
فيها  تناول  التي  التشبيهية  كان لألسلوبية  منها  األول  مباحث 
واله(,  عليه  اهلل  )صىل  األكرم  النبي  لصورة  التشبيهية  الصور 
وأما الثاين فكان لألسلوبية االستعارية التي تناول فيها أسلوبية 
األسلوبية  الثالث  أما  الرشيفة,  النبوية  الصورة  يف  االستعارة 
الكنائية  الصورة  أسلوبية  الباحث  فيها  تناول  التي  الكنائية 

لصورة النبي األكرم )صىل اهلل عليه واله(.
– يف  السالم(  بنّي أن األسلوب لدى اإلمام )عليه  ويف اخلتام 
االفرتايض  احلوار  سمة  فيه   – الرشيفة  النبوية  الصورة  رسم 
بطريقة  النص  يف  املبدع  عنه  وجييب  املتلقي  به  يثار  والسؤال 

يتن���اول )د. ناج���ح جابر الميالي( الس���مات 

األسلوبية لصورة النبي األكرم )صلى الله 

 
َ

عليه واله( في نهج البالغة, وقد قسم

الكتاب على وفق ما جاءت به األسلوبية 

, فقد كان التمهيد لبيان 
ً
التطبيقية منهجا

مصطلح األس���لوب وعالقته باألس���لوبية 

التطبيقية. 

جاء األول منها: في األس���لوبية الصوتية 

بين فيه���ا المؤلف األصوات التي جاء بها 

 وتميٍز مثيٍر ومؤثٍر 
ّ
المبدع بتواش���ج داللي

الش���ريفة,  النبوي���ة  الص���ورة  رس���م  ف���ي 

وجعل���ه عل���ى مبحثي���ن: األول لألصوات 

المف���ردة والثان���ي في أس���لوبية اإليقاع 

وم���ا ل���ه من أث���ر مميز في رس���م الصورة 

وتأثيرها وإمتاعها.

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

30

ب 
ـــت

كـ
ال

قة
دي

صورة النبي في نهج البالغةح

 دراسة في ضوء منهج االسلوبية



شؤوِن  لقسم  التابع  كربالء  ت��راث  مركز  عن  صدر 
العباسّية  الَعتبة  يف  واإلنسانّية  اإلسالمية  املعارِف 
خمطوطات  يف  الكريم  القرآن  علوم  كتاب  املقّدسة 
السّيد هبة الدين احلسيني الشهرستاين، تأليف: الشيخ 

الدكتور عامد الكاظمي. 
شملت:  أربعة،  مهّمة  موضوعات  االصدار  وتناول 
صيانة القرآن الكريم من التحريف، الناسخ واملنسوخ، 
امُلحكم واملتشابه، واإلعجاز البالغي للقرآن الكريم، 
م املؤلُِّف الكتاَب عىل مقّدمة، ومتهيد، وبابنِي،  وقد قسَّ
ثم  فخامتة  فصول،  أربعة  عىل  منهام  باب  كلَّ  وقّسم 

ُملحق.
وجاء يف املقدمة بيان أمهية املوضوع، وبيان منهجّيته يف 
التي اعتمد عليها،  الدراسة والتحقيق، وأهم املصادر 
سرية  عىل  بإجياز  الضوء  تسليط  التمهيد  يف  وتناول 
العاّلمة السيد هبة الدين احلسيني الشهرستاين، وعلوم 

القرآن ونشأهتا.
حتت  األول  الفصل  جاء  )الدراسة(  األول  الباب  يف 
عنوان صيانة القرآن من التحريف، وجاء الفصل الثاين 
حتت عنوان الناسخ واملنسوخ يف القرآن الكريم، وجاء 
الفصل الثالث حتت عنوان امُلحكم واملتشابه يف القرآن 
اإلعجاز  عنواُنه  فكان  الرابع  الفصل  أما  الكريم، 

البالغي يف القرآن.

علوم القرآن الكريم في مخطوطات 

السيد هبة الدين الشهرستاني

املفاجأة األسلوبية, ويمثل املبدع يف هذا احلوار دور السائل 
يشاء  كام  فيه  فيترصف  املتلقي  ذهن  يقرأ  وكأنه  واملجيب 
املتلقي  عناد  عن  النظر  بغّض  واإلثارة  واإلمتاع  اإلقناع  يف 
وكذلك  املبني.  الضالل  إال  احلق  بعد  وهل  للحق,  وإنكاره 
وال��دالل��ة  األل��ف��اظ  يف  النصوص  ب��ني  ال��واض��ح  ال��راب��ط 
وإحياءاهتا التصويرية يعطي صورة أهنا تنبع من رساج مبدع 
متثل  حّقا  وأهن��ا  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  وهو  واح��د 
شخصية واحدة ال تناقض يف جوانبها التي تصورها للنبي 
األكرم )صىل اهلل عليه واله( ومنه يستنتج ضمنا أن نصوص 
ومستواها  ببالغتها  وأهنا  واحد  لشخص  هي  البالغة  هنج 
أمري  شخص  مع  تتناسب  والفكري  والتصويري  األسلويب 

املؤمنني )عليه السالم(«.
البالغة »دراسة يف  النبي يف هنج  بالذكر ان )صورة  وجدير 
ضوء منهج االسلوبية« للكاتب )د. ناجح جابر امليايل( قد 

صدر عن مؤسسة علوم هنج البالغة سنة 2014.
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شعر: حميد حلمي زادة
 الكبرى

ُ
المجاهدة

ي�����ا ده���������ُر ح�������يَّ ع����ل����ى احِل��������������داِد املُ������دِم������ِع
َل�����وع�����ٍة يف  َب����ع����َل����ه����ا  خ�����دي�����ج�����ُة  ت�������رَك�������ْت 
ن���������ص����ُرُه غ����������اَب  اهلِل  ر��������ص�������وُل  ذا  ه������و 
دوائ������������رًا �����������ص�����ن  امل�����ربِّ اأذى  َه��������زَم��������ْت 
ومْل م����ل����ك����ْت  م�����ا  الإ��������ص�������ام  ِف��������دى  ب�����ذل�����ْت 
������ُه وحت������ّم������ل������ْت ُج������������وَع ال�����ف�����ق�����ِر وب������وؤ�������صَ
������َة ُغ������رب������ٍة ������ب������يَّ ل�����ك�����ّن�����ه�����ا ت�������رك�������ْت �������صَ
زه�������������راَء م������ا �����ص����ِب����ع����ْت ح������ن������اَن ُاُم�������وم�������ٍة
ك��������ُ�َ املُ�����������ص�����اُب ع����ل����ى ال����ن����ب����ّي امل�����ص��ط��ف��ى
ع����������اٌم ب��������ِه الح����������������زاُن ت��������رى َاق����ب����ل����ْت
ن����ا�����ص����رًا ي�����ط�����ُل�����ُب  اهلِل  ر��������ص�������وُل  ف�����غ�����دا 
������ٌد ع�����������������واَن وه��������و م������وؤيَّ ي�������ص���ت���ن���ِه�������ضُ الأ
َدع������������وٍة اأع���������ظ���������ُم  اهلل  وب�������ي�������ِت  ه����������ذا 
�����رًا ُم�����ا������صَ ل������������ِه  الإ داِع�����������ي  ت������رك������وا  ل 
م������ا ك��������ان اأح�������م�������ُد ي�������ص���ت���غ���ي���ُث ب����ق����ري����ٍة
�������ُه وك����ف����ي����ُل����ُه راع������������ي ال��������ُن��������ب��������ّوِة ع�������مُّ

����ِع ف����ل����ق����د ُا�������ص������ي������َب امل���������ص����ط����ف����ى ب����ت����ف����جُّ
ل������ف������راَق اأح������م������َد ب�����ع�����َد َح������ْج������ٍر ُم�����وِج�����ِع
ت����ْخ����ن����ِع مل  وزوج�����������������ٌة  َح���������م���������اُه  ع����������مٌّ 
رَف������������������ِع ب�������امل�������وؤم�������ن�������َن وب������ال������ن������ب������يِّ الأ
اأرَوِع وَف��������خ��������ٍر  ب�����������اأم�����������واٍل  ت�����ب�����خ�����ْل 
م�������َن�������ِع الأ امل�������ق�������اِم  يف  ال����ع����ظ����ي����م����ُة  وه��������ي 
ِع ح������ّل������ْت ب����ه����ا و�������ص������َط ال����ع���������ص����ِر ال�������ُل�������ذَّ
ب�����ط�����ف�����وَل�����ٍة ُي�������ِت�������َم�������ْت وملّ������������ا َت������ْي������َن������ِع
���ِع ���ْع�������صَ اأع�������ِظ�������ْم ب�������ِه ج�����ب�����ًا ف����ل����م ي���ت�������صَ
ح��������ب��������اُب ح���������وَل املُ�����ف�����َج�����ِع ي������ا ح�����ب�����ذا الأ
���ِب���ِع ي���ح���م���ي ال����ر�����ص����ال����َة م�����ن َع���������ص����ٍر ُم�������صْ
ب�����امل�����ع�����ج�����زاِت ي������ق������وُل: م�������ْن مي�������ص���ي م��ع��ي
ل����ل����ُم���������ص����َت����ن����ِف����ِع والمي�����������������اِن  اخل�����������ِر  يف 
����ِع ال����ُل���������صَّ ل���������اأع���������اِدي  م������ّك������َة  ب�����ط�����َن  يف 
�������ِع املُ�������نَّ ال�����ن�����ا������ص�����ري�����َن  رح�������ي�������ُل  ل  ل�������و 
����َك����َن����ًا وِخ�����������رَة َم��������ْن َي���ِع���ي وخ����دي����ج����ٌة �����صَ
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كالفاقد  جلدثك  واأجلاأُ  بالت�صّرع،  نف�صي  األزُم  �صريِحَك  يف  �َصيدي، 
فيقّل  دع��اء،  تعا�صتي  بقربك  اأح��ّوُل  املهادن،  الزمن  هذا  يف  ذات��ه 
كامي ويكرُث ما بيني وبينك ال�صام ب�صمت عذب. فاأجتّلى، واح�ُضّ 
نور  ريح  تتبع  وكاأنها  روحي  فتطر  ج�صدي  يت�صّلق  �صوء  خفة  بي 
اأتذكر.  اأن  حلظة  اأحزن  اأن�صى..  اأن  حلظة  بالنور  اأنبهر  ا�صمك.. 
ركن  عن  �صريحك  يف  تفّت�ض  النبيْل،  اخلفوت  بهذا  روحي  يوم  كل 
بالقرب  هنا  دائمًا  انك  فاأتخّيل  منَك..  م�صمع  على  ج�صدها  ي�صّم 
مني، بجواري، وكل ما نطقت ال�صام عليك اأ�صعر اأن �صوءًا يطّهرين 
ويغّطيني بنقاب ال�صلوات.. يا �صيدي، اأريد اأن اأ�صتبدل كل حياتي 
ب�صريحك، واأن ت�صكن روحي ترابك، فانا الآن ل تاألفني غر كرباء 

واأ�صمال ج�صدي.
�صّيدي، مل يبق يل اإل رحمتك، ما زلت فيها اأعي�ض، وجدثك الطاهر 
زائريك،  عيون  يف  لآلئها  مثل  تتاألأ  بها،  ينطق  ال��ذي  وح��ده  هو 
الرحمة  اأن  يفهم  املوؤمن  قبتك..  حتت  املقيمن  املائكة  عارفيك، 
ت�صري كالنجوم خال �صمت نورك، و�صكون �صيائك، املوؤمن يفهم اإن 
اهلل كتبها على اأبوابك.. ل اأحد ينالها – ل – غر من نادى با�صمك، 

وبكى بجزع عند مذبح راأ�صك، ون�صج بيقن معرفتك.
الرحمة  منافذ  تفتح  وال�صماء  اأبوابك،  على  الآن!  اأق��ُف  �صيدي،   
ُظلمتي،  عمقها  من  اأ�صتّل  الفرو�ض،  لنف�صي  اأقيم  الغفران.  ب�صهر 
واأ�صعد نحو �صماٍء طاهرٍة؛ فمنذ خم�صن عامًا كنت مت�صرا بالوهم 
ح�صرتك،  هي  حياتي  يف  الوحيدة  واحلقيقة  مت�صرا،  اأزالت  ول 
ذاكرة مل تخد�صها فو�صى ال�صيا�صات.. هي �صمائي الوردية متنحني 
يف كل �صدة قوة، وذكريات تطوف حولها ال�ُصبهات، كنقطة م�صيئة 
اأجتّلى  نقيًا،  اإليك  الو�صول  حرب  يف  فاأكون  العتمة..  �صجات  يف 

ترفعني موجة ر�صاك وت�صكبني الدموع اأنهارًا
وقلبًا  الأمل،  عتبات  كل  جتمع  روحًا  اأجل�ض  يديك  بن  اأنا  �صيدي، 

يحوي كل دموع اللهفة..     

يقول ال�صاعر الراحل  ممد ح�صن فقي عن 
�صهر رم�صان املبارك:

قال رجل لنحوي: اأتاأمرين ب�صيئًا؟!
واإ���ص��ق��اط  ت��ع��اىل،  اهلل  بتقوى  ف��ق��ال: 

الألف.
وق���ال ن��ح��وي: م���ررت يف ط��ري��ق��ي اإىل 
و�صمعت  ت�صّيع،  كانت  بجنازة  اجل��ام��ع، 

رجًا ي�صاأل
من املتويّف؟

���ص��ب��ح��ان��ه وت��ع��اىل..  ل���ه: اهلل  ف��ق��ل��ت 
ربُت حتى كدت اأموْت! ف�صُ

هو  تعاىل  واهلل  )املتوّفى(  هو  فالرجل 
)املتويّف(.

 ..
َ

في ضريِحك

ني
ُّ

 عن بقعة ضوء تضم
ُّ

أفتش

ب..
ن األد

خزائ
من 

�صهر ال�صيام

طرائف لغوية

َن�ْصَوٍة   َه��َم��اِه��ُم  َقْلِبي  يِف  ��اُن  َرَم�����صَ

نَّ��ُه   َوَع��َل��ى  َف��ِم��ي َط��ْع��ٌم اأُِح�����ضُّ ِب��اأَ

ْثِلِه ِبِ ��ُع��ْرُت   ���صَ َول  َق��طُّ  ُذْق���ُت  َم��ا 

��َم��اِء َن��َواِظ��ٌر  َوَت��َط��لَّ��َع��ْت َن��ْح��َو ال�����صَّ

����َك َق������اِدٌم َف��َت��َه��لَّ��َل��ْت  َق���اُل���وا ِب����اأَنَّ

َغ��اِم��ٌر  َوُن����وُرَك  اأَْدِري  َم��ا  ��اُن  َرَم�����صَ

��اِء ِم��ْن َق��ْب��ِل ُروؤَْي����ِة َوْج��ِه��َك ال��َو���صَّ

َراِء اخَل�صْ ��ِة   اجَل��نَّ ِتْلَك  َطْعِم  ِم��ْن 

��َع��داِء؟! اأََف���ا اأَُك����وُن  ِب��ِه ِم��َن ال�����صُّ

َوُرَواِء ���اَرٍة  َن�������صَ ��ْه��ِر  ���صَ ِل���ِه���اِل 

��ِر اأَْوُج���ُه���َن���ا َوِب���اخُل���َي���اِء ِب��ال��ِب�����صْ

َوَم�َصائي ��ِرٌق  م�����صْ ْبِحي  َف�صُ َقْلِبي 
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اإْن كاَن الأديب الفل�صطيني غ�صان كنفاين اأّول من و�صع م�صطلح 
الإ�صرائيلي  والحتال  القمع  مقاومة  بعنى  املقاومة(  )اأدب 
لاأرا�صي الفل�صطينية ع� الأدب، فمثل هذا النتاج الإبداعي 
جنده حا�صرًا مع كل ال�صعوب ويف خمتلف الثقافات الإن�صانية 
والأر�ض  العر�ض  عن  والدفاع  ال�صطهاد  من  للتحّرر  الداعية 

واملقّد�صات.
واأعظمها  اأبرزها  العراق، ميكن تتبع مثل هذا الأدب، ولعّل  يف 
ثورة  يف  ال�يطاين  للمحتل  العراقين  مقاومة  فرتي  خال 
بعد  الدواع�ض  الإرهابين  وطرد  ومقاومة  اخلالدة،  الع�صرين 
اإ�صدار فتوى الدفاع الكفائي من قبل املرجعية الدينية العليا، 
اأدبًا  فيها  جند  اأْن  ميكن  املباد،  البعثي  النظام  مقاومة  اأّن  مع 

عراقيًا كبرًا على الرغم من ماولت تغييبه.
ويف الفرة الأوىل )ثورة الع�صرين(، كان اأدب املقاومة مقت�صرًا 
ال�صعبية  ال�صعرية  والأهازيج  القري�ض  ال�صعر  على  يبدو  كما 
احلما�صية، حيث احتفظت لنا الذاكرة الأدبية بق�صائد عّدة 
�صد  الك�ى  ال�صعبية  الثورة  هذه  عا�صروا  بارزين  ل�صعراء 
املحتل ال�يطاين الغا�صب، كما جند اأي�صًا ق�صائد لعلماء دين 
الغا�صم،  العدو  امليدان �صد  �صاحات  اإىل  بالنزول  املحتل  قاموا 

وكذلك ع� �صحذ الهمم من خال الق�صائد الرنانة التي تهيج 
امل�صاعر وتخلق فيها جذوة املقاومة، وماولة ا�صتب�صال النا�ض 

يف الدفاع عن اأر�صهم ومقد�صاتهم وق�صاياهم الوطنية.
لكن بالن�صبة لدفاع العراقين ما بعد فتوى الإمام ال�صي�صتاين، 
بقّوة،  حا�صرة  اأخرى  وفنونًا  وامل�صرح  والرواية  الق�صة  جند 
اإىل  الإرهابية  الع�صابات  �صد  العظيمة  النت�صارات  لتوثيق 
جانب الق�صائد ال�صعرية، وكما اأن هنالك اأدباء مقاومة فهنالك 
اأي�صًا اأديبات عراقيات �صّطرن اأروح الق�صائد واأجمل الق�ص�ض 

املعّ�ة والتي توّثق مرحلة هامة من تاريخ العراق املعا�صر.
ثورة  بحق  ُكتبت  التي  اخلا�صة  الق�صائد  على  النماذج  ومن 
الع�صرين اخلالدة، منها ق�صيدة بعنوان )ثورة العراق( لل�صاعر 

ممد مهدي اجلواهري يقول فيها:

اإن كان طال الأمُد فبعد ذا اليوِم غُد
مد ما اآن اأن جتلو القذى عنها الُعيون الرَّ

اأ�صيُاُفكم مرهفة وعزٌمكم متقُد
هبوا كفتكم ع�ة اأخبار من قد رقدوا

هبوا فعن عرينه كيف ينام الأ�صُد؟

أدب المقاومة في العراق.. 
من طرد اإلنكليز إلى دحر داعش

اعداد: علي حسين



 الرب
ُ

كربائيلو.. مدينة
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ال�صاعر  كتب  العراق،  على  و�صايتهم  الإنكليز  اأعلن  وحن 
ممد حبيب العبيدي، ق�صيدة طويلة يقول فيها:

ومن ال�صعراء اي�صًا، ال�صاعر عي�صى عبد القادر، الذي األقى 
فيها  الإنكليز  ق�صيدة يف جامعة )احليدر خانة( وهاجم 

قائًا:

اأما بالن�صبة لأدب املقاومة �صد الإرهاب الداع�صي، اخرنا 
جاءت  البدن،  عي�صى  ال�صاعر  احل�صيني  للخطيب  ق�صيدة 
�صدور  يوّثق  وفيها  ظله(  )دام  ال�صي�صتاين  لاإمام  مهداة 

الفتوى العظيمة:

ملدينِة اأحامي املُ�صرعِة 
على الدنيا

اأبواُب َخا�ْض
حلبيبِة قلبي اأنذُر عمري

اإنَّ العمَر ِفدى عينيها
لي�َض احُل�ْصُن �صوى ِقْرطيها
نوُر ال�صم�ِض للمعِة خّديها

يتنا�ْض
مل اأعرْف نهرًا

مرَّ بواديها يْعتا�ْض
ل اأعرُف طرًا رفَّ بجنحيِه

على جفنيها
اأ�صبَح عا�ْض

اأَنا ُكّلَي م�صتوٌل فيها
ودمي َعزٌف ل�َصواقيها

****
ق�َصمًا باهلِل ونْهريها

باللوِح وُحرمِة زائِرها
لْن اأبحَر يومًا عن ميناِء قناِطِرها

بقي و�صاأق�صُم هذا الليَل واأُ
بْدَر مناِئِرها

واأغّني با�صِم احُلبِّ
واأُعلُن اأنَّ العامَل ماأ�صوٌر

ب�صفائِرها
ملعوٌن.. ملعوٌن

من ُيطفُئ �صمعَة اأْهليها
ملعوٌن من يتخا�صُم فيها
ملعوٌن من يتهّجى حْرفًا 

دوَن و�صوٍء مْن كّفيها

اأ�صرموا الناَر يا �صراَة العراِق
                                                      واغ�صلوا العاَر بالدِم املهراِق

يا رجال العراق ل�صنا اأ�صارى
                                                      لتمّدوا اأكتفاكم للوثاِق

يا رجال العراق ل�صتم يتامى
                                                      لتوؤدوا )و�صاية( يف العراِق

اإن �صيمًا حملتموُه عظيٌم
                                                           كاحتمال الأطواِق يف الأعناِق

بني النهرين ن�صل الطّينينا 
                                                   اأفيقوا وا�صمعوا احلَق اليقينا

تفّرقنا طوائف واختلفنا
                                                   فاأ�صبحنا جميعًا �صاغرينا

وجاروا وا�صتبدوا ما ا�صتطاعوا
                                                   وذا �صاأُن البغاِة الظاملينا

َمنها  لل�صريعة  اأ�صحت  فتواَك 
كّونَت ح�صدًا كي يطارَد ُع�صبًة 
فتوى اجلهاِد لأمعنْت  اأتت  لول 
اآمنت  ق��د  فتيٌة  ن����داَءَك  لّبت 
فانثنت  لاإجابة  اأه��ًا  وراأت��ك 
ب�صالٍة  بكلِّ  معارَكها  خا�صت 
بعدما  الب�صائُر  ُتنع�ُصنا  واليوَم 
هزائمًا  اِل  ال�صّ ُزَمُر  وجتّرعت 
اأ�صطورٍة  على  وق�صى  دّكها  قد 
مدحورًة  بوا�صٍل  ب�صرِب  وغدت 
لعامٍل  ع��اَد   ِ اهلَلّ بعد  والف�صُل 
بثباِتِه  م��رج��ٍع  م��ن  ب��ِه  اأع��ِظ��م 
ل��ع��راِق��ه ك���اَن ال���ويفَّ وق��د بنى 

كانت متتُّ اإىل احل�صن وكربا
َكوِت العراَق با اأتتُه ِمن الَبا
املَ��ا يف  وفتكًا  وتنكيًا  قتًا 
والُعا املعايل  اأُ�صتاَذ  وراأت��َك 
الأجُبا تزيُل  واجبها  لأداِء 
والّن�صُر ِتلَو الّن�صِر ياأتي ُمقبا
ا( قالوا باأّن احل�صَد ّحَر )َمو�صِ
ِمعَول امليداِن لقت  �صاحة  يف 
وطّبا هناَك  لها  العدوُّ  َطِرَب 
وترَحا متوَت  اأن  اإّل  لي�ض  اإذ 
في�صا للق�صّيِة  كانت  ف��ت��واُه 
الأمثا الّن�صاَل  �صاَغ  وبعزِمِه 
الأّول الفخاَر  َلُه  ُيعيُد  عهدًا 



القناص الذي يحمل وشاح حبيبته.. كالحرز

الى روِح الشهيِد السعيِد )محمد شاطي هاشم العامري الخيكاني(

 مع وشاح حبيبتك، كالعاشق الولهان روحك تغلي، وفي قلبك قطعة من الجمر، 
َ

ألولِّ مرٍة وحدك
، وأن الوشاح سيرجع 

ً
 ساعة الشهادة. أية مرارة أن يتيقن فؤادك انك لمفترق عنها جسدا

ً
منتظرا

 تضعه بحرص فوق عنقك. وأنت فوق العالم الملتهب بالموت، تتعالى صداح 
ً
إليه���ا بدون���ك، عبثا

 عينان ينبغي أن يتذكرهما كل 
َ

 في التهليل والتكبير. فلك
ً
قناصت���ك فيرج���ع صوت الموت متجاوبا

قناص���ي ل���واء الكفيل؛ لكثرة ما رميت بقناصتك وجندلت أعتى قناصي )داعش(، وفتحت الطريق 
ألبطال فرقة العباس القتالية ليحصدوا الدواعش ويطهروا األرض من نجاستهم. هذا ما يجعلك 

أس���طورة ال يمكن نس���يانها.

الحرار: حيدر عا�صور
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يف  )داع��ش(  جرذان  نوم  تقلق  تتكلم  سالحك  طلقة  كانت  هكذا 
حفرهم النتنة. كأنك الشبح - الكفييل - الذي خينقهم يف كل حلظة، 
ويمّزق رؤوسهم اخلاوية كلام ظهرت.. فكنت كالصقر الفجري حتوم 
فوق سواتر الصد لتصيد فرائسك املشبعة بدماء األبرياء. مل ختش ردد 
فعل أو ختف صوت الطلقة القادمة إليك. فرسمت صورتك معارك 
-جرف الصخر وقرية البشري وتلعفر وغريها من سوح القتال التي 
خترج منها كالشمس الدافئة تغزل من خيوطها الذهبية مهر عرسك 
انتصار بوشاحها  وتثبت عليها وعدك حلبيبتك، وأنت تلوح يف كل 
كأنه راية النرص وعهد العرس ب�) فرحة انتصارات احلشد الشعبي(. 
احلبيبة  الستثاب  النرص  عبق  يتنفس  الوشاح  كأن  الوقت  وبذات 
وكأهنا معك يف قلبي تقاتل اإلرهاب من أجل أن يبقى احلبيب حلبيبته. 
كيف ال وهي من أسّست معك طريق عرسها املحفوف بالشهادة..؟. 
وقتها  كنت  )داع��ش(..  مهجية  ضد  اجلهادية  الفتوى  اطالق  عند 
سكْت،  املقدس.  الكفائي  النداء  لتلبية  وشموخ  بكربياء  تستعد 
صمت، أصابك اخلرْس، أمامها وكأنام ذهنك مل يعد ليولد فيه يشء. 
طاقاتك  كل  تفّجر  كادت  أنه  عنك  فصدرت  بشغف،  إليها  نظرت 
املخزونة يف قلبك.. حاولت أن تبتسم هلا، ولكن مل تستطع ؟!.. فقد 

الرأس  ذلك  يف  وجود  ال  حلظة مهود،  يف  رأسك  يف  الكلامت  ماتت 
إال اجلهاد يف سبيل العرض واألرض واملقدسات، انه نداء املرجعية 
بأمر  إال  اهلوى  عن  ينطق  ال  الذي  السيستاين  صوت  العليا،  الدينية 

خاتم األوصياء، ال تردد يف طاعته وال يمكن ملؤمن عصيانه.. 
الذي يشبه ارض )ذي قار(  اململوح  حتدثت بقلبك، ونطق وجهك 
املعجونة بأصالة قضاء الفهود، والنبل السومري. هل يمكن إلنسان 

عاشق أن يدرك ما يريد أن يقوله معشوقه..؟ 
فأهلمها  خطيبتك،  رأس  فوق  يطري  سعدك  طائر  كان  حلظتها  نعم، 
الشجاعة والفراسة ورسعة البدهيية فيام تفكر وتريد وتعشق وتتمنى.. 
هي قرأت رغبتك يف اجلهاد واخللود وحب األرض والوطن، شّمت 
أرجياها  تبعث  التي  النارصية  ابن  العطرة  »اخليكاين«  رائحة  بك 
دالالت واضحة لعشقِه الروحي للمذهب والعقيدة.. هزت رأسها 
عّشكام  يكتمل  أن  لسنوات  املنتظر  قلبها  بلغة  روحها  وتكلمت 

الزوجي لتكونا معا آلخر العمر، فهمست بحنان يف صدغيك: 
يتوقف  اعلم إن حلمك يف اجلهاد بسبيل اهلل مل  العم،  ابن   -
تعلمت منك حب األرض والعقيدة واملذهب والوطن  حلظة، وقد 
والناس.. خذ هذا وشاحي) شال رأيس( معك  امحله أينام تذهب ويف 
أي معركة تشارك فيها، كأنني أقاتل إىل جوارك وانا مسؤولة منك.. 
قرانك  عقد  وتم  ووطنك..  ملرجعتيك  منترصا  لتعود  سأنتظرك 

مرهونة  العرس  وفرحة  املستقبلية،  زوجتك  لتكون  عمك  ابنة  عىل 
مؤكدًا  ثم  نفسك،  أرست  بغبطة  وقتها  وشعرت  التام،  باالنتصار 
الشهمة : جيب أن حترم رغبتها وهي متنحك شهد احلياة )  لنفسك 
الشهادة( بطبق من ذهب عىل سواتر اجلهاد. فارتفع صوت حجرتك 
وأنت هتزج« ما كو احىل من الشهادة عىل سواتر الوطن«.. رصخت 

وهزجت هبذه الكلامت، وبقيت ترددها لكل من يقف أمامك. 
اخرت موهبتك يف القتال فسالحك املفضل رشاش القنص، الذي 

شّل حركة الدواعش وجندل منهم أعدادًا ال حتىص.  
)لواء  قنايص  أوائ��ل  من  كنت  وويف  وباسل  شجاع  رجل  وألن��ك 
القتالية،  العباس  فرقة  قائد  املقرب من   الكفيل(، واملجاهد اخللوق 
خطيبتك،  من  الزواج  يف  اإلرساع  عىل  وحيّثك  يشّجعك  كان  الذي 
حتى  معي  ستصرب  التي  الوحيدة  خطيبتي  اجلاهز:  ردك  كانت 
يف  الصرب  مفردة  تكرار  وكثرت  االنتصار.  بعد  الكربى  السعد  ليلة 
أقوالك.. خّطط املجاهدون مع قائدهم أن يكون عرسك بعد حترير 
ببهجة  هي  تستعد  كي  بذلك  خطيبتك  خترب  أن  وأجربوك  احلوجية، 

عرس النرص.. 
احلشد  قوات  أمام  ثغور  فتح  دورك  كان  املعركة،  بدأت  الفرح  هبذا 

بعشوائية  القادمة  النتنة  األجساد  تصفية  يف  لرباعتك  فقد  الشعبي، 
يف  تنهش  زالت  ما  عاملية  لقوى  مرتزقة  تكفرييون  واملنهج..  الفكر 
هذه  صنيعة  إال  هم  ما  الدواعش  فهؤالء  والعريب،  العراقي  اجلسد 
باحلقد  جتّهزوا  الذين   العرص  نواصب  بمساعدة  الكافرة  القوى 
أمري  عيل  الغالب  اهلل  أس��د  بوالية  مرتبط  هو  ما  لكل  والضغينة 
احلسني  اإلمام  وسفينة  الشيعي  الفكر  شعاع  السالم(  املؤمنني)عليه 
بنيه  من  األطهار  ودم��اء  دم��ه  من  انطلقت  ال��ذي  السالم(  )عليه 

وأصحابه املنتجبني ليكون مرساها دولة احلسني القادمة ال حمال.  
احلادة ال  ببصريتك  األرض  عيناك متسحان  املعركة طافت  أوج   يف 
يفلت منها وال جرذ وال غراب اسود مهام اختفى  أو ارتفع أو حاول 
أن يتقدم.. كانت حلظة االنتصار نشوة حلم عرسك وجد نفسك قد 
متت حمارصتك يف ساتر القنص وليس أمامك إال املواجهة ، فانطلقت 
قربانًا  لتكون  املفخخ،  جسد  فوق  بنفسك  لتحّط   الصقر  برسعة 
ألخوتك.. انفجر الداعيش مل يسمع صوى صوتك يرّن -يا حسني- 
نلتها يا سيدي – يا حسني-. مللم املجاهدون بقايا جسدك ورأسك ال 
يزال مبتسام وحوله وشاح حبيبتك.. وسجلت يف سجالت الكفيل  
املجاهد  البطل  القناص  أستشهد   )  2017  /  10  /  5( تاريخ   يف 
)حممد شاطي هاشم العامري اخليكاين( يف معركة حترير -احلوجية – 

كركوك- مل يبق منه سوى رأسه ووشاح.. 

 عينان ينبغ���ي أن يتذكرهما كل قناصي لواء الكفيل؛ لكثرة 
َ

لك
ما رميت بقناصتك وجندلت أعتى قناصي )داعش(
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الدكتور احمد القريني: على المصابين بالسكري 
ب الملح والحلويات واالغذية الدسمة

ّ
تجن

 للكثير من الحاالت المرضية
ٌ

الصيام عالج

رمضان هو ش���هر البر والتواصل وتنش���ط فيه الحياة االجتماعية بش���كل خاص، فالناس إما يس���تقبلون األقارب 
 ح���ول مائدة إفطار عليها ما لذ وطاب من المأكوالت 

ً
 عليهم، ويتجمعون  جميعا

ً
واألصدق���اء أو يحل���ون ضيوفا

والمش���روبات احتف���اًء بصومهم. ويمتد الصيام طوال س���اعات النهار، ويجوز للصائمين تن���اول ما يحلو لهم من 
الطع���ام والش���راب في س���اعات الليل وحت���ى فجر اليوم التال���ي. وقد يتعذر على البعض خالل ش���هر رمضان 
 في 

ً
ري م���ن التحكم جيدا

ّ
ممارس���ة أي نش���اط بدني، فيزي���د وزنهم في رمضان، وقد ال يتمكن مرضى الس���ك

حالتهم الصحية إذا كانوا يتبعون عادات غذائية غير صحية.
خف���ض معدالت ضغط الدم والكوليس���ترول، 

ُ
ويس���تطيع الصائ���م، باتباع إرش���ادات بس���يطة، أن ينقص وزنه وي

وعل���ى النقي���ض من ذلك، قد يزيد وزن الصائم إذا ترك لنفس���ه العنان وأف���رط في تناول الطعام عند اإلفطار 
والس���حور، وع���ادة يكون ش���هر رمضان فرصة مؤاتية للمس���لم يت���درب فيها على التحكم ف���ي النفس، وضبط 
. ومن المستحسن تطبيق هذه الممارسات الطيبة والتحلي 

ً
النفس، والتضحية، والتعاطف مع من هم أقل حظا

بها حتى في غير أوقات الصيام.

حوار: قا�صم عبد الهادي – ت�صوير: ح�صنن ال�صر�صاحي
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نصائح ملرىض السكري يف شهر رمضان
القريني(  حسون  حممد  امحد  )الدكتور  بنّي  املزيد  وملعرفة 
اخصائي االمراض الباطنية والذي بني ما يأيت قائال: لألسف 
رمضان  شهر  يف  الصيام  قرار  السكري  مرىض  معظم  يتخذ 
املختص، وقد يشكل ذلك يف بعض  الطبيب  استشارة  دون 
االحيان خطورة عليهم، وان اغلب مرىض السكر امللتزمني 
جيب  ولكن  مضاعفات  بدون  الصيام  يتحملون  بالعالج 
توضيح كيفية استخدام مصايب املرض بأنواعه لألدوية التي 

جيب ان يتناولوها يف شهر رمضان.
نصائح البد منها

ومن اهم تلك النصائح تناول وجبات فطور صغرية متعددة، 
حيث تعد هذه اخلطوة من اهم خطوات ضبط نسبة السكر 
يف رمضان والذي يرتفع بصورة حتمية مع تناول الوجبات 
هذه  وتعد  بانتظام،  السكر  نسبة  فحص  وكذلك  الكبرية، 
السكر  نسبة  يف  للتحكم  جدًا  اهلامة  اخلطوات  من  اخلطوة 
باجلسم خالل شهر رمضان، وينصح بإجراء الفحص الذايت 
ان  التأكد  اجل  من  بعدها  وما  فطور  وجبة  كل  قبل  للسكر 
ايضًا  ينصح  كام  للجسم  مالئم  والدوائي  الغذائي  النظام 
او  ارتفاع  مالحظة  حالة  يف  الفور  عىل  الطبيب  بمراجعة 

تجنب الحلويات واالغذية 

الدسمة: بحيث ان معظم 

الحلويات تحتوي على 

كميات كبيرة من الدهون 

التي تؤدي الى تضييق 

وتصلب شرايين القلب 

كما انها تؤدي الى ارتفاع 

كبير وسريع في مستوى 

السكر في الدم

هبوط معدالت السكر يف الدم، وايضا معاجلة هبوط السكر 
بالطريقة الصحيحة: ويف حالة الشعور هببوط السكر يف الدم 
الذي يؤدي اىل الضعف واهلزال العام مع الصداع والدوخة 
التوقف  جيب  القلب  رضبات  معدالت  وزي��ادة  والتعرق 
الفور، واذا  السكر يف اجلسم عىل  الصيام وقياس نسبة  عن 
مليغرام/ديسيلر   )70( من  ألقل  السكر  مستوى  انخفض 
طريق  عن  الكلوكوز  من  غراما   )15( تناول  حينها  جيب 
رشب نصف كوب من العصري او نصف عبوة صغرية من 
املرشوبات الغازية، وينصح بأخذ قسٍط من الراحة ملدة عرش 
دقائق ثم اعادة الفحص وتناول وجبة معتدلة يف حال كان 
وتناول  مليغرام/ديسيلر،  اقل من )100(  السكر  مستوى 
بمعدل  الفاكهة  بتناول  ينصح  بحيث  باعتدال،  الفواكه 
االطعمة  وجتنب  متباعدة،  ف��رات  ع��ىل  حصص  ث��الث 
امللح  بتجنب  االمريكية  السكري  مجعية  وتويص  املاحلة، 
الكىل والقلب  بأمراض  زيادة خطر االصابة  اىل  يؤدي  ألنه 
جتنب  وكذلك  السكر،  بمرض  املصابني  االشخاص  لدى 
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احللويات واالغذية الدسمة: بحيث ان معظم احللويات حتتوي 
وتصلب  تضييق  اىل  تؤدي  التي  الدهون  من  كبرية  كميات  عىل 
رشايني القلب كام اهنا تؤدي اىل ارتفاع كبري ورسيع يف مستوى 
الدسمة خطرًا عىل  االطعمة  ايضًا تشكل مجيع  الدم،  السكر يف 
صحة القلب والرشايني، وينصح ايضا برشب السوائل الصحية، 
بحيث ينبغي رشب ما يقارب من )2 � 3( اكواب من املاء يوميًا 
مستويات  ترفع  التي  املرشوبات  بتجنب  وينصح  االفطار  بعد 
ومرشوبات  الغازية  واملرشوبات  العصري  مثل  الدم  يف  السكر 

الطاقة واملرشوبات الساخنة املحالة بالسكر.

طريقة اخذ العالج
واذا كان العالج يعتمد فقط عىل تنظيم الغذاء فان هؤالء املرىض 
يمكنهم الصيام بأمان، بل انه )الصيام( قد يكون مفيدًا وخاصة 
ونوعيات  بكميات  االلتزام  وعليهم  الزائد،  الوزن  ألصحاب 
وجبة  تأخري  مراعاة  مع  العادية  االي��ام  يف  هبا  املسموح  االكل 
السحور وجعلها متكاملة غذائية، وكذلك اذا كان العالج يعتمد 
نسبة  لتخفيف  املساعدة  االق��راص  وتناول  الغذاء  تنظيم  عىل 
مرة  االق��راص  املريض  يتناول  كان  اذا  بحيث  الدم،  يف  السكر 
واحدة صباحًا عليه ان يتناوهلا يف رمضان مع وجبة االفطار، اذا 
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مرضى السكري يمكنهم الصيام بأمان، بل ان )الصيام( قد 

 وخاصة ألصحاب الوزن الزائد، وعليهم االلتزام 
ً
يكون مفيدا

بكميات ونوعيات االكل المسموح بها في االيام العادية 

مع مراعاة تأخير وجبة السحور وجعلها متكاملة غذائية

كان املريض يتناول االقراص مرتني يوميًا جيب ان يتناوهلا يف 
رمضان مع االفطار والسحور ولكن اذا احس بأعراض نقص 
السكر اثناء النهار فعليه تقليل او منع جرعة السحور، واذا كان 
يتناول  ان  عليه  يوميًا  مرات  ثالث  االقراص  يتناول  املريض 
فيتناوهلا  املساء  جرعة  اما  االفطار  مع  والظهر  الصباح  جرعة 
قبل  الطبيب  مراجعة  املرىض  هؤالء  عىل  وجيب  السحور  مع 
البدء يف الصيام او تغيري نظام الغذاء، واذا كان العالج يعتمد 
عىل االنسولني فان املريض حيتاج حلقنة واحدة يمكنه الصيام 

بحيث يأخذها قبل االفطار مع مراعاة فحص السكر املستمر 
لتفادي انخفاض نسبته، واذا كان املريض يأخذ حقنتني صباحًا 
ومساًء يستحسن ان ال يصوم إال يف بعض احلاالت االستثنائية 

التي قد ينصح هبا الطبيب.
عىل  رمضان  شهر  خالل  احلرص  يتطلب  انه  بالذكر  جدير 
األطعمة  وتناول  متوازنة  بأوقات  املاء  من  جيدة  كمية  رشب 
الغنية باملياه، ولذا فمن الرضوري رشب السوائل لتعويض ما 
يفقده اجلسم أثناء ساعات النهار )ما ال يقل عن 10 أكواب(.
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بعد اندالع الثورة الصناعية في القارة االوربية العجوز في القرن التاسع عشر 
ميالدي في إنكلترا مهد الصناعة العالمية ثم اتسعت الى دول اوربا الغربية 
وتطور اآلالت البخارية اصبح ذلك  س���باقا وتنافس���ا بين الدول لتطوير القطاع 
الصناع���ي الذي يعد من المفاصل الهام���ة والكبرى والحيوية لتنمية وتطوير 
اقتصاداتها وتمنية وزيادة دخلها القومي, لذلك تأسس���ت المنظمات الدولية 
الداعمة لتطوير التنمية الصناعية في العالم لخلق ش���راكات حقيقية وتبادل 
الخبرات لتطوير الدول النامية وبعض االتحادات وغرف الصناعة والتنمية في 
ال���دول الراغبة بالنهوض بواقعها الصناعي ومنها العراق الذي أس���س اتحاد 
الصناعات العراقي س���نة  1956م  والمقنن بقانون 35  المعدل بقانون 34 
لس���نة 2002 ل���ه مقره الرئيس���ي في بغداد وله افرع ف���ي المحافظات من 
خ���الل الغ���رف الصناعية, التقت )االح���رار(  رئيس غرفة )صناع���ة كربالء( اتحاد 
الصناعات العراقية فرع كربالء المقدس���ة المهندس كاظم الياسين وكان لنا 

هذا الحوار حول عمل ونشاطات غرفة صناعة كربالء. 

المدينة الصناعية للعتبة الحسينية 
خطوة لتطوير الواقع الصناعي في كربالء 
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لكل  الراعي  العراقي  الصناعات  احتاد  كربالء  صناعة  غرفة 
املشاريع الصناعية املحافظة

اجراء  بعد   2016 عام  يف  كربالء  صناعة  غرفة  تأسيس  تم 
واإلدارية  القانونية  الرشعية  لتكسب  هلا  الفرعية  االنتخابات 
املشاريع  ترعى  ان  وهو  األس��ايس  عملها  لتامرس  واملالية 
الصناعية يف كربالء املقدسة لدينا  1600 مرشوع صناعي يف 
كربالء املقدسة مسجلة يف غرفة صناعة كربالء لتطوير الواقع 
الصناعي يف املحافظة وفق الرشوط والضوابط بحسب القوانني  
والتعليامت الصادرة  لالحتاد صناعات العراقي غرفة الصناعة 
وموقع  ملساحة  امليداين  الكشف  هي  الية  خالل  من  كربالء 
املرشوع الصناعي ورأس املال وعدد العاملني الصناعيني فيه 
واملعدات  املكائن  عدد  قائم  املرشوع  الثبوتية  واملستمسكات 
يالصحة  املتعلقة  واألم��ور  اإلدارة  وغرف  املصنع  ومساحة 
والسالمة وفتحات التهوية واملكان املخصص ضمن األرايض 
مجيع  استويف  حني  يف  العمراين  التخطيط  يف  داخله  الصناعي 

الرشوط يتم منح هوية غرفة الصناعة كربالء احتاد الصناعات 
االمجالية  الكلفة  حسب  للعضو  اهلوية  رسوم  واما  العراقي 
بحسب  قصرية  فرة  يف  اهلوية  تصدر  الصناعي  للمرشوع 

التصنيفات وفق الضوابط . 
ذات  الدوائر  موافقة  لغرفة صناعة كربالء مع  االنتامء  رشوط 

العالقة .
الثبوتية  األوراق  تقديم  لالنتامء  األساسية  ال��رشوط  من 
السفر  واجلواز  العقاري  يف  مسجل  اجيار  عقد  من  األصولية 
املناطق  يف  العقارات  ضمن  يف  مسجال  يكون  ملكا  كان  واذا 
املوافقات  استحصال  مع  وضوابط  رشوط  ضمن  الصناعية 
والتي  والبيئة  والبلدية  كالصحة  العالقة  ذات  الدوائر  من 
البيئي  األث��ر  وتقليل  النظافة  عىل  للحفاظ  ممانعة  عدم  هي 
ابعثات  من  الصناعية  املشاريع  من  الناجتة  الصحية  واملضار 
الغازات واالبخرة اخلفيفة والثقيلة وذلك للحافظ عىل البيئة 
املالية هناك  للرسوم  بالنسبة   اما  للمواطنني  واهلواء والصحة 
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ختفيضات مقدمة من االحتاد العام للصناعات العراقي الغرف 
الصناعية اىل الشباب العاطلني عن العمل الذين يرغبون بفتح 
مشاريع صناعية صغرية ملنح اهلوية والتي تقدر بامئة الف دينار 
ضمن مبادرة دعم العاطلني اخلرجيني اجلدد وهذا من شأنه  ان 
الواقع  ويطور  املحيل  اإلنتاج  اخلاص ويشجع  القطاع  حيسن 

الصناعي يف البلد. 
اهليكلية اإلدارية لغرفة صناعة كربالء متكاملة لتقدم خدماهتا 

لرشحية  الصناعيني .
تتضمن اهليكلية اإلدارية شعبا إدارية ومشاورا قانونيا ومدير 
يف  تسخر  والشعب  األقسام،  لكل  واعالميا  الغرفة  إدارة 
خدمة الصناعيني يف كربالء املقدسة كام لدينا تنسيق عال مع 
واإلدارة  واملحافظة  احلكومية  واملؤسسات  اخلدمية  الدوائر 
املحلية من خالل مد جسور التواصل والتعاون يف املراسالت 
واالجتامعات  العمل  وورش  الندوات  وعقد  واملخاطبات 
القدرات  وتطوير  اخلاص  والقطاع  الصناعة  دعم  اجل  من 
الصناعية يف كربالء املقدسة ونحن مستمرون يف تقديم الدعم 

و تسهيل مهمة الصناعيني يف املحاكم والدوائر العدلية  .

جوالتنا امليدانية مستمرة للمشاريع الصناعية 
الصناعية  املشاريع  للكشف واالطالع عىل  جوالتنا مستمرة 
صناعية  مشاريع  النشاء  املخصصة  األرايض  وقطع  املشيدة 
عليها ضمن تصاميم املناطق الصناعية يف التخطيط العمراين 
املشاريع  أصحاب  قبل  من  والعقبات  املشاكل  اىل  ونستمع 
مع  والتعاون  بالتنسيق  حللها  جاهدين  ونعمل  والصناعيني 
اجلهات احلكومية ومع السيد املحافظ من خالل توفري الطاقة 
اجلاهزة  املصانع  اىل  األخ��رى  اخلدمات  وايصال  الكربائية 
يف  الصناعية  املناطق  زرنا  كام  واإلنتاج  العمل  يف  للمبارشة 
ونحن  اجلديد  الصناعي  واحلي  واملعملجي  الصناعي  احلي 
من  النفطية  واملشتقات  امل��واد  دخول  تسهيل  يف  مستمرون 
واملصانع يف  املعامل  اىل  اخلارجية لرسعة دخوهلا  السيطرات 

كربالء .  
الواقع  لتطوير  نوعية  طفرة  احلسينية  للعتبة  الصناعية  املدينة 

الصناعي يف كربالء 
إدارة العتبة احلسينية اصبح هلا باع طويل يف جماالت عدة منها 
ومعامل  صناعية  مشاريع  انشاء  خالل  من  الصناعي  القطاع 
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ومؤسسات صناعية رصينة  يشار هلا بالبنان ملا فيها من تطور 
يف البنى التحتية  ضمن تصاميم هندسية رصينة وتطبيق معايري 
واالنشاء عىل  الصناعية  املواقع  اختيار  عاملية من حيث  دولية 
طراز عايل وجلبت احدث املكائن واملعدات من مناشئ عاملية 
احلسينية  للعتبة  الصناعية  املدينة  اىل  ياسني  كاظم  أشار  حيث 
انجاز  نسب  يف  النهائية  مراحلها  طور  يف  هي  والتي  املقدسة 
متقدمة  من خالل متابعتنا لقسم املشاريع اهلندسية والفنية يف 
العتبة احلسينية ومراحل العمل حقيقة اصابنا االنبهار والفخر 
واالعتزاز لوجود مدينة صناعية متكاملة عىل مستوى العراق 
والتي تتضمن مخسة  معامل بلوك ومعمل كايش  وم��ع���م���ل  
اخلرسانات  مشبك  لصناعة  معمل  اىل  باالضافة    )B R C(
واالب��واب  واالث��اث  الثالجات   جتميع  ومعمل  االسمنتية  

اخلشبية . 
مشاريع العتبة احلسينية ختلق فرص عمل للصناعيني والفنيني 

ومحلة الشهادات اهلندسية 
سيكون  الصناعية  املدينة  هذه  انجاز  ان  الياسني  وأض��اف 
لكربالء  طفرة نوعية لتطوير الواقع الصناعي يف كربالء وعىل 

اقتصادية  ونافذة  الصناعية  كربالء  وايقونة  العراق  مستوى 
مهمة للبلد ، فال خيفى  عىل احد بعد انطالق العتبة يف مشاريعها 
االسراتيجية  نظرهتا  ضمن  القطاعات  خمتلف  يف  االستثامرية 
ومحلة  واخلربات  الكفاءات  واحتضان  البلد  االقتصاد  لدعم 
البطالة  شبح  من  النتشاهلم  مؤسساهتا  يف  وزجهم  الشهادات 
خرباهتم  وكسب  مهاراهتم  لصقل  اإلحباط   وحالة  والركود 
وافكارهم وطاقاهتم الشبابية حيث ان املعامل واملصانع التابعة 
للمشاريع الصناعية للعتبة احلسينية ختلق فرص عمل حقيقية 
للخرجيني والفنيني والصناعيني وأصحاب احلرف املختلفة كل 
التقدير واالحرام اىل القائمني عىل إدارة العتبة احلسينية وعىل 
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  الرشعي  املتوىل  راسها 
العطاء األولوية لتشغيل االيدي العاملة العراقية والكربالئية 
الضامن  يف  التقاعدية  حقوقهم  وتضمن  خ��اص  بشكل 
االجتامعي الن العراق يعاين من الرهل الوظفي وعدم وجود 
العاطلني  من  اهلائل  الكم  هذا  الستيعاب  حكومية  تعينيات 
عن العمل وهي خطوة مباركة من العتبة احلسينية لدعم املنتج 

الوطني والقطاع اخلاص يف العراق .  
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يف  »شهر«  إي��راد  ب��دون  رمضان  اسم  ذكر  عن  النهي 
املقدمة وهذه الوصية يغفل عنها الكثري من املؤمنني - 
فعن أيب عبد اهلل الصادق ، عن أبيه الباقر عليهام السالم 
تقولوا:  ال  عليه:  اهلل  صلوات  املؤمنني  أمري  قال  قال: 
رمضان ولكن قولوا: شهر رمضان فإنكم ال تدرون ما 
رمضان - وعن أيب جعفر الصادق  )عليه السالم( قال: 
كان عنده ثامنية رجال فذكرنا رمضان فقال: ال تقولوا: 
فإن  رمضان  جاء  وال  رمضان  ذهب  وال  رمضان  هذا 
رمضان اسم من أسامء اهلل عز وجل ال جييء وال يذهب 
وإنام جييء ويذهب الزائل ولكن قولوا: شهر رمضان، 
فإن الشهر مضاف إىل االسم واالسم اسم اهلل عز ذكره 

وهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن جعله مثال وعيدا..
إفطار الصائم

صائام  أفطر  )من  قال:  السالم(  )عليه  اهلل  عبد  أيب  عن 
قال:  السالم(  )عليه  ايضا  وعنه   -) أج��ره.  مثل  فله 
كان عيل بن احلسني عليهام السالم إذا كان اليوم الذي 

فإذا  وتطبخ  أعضاء  وتقطع  فتذبح  بشاة  أمر  فيه  يصوم 
املرق  ريح  القدور حتى جيد  أكب عىل  املساء  عند  كان 
فالن  آلل  أغرفوا  القصاع  هاتوا  يقول:  ثم  صائم  وهو 
ذلك  فيكون  ومتر  بخبز  يؤتى  ثم  فالن،  آلل  أغرفوا  و 
عشاءه ، وعنه ايضا )عليه السالم( دخل سدير عىل أيب 
الباقر)عليه السالم( يف شهر رمضان فقال: يا سدير هل 
ليايل  أيب هذه  فداك  نعم  فقال:  الليايل هذه؟  أي  تدري 
شهر رمضان، فام ذاك؟ فقال له: أتقدر عىل أن تعتق يف 
كل ليلة من هذه الليايل عرش رقاب من ولد إسامعيل؟ 
فقال له سدير: بأيب أنت وأمي ال يبلغ مايل ذاك، فام زال 
يقول:  ذلك  كل  يف  واح��دة،  رقبة  به  بلغ  حتى  ينقص 
ليلة  كل  يف  تفطر  أن  تقدر  فام  له:  فقال  عليه،  أقدر  ال 
رجال مسلام؟ فقال له: بىل وعرشة، فقال له: أيب )عليه 
السالم(: فذاك الذي أردت يا سدير إن افطارك  أخاك 
املسلم يعدل رقبة من ولد إسامعيل )عليه السالم(، هذا 
وقد وردت أحاديث كثرية يف فضل إشباع املؤمن بشكل 

بوصلة الصائمين في نهج المعصومين
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عام - فعن أيب الباقر عليه السالم عن أبيه الصادق )عليه 
السالم(: »من أشبع جوعة مؤمن، وضع اهلل له مائدة يف 

اجلنة يصدر منها الثقلني مجيعا«.
السحور

 عن أيب عبد اهلل )عليه السالم( قال: سألته عن السحور 
بأن  بأس  ال  فقال:  عليه؟  هو  أواجب  الصوم  أراد  ملن 
أن  أفضل  فإنه  رمضان  شهر  يف  وأما  شاء  إن  يتسحر  ال 
يتسحر نحب أن ال يرك يف شهر رمضان. - قال رسول 
: ال  ايضا  بركة: وقال  السحور  وآله:  اهلل عليه  اهلل صىل 

تدع أمتي السحور ولو عىل حشفة .
التطيب بالعطور يف شهر رمضان

عن احلسن بن عيل )عليه السالم(: قال حتفة الصائم أن 
يدهن حليته و جيمر ثوبه و حتفة املرأة الصائمة أن متشط 
أبو  كان  و  بالبخور(  تعطره  )أي  ثوهبا  وجتمر  رأسها 
عبد اهلل احلسني بن عيل )عليه السالم( إذا صام يتطيب 

بالطيب ويقول الطيب حتفة الصائم، والتجمر. 
احللم يف شهر رمضان

رسول  قال  قال:  السالم(  أبيه)عليه  عن  الصادق،  عن 
اهلل)صىل اهلل عليه وآله(: ما من عبد يصبح صائام فُيشتم، 
و  تبارك  الرب  قال  إال  عليك  سالم  صائم  إين  فيقول: 
من  أج��ريوه  عبدي  من  بالصوم  عبدي  استجار  تعاىل: 

ناري و أدخلوه جنتي .
التنبيه حول حقيقة الصيام

يرمحك  )اعلم  قال:  السالم(  )عليه  الرضا  اإلم��ام  عن 
اهلل أن الصوم حجاب رضبه اهلل جل و عز عىل األلسن 
له يف عادة من  ملا  واألسامع و األبصار و سائر اجلوارح 
النار و قد  رسه و طهارة تلك احلقيقة حتى يسر به من 
أدى حقها  للصيام فمن  اهلل عىل كل جارحة حقا  جعل 

صومه  فضل  من  نقص  منها  شيئا  ترك  ومن  صائام  كان 
بحسب ما ترك منها(.

وعن أيب عبد اهلل )عليه السالم( قال: »إن الصيام ليس 
إنام للصوم رشط حيتاج أن  الطعام والرشاب وحده  من 
حيفظ حتى يتم الصوم و هو: صمت الداخل: أما تسمع 
مْحِن َصْومًا َفَلْن  ما قالت مريم بنت عمران )إيِنِّ َنَذْرُت لِلرَّ
فاحفظوا  صمتم  فإذا  صمت،  يعني  ا(  إِْنِسيًّ اْلَيْوَم  َم  ُأَكلِّ
ألسنتكم عن الكذب وغضوا أبصاركم وال تنازعوا وال 
حتاسدوا وال تغتابوا وال متاروا وال تكذبوا وال تبارشوا 
وال  تشامتوا  وال  تسابوا  وال  تغاضبوا  وال  ختالفوا  وال 
تتأذوا وال تظلموا وال تسافهوا  تفاتروا وال جتادلوا وال 
الصالة  وعن  اهلل  ذكر  عن  تغفلوا  وال  تضاجروا  وال 
والزموا الصمت والسكوت واحللم و الصرب و الصدق 
و جمانبة أهل الرش واجتنبوا قول الزور والكذب والفري 
واخلصومة وظن السوء والغيبة والنميمة وكونوا مرشفني 
اهلل  وعدكم  ملا  منتظرين  أليامكم  منتظرين  اآلخرة  عىل 
والوقار واخلشوع  السكينة  و عليكم  اهلل  للقاء  متزودين 
العبيد اخليف من مواله خريين خائفني  واخلضوع وذل 
طهرت  قد  راهبني  راغبني  مرهوبني  مرعوبني  راجني 
و  اخلبث  من  رسائركم  تقدست  و  العيوب  من  القلب 
نظفت اجلسم من القاذورات و تربأت إىل اهلل من عداه و 
واليت اهلل يف صومك بالصمت من مجيع اجلهات مما قد 
هناك اهلل عنه يف الرس و العالنية وخشيت اهلل حق خشيته 
صومك  أيام  يف  هلل  نفسك  ووهبت  وعالنيتك  رسك  يف 
وفرغت قلبك له و نصبت نفسك له فيام أمرك و دعاك 
إليه فإذا فعلت ذلك كله فأنت صائم هلل بحقيقة صومه 
صانع له ملا أمرك و كلام نقصت منها شيئا فيام بينت لك 

فقد نقص من صومك بمقدار ذلك«.
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موائد الرمحن وااللفة والرتاحم ما تتسيد االعراف الكويتية
احلديث  اطراف  الكويتيون  فيها  يتبادل  التي  الديوانيات  ويف 
وتدور  ايضا  يتسامرون  ومعامالهتم  وعباداهتم  حياهتم  عن 
وجترى  اليومية،  حياهتم  متس  التي  القضايا  حول  النقاشات 
متعة  األجواء  عىل  يضفي  بام  بينهم  اخلفيفة  املسابقات  بعض 
من  كثري  يف  الرمحن(  )موائد  عارمة  مآدب  تقام  كام  ومرحًا، 
يف  كبري  بشكل  منترشة  وهي  واملحتاجني،  للفقراء  املساجد 
للصائمني  والرشاب  الطعام  تقديم  يتم  وفيها  البالد،  أرجاء 
واخلاصة  العامة  والرشكات  واملؤسسات  الوزارات  بإرشاف 

طوال الشهر الفضيل.

وقرب مكان املدفع يقع سوق املباركية الراثي قبلة الكويتيني 
اجلنسيات،  كل  من  باملرتادين  يزدحم  اذ  الفضيل،  الشهر  يف 
املقاهي  حيث  واألصدقاء،  األهل  جيمع  ملتقى  إىل  ويتحول 

واملطاعم واملرشوبات واملأكوالت الشعبية الشهرية.
واملباركية من األسواق الراثية القديمة التي يقع يف قلب مدينة 
رضورية  سلع  من  احتياجاته  كل  فيه  الزائر  وجيد  الكويت، 
والذهب  الفضة  من  وجم��وه��رات  وحت��ف  وه��داي��ا  وتراثية 
يدوية  ومشغوالت  وخزفيات  شعبية  وغري  شعبية  ومالبس 
والعطور  البخور  جانب  إىل  أصنافها،  بمختلف  ومأكوالت 

ولوازم التجميل.

 ،
ً
 ملحوظا

ً
 اجتماعيا

ً
تعيش الكويت خالل ش���هر رمضان المبارك أجواء خاصة، وتش���هد حراكا

وتطغى مش���اعر المحبة والود واإلخاء والتراح���م ولرمضان فيها، والطقوس فيها مختلفة 
ال تجدها في الش���هور األخرى، إذ يعدها أهل الكويت رمضان الكريم فرصة إلحياء العادات 
والتقالي���د األصيلة واس���تعادة القي���م التي تعزز التجانس بين أفراد المجتمع، وتنش���ط في 
ش���هر رمض���ان الديوانيات الت���ي تجمع مجال���س الكويتيين وتكون عام���رة بالمرتادين وتقام 
فيها حفالت اإلفطار الجماعي الذي يعمر بمناسف األرز واللحم والسمك وهريس القمح 

والتشريب واللحم والمجبوس، وغيرها من األكالت الكويتية.

عادات وأعراف رمضانية يحييها المسلمون سنويا

الكويت وسلطنة عمان ومصر..
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ول� »أبو طبيلة« أو »املسحرايت« مكانة خاصة يف هذا الشهر، 
وهو يسهر ليايل رمضان وجيوب الشوارع وهو يقول »ال إله 
وحضهم  النائمني  إيقاظ  بغرض  اهلل«  رسول  حممد  اهلل  إال 
الكويت  أهل  له  ويقدم  السحور  شعرية  امت��ام  تناول  عىل 
رمضان،  ليايل  أواخ��ر  حتى  وهكذا  وال���رشاب،  الطعام 
 ... »الوداع  حزين  بصوت  ويردد  الشهر  يودع  النهاية  ويف 
الوداع يا رمضان وعليك السالم شهر الصيام«، ويف األيام 
األخرية من رمضان تزدحم األسواق بالناس الذين يشرون 
مالبس العيد ولوازمه، وبعد انقضاء الشهر الفضيل يتبادل 

الكويتيون الزيارات.
حيرص  ما  اكثر  مجاعة  الصالة  إلقامة  والدعوة  الفقري  اعانة 

عليه العامنيون
اخلاص  سحره  له  الفضيل  رمضان  شهر  ُعامن  سلطنة  ويف 
طوال  تتحول  التي  العامنية  والقرى  الواليات  يف  وخاصة 
أيام الشهر إىل أرسة واحدة جيمعها نداء األذان بالصالة وهو 
يرتفع من مئات املآذن التي تنترش يف كل ربوع ُعامن جيمعها 

احلب والتآلف عىل مأدبة اإلفطار.
حدب وصوب  من كل  ُعامن  أبناء  املغرب خيرج  أذان  ومع 
يتجهون إىل املساجد ألداء الصالة التي حيرصون عليها وبعد 
ما  وعادة  اإلفطار،  بتناول  يبدؤون  الصالة  أداء  من  العودة 
يتكون من وجبة خفيفة ختتلف من منطقة ألخرى وتتكون 
واللبن  والتمور  املختلفة  الفاكهة  أنواع  من  اإلفطار  وجبة 
العشاء  صالة  ألداء  يذهبون  وبعدها  املختلفة،  والعصائر 
يف  وشيوخها  وشباهبا  القرية  أبناء  جيتمع  الصالة  وعقب 
واملحارضات  ال��دروس  بعض  إىل  فيها  يستمعون  حلقات 

الدينية التي عادة ما تدور حول أفضال الشهر الكريم.
العشاء  وجبة  تبدأ  مساء  العارشة  من  الساعة  اقراب  ومع 
التي تتكون من اللحوم والدواجن والثريد واهلريس وأنواع 
أنواع  بعض  إىل  باإلضافة  الرمضانية،  األطباق  من  خمتلفة 
كل  تبدأ  الكريم  رمضان  شهر  أيام  وخالل  املحلية  احللوى 
التي  الرياضية  ال��دورات  بعض  إع��داد  يف  العامنية  القرى 

تشمل العديد من الفعاليات.
الشهر  الستقبال  االستعدادات  كل  األس��واق  تتخذ  كام 
عامن  سلطان  املرحوم  يصدره  ك��ان  ما  بينها  من  الكريم 
السلطان قابوس توجيهاته بتوفري كل املواد الغذائية بأسعار 
تدعمها الدولة وذلك يف إطار ختفيف األعباء عن املواطنني، 

ويف املجال الريايض تنظم األندية العامنية دورات رمضانية 
الواليات  أندية  بني  الزيارات  لتبادل  برامج  وفق  خاصة 

وشباهبا.
عادات خمتلفة يؤدهيا املرصيون عىل اختالف مشارهبم

أهم ما يميز رمضان يف مجهورية مرص  العربية مدفع اإلفطار 
حيث تؤكد كثري من الروايات التارخيية أن وايل مرص »حممد 
احلربية  املدافع  من  كبرًيا  عدًدا  اشرى  قد  كان  باشا«  عيل 
احلديثة يف إطار خطته لبناء جيش مرصي قوي، ويف يوم من 
أحد  إلطالق  االستعدادات  جتري  كانت  الرمضانية  األيام 
ا  هذه املدافع كنوع من التجربة، فانطلق صوت املدفع مدويًّ
يف نفس حلظة غروب الشمس وأذان املغرب من فوق القلعة 
القديمة جنوب  نفس مكاهنا يف حي مرص  الكائنة حالًيا يف 
واعتادوا  جديد،  تقليد  هذا  أن  الصائمون  فتصور  القاهرة، 
شهر  خالل  التقليد  هذا  يستمر  أن  احلاكم  وسألوا  عليه، 
إطالق  فوافق، وحتول  والسحور  اإلفطار  رمضان يف وقت 
ا إىل ظاهرة رمضانية مرتبطة  املدفع بالذخرية احلية مرتني يوميًّ
احلروب  فرات  خالل  إال  تتوقف  ومل  عام،  كل  باملرصيني 
العاملية, ويستقر املدفع اآلن فوق هضبة املقطم، وهي منطقة 
قريبة من القلعة، ونصبت مدافع أخرى يف أماكن خمتلفة من 

املحافظات املرصية.
فيها  العمل  يبدأ  التي  الرمحن  موائد  أيضا  مرص  يميز  وما 
قبل رمضان بعدة أيام لتكون جاهزة الستقبال ضيوفها من 
الصائمني مع أول أيام شهر رمضان الكريم حيث تقام اخليام 
تصميمها  ويتم  اخلشب،  من  أوتار  عىل  املستندة  القامشية 
مرتادهيا،  رؤي��ة  من  امل��ارة  ومتنع  بالتهوية  تسمح  بحيث 

وكذلك نرش فوانيس رمضان يف االزقة والطرقات.
وكام يقول إبراهيم عناين عضو احتاد املؤرخني العرب بجريدة 
االحتفال  يتم  مرص  حمافظات  داخل  أن  املرصية  »األهرام« 
بشهر رمضان بطرائق خمتلفة فنجد يف حمافظة الغربية أن عددا 
سكان  حيرص  حني  يف  املسحرايت  بمهنة  يقمن  النساء  من 
منطقة »بسيون« عىل تناول وجبة الفسيخ اململح والرنجة يف 
آخر يوم من شهر شعبان ويطلقون عىل هذه العادة »الشعبنة« 
أما يف قرية »ميت يزيد« بالغربية فيتناول أهلها إفطار اليوم 
األخري من رمضان وسط املقابر يف احتفالية مجاعية ويشرط 

أن يتضمن اإلفطار احلمص والبيض.
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مقامات ألهل البيت في كربالء
ط عليها االضواء

ّ
لم تسل

)الجزء الثاني(

  

تشهد مدينة كربالء المقدسة زيارات مستمرة من المحبين ألهل البيت )عليهم السالم( ليالي 
مع والمناسبات العزيزة على االمة االسالمية السيما والدة االنجم الزاهرة )عليهم السالم( 

ُ
الج

ووفياته���م واالعياد الديني���ة، وكثير من هؤالء االحبة يجهل بع���ض المواقع الهامة للمقامات 
المش���رفة الموج���ودة ف���ي أزقة المدينة القديمة، وبس���بب عدم تس���ليط االض���واء على تلك 
ت )االحرار( وجمعت 

ّ
المقامات، او لصغر موقعها في اروقة مركز مدينة كربالء القديمة، تقص

المعلومات الهامة عنها.
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املقامات  تلك  بعض  عن  االول  اجلزء  يف  تطّرقنا  وبعدما 
الغائبة عن انظار املحبني، سنسلط الضوء يف هذا التقرير عن 
اجلزء االخر من املقامات واملزارات عرب لقاء خاص اجرته 
ليحدثنا  زميزم(  )رشيد  املؤرخ االسالمي  مع  االحرار  جملة 
عن حقائق هذه املقامات واالسباب وراء عدم معرفة الكثري 

من الزائرين عنها.
مقام شري فضة

واىل حمّلة باب النجف إحدى حماّلت مدينة كربالء املقدسة 
داخل زقاق متفّرع من بني احلرمني الرشيفني، يسّمى زقاق 
عن  عبارة  هو  واملقام  املذكور،  املقام  إىل  نسبة  فضة(  )شري 
وقوف  مقام  ُيمّثل  شباك  يقع  أركاهنا  أحد  يف  صغرية  غرفة 
قبة  تعلوه  الركن  وهذا  عليها(،  اهلل  )رضوان  فضة  السيدة 
صغرية ومفتوح عىل اخلارج بشباك معدين بينام تزين اجلدار 
اخلارجي لوحة مرسومة عىل اجلدار متثل احلادثة، وأضافت 
البناية املجاورة للمقام ملحة مجيلة للمقام؛ إذ وضع صاحبها 

متثااًل جمسام لألسد بمستوى قبة املقام.
ويقول زميزم ان مقام شري فضة او كام يطلق عليها البعض 
)خادمة  فضة  السيدة  خيمة  مكان  اىل  يعود  فضة(  )اسد  ب� 
النساء  واح��دى  السالم(  )عليها  الزهراء  فاطمة  السيدة 
اىل  السالم(  )عليه  احلسني  اهلل  عبد  ايب  مع  خرجن  اللوايت 
كربالء(، حيث كان االمام )عليه السالم( جيّلها وحيرمها، ما 
دعاه اىل ان يفرد هلا خيمة خاصة هبا يف هذا املكان، واستقرت 
)عليها  زينب  السيدة  جاءت  املعركة  انتهت  وعندما  فيه، 
هلا  وقالت  عليها(  اهلل  )رض��وان  فضة  السيدة  اىل  السالم( 
قومي للرحيل فقالت السيدة فضة من هلذه اجلثث؟ فأجابتها 
السيدة  اثناء ركوب  )عليها السالم(: »ان اهلل يرعاها«، ويف 
هناك  ان  الروايات  تذكر  السبايا  مع  للذهاب  للجمل  فضة 
اسدًا كبريًا جاء واستقر عند اجلثث وحتديدا يف هذا املوقع، 
وهلذا يرجع سبب تسمية الزقاق ب� )عكد شري فضة( او زقاق 
)شري(  حيث  فّضة(  )شري  عليه  ويطلق  فضة،  السيدة  أسد 

يعني أسد، و)فّضة( هو اسمها«.
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كف العباس االيمن وااليرس
فيقول  السالم(  )عليه  العباس  الفضل  ايب  كّفي  وبخصوص 
موضع  بأنه  تذكر  الروايات  ان  زميزم  سعيد  االسالمي  املؤرخ 
سقوط كل كف اصبح مقاما، فقد سقطت كفا ايب الفضل )عليه 
يوجد  وحيث  االليمة،  الطف  واقعة  حني  مكانني  يف  السالم( 
االيمن  الكف  احدمها  يمثل  املرشفني،  الكفني  هلذين  مقامان 
واالخر االيرس ومها قريبان من مرقد ايب الفضل العباس )عليه 
امتار، حيث موقع مقام الكف االيمن يف حملة  السالم( ببضعة 
باب بغداد ويقع مقام الكف االيرس يف حملة باب اخلان وهاتان 
مدينة  جغرافية  تشكل  التي  )املناطق(  املحالت  من  املحلتان 
كربالء القديمة، وبشكل ادق فأن كف العباس )عليه السالم( 
العباسية  العتبة  من  اهل��ادي(  )اإلم��ام  باب  مقابل  يقع  االيمن 
املقدسة، اىل جهة الشامل الرشقي من العتبة العباسية بام ال يزيد 
مقام  يقع  فيام  اخر،  ازقة  منه  تتعرج  زقاق  يف  مرا   )150( عىل 
كف العباس )عليه السالم( االيرس مقابل باب الكف يف العتبة 

العباسية بام ال يزيد عن 20 مرا منها.
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َل  ومثبت يف مقام الكف االيمن اآلية القرآنية الكريمة : {َوَفضَّ
)النساء/95(}،  َعِظياًم  َأْجًرا  اْلَقاِعِديَن  َعىَل  امْلَُجاِهِديَن  اهلّلُ 
الفضل  ايب  أرجوزة  املقام  شباك  كتيبة  عىل  نقشت  وكذلك 

)عليه السالم(: 
واهلل ان قطعتُم يميني     

                                                         اين احامي ابدا عن ديني
وعن إماٍم صادق اليقني  

                                                         نجل النبي الطاهر االمني
فيام نقش يف كتيبة مقام الكف االيرس:
إين أنا العباس أغدو بالسقا   

                                                      وال أخاف الرش يوم امللتقى
قطارة االمام عيل )عليه السالم( 

كام حيدثنا زميزم عن مزار قطارة االمام عيل )عليه السالم( 
والواقع عىل طريق قضاء عني التمر عىل بعد )20( كيلومرا 
عن مركز مدينة كربالء، حيث تذكر الروايات عندما توّجه 
االمام عيل )عليه السالم( اىل صفني ملحاربة معاوية بن ايب 
االصحاب،  لدى  املاء  نفد  وقد  املنطقة،  هذه  يف  مّر  سفيان 
املاء قد نفد، فقام  فاخربوا امري املؤمنني )عليه السالم( بأن 
املنطقة  يف  يدور  واخذ  فرسه  وركب  السالم(  )عليه  االمام 
يف  ماء  يوجد  هل  فسألُه  مسيحي  راهب  صومعة  فشاهد 
فاخذ  فرسخني،  بعد  عىل  املاء  الراهب:  له  فقال  املنطقة؟ 
وقعت   ان  اىل  املنطقة  يف  يتجول  السالم(  )عليه  عيل  االمام 
اصحابه  من  جمموعة  فاستدعى  عمالقة  صخرة  عىل  عينه 
السالم(  )عليه  االمام  فنزل  يتمكنوا،  فلم  ارفعوا  هلم  وقال 
يتدفق، وعند  باملاء  واذا  الصخرة  من عىل فرسه ورفع هذه 
ذلك جاء هذا الراهب واستفرس من االمام )عليه السالم( 
له  فقال  بنفسه،  السالم(  )عليه  االم��ام  فعّرفه  ان��ت؟  من 
احد  من  ما  انُه  سمعت  وقد  مسيحي  راهب  انا  الراهب: 
اال نبي او ويل يقوم هبذا العمل، بعدها أرجع االمام )عليه 
السالم( الصخرة وانقطع املاء، وسميت بقطارة االمام عيل 
)عليه السالم(، اما الراهب  فقد تطوع مع جيش االمام عيل 

)عليه السالم( املتوجه اىل صفني واستشهد يف املعركة«.
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ها:
يعّد

قالت عضو جلنة الدفاع واخلارجية يف الربملان األوريب 
الدينيني  قادهتم  دعوة  لبوا  احلشد  أبناء  إن  دايل  كلري 
يف  فعلوه  بام  هلم  مدينون  ونحن  اإلره��اب,  ملحاربة 
بمنعه  اآلخرين  وعن  نفسه  عن  دافع  الذي  العراق 

متدد االرهاب الذي جاء من الغرب.
هليأة  اللجنة  وفد  برفقة  زيارهتا  أثناء  دايل  وأضافت 
قوية جدا علمناها  »هناك رسالة  أن  الشعبي:  احلشد 
له  خيضع  الذي  بالتدريب  معرفتنا  بعد  خاصة  اليوم 
الدولية  القوانني  احرامهم  مع  الشعبي  احلشد  أبناء 
وحترير االشخاص قبل االرض, واألخذ بعني االعتبار 
حياة االنسان ليتخلص من االرهاب باحرام القانون 
التقيد هبا عند  التي جيب  القوانني  ترك  الدويل وعدم 

حترير كل مدينة«.
وتابعت القول: »لقد تعلمنا ان احلشد الشعبي مل حيرر 
فقط العراق ولكنه كان مدافعًا عن بالدنا ايضًا، وقد 
رسرنا جدًا عندما علمنا اهنم يأخذون بعني االعتبار 
أتى  الشعبي  احلشد  ان  مبينًة«  الدويل«.  القانون  بقوة 
من الشعب وهو جزء منه وليس طائفيًا، بل هو يمثل 

مجيع طوائفه«.
احلشد  به  يقوم  الذي  »العمل  أن  إىل  دايل  وأش��ارت 
بمساعدة  يقوم  وان��ام  عسكريًا؛  فقط  ليس  الشعبي 
العراق  يمر هبا  التي  املدنيني حتى يف جائحة كورونا 

وهذا ما أفرحنا كثريًا«.

ن 
ّ

برلمان االتحاد األوروبي يثم
جهود أبناء الحشد الشعبي

هيئة  كبار  وعضو  السابق  مرص  مجهورية  مفتي  الشيخ  أكد 
اإلمام  رأس  مقام  أمهية  مجعة  عيل  الدكتور  باألزهر،  العلامء 
احلسني )عليه السالم( يف القاهرة لدى املرصيني وتعظيمهم 

له.
وقال مجعة خالل برنامج تلفزيوين: إّن »رأس اإلمام احلسني 
)عليه السالم( وصل إىل مرص بحسب ما تتناقله كتب التاريخ 
اإلسالمي وخمطوطة قديمة حيتفظ هبا املتحف الربيطاين تروي 

مشاهد دخول الرأس الرشيف«.
كام وتطّرق شيخ األزهر إىل حادثة مقتل اإلمام سيد الشهداء 
العهد  القوم  نكث  وكيف  كربالء،  أرض  يف  السالم(  )عليه 
له  بيعتهم  فيها  يعلنون  التي  الرسائل  له  أرسلوا  أن  بعد  معه 

ووصل عددهم إىل أكثر من )30 ألف( رجل.
احلسني  اإلمام  سفري  ملقتل  املرّوعة  احلادثة  إىل  أيضًا  وأشار 
الذي أرسله اإلمام )عليه  السالم(،  مسلم بن عقيل )عليهام 
قبل  من  عليه  والتآمر  للخيانة  وتعّرضه  الكوفة  إىل  السالم( 

أتباع عبيد اهلل بن زياد.
ولفت مجعة إىل أّن »اإلمام احلسني )عليه السالم( وبعد مقتله 
واستباحة حرمة أهل بيته، تم قطع رأسه الرشيف ومحله فوق 
الرمح والطواف به يف االمصار ومنها مرص والذي حتّول فيام 

بعد إىل مقام الرأس الرشيف«.

شيخ األزهر السابق: مقام رأس 
م 

ّ
اإلمام الحسين       معظ

عند المصريين

ة 
ع

�سي
ج ال

وا
ام
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يف العاصمة األذربيجانية باكو، حيتضن مسجد )حيدر( نسبة 
السم اإلمام عيل )عليه السالم(، املسلمني الشيعة والسنة عىل 
حد سواء، حيث يتربكون بإحياء صلواهتم اليومية وبراجمهم 

العبادية فيه.
املسجد املبارك، يعود للمسلمني الشيعة يف البالد، ومع ذلك 
فهو يضم إىل جانبهم املسلمني من الطائفة السنية، ويتم إحياء 
الربامج العبادية سوية خاصة خالل أيام شهر رمضان املبارك.

ويعود تاريخ بناء مسجد )حيدر( إىل عام )2014( ويعد أكرب 
املساجد يف منطقة القوقاز، حيث ُبني عىل مساحة تقّدر ب� )12 
ألف مر مربع(، أما مساحته الداخلية فتصل إىل )4200 مر 

مربع(.
تم بناء املسجد وفق الطراز املعامري األذربيجاين املعروف ب� 
)شريوان � أبرشون(، وتعلوه أربع  مآذن بارتفاع )95 مرًا(.

ارتفاعها  يبلغ  والتي  املرتفعة  املسجد  قبة  حواف  عىل  ُكتبت 
)55 مرًا( جمموعة من اآليات القرآنية، كام ويضم قّبة صغرى 

بارتفاع )35 مرًا(.

مديرية  مدير  احليدري،  حممد  السيد  اهلل  آية  أكد 
عىل  الشعبي،  احلشد  هيأة  يف  العقائدي  التوجيه 
املسلمني  تضامن  يف  اخلالدة  األربعني  مسرية  دور 

وإحباط املؤامرات املعادية.
جاء ذلك خالل استقباله للشيخ محيد شهرياري، 
املذاهب  لتقارب  العاملي  للمنتدى  العام  األمني 
مسرية  عىل  معه  الضوء  سّلط  حيث  اإلسالمية، 
بني  التضامن  تعزيز  يف  ودورها  الكربى  األربعني 

املسلمني.
الكربى  األرب��ع��ني  »مسرية  إن  احل��ي��دري:  وق��ال 
إن  وقال  العراقية،  اإليرانية  العالقات  تعزيز  نقطة 
املشاركة الواسعة للناس يف احلدث السنوي تساهم 
املعادية  املؤامرات  وإحباط  اإلسالمية  الوحدة  يف 

للمسلمني«.
العراق،  إىل  شهرياري  محيد  الشيخ  زي��ارة  وتأيت 
للقاء شخصيات بارزة يف البالد، وتوضيح مقرحه 

لتعزيز التضامن يف العامل اإلسالمي.

مسجد بأذربيجان يحتضن الشيعة 
ة خالل شهر رمضان

ّ
ن

ُ
والس

الحيدري: مسيرة 
ز التضامن 

ّ
األربعين تعز

بين المسلمين
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رمضاُن سحُر األلفِة 
بين أفراد األسرِة

األلفِة  سحُر  الكريم  رم��ض��ان  لشهِر 
ففيه  الفاعل؛  الوجداين  واحلضوِر 
مائدِة  عىل  األرسِة  أف��راُد  يلتئُم 
إفطاٍر واحدٍة، بعَد أْن كاَن اجلميُع 
يف  امُلبارك  ِع  التجمُّ هذا  عن  وانشغاٍل  ُشغٍل  يف  –ربام- 

احلناِن  لذلك  العودِة  بمنزلِة  فيكوُن  السنة،  شهوِر  سائِر 
األرسي والعطِف الرمضاين بنَي أفراِد األرسة؛ ليُعمَّ اخلرُي 
ُتبارُكه  الذي  أريِج هذا احلضوِر  الدعواُت يف  وُتستجاُب 

السامء.
هو شهٌر ُدعيُتم فيه إىل ضيافِة اهلل.. فيا هلذا الرشِف وهذِه 
النعمِة التي يدعونا فيها ربٌّ كريٌم ُمقتدٌر إىل كنِفه وربوِع 
ُلطِفه وحنانه، ويعُدنا بكثرِي نعمه وجزيِل عطائه؛ إذ تنزُل 
وذكِر  اإليامن  بعبِق  امُلفعمِة  األرسِة  يف  املودُة  وتعمُّ  الرمحُة 
الرمحن. وهذه النعُم العميمُة جيُب أْن نعكَسها عىل أرستِنا 
ُل به  وعائلتِنا ونكوَن مرآًة لُلطِف اهللِ )تعاىل( وُحبِّه، ونتمثَّ
ونتامثُل بأخالِقه. وهنا تقُع املسؤوليُة عىل ربِّ األرسِة يف 
وجلوِس  امُلباركة  الرمضانيِة  األجواِء  هذه  من  االستفادِة 

مجيِع أفراد األرسِة حوَل مائدٍة واحدة.
االستفادَة،  حُيِسُن  ملن  غنيمٌة  هي  )تعاىل(  اهللِ  شهِر  فأياُم 
الصعيِد  فعىل  بالفائدة،  ومليئٌة  بالُفَرِص،  عامرٌة  فهي 
فيها  ألزَمنا  التي  احلالية  أياِمنا  يف  وخصوًصا  األرسي 
الوباُء باجللوِس يف البيوت، حيُث نكوُن أكثر قرًبا للعائلة، 
احلجر  هذا  ليتحّوَل  له  وخُمّطًطا  مدروًسا  مكوُثنا  فليُكْن 
إىل فرصٍة ال ُتعّوض؛ فعىل صعيد العالقِة الزوجيِة ُيمِكُن 
باحلناِن  ُيشِعُرها  وعوًنا،  سنًدا  لزوجته  يكوَن  أْن  للزوِج 
الّنصب..  حني  هلا  بلساًم  ويكوَن  عناءها،  عنها  ُف  وخُيفِّ
احُلبَّ  َضهم  ُيعوِّ أْن  فيمكُن لألِب  ناحيِة األوالِد،  أما من 
ويوّجههم  وأحالمهم..  وألعاهَبم  أفكاَرهم  وُيشارَكهم 

ويراقبهم ويشاورهم..
أف��راِد  وسلوكياِت  مساِر  لتعديِل  ول��ألمِّ  ل��ألِب  ُفرصٌة 
السابقة  األش��ه��ر  يف  عنه  غفال  م��ا  وإش��ب��اِع  األرسة، 
النشغاالهتم بالعمل أو بأموِر احلياِة األخرى، واإلصالِح 
نزاعاٌت  أو  خصوماٌت  هناك  كانْت  إذا  األبناء  بني  فيام 
الرحِم  صلِة  عن  هلم  املفاهيِم  بعِض  وتوضيِح  بينهم، 
وامُلجتمع،  الفرِد  حياِة  يف  والروحيِة  اإلجيابيِة  وآثاِرها 
ورسِد بعِض الرواياِت التي تزيُد الكالَم حالوًة وعذوبًة، 
وتوضيِح  والفقراء،  األيتاِم  عن  الغفلِة  بعدِم  وتذكرِيهم  
عليه  أّك��دَ  الذي  االجتامعي  التكاُفِل  مبدأ  تطبيِق  أمهيِة 
روِح  وبثِّ  امُلجتمع،  صالُح  فيه  ملا  وجل(  )عز  الباري 
التعاوِن فيام بينهم  وليبدآ بنفسيهام فُيساعَد األُب زوجَته 
يف إعداِد وجبِة الفطور أو السحور أو بتجهيِزها، وامُلبادرِة 
وبتعليِم  البيت،  أركاَن  شذاها  يمأُل  التي  الطّيبِة  بالكلمِة 
أطفاهلام آداَب اجللوِس عىل املائدِة عنَد بدِء اإلفطاِر بذكر 

اهلل )تعاىل(...  
الفرِد الستقباِل  بداخِل  استعداًدا  ُد  تولِّ الرمحانيُة  األجواُء 
ُبه هللِ )تعاىل( أكثر، واستجابِة الدعاِء برفع األيدي  ُيقرِّ ما 
الدعواِت  أوَل  وليجعل  ُمتآلفٍة  لقلوٍب  مجاعي  بُدعاٍء 
ليزرَع  فرجه(  اهلل  )عجل  الزمان  صاحب  ملوالنا  بالفرِج 

بفرِج  فرَجنا  أّن  َمهم  ولُيعلِّ الفرج،  انتظاِر  معنى  فيهم 
إماِمنا وويل أمرنا )عليه السالم(. 

عطايا  من  فيه  ما  ففيه  اخلرِي؛  شهَر  فاستثمروا 
أياٌم معدوداٌت وشهٌر  خفيٍة وظاهرٍة، فهو 

وجت��ارٌة  التقصري..  حيتمُل  ال  قصرٌي 
رابحٌة ملن أدرَك معرفته، فال تبيعوه 

بثمٍن بخس.
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دون  من  يتحقق  فاحلجاب  العباءة  سواد  ملاذا  يل  قاُلوا 
عباءة.. فأجبتهم ال يشء امجل من العباءة الزينبية فهي 

التي حتقق ضوابط اللباس الرشعي.
قالوا يل ملاذا أنِت معقدة ومتشددة هبذا احلد؟ فأجبتهم. 
َربِِّه  ا َمْن َخاَف َمَقاَم  إين دائاًم أتذكر قول اهلل تعاىل )َوَأمَّ
َوٰى  امْلَ��أْ ِهَي  َة  نَّ اجْلَ َفإِنَّ   )40( ٰى  اهْلَ��وَ َعِن  ْفَس  النَّ َوهَنَى 

)41(سورة النازعات.
دائاًم  و  الشيطان،  ومكائد  ومكر  خدع  تغريني  ال  فأنا 

أضع رضا اهلل أمام عيني.
قالوا يل ملاذا ال ترتدين املالبس الفاتنة وخترجني هبا؟

فسواد  ع��ب��اءيِت..!.  سواد  سوى  يعجبني  ال  فأجبتهم 
عباءيت نور ييضء عتمة طريقي.

نصيحُة بعض األمهات واألخوات أو الصديقات 
للزوجة حديثة الزواج. فكرة هذه النصيحة تعني 
كام  فيه  والتحكم  زوجها  عىل  الزوجة  سيطرة 
تتحكم باخلاتم يف أصبعها، وهي فكرة مرفوضة 
لن  وبالتايل  ال��زوج  رجولة  تسلب  ألهنا  نفسيًا 
عىل  وتعمل  وهيبته  باحرامه  ال��زوج��ة  تشعر 
إىل  متيل  بالفطرة  فاملرأة  شخصيته،  استصغار 
الزوج الذي تشعر فيه روح القيادة والقوة وهذه 
مشاركة  الزوجية  فاحلياة  العكس.  تعمل  الفكرة 
وتفاعل وتكامل بني الزوج والزوجة وليس حتكام 
وسيطرة. أما املرأة التي تريد أن تتحكم وتسيطر 
أنوثتها  يف  خلل  من  تعاين  فهي  زوج��ه��ا   عىل 
وفطرهتا. فاهلل )تعاىل( يؤكد يف حمكم كتابه العزيز 
يتولون  من  فهم  النساء  عىل  قوامون  الرجال  ان 
رعاية األرسة كاملة واالنفاق عليها والزوج ويل 

الزوجة بعد أبيها.
السيطرة  تعزز  ألهنا  للحب  قاتلة  الفكرة  هذه   
الزوجني  بني  العاطفي  التبادل  بدل  والتحكم 
.فمن متتدح امرأة أهنا أدارت زوجها كاخلاتم يف 
عىل  فلتتأكد  القدرة  هذه  عىل  وحتسدها  أصبعها 
حتاًم  فاشلة  املرأة  هلذه  الزوجية  العالقة  أن  الفور 

بل وتفتقد اىل العاطفة.

تتحدُث هذا األسبوع كل أم مع أبنائها عن كيفية تنظيم الوقت 
عبارة  هو  رمضان  شهر  يعد  البعض  املبارك؟.  رمضان  شهر  يف 
عن أكالت وسهرات وحديث عن الدنيا إنام هو شهر خيتلف عن 
بقية الشهور فنحن يف ضيافة الرمحن وشهر عبادة وطاعة وتوجه 
بكثرة  تنترش  االجتامعي  التواصل  مواقع  األبناء  يرى  هلل. وحني 
والبعض  األطعمة  أنواع  وفيها  الرمضانية  السفرة  منشورات 

يقيض النهار يف نوم والليل يف سهر ولعب وهلو. 
فرض  عندما  )تعاىل(  اهلل  أن  تعرفهم  األبناء  توعي  ان  األم  عىل 
واملساكني  الفقراء  بجوع  نشعر  أن  أجل  من  هو  الصيام  علينا 
وليس بقهرهم بنرش أنواع األطعمة وهم ال يمتلكون طبقا واحدا 
من هذا الطعام. أن مثل هذه األشياء تأخذ الكثري من الوقت كي  
تكتمل السفرة ولو أننا قمنا بتقليل هذا الثقل ونستغله بصالة أو 
قراءة قرآن أو أدعية نكسب هبا رضا اهلل )تعاىل( . فمثال عندما 
نقيض وقتنا يف النوم متى نقوم بطاعة اهلل ومتى نقرأ أدعية النهار 
وكيف نؤدي الصلوات ونحن نغط يف نوم عميق. علينا أن نقسم 
الوقت بني النوم وبني الطاعة وبني السهر يف طاعة اهلل وخاصة 
يف إحياء ليايل القدر املباركة. وأداء أعامل ليلة اخلامس عرش من 
شهر رمضان. أيضا عىل األبناء مساعدة األم يف حتضريات سفرة 
اإلفطار. ومساعدة األهل يف هكذا أعامل يف هذا الشهر الفضيل 
هلا من األجر والثواب عند اهلل ما ال يعد وحيىص . هكذا نكون قد 

أنجزنا واجباتنا األرسية والعبادية .

 األمهات
ُ

 أسرية رمضانيةنصيحة
ٌ

سلوكيات

قصة أسرية
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منذ أن كنُت يف القامِط رضيعًا
                                                          يَل ُحبُّ احلسنِي قد كاَن مهدا

أرضَعتني أّمي حروَف »ُحسنٍي«
                                                         فتجارْت بني الرشاينِي شهدا

يف النتظار

يف  وك��الم��ي.  صمتي  يف  وت��رح��ايل.  ح��يل  يف 
وكرامة.  حبا  معي  امحلك  وسكوين.  حركتي 
املقيم  وانت  يزول  الظل  بل  وظيل.  كشخيص 

يب ابدا.. 
يبهرين ذكرك يبهجني وصفك. حيييني قربك. 

يميتني فراقك الالمتناهي. 
متيم بكل اشيائك الصغرية وشؤونك الكبرية. 

هائم بك وبيوم لقائك حد النخاع.
اتقمص اهلدوء. اتظاهر بالسكينة، لكن القلب 

يذوب بنار الصرب. 
أن  بيد  احلاسمة،  اللحظة  تنتظر  انك  أتفهم 
السبيل  فام  يتفاقم.  وذنبي  يتعاظم  شوقي 

اليك؟!
الوجد  وري���اح  يب  يطري  األف��ك��ار  م��ن  رسب 

تعصف بكياين كله، فام العمل؟!
آخر  حلنا  ليلهمني  احلزين  الناي  عني  افقأ 

يسليني عن هجرانك.
غيابك  عىل  واألس��ى  اللوعة  ت��راب  يف  أمت��رغ 

املشتعل باحلضور.
ابعيد فأناديك ام قريب فاناجيك؟! 

يف اي واد سلكت؟! 
وتضطرم  هوادة.  بال  عنك  األسئلة  تضطرب 

النار يف قلبي العاشق فال يستكني.

رمضان شهر التكافل
آالف السالل الرمضانية يوزعها موكب االمام احلجة 

واملتعففني  الفقراء  عىل  بغداد  والعاصمة  كربالءاملقدسة  يف 
وعوائل الشهداء االبرار.

اأقريب فاناجيك؟ 
أشياؤنا اجلميلة

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

58

رار
ح

اال
ة 

����
����

����
ح

وا

حيدر ال�صامي



الرجوع اىل القرآن
يف  الكريم  ال��ق��رآن  إىل  رجعوا  لو  األم��ة  إّن 
عقائدهم  يف  عليهم  يلتبس  وما  خصوماهتم، 
ولوجدوه  السبيل،  هلم  ألوض��ح  وأع��امهل��م 

احلكم العدل والفاصل بني احلق والباطل.
ويف ذلك قال السيد ابو القاسم اخلوئي )قدس 
لو  »نعم،  القرآن(:  تفسري  يف  )البيان  يف  رسه( 
مواقع  واتبعت  القرآن،  حدود  األمة  أقامت 
وأهله،  حلق  لعرفت  وإرش��ادات��ه،  إش��ارات��ه 
جعلهم  الذين  الطاهرة  العرة  حق  وعرفت 
النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم قرناء الكتاب، 
ولو  بعده  من  األمة  عىل  الثانية  اخلليفة  وأهنم 
ال��ق��رآن،  م��ع��ارف  ب��أن��وار  األم��ة  استضاءت 
ت��ردت يف  ال��واص��ب، ومل��ا  ال��ع��ذاب  ألمنت 
وال  الضالل،  حنادس  غشيتهم  وال  العمى، 
عال سهم من فرائض اهلل، وال زلت قدم عن 
االنقالب  إال  أبت  ولكنها  السوي،  الرصاط 
واالنضواء«،  األهواء،  واتباع  األعقاب،  عىل 
شديد  الليُل  ومعناه  حندس  مجع  واحلنادس 

الظلمة.

عن  الذاكرة«  يف  »كربالء  كتابه  يف  طعمة  آل  سلامن  املؤرخ  يقول 
أجواء شهر رمضان املبارك يف مدينة كربالء املقدسة: »وقبيل وقت 
)املسحرايت(  يطوف  أكثر،  أو  واحدة  ساعة  أمدها  بفرة  السحور 
أي الطبال ليدق عىل صفيحة فارغة )تنكه( منبهًا النائمني وموقظًا 
من  بداًل  الطبل  عىل  بالرضب  العملية  هذه  تطورت  ثم  اياهم، 
الصفيحة، وذلك استعدادًا للسحور يف كل ليلة من ليايل رمضان، 
هذا،  يومنا  حتى  املتوارثة  القديمة  العادات  من  التقليد  وه��ذا 
الليل مناديًا )اكعدوا  ورضبات املسحرايت بطبله يدوي يف سكون 
يالصايمني اكعدوا اتسحروا( ويف هذا الوقت نسمع التمجيد من 
عىل املآذن، وهو دعاء يتلوه املؤذن بأطوار خمتلفة واحلان شجية مؤثرة 
داعيًا ومذكرًا وحمرضًا عىل السحور، فتستعد النسوة )إلعداد وجبة 
اختصارًا  االفطار  منذ  الطعام  طبخ  اعدت  من  ومنهن  السحور(، 
للوقت، وبعد أن ينهض افراد العائلة مجيعًا � عدا االطفال الذين مل 
يبلغوا احللم � جيلسون حول املائدة لتناول الطعام، ورشب الشاي، 
اخلاصة  واألدعية  البهاء...  دعاء  يقرأون  بعدها  الفواكه،  وتناول 

بالسحر، وقبيل اذان الفجر بعرشين دقيقة، نسمع مناجاة املؤذن:
اش��رب امل��اء هنيئًا يا حم�ب          واجر دمع العني حزنًا وانتحب

وقبل أذان الفجر بدقائق يمتنع اجلميع عن تناول الطعام والرشاب، 
يا  لكم  اهلل  غفر  امساك..  )امساك..  ينادي:  امل��ؤذن  نسمع  بينام 
لتأدية  الصائمون  وينهض  باآلذان،  املؤذن  يرشع  وهنا  صائمني(، 

صالة الصبح سواء يف البيت أو يف مسجد قريب من الدار.

اأجواء كرباء الرم�صانية قدميا
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تعود هذه ال�صورة اىل 
�صبعينيات القرن املن�صرم ملزار 
اأبي يعلى احلمزة بن القا�صم 
الذي ينتهي ن�صبه اىل ابي 

الف�صل العبا�ض )عليه ال�صام( 
الثقة اجلليل، املعروف بزار 
احلمزة الغربي، والذي ويقع 

بن نهري دجلة والفرات 
يف ق�صاء املدحتية التابع 

ملحافظة بابل.




