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الظروف الصعبة..

سيكولوجية تعاطي المخدرات

مسؤوليُة األبوين  عن تربية الطفل 

صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام: مجلة االحرار

عظم���ُة النب���ّي )صل���ى اهلل علي���ه وآله( 
على لساِن الوصي )عليه السالم(

َسكينْة..امرأٌة مسكونٌة بالفجيعة

صفحات مغّيبة من التاريخ
المعتدى عليه تفضحها القبور الناطقة

»500 طالبة جامعية« يؤّدين َقَسم التخّرج 
في رحاب العتبة الحسينية المقدسة

قال اإلمام الحسن المجتبى )عليه السالم(:

إنَّ الناس أربعة، َفِمنهم من له خلق وال َخالق � أي النصيب من الخير في 
الحياة � له، ومنهم من له َخالق وال ُخُلق له، ومنهم َمن ال ُخُلق وال َخالق له 

وذلك من َشر الناس، ومنُهم من له ُخُلق وَخالق، فذلك خير الناس.                                                                                                                                         
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التنضيد االلكتروني 
حيدر عدنان 

تتجدد في كل س������نة مش������كلة الكهرب������اء، أو هي معضلة 
الكهرباء باألح������رى، وتزداد فيها س������اعات االنقطاع وتقّل 
س������اعات التجهيز إلى أدنى حد، وربما تتعرض المنظومة 
الكهربائية إل������ى االنهيار التام، خاصة بحلول ذروة حرارة 
الجو في فصل صيف الهب.. عن������د اقتراب درجة الحرارة 
من نصف درجة الغليان، وربم������ا تجاوزتها ببضع درجات 

أحيانًا!. 
ورغم كل الوعود بالتحسن قبل حلول موسم الصيف، وقد 
اتخمت آذاننا بصيف خال م������ن معضلة انقطاع الكهرباء، 
وربم������ا التصدي������ر للفائض من انتاج ه������ذه الطاقة!، ولكن 
ال نلتق������ي إال على موعد للفش������ل، نلتقي وتتجدد المعاناة 
والتبريرات ذاتها كما في كل س������نة، وكالمعتاد تتبخر 
األماني م������ن رؤوس الفقراء، ويدف������ن أولئك المصّرحون 

رؤوسهم في الرمال!.
أين الحقيقة؟ لقد كثرت التبري������رات وتنّوعت واختلفت 
وتشابكت األس������باب، وضاعت خيوط اللعبة القذرة في سرِّ 
اس������تمرار المعضلة كل هذه الس������نوات، لكن السؤال: من 
يق������ف خلف هذا اللعبة؟ ِلَم المس������تهدف ف������ي هذا التعذيب 
فقط المواط������ن العادي؟ لم������اذا ال تحّرك ه������ذه المعضلة 
سواكن أصحاب القرار؟ على األقل يخرجون للمواطنين 

ويعلنون فشلهم؟!.
ال أدري كيف المس������ؤول ال يش������عر بمس������ؤوليته أمام اهلل 
تعالى والن������اس؟ وإذا لم يكن كفؤا لمثل هذا األمر؛ لماذا 
يتصدى أساسًا؟ الناس غير معنيين بالتفاصيل هم يطلبون 
أبس������ط حقوقهم في الحياة، يريدون ح������ًا لهذه المعضلة 
المتج������ددة والمس������تمرة، خاص������ة األطفال وكبار الس������ن 
والمرض������ى منهم؛ ما ذنبهم يس������تمرون ف������ي المعاناة منذ 
العديد من السنوات؟ فهل هنالك من مستمع واع؛ أم كما 

قال الشاعر:
لقد أسمعت لو ناديت حيا *** ولكن ال حياة لمن تنادي!.

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    �لكهرباُء �أي�ضًا!
   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

د. أكرم جال - خالد عبد الغني

د. نضير الخزرجي - علي لفته سعيد

حنان الزريجاوي ل نورا العبودي

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



احلسينية  للعتبة  التابع  االسرتاتيجية  املشاريع  قسم  كشف 
مرشوع  هبا  سيجهز  التي  االجهزة  طبيعة  عن  املقدسة، 
حمافظة  يف  الرسطانية  االم��راض  ملعاجلة  وارث  مؤسسة 

كربالء.
ترصيح  يف  حممد  ضياء  حممد  املهندس  القسم  رئيس  وقال 
مرشوع  هبا  سيجهز  التي  الطبية  »األجهزة  إن   ، صحفي 
حمافظة  يف  الرسطانية  االم��راض  ملعاجلة  وارث  مؤسسة 
كربالء، تعد من االجهزة ذات املواصفات العاملية الرصينة، 

والتقنيات احلديثة«.
جهاز  منها  مهمة  أجهزة  تضم  »املؤسسة  أن  وأوض��ح 
بانتاج  اخلاصة  املختربات  بكافة  امللحق  )السايكرتون( 
جهاز  أول  سيكون  اجلهاز  وهذا  املشعة،  امل��واد  وحتضري 
اجلهاز  »هذا  أن  املواد«،مبينا  هذه  النتاج  العراق  يف  يعمل 
اىل  سيصدر  بل  املشعة  املادة  استرياد  من  املؤسسة  سيغني 

باقي املحافظات العراقية«.
وأضاف أن »هنالك أجهزة تدخل للعراق ألول مرة منها 
والذي   )HDR( بتقنية   )brachytherapy( جهاز 
انواع  من  نوع  وهي  الكثيبة،  املعاجلة  طريق  عن  يعمل 
من  تاثريا  اقل  يكون  والذي  الداخيل،  االشعاعي  العالج 
وخاصة  اخلارجي،  االشعاع  عالج  من  اجلانبية  الناحية 

رسطان العنق والرحم«.
 )ABVS( بتقنية  يعمل  سونار  جهاز  »هنالك  أن  وتابع 
استخدام  طريق  عن  ال��ن��ادرة  التقنيات  من  تعد  والتي 
وهذه  الرسطان،  عن  للكشف  الصوتية  الفوق  االم��واج 
أن  إىل  مشريًا  العمر«  يف  للصغار  غالبا  تستخدم  التقنية 
توفري  اىل  املرشع  هذا  خالل  ومن  تسعى  احلسينية  »العتبة 
افضل الطرق العالجية وباسعار غري ربحية ملساندة املريض 

واملواطن العراقي والتخفيف عن كاهله«.

أعلن مسؤول شعبة املعاهد الدينية يف العتبة احلسينية املقدسة، 
)عليهم  األنبياء  وارث  معهد  استمرار  العاميل  أمحد  الشيخ 
العراق  الطلبة من خارج  باستقطاب  املبلغني،  السالم( إلعداد 

ضمن الرشوط واآلليات التي وضعها املعهد لقبوهلم.
من  طالب(   200( أكثر  اليوم  يضم  »املعهد  إن  العاميل:  وقال 
خارج العراق اغلبهم من الدول األفريقية«، مضيفًا أن »املعهد 
جاءت  اذ  الطلبة،  تربية  يف  واألمثل  احلديث  األسلوب  يقدم 
فكرة تأسيسه من خالل الربط بني الدراسة األكاديمية والدراسة 
خرية  يضم  وهو  حديثه،  أكاديمية  بطريقة  لطرحها  احلوزوية، 
األساتذة من النجف وقم وكربالء، وطلبة دارسني من العراق 

وخمتلف دول العامل«.
أربع سنوات  تتجاوز  املعهد ال  الدراسة يف  »مدة  ان  اىل  واشار 
القرآن  وعلوم  والتفسري  واملنطق  الفقه  الطالب  فيها  يدرس 
البالغة  وهنج  اخلطابة  وفن  التبليغ  وفنون  وأساليب  الكريم 

حفظ  يف  ومكثفة  خاصة  دروس  اىل  إضافة  والتاريخ،  والسرية 
القرآن الكريم وتعليم قراءته وفن التجويد«.

رسمية  شهادة  منحهم  يتم  املتخرجني  »الطلبة  ان  العاميل  وبنينّ 
من العتبة احلسينية املقدسة، باإلضافة اىل توظيف املتفوقني منهم 

كمبلنّغني من قبل العتبة املقدسة«.

العتبة الحسينية توفر أجهزة طبية حديثة 
لمعالجة االمراض السرطانية

طلبة من جنسيات مختلفة يتلقون العلوم الدينية في كربالء المقدسة
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إدارة مهرجان 

العراق للمسرح الشبابي

الذي  الشبايب  للمرسح  العراق  مهرجان  إدارة  كرمت 
تقيمه رابطة عيون الفن الثقافية يف النجف االرشف شعبة 
املرسح املعارص يف العتبة احلسينية املقدسة متمثلة بمسؤوهلا 
منتظر الطويل واملخرج زيدون جابر بدرع االبداع ، تثمينًا 
عىل  الثقافية  الفعاليات  رفد  يف  يقدموهنا  التي  للجهود 
واالنساين  الثقايف  التعاون  عىل  والعمل  العراق  مستوى 
فضاًل عام تقوم به العتبة املقدسة من نشاطات ثقافية ختدم 

االنسان العراقي من مجيع جوانبه.
عرضًا  عرش  احد  حلضور  كريمة  بدعوة   : الطويل  وقال 
كلية  مرسح  خشبة  عىل  وترشيفي  منافس  بني  ما  مرسحيًا 
بجامعة  اجلميلة  الفنون  وكلية  الكوفة  جامعة  يف  الرتبية 
بابل كان لنا حضور وتكريم من قبل ادارة املهرجان الذي 
يقام بدورته اخلامسة بمشاركة إحدى عرش حمافظة عراقية 
كل من )بغداد ،االنبار ،الديوانية ،البرصة ،ذي قار ،دياىل 

،واسط ،كركوك ،النجف ،بابل(«.
واضاف: ان  الدورة اخلامسة من املهرجان، محلت شعار » 
من أجل مرسح شبايب ملتزم« وسميت بإسم الفنان غانم 
محيد، الذي طرز جتربته بإجادة عىل صفحة املرسح العراقي 
من  باقة  مت  قدنّ الشعبة  ادارة  وبدورها  والعاملي  والعريب 
الورد إلدارة املهرجان يف حفل اخلتام ملناسبة نجاح دورته 

اخلامسة. 

أكدت العتبة احلسينية املقدسة، أهنا مستمرة يف دعم التمكني 
االقتصادي للمرأة عرب دورات تأهيل تقيمها للنساء يف مهن 

متعددة.
وقال مركز اإلرشاد األرسي التابع للعتبة املقدسة: إنه »مستمر 
يف إقامة الدورات املهنية املجانية وفق جدول معد شهريا لكل 

الدورات التي تدعم التمكني االقتصادي للمرأة«.
والتصوير  واحلياكة  اخلياطة  ال��دورات  هذه  »من  وأضاف: 
ارشادية  حمارضات  تتخللها  وغريها  احلاسبة  عىل  والتعلم 
أخذ  قادرة عىل  املرأة  تكون  أن  يساعد عىل  ما  توعوية وهذا 

دورها احلقيقي يف االرسة مهنيا وتربويا«.
تستمر  ال��دورات  هذه  من  دورة  »كل  أن  إىل  املركز  وأش��ار 
اجلانب  تأخذ  الشهر  يف  دورات  ثالث  بواقع  أي��ام  عرشة 

النظري والعميل«.        
حسني:  فوزية  املركز  يف  اخلياطة  وحدة  مسؤولة  قالت  فيام 
النساء  رشحية  قبل  من  كبري  الدورات  تلك  عىل  »االقبال  إن 
ونحاول شمول كل املتقدمات بدورات خياطة مكثفة بواقع 
مجيع  فصال  عىل  بالتدريب  أيام  عرشة  ملدة  اليوم  يف  ساعتني 

أنواع املالبس«.
وأضافت بأن »الدورات تتضمن فقرة مهمة هي  حمارضة يف 
التدبري املنزيل بعنوان إعادة تدوير املهمالت، إذ أن الكثري من 
الزائدة عن احلاجة، وهذا  أو  املهملة  املالبس  تتلف  العوائل 
أمر خطأ إذ يمكن االستفادة منها بطرائق خمتلفة وكثرية نعمل 
بام  معاجلتها  كيفية  يف  النساء  توجيه  عىل  ال��دورات  تلك  يف 

يصب يف املنفعة هلن«.

تكّرم شعبة المسرح المعاصر بدرع االبداع

العتبة الحسينية المقدسة
 تدعم »التمكين االقتصادي«

 للنساء عبر دورات مجانية

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

5



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

6

من �أر�ضيف ُخطب �جُلمعة
مواقف مشرفة في تاريخ 

العراق الحديث

�خُلطبة �لثانية ل�ضالة �جُلمعة باإمامة �ل�ضيد �حمد �ل�ضايف  يف 10/ربيع �الول/1433هـ �ملو�فق 2012/2/3م :

�عد�د:حيدر عدنان

أود أن ابني ان هناك مشكلة مستعصية هي مشكلة الكهرباء، 
ايضًا  اجتاه ورصح  بأكثر من  املشكلة  ونحن حتدثنا عن هذه 
للفساد..  اوراق  فيها  وُكشفت  جهة  من  اكثر  املسؤولون 
الطاقة  توليد  املهمة يف  االمور  ُتبنى بعض  زالت  وُبنيت وال 
تكون  تكاد  اخلطوات  زال��ت  ال  بالنتيجة  لكن  الكهربائية 

خطوات متواضعة.
املعنيني ان  ُنِحب ان نطلب من االخوة  نحن بعبارة خمترصة 
يكون صيفنا القادم صيفا مع الكهرباء، وهذه امنية وال اعتقد 
اهنا امنية شخصية او جلهة حمددة وانام هي امنية شعبية لعموم 
الشعب يطمح يف ذلك ... فهل االخوة االعزاء قادرون عىل 
افضل  الصيف  هذا  يكون  ان  البد  االمنية ؟؟!!  هذه  حتقيق 
اما بحل اسرتاتيجي كام يقولون او حل  من الصيف املايض 
مؤقت خيفف عن الناس هليب الصيف القادم .. ونتمنى ان 
حيققها االخوة االعزاء وعليهم ان حيققوا امايننّ الشعب وهي 

كثرية وممكنة لكن حتتاج اىل حتقيق من االخوة ..
األمر الثاين : حول املوازنة

هناك مسألة : أقول ما هي السياسة االقتصادية التي اعتمدها 
االخوة يف قضية املوازنة باستثناء رفع الرقم أي رقم امليزانية 
يف هذه السنة يصل اىل اكثر من 100 مليار دوالر كام ذكروا 
!! واعتقد ان هذا الرقم هو االكرب من نوعه يف تاريخ العراق 
املشاكل يف  يلبي االحتياجات لسعة  الرقم قد ال  ان هذا  مع 

البلد لكن اقول ما هي االسس االقتصادية املعتمدة ؟!
يف بعض االحيان اخواين املشكلة ليست بسعة الرقم أي يزيد 
او ينقص وانام املشكلة بطريقة معاجلة بعض املشاكل .. هناك 
مشاكل مثالً  مشكلة االمن الدوائي : انتم تعلمون ان العراق 
نتيجة الوضع السابق هناك نسبة مرتفعة يف قضية االمراض 
صة للقريب والبعيد وهي امراض متنوعة  وهذه النسبة مشخنّ
وهناك مشاكل صحية يف هذا اجلانب يرادف املشكلة الصحية 

مشكلة الدواء!!
الدواء تسلك  اذا حاولت ان جتعل بلدها مأمونًا من  الدولة 
حالة  عن  عبارة  هو  الدوائي  االمن   .. االمور  من  جمموعة 
نؤمن فيها شعبنا وناسنا ونؤمن فيها البلد من عدم احتياجنا 
للدواء اال الدواء النادر الذي حيتاج اىل مواصفات خاصة ..

ان  سبيل  يف  الدولة  من  ة  مهنّ اىل  حيتاج  الدوائي  االمن  اقول 
توجد يل مصانع ملسألة الدواء واعتقد ان هذه املسألة ال يقف 
واقتصاديًا  سياسية  قضية  ليست  سياسيًا  فهي  حاجز  دوهنا 

تأيت بمنافع للبلد .. 
واقعًا اهل الباطل يستغلون كل يشء من اجل الربح الرسيع 
ال��دواء  مسألة  يف  هي  املتاجرة  من  وج��زء  امل��رشوع  وغ��ري 
املتاجرة هي شحة الدواء وهذا جيعل املريض  واحد اسباب 
مبالغ  ويتحمل  الدواء  حتصيل  يف  يفكر  مرضه  اىل  باإلضافة 

اضافية ويصل اىل املريض يف اعىل االسعار..

ّ
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�خلطبة من�ضورة يف جملة �الأحر�ر �لعدد )319( 

/ �خلمي�س 16/ ربيع �الول/1433هـ 

�ملو�فق 2012/2/9م

ة الن شحة الدواء تسبب موت الناس  االمن الدوائي حاجة ملحنّ
وكثري من االحصاءات ان الكثري من اسباب الوفيات هو عدم 

ر الدواء .. توفنّ
ما هو السبيل لألمن الدوائي وما هو احلل ؟!!

اجلها  من  اول��وي��ات  وج��ود  من  الب��د  ُتطرح  عندما  امل��وازن��ة 
نخصص ميزانية خاصة كي ترفد هذا اجلانب وبالنتيجة عندما 
ال نرى وضوح بمجرد تكديس اموال هنا واموال هناك .. كل 
ان  اجلميع  من  يستدعي  وهذا  أهم  هناك  لكن  مهمة  الوزارات 

يقف هذه الوقفة ..
وباعرتاف  احلكومية  ال��دواء  معامل  ببعض  بدأ  سابقًا  العراق 
اكثر  يف  وتكثريه  تعزيزه  اىل  حيتاج  ناجحًا  مرشوعًا  كان  اجلميع 
من حاجة .. ونحن نحتاج اىل مضاعفة املعامل الصحيحة وُتنتج 

الدواء اجليد وجتعله يف خدمة املواطن ..
االن  وقطعًا  غريها  عىل  ُتقدم  املسائل  هذه  االخوة  من  الرجاء 
الربملان لو يناقش هذه املسألة وكل الشعب يسمع هذه املناقشة 

قطعًا سيقول الشعب هذه املناقشة يف حملها..
ر الدواء للمريض اصبح حاجة مع غالء الدواء من مناشئ  توفنّ
خارجية او عدم حصوله اصالً  مما يؤدي اىل وفيات كثرية .. هذه 
املسألة مرهونة لنظام الدولة وعليها ان تبني سياستها بشكل جيد 

وواضح مع امكانية التطبيق ..

بيدها  من  واجلهات  املعنيني  االخوة  االسرتاتيجية  القضايا  يف 
الصالحية البد ان تتنازل عن بعض الرشوط حتى ترى بعض 
االداري��ة  االنظمة  من  بنحو  نتمسك  قد  واال  النور  املشاريع 

ونخرس املشاريع احليوية ..
األمر الثالث :

انا اسأل االخوة الساسة االزمة السياسية يف البلد اىل أين متجهة 
؟! هل متجهة اىل احلل او اىل التعقيد ؟!

بالكالم  االزمة ال  اكثر من خلية حلل  اىل  الوضع عمومًا حيتاج 
اىل  العراق  ان  وهي  مشكلة  هناك   ، احلثيث  بالسعي  وانام  فقط 
االن مل خيرج من البند السابع وهذا يعني ان العراق ال يزال بيشء 
او بآخر منقوص السيادة من هذا اجلانب وبالنتيجة هذه مشكلة 

خارجية ..
دولة  هي  هل  يعطل  من   .. حل  اىل  حتتاج  اخلارجية  واملشكلة 

اجنبية أين سياسة العراق اخلارجية كي حتل هذه املشكلة ؟!
ل ؟! لفائدة من ؟!  هل هناك جهات داخلية تعطنّ

وننتظرها  عنها  النظر  نغضنّ  ان  يمكن  ال  تكون  عندما  املشكلة 
ان حُتل لوحدها ، املشكلة جيب ان تواجه بإرادة قوية وبقلوب 
ملتفتة وبأفكار جادة ، االزمة يف العراق متجهة اىل جمهول وهذه 

االزمة من يتحملها ؟!
تكون  ان  جيب  ولكن  السياسية  االزم��ة  ون  حيلنّ الساسة  قطعًا 
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خطواهتم رسيعة حلل هذه االزمة وال توجد ازمة ال حتتاج اىل 
تنازل وبالنتيجة انا كسيايس وانت كسيايس البد ان تتنازل عن 

بعض االشياء للخروج من هذه االزمة ..
تكاتف  واىل  صفوفنا  رص  اىل  االن  نكون  ما  اح��وج  لعلنا 
السياسيني فيام بينهم واىل التنازل عن املشاكل اخلاصة ، واضح 
من خالل املشهد السيايس هناك اطراف خارجية حترك اوراقا 

هلا يف الداخل ..
حقيقة املسؤول الناجح جيب ان يكون جريئًا وواضحًا مع كل 
اعتزازي باجلهات اخلارجية املحبنّة .. واالمر ال يعنيهم واالمر 
وانام  كثريًا  عليه  اطرق  ان  احب  ال  الكالم  وهذا  انتم  يعنيكم 

احلليم تكفيه االشارة ..
العالقات البد ان تكون عالقات طيبة ومصالح مشرتكة هذا 
كله جيد يف حدود حفظ اجلوار واملصالح املشرتكة ويف حدود 

الرؤى .. 
انت كسيايس يف العراق ما هي رؤيتك اخلاصة إلنقاذ البلد ؟! 

وما هي مشاريعك التي من اجلها الناس صوتت لك ؟!
القرار البد ان يكون بأيديكم وهذه املسألة اذا ملكتموها بقية 

االمور سُتحل ؟! 
نعم نستعني بجهات خارجية لتطوير البلد ونستعني بخربات 
لتطويره ، اسمع من اخوتك واجلس مع اخوتك وفيام بينكم 

بعيدًا عن التأثريات اخلارجية .
وطنية  عقوال  يملكون  الذين  االخ��وة  من  بكثري  نثق  نحن 

ويملكون حسًا خلدمة البلد ..
أين مستقبل العراق السيايس ؟!

نظام برملاين وانتخابات وخرج املحتل االجنبي ، بالنتيجة كيف 
ندير امورنا ونجعل انفسنا نستطيع ان ندير هذا البلد ونجعل 
هذه الرفاهية املوعودة ان نلمسها ملس يد، كيف نجعل املشاكل 
السياسية اخلاصة نرضب هبا عرض اجلدار ونتوجه اىل مشاكل 

البلد االساس وهذا الذي ينتظره الشعب العراقي ..
حس  عنده  يكون  ان  البد  االنسان  ان  وتعوا  تلتفوا  ان  البد 
منبطح  انا  دائاًم  ان  مرتبط  غري  وهذا  ووطنه  بلده  حيب  وطني 
اىل االخرين .. اسمع من االخرين ولكن جيب ان يكون القرار 
بيدك .. انتم مسؤولون عن العراق وتوجهوا اىل حل املشاكل 

الكربى ونحتاج اىل وقفة حقيقية.



مات يف  استكامل جواب )مسألة 24(، واحلديث عن أهمنّ املحرنّ
الرشيعة اإلسالمينّة:

16- الزنا واللواط والسحق واالستمناء ومجيع االستمتاعات 
واللمس  النظر  حتنّى  ال��زوج��ة  أو  ال��زوج  غري  مع  اجلنسينّة 

واالستامع بشهوة.
الوطء  عىل  جلمعهام  اثنني  بني  السعي  وهي:  القيادة،   -17

م من الزنا واللواط والسحق. املحرنّ
18- الدياثة، وهي: أن يرى زوجته تفجر ويسكت عنها وال 

يمنعها منه.
لزومًا،  األح��وط  عىل  وبالعكس  باملرأة  الرجل  تشبنّه   -19

واملقصود به: صريورة أحدمها هبيأة اآلخر وتزيِّيه بزينّه.
20- لبس احلرير الطبيعي للرجال، وكذلك لبس الذهب هلم، 
دون  من  ولو  بالذهب  الرجل  ين  تزنّ ترك  لزومًا  األحوط  بل 

لبس.
ة. 21- القول بغري علم أو حجنّ

حرمة  ه  أشدنّ ومن  الغري،  به  يترضر  ال  ما  حتنّى  الكذب   -22
شهادة الزور واليمني الغموس والفتوى بغري ما أنزل اهلل تعاىل.
23- خلف الوعد عىل األحوط لزومًا. وحيرم الوعد مع البناء 
من حينه عىل عدم الوفاء به حتنّى مع األهل عىل األحوط لزومًا.

24- أكل الربا بنوعيه املعاميل والقريض، وكام حيرم أكله حيرم 
عليه.  املشتملة  املعاملة  وإجراء  إعطاؤه  وحيرم  آلكله.  أخذه 

وحيرم تسجيل تلك املعاملة والشهادة عليها.

مة  25- رشب اخلمر وسائر أنواع املسكرات واملائعات املحرنّ
قبل ذهاب  املغيل  العنبي  والعصري  )البرية(  اع  كالُفقَّ األخرى، 

ثلثيه وغري ذلك.
وما  اللحم،  مة  حمرنّ احليوانات  وسائر  اخلنزير  حلم  أكل   -26

ُأزهق روحه عىل وجه غري رشعي.
أكرب  نفسه  اإلنسان  يظهر  أن  وهو:  واالختيال،  الكرب   -27

وأرفع من اآلخرين من دون مزينّة تستوجبه.
28- قطعية الرحم، وهو: ترك اإلحسان إليه بأينّ وجه يف مقام 

يتعارف فيه ذلك.
يعدنّ  وجه  بأينّ  إليهام  اإلس��اءة  وهو:  الوالدين،  عقوق   -29
هيام  رًا جلميلهام عىل الولد. كام حيرم خمالفتهام فيام يوجب تأذنّ تنكنّ

الناشئ من شفقتهام عليه.
ل هو: رصف املال زيادة عىل ما  30- اإلرساف والتبذير، واألونّ

ينبغي، والثاين هو: رصفه فيام ال ينبغي.
31- البخس يف امليزان واملكيال ونحومها بأن ال يويف متام احلقنّ 

فيام إذا كال أو وزن أو عدنّ أو ذرع ونحو ذلك.
ف يف مال املسلم ومن بحكمه من دون طيب نفسه  32- الترصنّ

ورضاه.
33- اإلرضار باملسلم ومن بحكمه يف نفسه أو ماله أو عرضه.

ب به. مه والتكسنّ 34- السحر فعله وتعليمه وتعلنّ
الكاهن  إىل  والرجوع  هبا،  ب  والتكسنّ فعلها  الكهانة   -35

وتصديقه فيام يقوله.

�لو�جبات و�ملحّرمات )2-2(
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مل تباِل الطالبة املكفوفة )زهراء حسني جرب( ملا يعرتهيا من كفنّ 
برصها بل كان ذلك بمثابة الدافع املعنوي الكبري لتحقيق جزء 
وتغلبت  كثريًا  اجتهدت  فقد  الدراسية،  السيام  أحالمها  من 
عىل مجيع أقراهنا املبرصين من خالل أداء االمتحانات النهائية 
للصف السادس االبتدائي حتى وصل احلال هبا ان حتصل عىل 

مركز الصدارة وبدرجة االمتياز يف ذلك. 

املعلمني من  احد  تكليف  تم  فقد  االمتحان  لطريقة  وبالنسبة 
غري اختصاص مادة االمتحان يقوم بقراءة االسئلة هلا، حيث 
كانت جتيب عنها شفهيًا، ويكتب املعلم هذه االجابة ويكون 

ذلك حتت اإلرشاف والرقابة من قبل املرشفني. 
الطالبة الكفيفة زهراء واجهت صعوبات عديدة بداية دخوهلا 
ت عىل االستمرار لكي  معهد املكفوفني ولكنها رغم ذلك ارصنّ
وتقديرها  شكرها  زهراء  مت  وقدنّ وملستقبلها،  هلا  شيئًا  تنجز 
لألساتذة يف معهد االمام احلسني )عليه السالم( للمكفوفني 
هلا  واناروا  ألهنم هم من رسموا مستقبلها )حسب وصفها( 
وتقول  حلياهتا،  االمل  وأضافوا  مظلاًم  كان  ان  بعد  الطريق 
والكتابة  القراءة  يعلموين  »مل  االساتذة(  )تقصد  ُهم  زهراء  
وحتقيق  وطموحايت،  احالمي  احقق  كيف  علموين  بل  فقط 

هديف املستقبيل ان اكون مدرسة ملادة اللغة العربية«.

العمل عىل شقني
السالم(  )عليه  احلسني  االم��ام  ن��ور  معهد  مدير  وحت��دث 
»عند  قائال:  كاظم  جواد  سامي  البرص  وضعاف  للمكفوفني 
املبارشة بأي مرشوع جيب التفكري بالرشحية املستهدفة ووضعها 
بشكل عام، حيث تعد رشحية املكفوفني احدى اهم الرشائح 
انعدام  نتيجة  االمه��ال  من  عانت  التي  العراقي  املجتمع  يف 
املؤسسات التي تعتني هبا، فعملية االعتناء برشحية املكفوفني 
للمكفوفني  السالم(  )عليه  احلسني  االم��ام  ن��ور  معهد  يف 
وضعاف البرص اصبحت عىل شقني: شق تربوي وشق انساين، 
الشق االنساين افضل من الشق الرتبوي فهو الذي يؤدي اىل 
التواصل االجتامعي  الرتبوي للمكفوف من خالل  النهوض 
لديه  موجود  ما  واستنهاض  الكفيف  هذا  مع  بثقة  والتعامل 
من مواهب وطاقات، وبالفعل بدأت االستجابة تكون سليمة 
املعلمني واملعلامت  املكفوفني ومن قبل االخوة  قبل  جدًا من 
والتعامل  التدريس  عملية  يف  خربة  اصحاب  اصبحوا  الذين 

مع الكفيف يف سبيل ان يستوعب املادة«.

طالبة كفيفة تتغلب على جميع أقرانها المبصرين خالل االمتحانات النهائية

ً
متحدية

الظروف الصعبة..
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األحرار: قاسم عبد الهادي 

تصوير: محمد القرعاوي

االستفادة من خربات املعهد
نادرة  عملة  املعهد  يف  املعلمني  أعدُّ  »شخصيًا  وأض��اف، 
حيث يف العراق ال يوجد اكثر من )150 او 200 معلم( 
املعهد هلم  املتواجدين يف  »املعلمني  أن  مبينًا  للمكفوفني«، 
املعلمني  االخ��وة  ان  بدليل  اقراهنم  مجيع  عىل  االفضلية 
اآلخرين يف باقي املعاهد ومنها احلكومية قدموا طلبًا للعتبة 
احلكوميني  املعلمني  تدريب  اجل  من  املقدسة  احلسينية 
الدورات  تفعيل تلك  املعهد وسيتم  بإقامة دورات هلم يف 
خالل االيام القادمة، ناهيك عن ان اقليم كردستان العراق 
الدورات  واقامة  هلم  الذهاب  مرة  من  وألكثر  منا  طلبوا 
املتطلبات من مأكل  لالستفادة من خرباتنا مع توفري مجيع 

ومسكن وغريها«.

حصد الثامر
وقال كاظم: »اليوم نحصد ثامر اجلهود التي بذهلا االخوة 
التي  املتميزة  النتائج  خالل  من  املكفوفني  مع  املعلمون 
النجاح )%79(،  حتققت يف حمو االمية، حيث كانت نسبة 
امتحاهنم  ان  حيث  ع(  املرسنّ )للتعليم  للسادس  وبالنسبة 
 ،)%100( نجاح  نسبة  عىل  حصلوا  الوزارة  بأمر  مدريس 
النتائج  هذه  عىل  الطلبة  بحصول  تامة  ثقة  لدينا  وكانت 
من  وكذلك  هلم  العام  املستوى  معرفة  خالل  من  املتميزة 
يف  الرتبية  مديرية  من  تأتينا  التي  واللجان  املرشفني  خالل 
حمافظة كربالء ومن بغداد حيث تفاجأوا باملستوى والعمل 

الذي يتم تقديمه يف املعهد«.

السعي لألفضل
اجل  من  كبرية  مسؤولية  »أمام  بأننا  املعهد  مدير  ويؤكد 
الذي حتقق مؤخرًا والسعي جاهدين  النجاح  احلفاظ عىل 
املكفوفني من  ما موجود لدى  نحو االفضل؛ الستنهاض 
فبعض  اجتامعية.  او  عملية  أكانت  سواء  اخرى  مواهب 
او  الكريم  القرآن  وقراءة  الشعر  نظم  ثقافة  لدهيم  الطلبة 

حيب أن يصبح رادودًا حسينيًا يف املستقبل«.

معاناة جيب الوقوف عندها
م يف املعهد ال خيلو من املعاناة بالتأكيد،  العمل الكبري املقدنّ
خترجوا  الذين  الطلبة  بعض  »أعامر  بأن  كاظم  يبنينّ  حيث 
االبتدائي جتاوز  السادس  املعهد وحصلوا عىل شهادة  من 
السن القانوين وال يمكن قبوهلم يف املرحلة املتوسطة؛ ألن 
العمر حمدد بالنسبة هلا، فال يتم قبوهلم يف املدارس النهارية 
وانام يتم قبوهلم يف املدارس املسائية، فلدينا يف هذا اجلانب 
بعض احللول فهناك عملية الدراسة باالنتساب حيث يتم 
يكون  باالنتساب  ولكن  املسائية  امل��دارس  يف  تسجيلهم 
الرتبية  قسم  يف  االخ��وة  مع  بالتعاون  املعهد  يف  دوامهم 
نحاول احلصول عىل  او  املقدسة  احلسينية  للعتبة  والتعليم 
موافقات خاصة من وزارة الرتبية بأن تكون هناك مدرسة 

متوسطة خاصة هبم«.
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أمل ودعم
ويعرب مدير معهد نور اإلمام احلسني )عليه السالم( عن 
العون  يد  كربالء  حمافظة  يف  املحلية  احلكومة  متد  بأن  أمله 
الرعاية  لدائرة  متابعتنا  »من خالل  أنه  مبينًا  الرشحية،  هلذه 
املسجلني  عدد  أن  وجدنا  كربالء  حمافظة  يف  االجتامعية 
حتتاج  الرشحية  وهذه  مكفوفني(   1204( حوايل  عندهم 
للدعم املادي وتوفري مستلزمات خاصة هلم«، مشريًا إىل أنه 
الذكر(  الشوارع )عىل سبيل  العامل جتد يف  »يف أغلب دول 
يكون  ان  نأمل  ونحن  للمكفوفني،  خاصة  اماكن  هناك 
بالثقافة االعالمية  اهتامم هبذه الرشحية قدر االمكان  هناك 
يف كيفية التعامل مع ذوي االحتياجات اخلاصة قاطبة وبام 

فيهم الكفيف«.

طريقة االمتحان
الطلبة  أداء  طريقة  عن  أكثر  تفاصيل  املعهد  مدير  ويرسد 
غري  من  املعلمني  »أحد  أن  مبينًا  لالمتحانات،  املكفوفني 
االسئلة  بقراءة  تكليفه  يتم  االمتحان  م��ادة  اختصاص 
املعلم  ويكتب  شفهيًا  جييبه  ب��دوره  والكفيف  للكفيف، 
هذه االجابة ويكون ذلك حتت االرشاف والرقابة من قبل 

املرشفني«.

مستوى متميز
ويف معرض سؤالنا له عن الطالبة املتمينّزة )زهراء( وكيف 
استقباهلا  حيث  من  املعهد  يف  مستواها  يشاهدون  كانوا 

للمعلومات ومن ناحية تعاملها مع االساتذة؟ 
كانوا  واملعلامت  املعلمني  »االخ���وة  إن  ق��ائ��اًل:  ألج��اب 
ملتفتني للمستوى املتميز هلذه الطالبة حيث انني كنت اتابع 
السجل اليومي للطلبة فكان يلفت انتباهي مستواها املتميز 
اسوة ببعض الطلبة االخرين، وعند زيارة املرشفني كانت 
هي من الطلبة املتميزين التي تنهض وتسأل وتناقش فهذا 
التدريس  ان  عىل  ودليل  طاقة  من  متلك  ما  عىل  دليل  كله 

باملستوى املسؤول«.

التعليم اإللكرتوين
ومن جانبه حتدث مدرس مادة اللغة العربية بطريقة برايل 
االمية  ملحو  دورة  افتتاح  »تم  قائاًل:  حممد  عيل  عبد  كرار 
وتم  بالعراق  امية  ملحو  للمكفوفني  دورة  اول  تعد  والتي 
تسجيل جمموعة من الطالب فكان من ضمن هؤالء الطلبة 
يف  معنا  اشرتكت  والتي  جرب(  حسني  )زهراء  الطالبة  هي 
االساس  مرحلة  اكامل  وبعد  البداية  يف  االمية  حمو  دورة 
والتكمييل حصلت عىل شهادة الرابع االبتدائي ومن بعدها 
وبعدها  االمية  ملحو  االبتدائي  اخلامس  الصف  دخلت 
ايضا  االمينّة  ملحو  السادس  الصف  يف  مسريهتا  اكملت 
الطلبة  ضمن  من  زهراء  فكانت  العام،  هذا  يف  وخترجت 
سبيل  يف  االساتذة  مع  دائاًم  وتتواصل  واملثابرين  املتميزين 
احلصول عىل  املعلومات، وكام هو معلوم لدى اجلميع تأثري 
جائحة كورونا عىل التعليم بصورة عامة فكنا حريصني عىل 
والتواصل مع  االلكرتوين  التعليم  املنهج من خالل  اكامل 
الثامر  قطفنا  ذلك  خالل  ومن  املعلومات،  وايصال  الطلبة 
عىل  وتفوقوا  جدًا  جيدة  مستويات  عىل  طالبنا  وحصل 

اقراهنم يف العراق«.
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دفعة امل
وأضاف بأن »هذه النتائج التي حصل عليها الطالب بمثابة 
وجيتهدوا  عملهم  ليواصلوا  االساتذة  لدى  معنوية  دفعة 
واالجهزة  التعليمية  الطرائق  افضل  استخدام  عرب  اكثر 
املتطورة لتعليم املكفوفني واحلصول عىل أعىل النتائج بإذن 

اهلل تعاىل«.

دروس خمتلفة
إن  قائلة:  جرب  حسني  زهراء  الطالبة  حتدثت  جانبها  ومن 
»أهم املواد التي درستها يف املعهد خالل املدة الزمنية التي 
االنكليزية  اللغة  هي  اشهر(  واربعة  )سنتني  ال�  جتاوزت 
برايل من  بلغة  درسنا  والرياضيات، حيث  العربية  واللغة 
الدروس  لنا  يرشحون  وهم  فيها  خمتصني  اساتذة  خالل 

ويعلمونا هذه اللغة«.

االنتقال اىل النور
وتابعت، »واجهت صعوبات كبرية يف بداية دخويل املعهد 
ولكنني رغم ذلك مل اضع الصعوبات امامي وأصبح لدي 
إرصار عىل االستمرار لكي أنجز شيئًا مهاًم يل وملستقبيل«. 

وأضافت، »أشكر االساتذة يف معهد االمام احلسني )عليه 
السالم( للمكفوفني ألهنم هم من رسموا مستقبيل واناروا 

يل طريق بعد ان كان مظلاًم«.
اجلدير بالذكر ان معهد نور االمام احلسني )عليه السالم( 
للمكفوفني وضعاف البرص والتابع للعتبة احلسينية املقدسة 
تفيش  خالل  املكفوفني  للطلبة  تعليمه  بمواصلة  استمر 
جائحة كورونا واعتمد يف ذلك عىل تطبيق كافة االجراءات 
التعليمي  والكادر  الطلبة  عىل  للحفاظ  والصحية  الوقائية 
للتسجيل  املكفوفني  للطلبة  استقباله  عن  ويعلن  كام  فيه، 
االبتدائية،  التايل )11 سنة  النحو  فيه يف مجيع االعامر عىل 
السن(،  لكبار  االمية  حمو  سنة   55 املرسع،  سنة   18  �  12
عىل ان يبدأ الدوام الرسمي حسب ما تقرره وزارة الصحة 

العراقية.
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بآيات  املؤمنني  هبا حناجر  إيامنية عظيمة، صدحت  أجواٌء 
القرآن الكريم، يف مدن ومناطق خمتلفة من مدينة املوصل 
احلسينية  للعتبة  حثيثة  بجهود  جاءت  نينوى،  بمحافظة 
الذين  األبرار  العراق  لشهداء  وختليدًا  استذكارًا  املقدسة، 
املباركة ودفاعًا عن  للفتوى  تلبيًة  الطاهرة  سالت دماؤهم 
العتبة  عليه  دأبت  ما  واملقدسات، وهو  والِعرض  االرض 
ثواهبا  وإهداء  املباركة،  القرآنية  املحافل  إقامة  عرب  املطهرة 

إىل أرواح الشهداء السعداء.
إحياء  مع  املقدسة،  للعتبة  املباركة  املبادرات  هذه  وتأيت 
الذكرى السنوية النطالق فتوى الدفاع الكفائي للمرجعية 
العليا الرشيدة، لتكون األنفاس احلسينية الكربالئية املحبنّة 

ُر املحافل القرآنية يف موصلنا العزيزة. حارضًة، تعطنّ
مسؤول  الوزين،  رسول  حتدث  املهمة،  الفعالية  هذه  وعن 
املحافل القرآنية يف قسم دار القرآن الكريم بالعتبة احلسينية 
دار  قسم  عرب  املقدسة  العتبة  »بادرت  قائاًل:  )األحرار(  ل� 
القرآن الكريم إلقامة عدة حمافل قرآنية يف مناطق واقضية 
املباركة  امل��ب��ادرة  ه��ذه  وت��أيت  املوصل،  مدينة  من  خمتلفة 
الزكية  دماؤهم  سالت  الذين  االبرار  لشهدائنا  استذكارًا 
العصابات  أعتى  ضد  والعرض  األرض  عن  دفاعهم  يف 
تلعفر  قضاء  يف  أقيم  القرآين  »املحفل  أن  مبينًا  اإلرهابية«، 
املوصل  حمافظة  من  املعارك  يف  شاركت  التي  واملناطق 

وشهد حضورًا غفريًا لعوائل الشهداء واألهايل«.
صالح  القارئ  املحفل  تواشيح  يف  »شارك  الوزين،  وتابع 
القبة،  قرية  اه��ايل  من  زه��ري  سعد  وال��ق��ارئ  ال��رشخي��اين، 

هناك  وكانت  الرشخياين،  أمحد  و  نذير  سلطان  والقارئ 
فيها عن مكانة ومنزلة  ث  الصايف حتدنّ للشيخ حممود  كلمة 
من  األبطال  الشهداء  قدموها  التي  والتضحيات  الشهيد 

اجل احلفاظ عىل امن وسالمة البالد«.
وأشار إىل أن »قسم دار القرآن الكريم ختم حمافله القرآنية 
األبرار،  الشهداء  لعوائل  رمزية  بتوزيع هدايا  املوصل،  يف 
وتسليم راية اإلمام احلسني )عليه السالم( لرابطة القرآنيني 

يف قضاء تلعفر«.
ممثل  من  بتوجيه  تأيت  املبادرات  »هذه  ان  اىل  الوزين  ونوه 
املرجعية الدينية العليا يف كربالء املقدسة واملتويل الرشعي 
الكربالئي،  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  احلسينية  للعتبة 
والذي أكد عىل رضورة إقامتها يف مناطق سكنى الشهداء 

فة واخلالدة«. ك�ذكرى لعوائلهم وملواقفهم املرشنّ
شكرهم  عن  واحل��ارضون  الشهداء  ذوو  عربنّ  بدورها، 
وامتناهنم هلذه املبادرات الكريم، عادين »الدعم الالحمدود 
م من قبل املرجعية الرشيدة والعتبة احلسينية املقدسة مل  املقدنّ
يكن وليَد الصدفة، بل يأيت ضمن أولوياهتم لدعم ومساندة 

عوائل الشهداء واملتعففني«. 
عىل  تعمل  املقدسة  احلسينية  العتبة  أننّ  إىل  اإلشارة  وجتدر 
ات  فلذنّ مت  قدنّ التي  للعوائل  واملساندة  الدعم  تقديم 
أكبادها فداًء للعراق ودفاعًا عن املقدسات، كذلك احلال 
مع املقاتلني اجلرحى، وذلك من خالل احد أقسامها )قسم 
يصًا  خصنّ تأسس  الذي   واجلرحى(  الشهداء  ذوي  رعاية 

خلدمة هذه العوائل املضحية.   
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يف  يكون  حني  اخلتام  أمجل  »ما  األهبى  الشباب  شعاِر  من 
رضحِيك«، احتضنت قاعة خاتم األنبياء )صىل اهلل عليه وآله( 
ج ألكثر  يف الصحن احلسيني الرشيف، مراسيم حفل التخرنّ
من )500 طالبة( من عرش جامعات عراقية، والتي نظمتها 

هلم شعبة اإلعالم النسوي يف العتبة املقدسة.
ج يف  الطالبات الزينبيات، تشاركَن أفراحهننّ بتأدية َقَسم التخرنّ
دن العهد  رحاب مرقد سيد الشهداء )عليه السالم(، وليجدنّ
والوفاء حتت رايته والسري عىل منهجه وطريقه اإلصالحي، 
ونفسية  روحية  أبعادًا  حتمل  املامرسة  هذه  أن  ��دن  أكنّ فيام 

وأخالقية وتربوية، وقد اعتلت الفرحة عىل وجوههن.
اإلعالم  شعبة  أنشطة  أبرز  من  الالفت،  النشاط  هذا  وُيعدنّ 
كام  اجلامعات،  بطالبات  االهتامم  عىل  دأبت  التي  النسوي 
ثت عن ذلك مسؤولة الشعبة املهندسة ندى اجلليحاوي. حتدنّ

وقالت اجلليحاوي يف حديثها ل� )األحرار(: »منُذ استحداث 
املقدسة، فقد  للعتبة احلسينية  التابعة  النسوي  شعبة اإلعالم 
العراقية،  اجلامعات  طالبات  برعاية  خاصًا  اهتاممًا  أولت 
واملتويل  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  وصايا  من  انطالقًا 
الرشعي للعتبة املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي، 

�الأحر�ر: �أحمد �لور�ق ـ ت�ضوير: حممد �لكرعاوي

سنوات الدراسة ُاختتمت بيَن يدي المولى..

»500 طالبة جامعية« يؤّدين َقَسم التخّرج 

في رحاب العتبة الحسينية المقدسة
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الذي يؤكد دومًا عىل رضورة االهتامم هبذه الرشحية املهمة 
يف املجتمع«.

الربامج  إقامة  كان  الرشحية  هبذه  »االهتامم  أن  وأضافت 
والعقائدية  والفقهية  الرتبوية  واملسابقات  واملحارضات 
ج يف رحاب املرقد  والتنموية، ومن بينها إقامة حفل التخرنّ

احلسيني الطاهر«.
ج أكثر من )500  ة بتخرنّ وزادت يف قوهلا: »احتفينا هذه املرنّ
»هذه  أن  إىل  الفتًة  عراقية«،  جامعات  عرِش  من  طالبة( 
لقيادة  واٍع  جيٍل  خللق  احلقيقي  النجاح  بداية  متثنّل  احلظة 
وجوه  تعلو  والبسمة  الفرحة  نرى  ونحن  خصوصًا  البلد، 

الطالبات وهننّ يعيِشن هذه اللحظات املباركة«.
إقامة  من  األسمى  »اهل��دف  أن  إىل  اجلليحاوي  وأش��ارت 
روحية  أبعاد  من  له  ملا  املقدسة،  العتبة  يف  ج  التخرنّ حفل 
ج  ونفسية واخالقية وتربوية خيتلف متامًا عن حفالت التخرنّ

يف أروقة اجلامعات«.
الرتبية  كلية   �� بابل  جامعة  منسقة  بت،  رحنّ جهتها  من 
االساسية � زينب حممد جاسم، بإقامة مثل هذه الفعاليات 

من قبل العتبة احلسينية املقدسة.
بني  التنسيق  »ت���منّ  )األح�����رار(:  ل���  ح��دي��ث  يف  وق��ال��ت 
الرابط  عرب  النسوي  اإلعالم  وشعبة  بابل  جامعة  عامدات 

ج  اإللكرتوين، الذي تمنّ نرشه من قبها، إلقامة حفل التخرنّ
جلميع الكليات عىل قاعة خاتم األنبياء، وذلك لتأدية َقسم 
ويكون  السالم(،  )عليه  احلسني  اإلمام  قبة  حتت  ج  التخرنّ
هدفنا هذا ليس هو اخلتامي فقط بل انُه بداية حياة جديدة 
م  نبتدؤها برحلة الكفاح مع احلياة واخلطوة األوىل من سلنّ

النجاح«.
الرتبية  خرجية  ال��زريف  عباس  سجى  الطالبة  قالت  فيام 
املقدسة  كربالء  إىل  جئنا  الكوفة:  جامعة  يف  اإلسالمية 
العتبة احلسينية  لنا  أقامته  الذي  الكريم  حلضور هذا احلفل 
ي رسالة إىل  املقدسة، حيث اخرتنا هذا املكان العظيم لنؤدنّ
ق بفضل  العامل أمجع انه هدف دراستنا وكلنّ ما نقوم به حتقنّ
مجيع  اىل  رسالتنا  تصل  وان  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام 

اجلامعات العراقية ليحذو حذونا«.
عىل  يكونوا  أن  اجلامعات  طلبة  »ع��ىل  أن  إىل  وأش��ارت 
احلبيب«،  بلدنا  ر  وتطونّ خدمة  أجل  من  املسؤولية  قدر 
االحتفال،  معها  حرضت  التي  لعائلتها  شكرها  مة  مقدنّ
هذه  مثل  إلقامة  السباقة  النسوي  اإلعالم  لشعبة  وكذلك 

االحتفاليات لطلبة وطالبات اجلامعات العراقية.
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ضمن فعاليات مهرجان )بالمرجعية انتصرنا وننتصر(..

يناقش اغتراب الذات ويوّثق مواقف الملّبين للفتوى 

تقديم عرض مسرحي 

�الأحر�ر: �ضياء �الأ�ضدي – ت�ضوير: خ�ضري ف�ضالة
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مناقشة االغتراب الوجودي الذي عانت منه الذات اإلنسانية على مّر الحكومات  وتسليط الضوء على التحديات 

 بالبلد من خالل تلبيتهم لنداء 
ْ

التي ترافق الشباب العراقي والتي توحدت نتيجة األخطار الجسيمة التي لحقت

الدين والوطن للحفاظ على األرض والعرض والمقدسات واستجابوا لفتوى الدفاع المقدسة التي اطلقتها 

المرجعية الدينية العليا في النجف األشرف على لسان ممثلها في كربالء المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي 

الكربالئي، تجسدت في عرض مسرحي حمل عنوان )بوصلة( من تأليف الكاتبين )سعد هدابي وأحمد هاتف( 

مته شعبة المسرح المعاصر في العتبة الحسينية المقدسة، على مسرح 
ّ
وإخراج )الدكتور علي الشيباني(، قد

قصر الثقافة والفنون في مدينة كربالء المقدسة، مساء السبت الماضي )10 تموز( من العام الجاري، وسط 

حضور شخصيات رسمية وأكاديمية وفنية وشعبية.
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ويف كلمة لألمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة ألقاها فضيلة الشيخ عيل الفتالوي 
سبقْت العرض املرسحي جاء فيها: »نحتفل معكم هذا اليوم بذكرى النرص العظيم 
وصدور الفتوى احلكيمة للمرجعية الرشيدة، والتي تعد مننّ النعم التي منَّ اهلل هبا 
العظيم بمختلف  الشعب  أبناء هذا  الراعية لكل  املرجعية احلكيمة  علينا بوجود 
ألوانه مل تتحينّز اىل مذهب او دين ومل هتمل جهة دون اخرى. مرجعية تستطيع ان 
ص اخلطر الدائم  ة، واستطاعت ان تشخنّ ل حالة حلل األزمة التي مترنّ هبا االمنّ تشكنّ
يدفع  ان  ينبغي  التي  املصالح  ص  الشعب وان تشخنّ الذي أحاط بمقدسات هذا 
كانت  التي  الفتوى  تلك  ة وأطلقت  بدقنّ املناسب  الوقت  ت  الرضر فشخصنّ عنها 

ل له نفسه بان يلحَق خطرًا هبذا الشعب«. بمثابة السالح الرادع لكل من ُتسونّ
وتابع حديثه، »أما الفتوى فهي التكليف الرشعي الذي بينّنته للمكلنّف إزاء مثل 
بأمور  الفتوى  ُتعطي  ان  املرجعية وطلبنا منها  اىل  هذه االمور، ونحن طاملا جلأنا 

هي  والفتوى  الثاقبة  الرؤية  و  السائدة  هي  احلكمة  كانت  ولكن  كثرية، 
تعاىل،  اهلل  بأمر  ممتثاًل  يكون  لكي  املكلنّف  ُه  يطبقنّ ان  جيب  الذي  التطبيق 
به عند قدوم أي  ح  تلونّ املرجعية  املرجعية وهذه  بيد  الذي  وهي السالح 

خطر يأيت اىل هذا البلد او مقدساته«.
وأشار إىل أن »النرص يعني انتصار الذات عىل اهلوى، وان من ذهبوا اىل 
د  جبهات القتال والذين ساندوا و بذلوا األموال وقاتلوا.. كل هذا جتسنّ
من  هنالك  اخلنوع،  عىل  الكرامة  وانتصار  اهلوى  عىل  الذات  انتصار  يف 
اهنزم اهنزامًا داخليًا وقد حزم حقائبه لكي هيرب إال ان الكثري من أبناء 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  ثورة  فيهم  الذين زرعت  الرشفاء  العراق 
انتصار  اإلباء ورفض الظلم والطغيان؛ هؤالء هم الذين تصدوا، فكان 
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الذات عىل اهلوى وانتصار الكرامة عىل اخلنوع وانتصار اإليامن 
عىل ُمغريات احلياة«.

كام أجرت جملة )األحرار( سلسلة لقاءات صحفية مع القائمني 
من  املختصني  ب��رأي  االستئناس  ع��ن  فضاًل  ال��ع��رض  ع��ىل 
البننّاء،  هاشم  الدين  سعد  السيد  مع  هلا  أونّ وكان  االكاديميني، 
من  »بتوجيه  قال:  والذي  املعارص  املرسح  شعبة  عىل  املرشف 
املهدي  عبد  الشيخ  املقدسة  للعتبة  الرشعي  املتويل  سامحة 
الكربالئي، أقامت شعبة املرسح املعارص هذا االحتفال امتدادًا 
خطبة  يف  املقدسة  احلسينية  العتبة  من  ص��درت  التي  للفتوى 
اجلمعة لشهر حزيران 2014 وختليدًا هلا واستنهاضًا للطاقات، 

ملؤامرات  ختضع  ال  وان  متامسكة  املجتمع  رشائ��ح  تبقى  وان 
الغرب واحلاقدين بتقسيم العراق واحلرب الطائفية وغريها«.

داعش،  عىل  وامل��ادي  املعنوي  االنتصار  »بعد  البننّاء:  واضاف 
لرتويج  او  النرص  هذا  إلفشال  ومؤامرات  خطط  هناك  كانت 
فكر ثقايف منحرف هدفُه ايضًا تفكيك العراق وهدفُه ايضًا نرش 
البيت )عليهم  اهل  ديننا االسالمي ومنهج  اىل مبادئ  ما ييسء 
اهلجوم،  هلذا  رد  املقابل  هناك يف  يكون  ان  فكان جيب  السالم( 
والعتبة احلسينية املقدسة وبقية العتبات وبقية املؤسسات الفاعلة 
تقوم اآلن بدور مهم وناجع يف التصدي هلذه اهلجامت الثقافية«، 
مضيفًا بأن »هذا االحتفال وهذا العرض املرسحي دليل عىل اننّ 
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هناك مساعي ثقافية وهناك ختليدًا للفتوى وهناك طلبًا بأن يبقى 
الشعب العراقي نسيجًا واحدًا«.

قائاًل:  الشعبة  مسؤول  الطويل  منتظر  السيد  احلديث،  وشاركه 
ن املهرجان عدة فقرات منها تكريم عوائل الشهداء وتكريم  »تضمنّ
الداعمة والساندة للحشد الشعبي واملقاتلني، كام  بعض اجلهات 
جهات  وحرضته  بوصلة،  بعنوان  مرسحي  عرض  إقامة  شهد 
من  والعديد  الكليات  وعمداء  الفنانني  ونقيب  وسياسية  دينية 
سلسلة  ضمن  يأيت  النشاط  »هذا  أن  مبينًا  االخر«،  الشخصيات 

نشاطات تقيمها الشعبة عىل مدار السنة«.
العمل  خمرج  الشيباين  عيل  الدكتور  مع  فكان  األخر  اللقاء  اما 
والذي حتدث قائاًل: » عادًة ما تقيم العتبة احلسينية املقدسة وشعبة 
بعملنا يف  يتعلق  ما  الذكرى،  املرسح حتديدًا مهرجانًا سنويًا هبذه 
بعنوان  تقديم عمل مرسحي  املهرجان هو  هذه االحتفالية وهذا 
من  كثريًا  هناك  ان  القول  اردنا  املرسحي  العمل  هذا  )بوصلة(، 
البوصالت التي يمكن لإلنسانية او البرش ان يتخذها ولكن نقول 

ان البوصلة احلقيقية التي تشري اىل االنسانية وتشري للعراق وتشري 
اىل احلق وبذلك استطعنا من خالل هذا العمل املرسحي ان تكون 
دعوة  مع  متامًا  يتوافق  املناسبة  وهذه  الفكرة  هذه  يف  العمل  آلية 
املرجعية العظيمة والتي البد لنا من جهاد وان نقف مجيعًا بوجه 

هذه اجلرذان التي ممكن ان تقف بوجه االنسانية«.
وتابع القول، »فالعمل املرسحي هبذا االجتاه واملشهد اخلتامي له 
اننا فداء هلذا الوطن و لصوت احلق وبالتايل البد لنا ان  كان هو 
املرجعية هو صوت حق وداٍع  الذي ظهر من  الصوت  ان  ندرك 

لبناء احلياة واالنسانية«.
للمكفوفني حصة كبرية يف »بوصلة«.. 

املحطة الثالثة كانت مع رئيس مجعية الرساج العراقية للمكفوفني 
»تلقينا  قال:  الذي  الكناين  عثامن  املرسحي،  العرض  ممثيل  وأحد 
مهرجان  يف  لالشرتاك  املعارص  املرسح  شعبة  من  دعوة  بمحبة 
)باملرجعية ننترص وانترصنا( وبالعمل املرسحي )بوصلة( يف إشارة 
لفتوى املرجعية الرشيفة التي انطلق لكل العراقيني من أجل اجلهاد 

منتظر الطويلسعد الدين هاشم البّناء
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هلل  واحلمد  ارادت  ما  هلا  فكان  واملقدسات  االرايض  عن  والدفاع 
تضافرت كل اجلهود وُاعطيت الدماء واالنفس واالموال وعادت 

بوصلة احلياة للتحرك مرة اخرى«.
الذي  والتوهان  االرهاصات  العمل  هذا  يف  »سجلنا  وأض��اف، 
حدث واالنضباط الذي حدث بعد إطالق الفتوى املباركة من قبل 
املرجعية الدينية العليا«، مضيفًا ان »ما يمينّز هذه التجربة للعرض 
املرسحي أنه تضمن مشاركة ثالثة اعضاء من فرقة الرساج مع سبعة 
من فرقة املرسح املعارص وعملنا كفريق واحد منصهرين يف بوتقة 

واحد وحققنا اهلدف املنشود من العمل«.
رأي اكاديمي..

الدكتور عامر صباح  اللقاءات كان مع االكاديمي املرسحي  ختام 
املرزوك عميد كلية الفنون اجلميلة بجامعة بابل والذي بدوره قال: 
»نحن اليوم كفنانني متخصصني واكاديميني بحاجة لتقديم عروض 
مرسحية تنتمي اىل املرسح وايضًا تتبنى هذه القضية املقدسة وهذه 
قد  والتلفزيون  واملرسح  السينام  يف  ما  دائاًم  نشاهد  التي  البطوالت 

يتم جتسيدها«.
حقيقي  مرسحي  خمرج  مع  التجربة  هبذه  جدًا  فرح  »أنا  وأضاف، 
هذه  ويقدمون  املقدسة  احلسينية  للعتبة  ينتمون  فنانني  مع  وايضًا 
العروض املرسحية التي ممكن ان تأخذ دورها احلقيقي يف املجتمع 
ينسلخ  أن  ألحد  يمكن  »ال  أنه  مؤكدًا  احلقيقية«،  الصورة  وتنقل 
م  عن الدين، بل نحن ننتمي إليه ونفتخر به، وعلينا كفنانني أن نقدنّ
الفنية  قياساهتا  وهلا  للدين  حقيقي  بشكل  تنتمي  مرسحية  عروضًا 

يد هذه البطوالت«. لتجسنّ

عثمان الكناني علي الشيباني
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ساقني العمل يف العام 2013م اىل زيارة باكستان، وفيها طفت 
عىل عدد من املراقد تعود ألهل البيت )عليهم السالم( وساقتني 
عىل  وطفت  1980م  عام  سوريا  اىل  قبل  من  القرسية  اهلجرة 
عدد من مراقد أهل البيت، ثم ساقتني اهلجرة شبه القرسية إىل 
ايران ووفقنا للزيارة والدعاء عند مراقد ال تعد وال حتىص ألهل 
البيت األطهار، هذا كان يف رشق العامل اإلسالمي، وتوجهت 
يف  البيت  أهل  مراقد  عند  وتوقفت  االسالمي  العامل  غرب  اىل 
مرص واملغرب والسنغال، وبخاصة يف مرص التي تضم قاهرهتا 
عددًا كبريًا من مراقد األولياء التي أضفت عليها قدسية خاصة، 
وبالتأكيد هناك مراقد مرشفة يف اهلند واجلمهوريات اإلسالمية 
من  وغريها  أفريقيا،  شامل  ويف  القديم  السوفيتي  االحت��اد  يف 
البلدان، ربام أسعفنا الزمن مصحوبا بالصحة اجلسدية واملالية 

لزيارهتا.
انحاء  يف  املتوزعة  الكثرية  املراقد  هذه  إليه  تشري  الذي  ما  ترى 

عىل  ويعمل  املسلمني  غالبية  حيرتمها  وملاذا  االسالمي؟  العامل 
ختريبها قلة قليلة؟ ما الذي جيعل أبناء الرسول )صىل اهلل عليه 
وآله( من فاطمة وعيل )عليهام السالم( يتنقلون بعيدًا عن املدينة 
املنورة، قرسًا أو طوعًا؟ وكيف وصلوا اىل اقايص الدنيا؟ وكيف 
رحلوا عن هذه الدنيا؟ هل يمكن أن نعتقد بكل هذه املراقد، 
كل  عائدية  نصدق  أن  لنا  وهل  االكتشاف؟  حديثة  وبعضها 
املراقد إىل أهل البيت )عليهم السالم(؟ أسئلة كثرية دارت يف 
قرية  الشهيد( يف  بن زيد  الشهيد )حييى  اتفقد مرقد  ذهني وأنا 
ميامي يف خراسان، الثاوي عىل قمة تلة، وذلك عام 1981م، 
منسوبا  مرقدا  أزور  وأنا  سنوات  ثالث  قبل  األسئلة  وعادت 
السالم(  )عليهام  طالب  أيب  بن  عيل  اإلمام  بنت  رقية  للسيدة 
وشامل  الشام  يف  البيت  أهل  قبور  وقبلها  بباكستان،  الهور  يف 

أفريقيا.
هذه األسئلة وغريها، بالتأكيد أهنا طافت يف أذهان غريي ممن 

د. نظري �خلزرجي

المعتدى عليه تفضحها القبور الناطقة
صفحات مغّيبة من التاريخ
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صفحات مغّيبة من التاريخ
سلك مسلكي أو زاد بالتطواف عىل مدن متفرقة أخرى، وهي 
عنها  االعالن  تم  املراقد  بعض  وأن  السيام  مرشوعة،  أسئلة 
البعض ألسباب خمتلفة،  أن يستحدثها  مؤخرًا، وغري مستبعد 
ولطاملا سمعت من موالني يف بلدان ختلو من مراقد أهل البيت، 
أيادهيم اىل  بلداهنم مراقد يرفعون عندها  أمنيتهم أن تكون يف 
البديل، كام  البعيدة  بالدعاء، وقد وجدت بعض الشعوب  اهلل 
يف اهلند وباكستان، بأن أقامت مراقد رمزية لألئمة والصاحلني 

من أهل بيت النبوة يتوجهون اىل اهلل عندها بالزيارة والدعاء.
والشك أن زيادة عدد مراقد يف أنحاء العامل، يكشف يف أحد 
أوجهه عن كثرة نسل أهل البيت وتفرقهم يف البلدان قرسًا أو 
طوعًا، كام أن البعض غال يف احلب فانتسب اىل اهل البيت عن 
وجاهية  ألغ��راض  األمر  استسهل  وبعضهم  حق،  وجه  غري 
ومادية، وبعضهم ساقته نفسه األمارة بالسوء للبس غري قميصه 
مستغاًل عواطف املوالني من أجل مصالح شخصية، وبعضهم 

تنفيذًا ملصالح أعداء أهل البيت )عليهم السالم(.
وقد صنع املحقق العالمة الشيخ حممد صادق الكربايس معروفًا 
كبريًا عندما أفرد يف موسوعته الفريدة )دائرة املعارف احلسينية( 
)عليه  احلسني  اإلم��ام  نسب  متحريًا  جملدات  أربعة  من  بابًا 
نسبه )عليه  والثاين  السالم(  ونسله، وتابع يف اجلزءين األول 
يتابع  والرابع  الثالث  اجلزءين  ويف  طبقات،  عرش  يف  السالم( 
املهدي  اإلمام  السالم( ومشجراهتم حتى  )عليه  نسل احلسني 

حممد ابن احلسن العسكري )عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف(.
الصادر  نسبه ونسله(  )احلسني  الثالث من  اجلزء  أيدينا  وحتت 
يف  بلندن  للدراسات  احلسيني  املركز  عن  )2015م(  حديثًا 
582 صفحة من القطع الوزيري، يتابع فيه البحاثة الكربايس 
املبارشين  ولده  من  بدءًا  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  نسل 

حتى اإلمام جعفر بن حممد الصادق )عليه السالم(.
أيام عصيبة

املوسوعة  من  اجلزء  هذا  يف  احلسينية  املشجرة  فروع  يتتبع  من 
احلسينية، يكتشف حجم املعاناة التي مرنّ هبا أهل البيت عىل يد 
السلطات املحلية واملركزية، ناهيك عن أتباعهم ومواليهم، ما 
جعل الكثري منهم يسيح يف األرض بعيدًا عن العاصمة ومركز 

القوة جتنبًا لالعتقال والسجن واملوت صربًا.
نسل  عن  الدقيقة  املعلومات  يتسقط  وهو  الكربايس  واملحقق 
اإلمام احلسني عرب أبنائه من البنني والبنات، كشف لنا مشاهد 
مروعة عن التصفيات اجلسدية ألبناء الرسول )صىل اهلل عليه 
وآله( يف العهدين األموي والعبايس، ولذلك فال نستغرب ما 
وصلب  وحرق  وذبح  قتل  أعامل  من  اليوم  ونشاهده  نسمعه 
األكرم،  الرسول  وباسم  االسالم  باسم  ترتكب  بشعة  وجلد 

هلم  وهم  الكالح،  السلف  فعله  ما  جيددون  الطالح  فاخللف 
أسوة وقدوة، فالذي مل يقرأ التاريخ أو عاش الغياب التارخيي 
اليومية،  احلياة  عىل  جديدًا  اإلس��الم  أدعياء  يفعله  فيام  يرى 
وحياول جهده خملصًا ابعاد التهمة عن اإلسالم، وهو ال شك 
جاد فيام يفعل، ألن اإلسالم يف واقعه هو السالم والوئام، لكن 
حكم  ومن  االسالمية  الشعوب  تاريخ  حيفل  احلال  واقع  يف 
العبايس  العهد  يف  وبخاصة  مظلمة،  سود  بصفحات  باسمها 
وما حلق بأئمة أهل البيت من أذى، وتفرق املوالني يف أصقاع 
بعض  يف  هذا  يومنا  حتى  قائمة  ظاملة  سياسة  وهي  األرض، 
حتت  املنظم  والقتل  البغيضة  الطائفية  متارس  املسلمة  البلدان 

شعار محاية مكتسبات السلف.
عبد  بن  املثال: حييى  فمنها عىل سبيل  كثرية،  الواردة  واألمثلة 
اهلل املحض ابن احلسن بن احلسن بن عيل بن أيب طالب )عليه 
نسل  عن  احلديث  معرض  يف  الكربايس  ذكره  الذي  السالم( 
ابنته فاطمة الوسطى زوجة  اإلمام احلسني )عليه السالم( من 
عبد اهلل املحض، فيحيى هذا املشهور بيحيى صاحب الديلم: 
)تويف سنة 175ه� يف حبس هارون الرشيد العبايس يف بغداد 
حيث وضعه يف بركة من الوحل فامت جوعًا، وقيل إن الرشيد 
بنى عليه اسطوانة فقتله، وقيل حبسه يف دار السندي بن شاهك 

فيه نتن، وردم عليه الباب حتى مات(...
ومن خالل قراءة للعرشات من أسامء املدن التي وردت يف هذه 
اجلزء والتي فيها مراقد ألهل البيت أو نسلهم يتضح أن العراق 
التي  البلدان  أكثر  من  ومرص  العربية  واجلزيرة  فارس  وبالد 
تتواجد فيها أرس علوية، ولشدة الظلم الذي حلق هبا فإن عددًا 
غري قليل منها أخفى النسب فضاع عىل األبناء مع مرور الزمن 
وأكثرها احتفظ بالنسب دون اإلعالن عنه حلني توفر ظروف 

مناسبة، عىل أن البعض انتحل النسبة جزافًا.
النهضة  لوال  اللجي،  بحره  يغرق يف ظلامت  أن  كاد  والتاريخ 
نجوين  هايي  مان  الفيتنامي  الربوفيسور  يقول  كام  احلسينية، 
للجزء  األجنبية  مقدمته  يف   )Pro. Man Hie Nguyen(
التضحية  أن  )الش��ك  ونسله«:  نسبه  »احلسني  من  الثالث 
الفريدة من اإلمام احلسني )عليه السالم( وأتباعه املؤمنني هي 
اضطر  حتى  سباته،  من  وأيقظته  اإلسالمي  العامل  هزت  التي 
املسلمون ألن يسألوا أنفسهم، ملاذا ُيقتل حفيد احلبيب الرسول 
املرشوعة  التساؤالت  وه��ذه  الوحشية،  هذه  بمثل  الكريم 
حتدي  إن  وأنصاره.  ليزيد  احلقيقية  الطبيعة  للشعب  كشفت 
تقبل املوت والشهادة قد غرينّ  اإلمام احلسني حلكم يزيد حتى 
وجه العامل إىل األبد وجعل األمة متلك مصريها وحتدد بوصلة 

حركتها(.
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يف �أحد �أحياء مدينة �لب�ضرة �لفيحاء، هذه 
ت �الأنو�ر يف �أحد بيوتاتها  �ملدينة �الأبية، �ضعَّ
�ل�ضادحة بذكر �أهل �لبيت )عليهم �ل�ضالم(، 
و�مل�ضــتغلة على �إحياء ق�ضــية �ضــيد �ل�ضهد�ء 
)عليه �ل�ضــالم(، حيــث ُوِلَد له وليٌد �ضــيكون 
فيما بعد �ضــاحب �ضاأن ورفعة، وي�ضهُم �إ�ضهامًا 
كبــريً� يف خدمــة �لديــن و�ل�ضــريعة وُن�ضــح 

وهد�ية �لنا�س.
هــذ� �لبيــُت �ملبــارك، لطاملــا �حت�ضــن �آهــات 
�ملعّزيــن �لنادبــن ملا حــلَّ علــى �الآل �الأطهار 
مــن �لظلم �لكثــري، وهو ذ�تــُه �لذي ن�ضــاأَ فيه 
�خلطيــب �حل�ضــيني �لر�حــل �ل�ضــيخ جعفــر 
�لهــاليل، منطلقــًا منــه �إىل �ضــاحات �ل�ضــرف 
و�لعــّزة، الرتقــاء �ملنــر �حل�ضــيني، ف�ضــّجل 
��ضــمه بن �خلطبــاء �لكبــار، كاأبيه �خلطيب 

�ل�ضيخ عبد �حلميد �لهاليل �لب�ضري.

والدة الضياء
بن  احلميد  عبد  بن  )جعفر  الشيخ  احلسيني  اخلطيب  يعوُد 
إبراهيم بن حسني بن عيل اهلاليل البرصي النجفي( املولود 
عام )1932م( إىل عائلة من أصول )إحسائية(، وفدت إىل 
البرصة العراقية السامقة، لترتَك أثرًا طيبًا يف نفوس البرصيني 
كوا بأبنائها، وكان والده املرحوم الشيخ  الذين عرفوها وتربنّ
عبد احلميد اهلاليل، خطيبًا المعًا كان له أثره عىل بناء شخصية 
والقيم  احلميدة  اخلصال  عىل  وتربيته  مواهبه،  وصقل  ولده 
السامية، وكان حيرص عىل أن يصحبه يف أسفاره وممارسته 

للخطابة احلسينية، حتى أنه وصف عالقته بأبيه بأهنا »عالقة 
أخوية« يف إشارٍة تلك العالقة اجلميلة بني األب وابنه.

صاحب  كان  من  »هو  أيضًا:  اهلل(  )رمحه  والده  عن  ويقول 
جعله  أْي  ال��رصاط«،  هذا  عىل  وضعني  بأن  عيلنّ  الفضل 

يسلك طريق الصاحلني واخلطباء املنربيني. 
ويف  املساجد  داخل  م  التعلنّ يف  قضاهيا  قصرية  مرحلة  وبعَد 
الرسمية،  امل��دارس  إىل  دخل  واإلي��امن،  بالعلم  ر  املتنونّ بيته 
واملعارف  العلوم  من  كبرية  ثروة  مجَع  الشباب،  بعمر  وهو 
أصبحت  التي  احلسينية  اخلطابة  صوب  ه  فتوجنّ واآلداب، 

 المنبر والشاعُر الثّر
ُ

فارس

 الحسيني الشيخ جعفر الهاللي البصري
ُ

الخطيب
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املؤمنني  أمري  مدينة  إىل  انتقل  ثمنّ  ومن  األه��م،  مرشوعه 
القرن  من  األربعينيات  فرتة  عائلته  مع  السالم(  )عليه 
فدرس  واحل��وزوي،  األكاديمي  تعليمه  إلكامل  امل��ايض، 
)1963م(  عام  منها  ج  وخترنّ افتتاحها،  بعد  الفقه  كلية  يف 
العربية  العلوم  البكالوريوس يف  وحصل منها عىل شهادة 
مدارس  يف  احلوزوية  دراسته  عن  فضاًل  واالسالمية، 
وحوزات النجف األرشف، حيث درس عىل أيدي أساتذة 
بحر  تقي  حممد  حسني  السيد  العظمى  اهلل  آية  أمثال  كبار 
س  )قدنّ احلكيم  تقي  حمد  السيد  العظمى  اهلل  وآية  العلوم، 
جماورة  يف  قضاها  التي  ة  املهمنّ الفرتة  هذه  وعن  رسمها(، 
املرقد العلوي الطاهر يقول )رمحه اهلل(: إيننّ »مديٌن للنجف 
جراء ما نلته منها وما ناله غريي من هذه احلارضة، ومديٌن 
لتلك الروح العلوية التي شملت املجاورين أمجع وطالبي 

املعرفة بشكل خاص«.

جتديد املنرب احلسيني
وبعد أْن نضَجت روحه وفكره يف مدينة النجف األرشف، 
العراق،  ة أخرى إىل مناطق وسط وجنوب  انتقل منها مرنّ
حتى  وبقي   ، الدينينّ والتبليغ  احلسينية  اخلطابة  ملامرسة 
أواخر عمره يف هذه اخلدمة الرشيفة، حيث أحيا حمارضات 
دينية يف مدن عراقية عديدة فضاًل عن حمارضاته يف إيران 
اسمه  وذاع  والبحرين،  والسعودية  والكويت  وسوريا 
وشهرته يف جمال اخلطابة احلسينية وجتديدِه يف عرِض سرية 
أهل البيت )عليهم السالم(؛ بسبب ما امتلكه من أسلوب 
ادة وما  الوقنّ الشعرية وذاكرته  زه قرحيته  متمينّز، عزنّ خطايب 

ة.  استحصَل عليه من علوم دينية وثقافية مجنّ
معارفهم  ��ف��وا  وظنّ الذين  اخلطباء  يعدُّ  اهل��اليل  والشيخ 
فن  يفوته  فال  احلسيني  للمنرب  خدمة  وأدهب��م  وعلومهم 
يف  وجننّدها  إال  خطابة  طريقة  أو  أديب  أسلوب  أو  شعري 
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خيتار  شاعر  وهو  ال  وكيف  خطابته،  د  وجيونّ منرَبه  لُيغني  ه  صفنّ
صنعه  أحسنت  وما  املوالية  القرحية  ماجودته  خطابته  ملقدمات 

الشاعرية املتفاعلة مع قضية اإلمام احلسني )عليه السالم(. 
أصغُر  »أنا  دائاًم:  د  يردنّ كان  حازها  التي  الشهرة  هذه  مع  ولكن 
وكان  السالم(«،  )عليه  احلسني  اإلمام  وَخَدمة  العلوم  طالِب 
الناس  م  »يعلَّ أن  البدنّ  اخلطيب  أو  العلم  طالب  أن  أيضًا  يرى 

بأخالقه قبل أن يعلنّمهم بأقواله«.

الشاعُر العذب
بالرائق  الشعر  ساحة  اهلاليل  أغنى  فطاملا  العريب  األدب  يف  ا  امنّ
ها  ة، لعلنّ الكثري من نتاجاته، وترَك دواوين وجماميع شعرية مهمنّ
التي  العلوية(  )امللحمة  ب�  املوسومة  الشعرية  ملحمته  أبرزها 
حوت أكثر من )ألف بيت( بوزن وقافية واحدة( وجاءت بحق 
ويعارض  السالم(، وجياري  )عليه  املؤمنني  أمري  الويص  اإلمام 
متى  الصبُّ  ليُل  )يا  القريواين  الشاعر  اهلاليل قصيدة  الشيخ  هبا 

اعِة َمْوِعُدُه(. غُده // أقياُم السَّ
يقول شيخنا اهلاليل )رمحه اهلل( يف رائعته )العلوية(:

ُدُه - وعىل أعتابَِك ُأْنِشُدُه َلَك هذا الّشعُر ُانضِّ
ُدُه ماذا سأعدُّ بِقاِفية - مهام للّشعِر ُاردِّ

ُدُه ولفْضلَك ُعدٌّ ال ُيىص - ِقْدمًا قد حاَر ُمَعدِّ
ُدُه وبَِك الّشعراُء وإْن َبَلَغْت - أقىص ما املَْدُح ُيَعدِّ

فبلوُغ الغايِة َمْبَدُؤها - بِمديَك فهو ُمَؤبَُّدُه
ُدُه لكنَّ واَلءَك يف َقْلبي - فَأتيُت اليوَم ُأَجسِّ

ُدُه قْد ساَركام قد ساَر دمي - يف ِجسمي كيَف ُأَبدِّ
َ يب َعَميل - وَضامين باْسِمَك أعِقدُه ِحرزي إْن َقصَّ

إيّن ووالَك لنا َفرٌض - أضحى املختاُر ُيؤّكُدُه
ُدُه وبـ )ُقْل ال أسأُلكْم( َنصٌّ - جاء القرآُن ُيَؤيِّ

فيها  يرشح  الليل(  )دجى  بعنوان  أيضًا،  األخرى  قصائده  ومن 
عه لواقعة عاشوراء األليمة، فيقول: آالمه وتفجنّ

يا ليلـة العرِش كم تسمو بك الفكر - ويف دروسـِك ما حتيا به الِعرُب
رهــٌط لنسِل رسول اهلل يطرده - عن داره موغـٌل بالظلِم مؤتزُر

رهــٌط تقـاذفُه البيداُء ال سكٌن - يأوي إليـه، عـليِه حّوَم اخَلطُر
يا للعجائِب كــم للظلِم من صوٍر -  يأيت هبـا بشـٌر فـي فعلِه أِشُ

ويقول يف أخرى بعنوان )ليلة الشجى(:
اما - لقلوِب األناِم عــامًا فعامــا ليلَة العشــِر كْم بعثِت الضَّ
ليلَة العــرِش مـا تزال حكاياِك - ُتثرُي الشجى دموعـًا ِسجامــا
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حّدثينا عـن املــآيس العظيام - ِت توالت عىل الـهدى ترتامى
حّدثينا عــن غربة السبط ُتبدي - ُزمُر الرشِك يف عداه اخلصاما
يوم جــاءت يقودها البغُي ُظلاًم - واستشاطت حلــربِِه أقزامـا

ُه ليزيــٍد - أو يذوَق املنوَن جاما فجامــا حــاولت أن تــذلَّ
ِة ُصلَب العوِد - يأبى له احلجـى أْن ُيضامــا فرأتُه صعَب املجسَّ

قني  كام وُيعدنّ الشيخ اهلاليل )رضوان اهلل تعاىل عليه( من املحقنّ
تأليف  عىل  الزمن  من  عقود  لعدة  اشتغل  حيث  البارعني، 
موسوعة يف شعراء اإلمام احلسني )عليه السالم(، وقد ُطبع 

منها عدد من املجلدات.
األذواء  ديكارت،  )منهج  أيضًا:  البارزة  مؤلفاته  من  ويف 
تراجم  واأللقاب،  الكنى  كتاب  مستدركات  واألذوات، 
)عليهم  البيت  أهل  تاريخ  يف  احلسينية  املجالس  النساء، 
العريب  األدب  واألخبار،  األحداث  يف  األوليات  السالم(، 
لآلخرة  ُعديت  املعصمومني،  وسرية  حياة  من  األحساء،  يف 
احلكيم  الشاعر  ي:  املعرنّ العالء  أبو  الطاهرة،  العرتة  رثاء  يف 

والفيلسوف الزاهد(.
ه،  بحقنّ الكثرُي  قيَل  فقد  وتواضعه،  وخلقه  شخصيته  عن  أما 

احلسيني،  املنرب  فرسان  من  فارسًا  كان  مهم  جانب  من  فهو 
التحقيق  أعالم  من  وعلاًم  الرسايل  األدب  اد  رونّ من  ورائ��دًا 
وجماليه،  معارصيه  بحسب  اهلل(  )رمحه  كان  كام  والتأليف، 

ًا من أمثلة األخالق واإلصالح والورع والتقوى. مثااًل حينّ

رحيٌل وأحزان
ُأصيب الشيخ اهلاليل )رضوان اهلل تعاىل عليه( بمرض عضال 
ر حينها أن يعود إىل مدينة النجف األرشف  أقعده يف بيته، وقرنّ
السالم( ويقيض آخر  املؤمنني )عليه  أمري  ف بمجاورة  ليترشنّ

ر. أيامه بالقرب من رضحيه املطهنّ
ويف الليلة الثالثة والعرشين من شهر رمضان املبارك من العام 
)1440 ه�( املوافق لعام )2019( لبنّى نداء ربنّه صابرًا حمتسبًا، 
وُأقيم له تشييٌع مهيب حرضه رجال وعلامء احلوزة الرشيفة 
وطلبة العلوم الدينية وسائر أتباع أهل البيت )عليهم السالم( 
حيث شينّعوا جثامنه إىل مثواه األخري يف مقربة السالم، تاركًا 
وقد  مثله،  حسينية  قامة  وخسارة  لفقده  حرسة  القلوب  يف 
ُأقيمت له جمالس تأبني يف النجف والبرصة واخلليج وأمريكا، 

ًا عىل روحه الطاهرة. ترمحنّ
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 ويعرض الباحث )سعيد عَكاب عبد العايل( يف متهيد بحثه 
الذي محل عنوان )مرويات االمام عيل »عليه السالم« يف 
لسان العرب »دراسة داللية«( والصادر عن مؤسسة علوم 
هنج البالغة يف العتبة احلسينية املقدسة )2017م( حديث 
، وقسمه  اللغوية  املدونات  السالم( يف  االمام عيل )عليه 
مرويات  تأصيل  عن  فيه  تكلم  األول   : اقسام  ثالثة  عىل 
يف  حديثه  فيه  تناول  والثاين  املعجمي،  النتاج  يف  االمام 
املعجامت  يف  حديثه  فيه  ذكر  والثالث   ، اللغوية  الكتب 

ومنهج اصحاهبا يف ايراده.
امام الفصل األول، تناول فيه الدالالت الرصفية ، وتكون 
من اربعة مباحث سبقتها توطئة يف معنى الداللة الرصفية 
، اذ عني املبحث األول بدراسة داللة املشتقات واقسامها 
املرويات  يف  الواردة  املصادر  داللة  ببيان  تكفل  والثاين   ،
 ، وانواعها  التكسري  مجوع  دالل��ة  فيه  عرض  والثالث   ،
ابنية الفعل وقسمه عىل  الرابع فكان يف داللة  اما املبحث 
قسمني ، االفعال الثالثية املزيدة، واالفعال الرباعية املزيدة 

الع���رب(،  في)لس���ان  الدراس���ات  تع���ددت 

وانشغل به كثير من الباحثين، ألنه استقصى 

في م���ادة معجم���ه خمس���ة معجمات من 

األصول، هي)تهذيب اللغة( لألزهري و)تاج 

اللغة وصحاح العربية( للجوهري، و)المحكم 

والمحيط األعظم( البن س���يده، و)حواشي 

اب���ن بري( لعبد الله بن ب���ري، و)النهاية في 

 
ً
غري���ب الحديث واألثر( البن األثير، مس���توعبا

 بعضه���ا إل���ى بع���ض، ومما 
ً
مواده���ا، ضام���ا

جمعه من هذه األصول ما روي من حديث 

 به 
ً
االمام علي)عليه الس���الم( مستش���هدا

( في كثير من المعان.
ً
)تأسيسا، أو تصحيحا

اعداد: ضياء االسدي
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مرويات اإلمام علي )عليه السالم( 

في لسان العرب - دراسة داللية -



، ومل يتناول الفعل املجرد لقلة ماله من دالالت يف 
توافر  لعدم  الصوتية  الداللة  امهل  وقد   ، املرويات 
اكتفي  لذا   ، املرويات  يف  عليها  الكافية  الشواهد 

بالداللة الرصفية.  
وتكون   ، السياقية  بالداللة  الثاين  الفصل  واختص 
من مبحثني سبقتهام توطئة يف معنى الداللة السياقية 
وانامطه  السياق  مفهوم  يف  األول  املبحث  كان  اذ   ،
السياق  هي   ، حماور  ثالثة  عىل  وقسم  املرويات،  يف 
اللغوي والسياق العاطفي وسياق املوقف )احلال(، 
ومل يتناول السياق الثقايف ،ألنه يعتمد يف امثلته عىل 
واالمام   ، والزمن  البيئة  باختالف  به  املتكلم  اتيان 
عيل )عليه السالم( عاش يف بيئة واحدة وزمن واحد 
، لذا مل يعثر الباحث عىل شاهد يمثله يف املرويات ، 
واملبحث الثاين كان يف العالقات السياقية ، وتضمن 
والتقديم  والنهي  واالمر  االستفهام   : حماور  مخسة 

والتأخري والذكر واحلذف.
وتكون  املعجمية،  الداللة  يف  الثالث  الفصل  وكان 
الداللة  معنى  يف  ايضًا  توطئة  سبقتهام  مبحثني  من 
املعجمية ، اذ كان املبحث األول يف دراسة الظواهر 
الداللية يف املرويات ، واقترص عىل دراسة الرتادف 
يف  منها  جاء  ما  لكثرة  والتضاد  اللفظي  واملشرتك 
املرويات ، واختص املبحث الثاين بالتغري الداليل يف 
عموم  يف  االول   ، حماور  ثالثة  يف  وكان   ، املرويات 
انتقاهلا  يف  والثالث  ختصيصهام  يف  والثاين  الداللة 

)املجاز(.
واعتمد البحث عىل مصادر ومراجع كثرية ومنوعة 
والكتب  وال���رصف  والنحو  والتفسري  اللغة  يف 
عن  فضاًل  العربية  املعجامت  أهم  وكذلك  النحوية 

أهم الكتب اللغوية والداللية احلديثة«. 
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ً
صدر حديثا

“قصائد شهيدة”

للدراسات  كربالء  مركز  أصدرها  التي  البارزة  الكتب  بني  من 
بعنوان  ختصيص  كتاب  املقدسة،  احلسينية  العتبة  يف  والبحوث 

»قصائد شهيدة«.
جاء هذا الكتاب ضمن سلسلة حتويل الربامج التلفزيونية واإلذاعية 
واإلعالمي  الشاعر  الكتاب  مؤلف  واستطاع  مقروءة،  كتب  اىل 
هذا  عىل  وشاعريته  ووعيه  ثقافته  يعكس  أن  األس��دي«  »ف��راس 
ًة أدبية زاهية من خالل مزاوجة  اإلنجاز الرائع، وأن ُيلبِس كتابه حلنّ

اإلعالم والشعر، ليخرج لنا هبذا املولود املبارك.
حلقة   )22( عرب  استحرض  قد  شهيدة«  »قصائد  برنامج  وك��ان 
ممن  الشهداء  الشعراء  أرواح  كربالء،  فضائية  عرب  ُبثنّت  تلفزيونية 
ث  رووا بدمائهم وحربهم أرض الوطن وصفحات تارخيه، كام حتدنّ
أيضًا عن سريهم، ومواقفهم الوطنية، وإنجازاهتم اإلبداعية، وسمو 

أخالقهم، وإيامهنم الذي دفعهم للسري يف طريق احلق والشهادة«.
للدراسات  كربالء  مركز  مكتبة  لدى  متوافر  الكتاب  أن  ُيذكر 
مقابل   - العام  الشارع  البلدية  حي  يف  الواقع  بمقره  والبحوث 
مديرية الرتبية يف حمافظة كربالء املقدسة، أو من منافذ البيع املبارش 

يف العتبة احلسينية املقدسة.
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يتقّدمون وُينشدون بال تعْب
فِمن احلسني تعّلموا 

صربًا َعجْب                                                                                                                                                                                                                                       
هم فتية 

قد عاهدوا التاريَخ واألحالَم 
أْن يتوّقدوا مثل اللهْب

وُهُم األباة 
فال خنوع يسوقهم

 واذا انقضوا
 يتجّددون كام القصْب

لّبوا نداء للجهاد
فقاتلوا متوحدين 
وال يفّرقهم  سبب

هاموا بحب اهلل والوطن الذي
لن يرتدي ثوَب املذّلة والُكَرْب

وجتّرعوا ُمرَّ احلياة 
فكيف ال يسقوهنا 

بدم املالحم  والغضْب
هنضوا من الطفِّ املقّدس هنضة

كربى 
كام األنصار عابس أو وهْب
فتنافسوا نحو الشهادة نصة

للحق
 واهلل اخللوَد هلم كَتْب

شعر/ كفاح وتوت

ه
ّ
 إلى الل

ٌ
حشد

اهلل  ما أهبى العراق 
رجاله

رسموا املفاخر 
طاملا صنعوا العجب

سحقوا الظالميني 
وانتصوا بفكر نرّي ودٍم

وتّب أبو هلب
.........................

حشد اىل اهلل يسعى 
واملدى يلد

أرواحه محم بالعشق تتقد
هم كلام حاولوا 

جيتاز قاحلة
تروي دماه الفال 

واملوت يرتعد
 يا حشد يا مقلق األوغاد 

أنت هلا
يرعاك رب السامء 

القاهر السند
رس واثقا

 واغتنم ما شئت منزلة
لن يبلغوا أبدا 

مهام  هُم اجتهدوا
 ما زعزعتك جيوش 

كلها عجزت
احلاقدون ظالم مجعهم  بدُد

.............
العّز أنت فأنت حشُد   

 وللتضحيات مستعّد
يف كل حرب ترتقي  

بأوارها ما زلت تشدو
وعربهتا  لن تنحني

منك الشجاعة نستمّد
فلك التحايا  يا أبيَا   
أنت  للتاريخ   جمد  

ـة
ــــ

ــــ
يــــ

ــــ
ــــ

ـــــ
دب

اال
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رضيك  بإجالل  وأجوب  بضيائك،  نفيس  وأعمر  ببطء  أتقدم  سَيدي، 
بعينني صافيتني، وابتكر توسالت لرضاك بصمٍت ال تشوبه شائبة، هي ذي 
نقاء  الوجه،  بياضًا عىل  اليد،  أثرًا عىل اجلبني، نزاهة يف  مآثر ضوئك ترتك 
للضمري.. هلذه الصفات ما هو مرئي وملموس يف التصفات، نور  ينضج 
يتطهر  قبتك  حتت  مقدسك.  شباك  من  النور  يرشف  والنور  القلب.  يف 
العقل يف كل نظرة ملرقدك.. نظرة كام زهرة  الفكر ويسمو  اجلسد ويتفتح 

حتت الشمس ترشق هبا نظرة تتفتح الروح ُحْسنا يف العيون.
سَيدي، هنا يف رضيك كان خدامك االقدمون يستقبلون اخلائفني، وهنا 
اطلق أعظم قول كان ثورة ضد الظاملني، هنا خلق العلقمي والفرات، واملاء 
يفتح جفنيه لعطاشى املرقدين، كأن املاء يتكلم باستمرار وال يكرر نفسه.. 
ميزان  املرئية، ال وزن لألحالم واالوهام، ويف  احلقيقية  العيون  ميزان  ففي 
لسان الواقع وجودك حي ترزق، كسنبلة واحدة هي القمح كّله، اكتسحت 
هبا كل قلوب العامل واشبعت جائعني، واسقطت امام عتبات رضيك كل 

جبار عتيد.   
انال  ان  القاك وكيل طمع  اليك كي  بالوالء، واجلأ  أقْر لك  أنا  ها  سَيدي، 
رضاك، ان اتوسم شفاعتك، فروحي ماثلة بني شفتي أرمّمها من أهوائها، 
وأهش عن نفيس من شكوكها، وأهيئ جسدي بطهارة ان متنحُه فتوة النور 

قطرات متأل خالياُه نضوجا بالطاعة اىل خالق كل يشء.
منها  أمُر  االمل.  حرقها  بعيون  بابك  عند  أقف  زلت  ما  هنا  ها  سيدي، 
كالفقري اهلادي، تتضاعف مسكنتي، اتّضع بصمت بكل ما يرتق وينخر 
يف قلبي وأنا رقيق ضعيف. ألن الرقة هي التقاء عني مغلقة بعني مفتوحة، 
أو االحساس بتقّبل خطوايت املرتددة ملن يضّل طريقه، كام لو كان النور يأمر 
العقل اال ينشغل بأقنعة الوجوه ليقول: انت حتت قبة باب الرمحة، ليختبئ 
بناصية  انُه يمسك  بحقه:  العرفان  أهنا مسألة  أملك وتأخذ حاجتك.  عنده 
أعاملنا من وسطها، ككّفتي امليزان.. وأنا يا موالي ال أطمع اال يف رضاك.  

وإذا سئمَت من )الوجوِد( لرُبهٍة
فاجعْل من الواِو الكئيبِة سينا

وإذا تعبَت من )الصعود( لِقّمٍة
فاجعل من العني البئيسِة ميام

�لتعريف،  �ل  بدون  كانت  �إذ�  )رب(  كلمة 
ففي �للغة ُتطلق على:

�هلل )عّز وجل( نحو: رّب �لعاملن.
رب  نحو  �لب�ضر،  من  ومالكه  �ل�ضيء  �ضيد 

�ملال، ورّب �لبيت.
)�لــرب(،  �أي  )�لـــ(  بـ  معّرفة  كانت  �إذ�  �أما 
فال تطلق �إال على خالق �لوجود )�ضبحانه 

وتعاىل(.

- �لرتب: �ملماثل يف �ل�ضن.
- �لزميل: رفيقك يف �لعمل.

- �جللي�س: من يجال�ضك.
- �ل�ضمري: من يحدّثك لياًل.

كرثت  )مــن  �ملــر�فــق  ــالزم  �مل �ل�ضاحب:   -
مالزمته لك(.

- �لرفيق: �ل�ضاحب �ملخالط يف �ل�ضفر.
- �ل�ضديق: �ل�ضاحب �ضادق �لود معك.

- �خلليل: من تخّللت حمّبتك قلبه.
- �الأني�س: من تاأن�س له فال ت�ضتوح�س.

- �لنجي: �لذي يكون �لكالم بينه وبن من 
يناجي خمفيا.

 في رضاك
ّ
 اال

ُ
ال أطمع

ب..
ن األد

خزائ
من 

فاكهُة الشعر

فائدة

يف الصداقة



 بالفجيعة
ٌ

 مسكونة
ٌ

امرأة
إعداد/ علي حسين

�أن�ضدتها حزنًا لرحيل و�لدها  �ل�ضالم( يف ق�ضيدة  تقول )عليها 
�ضّيد �ل�ضهد�ء )عليه �ل�ضالم(:

نــا  َمــِديـَنـُة جـَـــدِّ
ال تـَـقـَبــــليـنـــــــــــا 
فــبـــالـــحــ�ضـــر�ِت 

    و�الأحـــز�ِن جــيــنــــــا
�أال فــَـــاخـْـبــــْر 

ـــا ر�ضــــوَل �هلِل عــــنَّ
بــاأنـــا قــــد فـُــِجـــــعـْــنـــا 

فـــي �أبـيـنــــــا!
فِّ  و�أن رجـــاَلـنــا بــالـــطـَـّ

�ضـــــرعـــى 
بــــال روؤو�ٍس 

وقـــد ذبـــــحــو� �لـبـــنـيــنــــا
و�أخـــــبــــْر جــــّدنــــا 

�أنــّـا �أُ�ضـِــــْرنــــا 
وبـَـــعــــد �الأ�ضـْـــر 

يـَـا جـَــّدي �ُضــبــيــــنــــا
ورهـــطــــك يـــا ر�ضـــول �هلل 

�أ�ضَحـــو� 
عــــر�يـــا بــالــطــفــوف 

مـُـ�َضــّلـبــيــنـا

وقــد ذبـحـو� �لـحـ�ضـَن 
ولــم ُيــر�عـــو� 

جـَـَنـــابــك يـــــا ر�ضـــــوَل �هلل 
فـــيــنـــــــا

ففي هذه �الأبيات �لقليلة، نتجّرُع مع موالتنا �َضكينة كاأ�َس �ملر�رة، 
خ�ضو�ضًا وقد �ضهدت باأّم عينيها تلك �لفاجعة �لد�مية، ثّم توّدع 
�أباها �لذي بقَي على �لرت�ب لثالثة �أيام بال دفن �أو كفن، وبعدها 
�ملعتمة  �الأقا�ضي  حيث  �إىل  �الأبّيات  �لزينبيات  مع  �أ�ضرها  يتم 

و�ل�ضري يف �لدروب �ملوح�ضة، مقّيد�ٍت، باكياْت.
كما ونقر�أ لها )عليها �ل�ضالم( ق�ضيدتها هذه �لتي قالتها يف يوم 

عا�ضور�ء:
التعذليـــــــــــــــِه 

فهمٌّ قاطٌع ُطرَقْه   
فعيُنه 

بدمـــــــــــــــوٍع ُذّرٍف َغِدَقْة
�إنَّ �حل�ضيـــــــَن 

غد�ة �لطفِّ ير�ضقُه   
ريُب �ملنوِن 

فما �أن يخطَئ �حلدَقْة
بكفِّ �ضرِّ عبــــــــــــــــاِد �هلِل 

كلهم   
ن�ضُل �لبغايا 

دة 
ّ
دة آمنة بنت اإلمام الحسين )عليهما السالم( والمعروفة باسم )السي

ّ
في تتّبع سريع لحياة السي

كينة(، كانت كمية الحزن والفجيعة التي أحاطت بحياتها من كل جانب بعد فقدها لوالدها وأحّبتها، 
َ

س

ظهر ذلك 
ُ
ات وبعض من الشعر الذي وصلنا، أنشدته في لحظاٍت خاطفة، وي

ّ
ترجم إلى آهاٍت وأن

ُ
ت

الوجع الكامن في قلِبها.

..
ْ

كينة
َ

س
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ِق �لَف�ضَقْة وجي�ُس �ملُــــرَّ
يا �أمَة �ل�ضوِء 

هاتو� ما �حتجـــاجكُم
غدً� وجُلّـــــــــكُم 

بالـ�ضيِف قد �ضـــــــــفَقْه
�لويـــــــــُل حلَّ بكْم

�إاّل مبْن حلَقْه
متوُه  �ضريَّ

الأرمـــــــاِح �لِعدى درَقْة
يا عُن فاحتفـــلي 
طوَل �حلياِة دمًا   

ال تبــــــــِك ولدً� وال �أهاًل 
وال رَفَقْة

لكن على �بن ر�ضـوِل �هلِل
 فان�ضكبي   

قيحًا ودمعــــــــــــًا 
و�أثريهما �لَعلَقْة!

)عليه  �حل�ضن  �الإمـــام  حمّبة  عن  ــرث  �أك نعرَف  لكي  ــا  �أم
�أّمها  مكانة  وكذلك  عنده  ومكانتها  وتكرميها  لها  �ل�ضالم( 
�أبيات  فهناك  �لر�ضيع،  �هلل  عبد  بذبح  �ملفجوعة  �لرباب 

ق�ضرية قالها )عليه �ل�ضالم( بحقِّ )�َضكينتِه(:
لعمـــــرَك �أّننـي 

اُلحـّب د�رً�   
تـحّل بهـا 

�َضكيـنــُة و�لرباُب
�أحّبُهما 

و�أبــــــذُل جـلَّ مـايل   
ولـي�س لالئمـي 

فـيهـا عتاُب
ول�ضُت لهْم 

و�إن عتبو� مطيعًا 
حيـاتي 

�أو يعّليــــني �لرت�ُب
�الأوبا�س  �لقوم  توّح�س  حيث  عا�ضور�ء،  �ضبيحة  يف  وثم 
�ضيد  �أن�ضَد  و�آله(،  ر�ضول �هلل )�ضلى �هلل عليه  �أبناء  على 
�أخرى ُيخاطب بها �بنته،  �أبياتًا  �ل�ضهد�ء )عليه �ل�ضالم( 
ثم  حَمــاَل،  ال  لها  مفارٌق  وباأنه  فقده،  على  �إياها  م�ضّرً� 
�أعظم  فما  �لن�ضو�ن(،  )خــريِة  بـ  �بنته  بو�ضف  يختمها 
�مل�ضاعر �الإن�ضانية �الأبوية �لتي ترجمها �إمامنا �ل�ضهيد.. 

يقول )عليه �ل�ضالم(:
�ضيطوُل بعدي 

يا �ضكينُة فاعلمي
منِك �لبكــاُء 

�إذ� �حِلماُم دهاين
ال حترقي قلبي بدمـــعِك 

ح�ضرًة   
ي �لروُح  ما د�َم منِّ

يف جثماين
فاإذ� ُقتــــــْلُت 

فاأنِت �أوىل باّلذي     
تاأِتيـــــــَنُه 

يا خريَة �لن�ضو�ِن!
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وترجم ذلك احلب والعشق يف بناء)موكب ومنرب( ليسمعه 
القايص والداين بجدية موقفه العقائدي امللتزم الذي يرافقه 
، وال يشء يضايقه أكثر من اإلحساس بالظلم. فهو  أينام حلنّ
رجل فقري، منغمر بخطوط تطلعاته، ومدار حياته، يصارع 
غريزيا حياته الفانية، ليضمن خطًا ثابتًا عىل والية أسد اهلل 
طالب)عليه  أيب  بن  عيل  غالب  كل  عىل  الغالب  الغالب، 
السالم( ليستقرنّ عليه، وخطاب حسيني يتعامل به مع حميطه 
عن طريق حواسه -اليقينية- بمظلومية اإلمام احلسني)عليه 
وغزت  دمه،  يف  ترشبت  التي  املظلومية  هذه  من  السالم(. 
مظلوم،  لكل  ن��ارصًا  يكون  أن  أراد  وجزعًا،  حزنا  قلبه 

بكل  ونارصيه  مواليه  من  اإلم��ام  أراده  ملا  ب��ارزا  وعنونا 
األزمنة. كان حياول دون جدوى ان حيمي عشقه احلسيني 
الذي  موكبه(  خالل)منرب  من  املشؤومة  املستقبل  ريح  من 
خيلص  كي  وق��ارئ(  )كشاعر  واسعني  عاملني  بني  به  يربط 
باملوهومني  ممتلئ  يعيشه  الذي  فالواقع  ومذهبه.  لعقيدته 
خالل  من  والوهم  الواقع  فريى  الفانية..  احلياة  بحالوة 
تطلعاته البسيطة اهنام رمزان مبهامن ال يفصل بينهام إال ستار 
ق يف اعتقاده وعشقه، وتدبنّر باملعرفة كان  هالمي. وكلام تعمنّ
املنال، وكلام اقرتب يطمئن فيتجىل  طريق معشوقِه أصعب 
، وهو يردد  شمسا لن ُيطفأ ضياؤها، فينزاح عن صدرِه واهلمنّ

 أن يراه مواله شهيدا
ُ

كاَن يحلم
الى روِح الشهيِد مال  )محسن جواد كاظم الزيدي( ابي شهد 

إنه بطٌل تسامق مع نفسه كأمواج الضياء 
العالية، وس����اَل حتى المس حقيقة ان ال 
شيء يجعله من العظماء غير ألم عظيم. 
إنه واسع الخبرة فقد علمته الحياة أبجدية 
الصب����ر، فأصب����ح كالكت����اب المفت����وح؛ تميل 
إلي����ه بحب م����ن عنوانه، ما ان تش����رع في 
ح����ِه حتى يجذبك إلى عم����ق أغوارِه، 

ّ
تصف

عك 
ّ

ويش����دك إل����ى أفعال����ِه الرصين����ة، ويرو
بكل عالقاته االنسانية، ويرغمك على ان 
 األوحد الذي أسس لخدمته، 

ُ
تعرف حبيبه

وخدمة خدامه، ومواليه وعاش����قيه، ذلك 
العشق اإللهي الجامع للقلوب النقية..؟!، 
بتلقائية صوته الحسيني الشجي، وحسن 
نوياه وتخطيطاته العلنية المفعمة باألمل 

والرضا والحب. 

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

36

ـــا
ـنــ

ئــــ
دا

ـــــ
ه

ـــــ
ـــس

�ــ



امسك بقوة يا “مال محسن” بالضوء وكن من أوائل الشهداء فهنيئا   •
لمن ذهب إلى اإلمام الحسين ملطخا بدمائه

بصوته اجلهوري: 
- ورعرعُت يا سيدي للرضاعة نخياًل تشامخ... حتى متدنّ الشفاعة 

يدها ايلنّ
فتوصل اىل نتيجة  حتمية، ان االعامل هي أعىل صوتا من االقوال. 
بدأ يقارن أفعاله مع املتكربين واملغالني، واملتلونني من حوله، وهو 

يقول هلم يف قرارة نفسه:
أنا أعيش ببساطة، وانتم يف برج عال.. فيا للبعد الشاسع   -
، وانتم حتلمون  بيني وبينكم.. أنا أحلم برضا سيدي كي يشفع يلنّ
بالسلطة والتسلط .. أنا اتكلم باسم ضمريي وانتم تطلقون األنا..

ادرك بعد مراحل عديدة من صعوبة املنال والطواف اهلالمي حول 
شهيد  سيده  طريق  ان  مغريات:  من  فيها  وما  املعتقدات،  مجيع 
كربالء، هو طريق اجلنة، وعلينّه ان يكون خادمه املطيع، أن يسري عىل 
خطاه.  وبالرغم من كل ما اسسُه مع ذاته وروحه العاشقة وجعله 
شيئا ملموسا بني ذواته ومن حوله، ال جديد يفرحه، يبحث عن 
ر بنور طلعته، ان يثبت له تضحيته بال تردد أو  لقائه، يريد ان يتطهنّ
خوف.. وجعل من روحه املنتظرة، دوام الطاعة واخلدمة والترضع 

وإدمان زيارة مرقده الطاهر، منتظرا أية إشارة يطمئن هبا قلبه برضا 
ر املشهد يف ذهنه، مشهد ان يكون شهيدًا فالشهادة يف  سيدِه.. فصونّ

سبيلِه هي الوسيلة الوحيدة ان يلتقي به يف جنات اخللد.
اجلهاد  ن��داء  صوت  انطلق  حني  رسيعة،  أحالمه  ج��اءت  فجأة 
األص��وات  كل  غطى  أن��ه  لدرجة  ق��وي  داف��ئ  ص��وت  الكفائي. 
األخرى يف العامل.. وامتد فوق العراق وفوق العامل، ارغم اجلهات 
االربع عىل احلديث مهسا وعلنا، واطفأ نارهم املستعرة واجهض 
يف عقر دارهم كل املؤامرات اخلبيثة عن مقدسات العراق وحجم 
قوى االرهاب املغتصبة ألرض العراق بل اعطى درسا لن ينساه 
لصننّاع املوت العاملي وورثة قطعة الرؤوس من برابرة )داعش(.. 
أنه صوت سيد عيل السيستاين من ارض الطهارة والثورة من مكان 
الدم الذي اصبح أمة. هناك يف كربالء أعلن أنه اليوم املبارك الذي 
ينتظره بشوق. فقال يف قرارة نفسه : ها قد بدأ عرص الشهادة من 
الشهادة..  املدن عىل  املدن وتوزعت  الشهداء عىل  جديد، وتوزع 
امسك بقوة يا »مال حمسن« بالضوء وكن من أوائل شهداء الفتوى 
الكفائية املقدسة. فهنيئا ملن ذهب اىل اإلمام احلسني )عليه السالم( 

ملطخا بدمائه.
وتطوع ملتحفا بعامله االستشهادي الذي نسجه عرب خياله، حمققا 
احالمه املرتعشة منذ اطلق شعار)عزاؤنا قائم حتى ظهور القائم( 
عىل موكب أهل البيت)عليهم السالم( الذي اسسه وسط مدينته 
النارصية.. مؤمنا ان كيان )داعش( بربرية االعتقاد، خطوات الرش 
يف دمها. هم بقايا ورثة قتلة االمام احلسني )عليه السالم( حيومون 
بواباهتا  يرتصدون  االول  ها  طفنّ منذ  املقدسة  كربالء  مدينة  حول 
منتسبي  من  أبطاال  خيلق  أن  فعزم  قلبها.  خفقات  عىل  ويتنصتون 
مستعدين  ليكونوا  السالح  فنون  عىل  وتدريبهم  احلسيني،  موكبه 
عسكريا ومعنويا للجهاد، مستحرضا مشهدا حساسا من مشاهد 
بالتدريبات أكثر فأكثر  العارش من حمرم احلرام فيغرق  الشهادة يف 
ما  كل  يف  واجلدية  مالحمِه  يف  باحلكمة  املجاهدون  اليه  اشار  حتى 
م من حوله حسن النية والبساطة يف  يطرحه من تعليامت.. كان يعلنّ

العمل، مرددا معهم: 
احلياة  ه��ذه  من  اري��د  وال  أملك  ال  بسيط،  خملوق  أن��ا   -
السالم- مكتوب عليها  – وادي  أكثر من رقعة صغرية يف مقربة 

شهد-  -ابو  )حمسن  الشهيد  السالم(  )عليه  احلسني  االمام  خادم 
الزيدي(. فيشحذ بذلك اهلمم للشهادة.

متنقال  )داعش(،  إرهاب  ظلم  يقارع  وهو  بالشهادة  حيلم  وبقي   
ساعة  ازف��ت  حتى  ومنقذا  را  ومطهنّ حم��ررا  أخ��رى،  إىل  نرص  من 
2015م   /  1  /  10 السبت  يوم  صباح   كان  حمبوبه..  مع  اللقاء 
ع كل من حوله قبل أن  - املصادف 19 ربيع األول 1436ه�.. ودنّ
العظيم، فقد حاولت جمموعة من  يدخل معركة رشسة يف منطقة 
غربان )داعش( اخرتاق املنطقة، فكان هلم باملرصاد وجندل منهم 
الكثري ورفع راية احلشد الشعبي، ليعلن أمان املنطقة من الغرابان 
السود.. لكن قدره يف رفع الراية فقد أصيب إصابة بليغة، نقل عىل 
اخرتقته  الذي  رأسه  تالعب  كانت  روحه  وحني  للعالج،  اثرها 
احلسيني  باملوكب  أوصيكم  وصيته)  كانت  غادر  قناص  رصاصة 
خريا( فختم كالمه لبيك -يا حسني- وسكت قليال لينطق ببالغة 
الشهادتني ورحل مبتسام، ولسان حاله يقول: يا عيد ال تقف عىل 

الباب، تره العيد وأهل العيد غياب.

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

37



األدبية والشعرية في كربالء أيام زمان

ة منتديات ونواٍد ثقافية 
ّ

ثم

في مدينة كربالء إحدى أهم 

المدن القديمة في العراق.. 

 بنشر الوعي الثقافي 
ّ

تهتم

واقامة األماسي الثقافية.. 

وقد تبدو للوهلة االولى ان 

مثل هذه االماسي هي وليدة 

ما حصل من تغييرات بعد عام 

)2003( ولكن الحقيقة التي 

يؤكدها المؤرخ والباحث صاحب 

الشريفي حيث يقول ان “فكرة 

الملتقيات األدبية والشعرية 

والثقافية والفكرية والفنية هي 

من األفكار الرائدة في تحريك 

قضية معينة أو طرح األفكار 

أو حوارات حية فكرية كانت أو 

علمية أو أدبية بين المختصين 

بهذا المجال وهم بحاجة الى 

مزيد من التوضيح والمناقشة 

والحوار”. 

ثقافة الملتقيات
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ويضيف ان »الذين جيتمعون يف مكان وزمان معينني يستمعون 
بنتائج  وخيرجون  ويناقشوهنا  البعض  بعضهم  أطروحات  إىل 
الشعرية  املطاردات  تتخللها  عليها،  يتفق  ال  أو  اجلميع  يتفق 

واملناظرات األدبية واللغوية«.

الصحن احلسيني واللقاءات االوىل
يؤكد  الندوات  هذه  مثل  فيها  تعقد  كانت  التي  االماكن  وعن 
لعقد  آن��ذاك  معني  مكان  أو  مقر  هناك  يكن  »مل  انه  الرشيفي 
املقاهي  أو  البيوتات  بعض  يف  عدا  والثقافية  األدبية  اللقاءات 
أو  البيوت  من  معني  عدد  عىل  يقترص  ال  وكان  الدواوين،  أو 
املقاهي أو الدواوين كام اختصها البعض بل هي أكثر من ذلك 
منترشين يف عموم املدينة هنا وهناك.. املهم العربة ليست أين 
وطريقة  جتري  كانت  كيف  وانام  عددها  هو  وما  تقام  كانت 

الطرح واألسلوب آنذاك«.  
الدكتور عيل  الشاعر  الراحل  »األديب  ان  اىل  الرشيفي  ويشري 
الفتال يؤكد يف كتاب له ان اللقاءات األدبية والثقافية والدينية 
والفكرية واملطاردات الشعرية كانت تعقد  يف البدء يف الصحن 
ثم  بينهم،  فيام  احلي  للحوار  الشباب  جيلس  حيث  احلسيني 
الشعراء  من  حيرضها  وكان  املركزية  املكتبة  إىل  بعدها  انتقلوا 
الشيخ  ومرتىض  الفتال  عيل  والدكتور  النوري  عيل  واألدب��اء 
صادق وغريهم، فكان أحدهم يقوم بنظم الشعر ويعرضه عىل 
)تشابيه(  باسم  تقام مرسحيات  فكان  البيوت  أما يف  اآلخرين 
وذلك عىل شكل طرح شعري ومتثيل مرسحي لقصة استشهاد 

اإلمام احلسني وأهل بيته )عليهم السالم(«.
فيام يضيف املحامي األستاذ عبد الواحد شمس الدين انه »يف 
يلتقون عىل شكل حلقات  الناس عادة  الصحن احلسيني كان 
يف  أو  الصحن  إيوانات  يف  أو  العشاء  صالة  بعد  ولياًل  عرصًا 
آل  السادة  كغرفة  موتاهم،  لدفن  مقابر  كانت  التي  الغرف 
السادة  إيوان  واسعة، وكذلك  القبلة وكانت  باب  قرب  ثابت 
آل الدده، وقد أزيلت بعد توسيع الصحن، وإيوان آل اخلطيب 
األواوي��ن  يف  اشاهد  كنت  ما  وكثريًا  اخلطيب،  حممد  الشيخ 
منشغلون  وهم  وشعراء  وأدباء  ومعلمني  وأستاذة  دين  رجال 

يف نقاشات وأحاديث فيام بينهم«.
بيوتات ولقاءات

اذ  ذلك  بعد  توسعت  اللقاءات  »هذه  ان  يقول  الرشيفي  لكننّ 
السيد  املرحوم  الكربالئية منها بيت  البيوتات  ُتعقد يف  أخذت 

هاشم نرص اهلل وبيت املرحوم حسن عبد األمري أبو دكة، وبيت 
الوهاب،  عزي  السيد  املرحوم  وبيت  اجلبوري  عيل  األستاذ 
وغريهم«، ويشري اىل ان »املحامي األستاذ عبد الواحد شمس 
يف  تقام  كانت  التي  والفنية  األدبية  اللقاءات  عن  يذكر  الدين 
القرن  من  واخلمسينيات  االربعينيات  فرتة  يف  كربالء  بيوتات 
العرشين حيث يقول ان املرحوم حسن عبد األمري أبو دكة كان 
له نشاط أديب ملموس وواضح بحراك ونشاط األدب والشعر 
هادي  الشاعر  منهم  اللقاءات  لتلك  احلضور  ومن  بيته،  يف 
الرشبتي والشاعر عباس أبو الطوس وهذان الشاعران متميزان 
وشعرمها َذو قيمة ولكن مع األسف مل يلقيا ال يف حياهتم وال 

بعد مماهتم من تكريم يستحقوهنام«. 
جمال  يف  نشاطات  ال��وه��اب  ي  ع��زنّ »ل��ل��راح��ل  أي��ض��ًا  وك��ان 
حسن  حممد  الفنان  اجلهد  هبذا  يشاركه  وكان  وامل��رسح  الفن 
الشكرجي وحسن جلوخان عىل ما أظن، وأسسوا فرقة متثيل 
ه املرحوم السيد عزي الوهاب إىل  يف أواخر ايامهم، وقد توجنّ
مرسح األطفال وقدم نشاطاته من خالل املرسح والتلفزيون يف 

سبعينيات القرن العرشين«.
أدبية  نشاطات  هناك  »كانت  أن��ه  بقوله:  الرشيفي  ويميض 
يف  الربيد  دائ��رة  حاليا  وهو  الطالب  نادي  يف  تقام  ورياضية 
عىل  يرشفون  املدارس  ومعلمو  أساتذة  وكان  العباس،  شارع 
الشاعر  ومنهم  وأدهبم  بشعرهم  ويرفدوهنا  النشاطات  هذه 
إدارة  توىل  الذي  احلسني  مدرسة  مدير  جاسم  مهدي  األستاذ 

املدرسة بعده األستاذ حممد حسني األديب«. 
فضال عام قاله الدكتور جميد اخلطيب عن اللقاءات الفنية التي 
»كانت  أنه  من  الوهاب  عزي  املرحوم  بيت  يف  تعقد  كانت 
الوهاب  عزي  االستاذ  املرحوم  دار  يف  الفنية  اللقاءات  تعقد 
كربالء  يف  امل��رسح  واق��ع  عن  النقاش  ي��دور  دائ��اًم  كان  حيث 
كذلك كانت لتهيئة الفرص للذهاب اىل بغداد ملشاهدة بعض 
املرسحيات العربية، وكانت اجللسات أيضًا تناقش مقرتحات 
بعض النصوص سواء كانت حملية ام عاملية، وهتيئة املهرجانات 
احلضور  ضمن  من  وك��ان  وهكذا،  االخيرض  مهرجان  مثل 
اخلالق  وعبد  احلمداين  وباسم  النواب  وحيدر  اخلطيب  جميد 
اهلاشمي  وع��الء  اخلويطر  وحممد  شعبان  وحممد  املعملجي 
وأحيانا يكون اللقاء يف مرسح اإلدارة املحلية حيرضه نعمة ابو 
سبع وحسن جلوخان وعبد الكريم السامل ولطيف املعملجي 

وامحد حنيش«.
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املقاهي وامللتقيات الثقافية 
وحيدثنا الرشيفي عن االنتقال يف اقامة امللتقيات حني حتولت اىل املقاهي التي 
ويقو:  واالدب..  والفكر  الثقافة  تنتج  التي  املدارس  من  واحدة  تعدنّ  كانت 
أوضح  حيث  الشعبي(  الرتاث  ذاكرة  يف  )كربالئيون  كتابه  يف  ذلك  »ذكر  انه 
ومنها  املقاهي  يف  املدينة  وسياسيو  ومفكرو  وأدب��اء  مثقفو  جيلس  كان  كيف 
العرشين  القرن  مخسينيات  أيام  تقام  كانت  التي  احلرص  ال  املثال  سبيل  عىل 
الغربية  العباسية  )منطقة احلوض(  والواقعة يف  املشهور  الداود  مقهى عيل  يف 
املثقف  والشباب  اإلعدادية  طالب  كان  حيث  البلدة،  رشطة  مديرية  قرب 
املقهى  يرتادون  كانوا  فالطالب  آنذاك،  املقهى  ذلك  يف  يلتقون  والرياضيون 
لغرض املذاكرة ومناقشة دروسهم فيام بينهم أيام االمتحانات النهائية وكذلك 
املثقفون وأصحاب الفكر وأبرز الرياضيني يف اللواء )املحافظة(، فكان مكانًا 

هادئًا ومجياًل ُتقدم فيه اخلدمات اىل زبائنه حتى ساعات متأخرة 
من الليل وخاصة أيام االمتحانات النهائية لطلبة املدارس كام 

ذكرنا أنفًا، حيث كانوا يرتادونه للمذاكرة إىل بزوغ الفجر«. 
حممد  رؤوف  الدكتور  املعامري  »املهندس  ان  الرشيفي  ويذكر 
نادي  أعرق  يرتاده  كان  املقهى  هذا  ان  يقول  االنصاري  عيل 
يف كربالء وهو نادي اهلواة الريايض وكان النادي يضم افضل 
وقحطان  وغسان  منذر  العبيه  أب��رز  ومن  آن��ذاك،  الالعبني 

اخلطيب وأموري سمهور وحسن خملف وباقر مولوي وأمريي 
املرحوم صاحب  الكربايس.. وكذلك يف مقهى  هادي وحممد 
للشباب  لقاءات  تقام  كانت  بغداد  باب  منطقة  يف  شمطو  ابو 
تتخللها  ف واألدباء واملفكرين والسياسيني، حيث كانت  املثقنّ
السيد حييى نرصاهلل  الراحل  يديرها  الذي  نقاشات وحوارات 
والعربية  العاملية  بالسياسة  معرفية  موسوعة  الرجل  وه��ذا 
العربية  والصحف  املجالت  اقتنائه  خ��الل  من  والعراقية 
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هيكل  حسنني  حممد  مقاالت  منها  والعراقية  املرصية  وخاصة 
تبارحه جريدة األهرام  اذ ال  له منزلة خاصة لديه  حيث كانت 
وهي جريدة معروفة عىل املستوى العاملي والعريب يف احد األيام 
كان يتناقش مع اجلالسني عىل احد مقاالته وإذا خيرج رسالة من 
جعبته ُيبني فيها بأن هذه املقالة هو الذي ارسلها هليكل ونرشها 

ضمن مقالته األسبوعية«. 
وكانت »هذه النقاشات واحلوارات مل تفسد للودِّ قضية، الكل 
أصدقاء وأحباب وأخوة يف الرساء والرضاء وحتت خيمة واحدة 

اسمها الوطن«. 
وكان  الرصاف  مقهى  يف  أيضًا  تقام  »كانت  انه  قوله  ويواصل 
يتوسط الشارع الرئيس )شارع اجلمهورية(، مثل هذه اللقاءات 
األدب  رجال  ملتقى  فكان  املدينة،  ومثقفي  لشباب  املفتوحة 
أبناء  من  وأع��الم  ووجهاء  والشعر  والسياسة  والعلم  والفن 
املنطقة بشيبها وشباهبا، فكان حقًا ملتقى مجياًل يدور فيه النقاش 
والثقايف  الفكري  اإلرث  حول  الصادق،  األخ��وي  واحل��وار 
واألديب والشعري واالجتامعي للمدينة وقضايا الساعة التي متر 
بالبلد، كان اجلانب اإلنساين ال يغيب عنهم، كونه من أولويات 
احلديث بينهم، أما من املثقفني اجللساء يف هذا املقهى هم املقهى 
االسبق،  بابل  مرور  مدير  البگال  فالح  رسول  الراحل   : منهم 
جعفر  والراحل  كمونة،  احلسني  عبد  الشيخ  الراحل  واملحامي 
وزير  بدرجة  اصبح  الذي  االصل  نجفي  وهو  الذهب  حممد 
والراحل  اهلل  العبد  حسني  والراحل  السعيد  هادي  والراحل 

نوري أصالن وغريهم.
الفكرية  اللقاءات  فيه  تقام  كان  الذي  حبيب  مقهى  وكذلك 
كانوا  الذين  والسياسيني  املثقفني  ومن  واألدب��ي��ة،  والثقافية 
عزيز  فاضل  السيد  الراحل  منهم  اللقاءات  ه��ذه  حي��رضون 
زيني، واملحامي حممد عيل السعدي، والراحل وهاب الصايف، 
والراحل كريم السعود، واإلعالمي الراحل عباس محيد الدهان، 
الدين مدير إدارة معمل  الواحد شمس  واملحامي األستاذ عبد 
النسيج واليشامغ يف كربالء األسبق والراحل فاخر الزيرجاوي، 
جاسم  احل��اج  وال��راح��ل  الكلكاوي،  كريم  ب��دري  وال��راح��ل 
الكلكاوي، والراحل الشهيد السيد مهدي أبو املعايل، والراحل 
احلاج محيد كريم الكلكاوي؛ مدير بلدية كربالء األسبق ووالد 
الدكتور أمحد، واالستاذ رزاق أبو احلب، والراحل احلاج جواد 
والراحل  الشامي،  فيصل  والسيد  كاظم  احلاج  والد  اخلزرجي 

جواد أبو احلب مدير مرصف الرافدين«.

الدواوين واملدارس الدينية:
والن مساحة كربالء واسعة ثقافيًا فإن االمر مل يكن مقترصًا عىل 
املقاهي كام يقول الرشيفي بل »كانت تقام مثل هذه امللتقيات يف 
الدواوين فكانت هي األخرى مكان التقاء علامء وأدباء وشعراء 
ومثقفي وكبار ومشايخ املدينة حيث كانت تقام فيها اللقاءات 
الدينية والثقافية واألدبية والشعرية والفكرية ومنها  والندوات 
ديوان السادة آل الشهرستاين وديوان آل ثابت وديوان آل كمونة 
حممد  ودي��وان  النبي  عبد  الشيخ  ودي��وان  السعدي  آل  ودي��وان 

السعد وغريها«. 
ويذكر الرشيفي انه »يقال ان هناك امرأة كربالئية دفعتها غريهتا 
أن  الوطني  واجبها  دعاها  مما  الربيطاين  االحتالل  أيام  الوطنية 
تذهب إىل ديوان الشيخ فخري كمونة وألقت شيلتها )مخارها( 
عىل األرض مغيظة وقالت له أين شيمة الرجال وبلدنا حمتل من 
قبل الكفار، وإلقاءها أبيات شعر مؤثرة )أهزوجة( شاع صيتها 
َمتُه هذه املرأة الشجاعة وقرر الشيخ فخري بعدها  وقتها مما َشيَّ
آنذاك، وقد  العرشين )1920(  ثورة  ثوار  الفعلية مع  املشاركة 
شارك يف الذهاب إىل اجلنوب مع املتطوعني الكربالئيني لنرصة 

الثوار ولداها أحدمها استشهد«. 
هذه  مثل  عن  الدين  شمس  الواحد  عبد  املحامي  ث  ويتحدنّ
الطويل  تارخيها  مدى  عىل  كربالء  »كانت  فيقول:  النشاطات 
مركزًا للنشاط األديب والثقايف وكانت املدارس الدينية العديدة 
املدينة  ودواوين وجهائها وشيوخها وصحن وايوانات ومقابر 
مكانانّ  احلسيني  املرقد  يف  اخلطيب  وآل  ثابت  آل  السادة  كأمثال 
الدواوين  العديد من هذه  اىل »وجود  النشاطات«، مشريًا  هلذه 
الشهرستاين  السادة آل  الرشدي وكذلك ديوان  بينها ديوان آل 
بالقرب من باب السدرة وديوان الشيخ عبد النبي البيضاين يف 
السعدية، وديوان حممد السعد وديوان دار حممد حسني  منطقة 
يف  يقع  كان  الذي  الشهرستاين  السيد  ديوان  عن  فضاًل  احلفار 
بداية شارع السدرة وديوان آل ثابت الواقع يف حملة باب الطاق 
ورابطة الفرات االوسط حيث شكلت سنة 1956م حتى سنة 
1959م من السادة مرتىض الوهاب وصدر الدين الشهرستاين 
ومرتىض القزويني وحسن الشريازي وحسني فهمي اخلزرجي 
د  ويؤكنّ وآخرون«،  طعمة  آل  هادي  وسلامن  سامل  املجيد  وعبد 
مثقفني  ُدور  يف  تقام  التي  سواء  امللتقيات  من  الكثرَي  »هناك  ان 

ورجال دين او مقاٍه او مكتبات«.
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تعاطي المخدرات

سيكولوجية 

املتخصصون  العلامء  يتفق عليه  مل نجْد تعريفًا عامًا جامعًا 
وجالء،  بوضوح  املخدرة  امل��واد  مفهوم  يوضح  بحيث 
االصطالحية  التعريفات  من  جمموعة  هناك  ك��ان  وإن 
التي  امل��ادة  بأهنا:  املخدرات  فت  ُعرنّ حيث  للمخدرات، 
يؤدي تعاطيها إىل حالة ختدير كيل أو جزئي مع فقد الوعي 
أو دونه، وتعطي هذه املادة شعورًا كاذبًا بالنشوة والسعادة، 

مع اهلروب من عامل الواقع إىل عامل اخليال. 
أو هي كل مادة خام أو مستحرضة حتتوي عىل جواهر منبهة 
أو مسكنة من شأهنا إذا استخدمت يف غري األغراض الطبية 
ي إىل حالة من التعود واإلدمان  والصناعية املوجهة أن تؤدنّ

عليها مما يرض بالفرد واملجتمع جسميًا ونفسيًا واجتامعيًا. 
ف أيضًا بأنه كل مادة تؤدي إىل افتقاد قدرة اإلحساس  ويعرنّ
ملا يدور حول الشخص املتناول هلذه املادة أو إىل النعاس، 

مضعفة  جواهر  عىل  املادة  هذه  الحتواء  النوم  إىل  وأحيانًا 
أو مسكنة أو منبهة، وإذا تعاطاها الشخص بغري استشارة 

الطبيب املختص أرضته جسميًا ونفسيًا واجتامعيًا.
وتصفيته  املجتمع  بناء  أجل  من  الظاهرة  هذه  مكافحة  إن 
االستعامر  خلفها  التي  احلادة  املشكالت  من  واحدة  من 
العرشين،  القرن  من  اخلمسينيات  منذ  العربية  البالد  يف 
والتي أعاقت نموها وتقدمها وسعادة افرادها زمنًا طوياًل، 
وأخرت بلوغنا للصحة النفسية والبدنية واالجتامعية، فهو 
من  الكثري  يف  األف��راد  من  الكثري  ختص  عامة  ظاهرة  يعد 
املناسبات ويف قطاعات خمتلفة.. وإْن تفاوتت يف درجات 
أبعاد متعددة اجلوانب فهي  االنتشار. وهذه املشكلة ذات 
أو نفسية  تبدأ بمشكلة فردية شخصية جسمية  وان كانت 

أو اجتامعية فهي تفصح عن أبعاد متعددة:
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1- مشكلة ذات بعد قانوين:
إن تعاطي املخدرات مشكلة قانونية وذلك ألن األفراد 
سواء أكانوا من املتعاطني أو التجار إنام يصطدمون من 
وقت آلخر بقوانني املجتمع مستهينني بام تنطوي عليه 
هذه القوانني من أساليب رادعة تلقي هبم يف السجون 
هلا  وتعطيل  البرشية  القوى  لبعض  ضياع  ذلك  ويف 
وتعطيل لقوى الدولة فيام تنفقه من جهد ومال يف سبيل 

اإلجراءات القانونية املختلفة للمكافحة والعقاب. 
2- مشكلة ذات بعد جسمي ونفيس:

أصبح تعاطي املخدرات مشكلة صحية تتعلق باجلانب 
اجلسمي من ناحة وباجلانب النفيس من ناحية أخرى، 
املختلفة من حيث  تؤثر سلبًا عىل أجهزة اجلسم  فهي 
السيكولوجي  اجلانب  ويف  والنشاط،  واحليوية  القوة 
يؤدي لعديد من االضطرابات النفسية واالنفعالية كام 
التوافق  سوء  إىل  ويؤدي  العقلية  الوظائف  عىل  يؤثر 

النفيس والتكيف االجتامعي.
3- مشكلة ذات بعد اقتصادي:

اقتصادي  بعد  ذات  املخدرات  تعاطي  ظاهرة  تعد 
وهو عىل قدر كرب من األمهية بالنسبة للفرد من ناحية 
وبالنسبة للمجتمع من ناحية أخرى، فاألموال الطائلة 
التي ينفقها املتعاطون عىل املخدرات وكذلك ما تنفقه 
الدولة يف املكافحة والعقاب يمكن ان تساهم يف حتقيق 
خسارة  واملتعاطون  واملجتمع،  لألفراد  ورخاء  تنمية 
قوة  كوهنم  حيث  من  أنفسهم   وع��ىل  املجتمع  عىل 
اجلرائم  من  أنواع  انتشار  إىل  يؤدي  كام  انتاجيًا  معطلة 

كالرسقة لتلبية احلاجة لطلب املخدر كمثال.
4- مشكلة ذات بعد سيايس:

والتارخيية  االجتامعية  الدراسات  من  العديد  كشفت 
بقوى  عالقة  هلا  املخدرات  تعاطي  ظاهرة  انتشار  إن 
ال��دول  من  الكثري  تاريخ  من  يتضح  كام  االستعامر 
التي وقعت حتت براثنه بغية انتشار الضعف واملرض 
واالستكانة بحيث ال يسمح لتلك الشعوب بمقاومته 

واملطالبة برحيله وبخاصة كل املجتمعات العربية.
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السفير الثاني لإلمام المهدي )عليه السالم(

إشراقة نورانية تشّرفت باألمل الموعود

الشيخ محمد بن عثمان بن سعيد العمري األسدي المعروف ب� )الخالني( نسبة لعمله في بيع )الخّل(، 

بأبي جعفر  ى 
َّ
كن

ُ
والم السالم(،  )عليه  المهدي  لإلمام  النيابة  ة 

ّ
 ألداء مهم

ً
تسترا به  يكتسب  كان  حيث 

العمري هو السفير الثاني وابن السفير األول لإلمام المهدي )عجل الله تعالى فرجه الشريف(، استلم 

تب مصنفة في الفقه جمع فيها أحاديث اإلمام الحسن 
ُ
السفارة بعد وفاة أبيه )عثمان بن سعيد(، له ك

أبيه بمهام  تاريخ والدته، وقد قام بعد وفاة  المهدي )عليهما السالم(، ولم يصلنا  العسكري واإلمام 

ة سفارته أربعين سنة، من )265 ه� إلى 305 ه�(.
ّ
السفارة، حيث كانت مد
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لقبه
هو  قيل  ين(،  )اخل��النّ ب�  العمري  عثامن  بن  حممد  الشيخ  اشتهر 
أننّه  وال��زوراء  الكرخ  فضالء  بعض  وزعم  اخلوالين،  ف  مصحَّ
ًا  ين( نسبًة إىل بيعه اخللنّ حيث كان يكتسب به تسرتُّ ب ب� )اخلالنّ ُلقِّ
بالكسب عن بعض املتعصبني من أهل اخلالف، وقيل: إننّ من 
حلمه وورعه وعقليته اجلبنّارة ووداعته وصفائه فكان ال حيمل 
وصديق،  وصاحٌب  إنسان  لكلنّ  ِخلٌّ  فهو   ، قطنّ أحٍد  حقدًا عىل 
مما  فذلك  ووثاقته  عدالته  ا  أمنّ ين(،  )اخِلالنّ ب�  النَّاس  عند  فاشتهر 
املمدوحني  األربعة  الوكالء  ذكروا:  فقد  الطائفة،  عليه  اتفقت 
الشيخ  ذكر  وقد  وجاللتهم،  وأمانتهم  عدالتهم  عىل  املتنّفق 
الطويس يف كتابه الغيبة عند حديثه عن األشخاص الذين اعتمد 
عليهم اإلمام العسكري فقال: وهم مجاعة كان احلسن بن عيل 
هم أمناء له يف وقته، وجعل إليهم النظر  هلم يف حياته، واختصنّ عدنّ
كأيب  وأعياهنم،  وأنساهبم  بأسامئهم  بأموره  والقيام  أمالكه،  يف 
بن عثامن  أيب جعفر حممد  وابنه  السامن،  بن سعيد  عمرو عثامن 

بن سعيد.

سفارته
عينّنه اإلمام املهدي )عليه السالم( سفريًا ثانيًا له، وقائاًم بأعامله، 
العمري،  سعيد  بن  عثامن  الشيخ  أبيه  ل  األونّ السفري  وفاة  بعد 
املهدي  اإلمام  إليه  وأرسل  سنة،  أربعني  سفارته  ة  مدنّ وكانت 
يه فيه بوفاة أبيه، ويثني عليه قائاًل:  )عليه السالم( إليه كتابًا، يعزنّ
)وكان من كامل سعادته أن رزقه اهلل ولًدا مثلك، خيلفه من بعده، 

م عليه(. ويقوم مقامه بأمره، ويرتحنّ

رؤيته لإلمام املهدي )عليه السالم(
ُسئل العمري: هل رأيت صاحب األمر؟ 

يقول:  وهو  احل��رام،  اهلل  بيت  عند  به  عهدي  وآخر  نعم،  قال: 
يف  الكعبة  بأستار  قًا  متعلنّ ورأيته   ... وعدتني  ما  يل  أنجز  اللهم 
واهلل  وقال:  أعدائك،  من  يل  انتقم  اللهم  يقول:  وهو  املستجار 
الناس  يرى  سنة،  كلنّ  املوسم  ليحرض  األمر  هذا  صاحب  إننّ 

ويعرفهم، ويرونه وال يعرفونه.
املهدي  اإلمام  اختاره  أن  مكانته  وعظيم  شأنه  سمونّ  يف  ويكفي 
الشيعة  علامء  من  كوكبة  وجود  مع  عنه،  سفريًا  السالم(  )عليه 
وخيارهم، وكانت له مكانة كربى عند الشيعة، وقد امجعوا عىل 

عدالته ووثاقته وأمانته.
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من أقوال األئّمة )عليهم السالم( فيه
� قال اإلمام احلسن العسكري )عليه السالم(: العمري � أي 
يان، وما قاال  يا فعننّي ُيؤدنّ عثامن بن سعيد � وابنه ثقتان، فام أدنّ
ام الثقتان املأمونان. فعننّي يقوالن، فاسمع هلام وأطعهام، فإهننّ

اه  د � وقنّ � قال اإلمام املهدي )عليه السالم(: واالبن � أي حممنّ
اهلل، مل يزل ثقتنا يف حياة األب ريض اهلل عنه وأرضاه، ونرضنّ 
يأمر  أمرنا  وعن  مسده،  ويسدنّ  جمراه،  عندنا  جيري  وجهه، 

ه اهلل. االبن، وبه يعمل، توالنّ
وقال )عليه السالم( أيضًا: أجزل اهلل لك الثواب، وأحسن 
وأوحشنا،  فراقه  وأوحشك  ورزئنا،  رزئت  العزاء،  لك 
اهلل  رزقه  أن  سعادته  كامل  من  وكان  منقلبه،  يف  اهلل  ه  فرسنّ
بأمره،  عزنّ وجلنّ ولدًا مثلك خيلفه من بعده، ويقوم مقامه 
طينّبة  األنفس  ف��إننّ  هلل،  احلمد  وأق���ول:  عليه،  ��م  وي��رتحنّ
أعانك  وعندك،  فيك  وجلنّ  عزنّ  اهلل  جعله  وما  بمكانك، 
وليًا وحافظًا  لك  اهلل  وكان  ووفنّقك،  اك وعضدك  وقونّ اهلل 

وراعيًا وكافيًا ومعينًا.
عنه،  اهلل  ريض  العمري  عثامن  بن  د  حممنّ ا  وأمنّ أيضًا:  وقال 

وعن أبيه من قبل، فإننّه ثقتي، وكتابه كتايب.

وفاته )ريض اهلل عنه(
ُتويفنّ )ريض اهلل عنه( يف 30 مجادى اأُلوىل 305ه�، وُدفن 
ين،  اخلالنّ اجلامع  يف  ُيزار  معروف  وقربه  بغداد،  بالعاصمة 
وورَد أنه عندما تويف أبو جعفر العمري )رضوان اهلل تعاىل 
املوضع  يف  الكوفة  باب  شارع  يف  والدته،  عند  ُدِفن  عفيه( 
اآلن مشينّد معروف  فيه، وقربه  ُدوُره ومنازله  الذي كانت 
حياته  خالل  له  وكانت  ك،  التربنّ لطلب  ُيزار  ين(  )اخل��النّ ب� 
املوالني  مجيع  وك��ان  الشيعة،  عند  كربى  منزلة  الرشيفة 
اإلمام  أعلمه  وقد  وأمانته،  وثقته  عدالته  عىل  جمتمعني 
للموت،  نفسه  فهينّأ  وفاته  بزمن  السالم(  )عليه  املهدي 
بأمر  النوبختي  روح  بن  احلسني  الشيخ  خلفه  إىل  وأوىص 

من اإلمام املنتظر )عليه السالم(.
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قيَل عنه
جعفر  أيب  إىل  صدر  الذي  التوقيع  عن  احلمريي  جعفر  بن  اهلل  عبد  عن  الصدوق  الشيخ  ذكر 
بالتنّعزية بوالده فقال احلمريي: قال: خرج التوقيع إىل الشيخ أيب جعفر حممد بن عثامن بن سعيد 
العمري يف التعزية بأبيه، ويف فصل من الكتاب: )إننّا هلل وإننّا إليه راجعون تسلياًم ألمره ورىض 
السالم(،  )عليهم  بأوليائه ومواليه  اهلل وأحلقه  فرمحه  أبوك سعيدًا ومات محيدًا  بقضائه، عاش 
فلم يزل جمتهدًا يف أمرهم، ساعيًا فيام يقربه إىل اهلل )عز وجل( وإليهم، نرضنّ اهلل وجهه، وأقاله 
عثرته(، وقد ورد نص يف فصل آخر من التوقيع الرشيف عىل كون حممد بن عثامن يقوم مقام 
فراقه وأوحشنا،  العزاء، رزئت ورزئنا وأوحشك  لك  الثواب وأحسن  لك  اهلل  أجزل  والده: 
ه اهلل يف منقلبه، كان من كامل سعادته أن رزقه اهلل تعاىل ولدًا مثلك خيلفه من بعده، ويقوم  فرسنّ
مقامه بأمره، ويرتحم عليه، وأقول احلمد هلل، فإننّ األنفس طيبة بمكانك، وما جعله اهلل عز وجل 

فيك وعندك، أعانك اهلل وقواك وعضدك ووفقك، وكان لك وليًا وحافظًا وراعيًا وكافيًا.
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ال��رتاب  حت��ت  م��ط��م��ورًا   ، بنيانه  ك��ان  بعدما 
خالل  هتديمه  إثر  طويلة،  لسنوات  واألنقاض 
احلملة الوهابية عىل املقابر الرشيفة يف مكة املكرمة 
رة، تعود معامل مسجد السيدة فاطمة  واملدينة املنونّ
الزهراء )عليها السالم( للظهور من جديد، بعد 

إزاحة الركام عنه.
للسيدة  ُينسب  الذي  املبارك،  املسجد  هذا  وُيعدُّ 
السبعة  املساجد  أحد  السالم(،  )عليها  الزهراء 
التي صىل فيها رسول اهللنّ )صىل اهللنّ عليه(، وكان 
املسجد  وإظهار  ال��رتاب،  أك��وام  حتت  مطمورًا 
اآلن  جت��ري  فيام  وحم��راب��ه،  القديمة  بأساساته 
محالت تطوعية لرتميمه والعناية به ليكون معلاًم 
من معامل السرية النبوية وذكر آل البيت األطهار 

)عليهم السالم(.
املساجد  افتتاح  بإعادة  مطلعة،  مصادر  وأفادت 
اخلندق،  ملوقع  الغربية  اجلهة  من  الواقعة  السبعة 
املحيط  للرؤيا  املانع  الزجاج  إزال��ة  عن  فضاًل 
بسياج مقربة سيدنا محزة وشهداء أحد )رضوان 

اهلل تعاىل عليهم(.
واملساجد  األط��ه��ار  األئ��م��ة  قبور  ضت  وتعرنّ
الغرقد ومناطق  بقيع  الشهداء يف  القديمة وقبور 
أي��دي  ع��ىل  مستمرة  ه��دم  حل��م��الت  أخ���رى، 
القبور  تشييد  أن  بدعوى  التكفريية،  اجلامعات 

رشك باهلل )سبحانه وتعاىل(.

 )عليها السالم( تظهر من جديد

معالم مسجد السيدة الزهراء
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شاءت األقدار اإلهلية، أْن يكون للشابة البيالروسية 
املقدسة، وهناك ويف  إىل مدينة مشهد  زيارة  )ديانا( 
حلظٍة فارقة بحياهتا، شاهدت بعينيها مجال احلرضة 
عن  وتعلن  آمن  بقلب  لتدخلها  سة،  املقدنّ الرضوية 

اعتناقها للمذهب الشيعي األصيل.
اعتناق  بيان،  يف  املقدسة  الرضوية  العتبة  وأعلنت 
مذهب  لرحاب  ودخوهلا  املسيحية لإلسالم  الشابة 
برجال  التقت  حيث  السالم(،  )عليهم  البيت  أهل 
دين من داخل العتبة الرضوية املقدسة، أجابوا عن 
وأخالقه  اإلسالم  خيصنّ  بام  طرحتها،  التي  أسئلتها 

ومبادئه.
وأضاف البيان، »أن الشابة البيالروسية وبعد الكثري 
من البحث والدراسة، وجدت أن اإلسالم والشيعة 

مها أفضل املامرسات الدينية وأكثرها اكتاماًل«.
العتناقها  الشابة  »إع��الن  أن  إىل  البيان  ولفت 
لإلسالم وترديدها الشهادات الثالث، جرى وسط 
حفل هبيج، حيث تم إهداؤها بعض اهلدايا املباركة 

ة من قبل العتبة الرضوية املقدسة«. والكتب املهمنّ

نقل  إكامهلا  عن  األس��رتايل«  الشيعة  »ملتقى  مؤسسة  أعلنت 
يف  السالم(  )عليهم  البيت  أهل  ملسجد  املجاور  املبنى  ملكية 
الطاهرة  العرتة  أتباع  ينفع  بام  نشاطاته  لتوسعة  ملبورن،  مدينة 

يف البالد.
)سبحانه  اهلل  من  وبفضٍل  »بحمٍد  بيان:  يف  املؤسسة  وقالت 
وتعاىل( فقد جرى نقل ملكية املبنى املجاور ملسجد أهل البيت 
)عليهم السالم( لُيضاف إىل ملكيات اجلالية الشيعية يف مدينة 

ملبورن«.
وأضاف البيان بأن »املسجد تم تسجيله باسم مؤسسة )ملتقى 
أبناء  أمام  وفتحه  املبارك  املسجد  لتوسعة  األس��رتايل(  الشيعة 

اجلالية يف الشيعية يف مدينة ملبورن وإقامة الشعائر املقدسة«.
ملكًا  سيكون  اجلديد  واملبنى  »املسجد  أننّ  إىل  البيان  وأش��ار 
عات  املدينة، حيث تم رشاؤه عرب تربنّ الشيعية يف  عامًا للجالية 

املحسنني واخلريين من أبناء اجلالية«.
طارق  املحامي  األسرتايل،  الشيعي  امللتقى  مؤسسة  وشكرت 
اجلديد،  املبنى  ملكية  نقل  مبهمة  للقيام  ع  »تطونّ الذي  األمني، 
وبذله جهودًا كبرية لتاليف بعض العراقيل القانونية التي كادت 

سة. ر املهمة لفرتة أطول« بحسب بيان املؤسنّ تؤخنّ

إكمال نقل ملكية المبنى المجاور 

لمسجد أهل البيت )عليهم السالم( 

في ملبورن
تعتنق اإلسالم في ضريح 

اإلمام الرضا )عليه السالم(

“شابة بيالروسية” 
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املحور  هي  الصالة  أّن  عىل  الساموية  األديان  مجيع  اتفقت  َوَقد 
ما  ِمن ِخالل  الّتكامل  َنحو  الوسائل  أفضل  وأهّنا من  وامُلرَتكز 
الُقرب اإلهلي.  َمراتب  َمنَهٍج روحٍي ُيفيض اىل أعىل  ُتَقّدُمه ِمن 
األسَلم  والطريق  األقَوم  الّسبيل  وهَي  الدين  َعمود  فالصالُة 
والّكامالت  الّرفيعة  الــّدرجــات  لَِكسب  اأَلعــَظــم  واملــعــراج 
بأعىل  والفوز  العبودية  مراتب  اعلی  نيل  أجل  من  الَوسيعة 
َدَرجات الّتكامل الوجودي، َفقد ُروي َعن َرسول اهلّل صىّل اهلّل 
عليه وآله أّنه قال: )إّن عمود الدين الّصالة وهي أَول ما ُينَظر 
فيه من عمل ابن آدم، فإن صّحت ُنِظَر يف عمله وإن مل َتِصحَّ مل 

ُينَظر يف بقّية عمله1(.
َلَقد أوىل القرآن الكريم أمهّيًة بالغًة للصالة، َفهي من أعظم ما 
َتَقّرب به امُلَتَقربون وَتَوّسل به امُلَتوّسلون، َفهي ِمعراُج الّسالكني 
ِفْعَل  إَِلْيِهْم  ﴿َوَأْوَحْيَنا  العاملني  َرّب  ِمن  َوَأمٌر  امُلحبني  َوَطريق 
َشائِع  أَقّرهْتا  73[.عبادة  ]األنبياء:  اَلِة﴾  الصَّ َوإَِقاَم  اِت  اخَلرْيَ
﴿َربِّ  يقول:  السالم  عليه  فإبراهيم  األنبياء،  هلا  َوَدعا  الّسامء 
ْل ُدَعاِء﴾ ]إبراهيم:  َنا َوَتَقبَّ تِي  َربَّ يَّ اَلِة َوِمن ُذرِّ اْجَعْلنِي ُمِقيَم الصَّ
﴿َوَكــاَن  بالصالة:  أهله  يأمر  السالم  عليه  وإسامعيل   ،  ]40
]مريم:  َمْرِضيًّا﴾  ِه  َربِّ ِعنَد  َوَكاَن  َكاِة  َوالزَّ اَلِة  بِالصَّ َأْهَلُه  َيْأُمُر 
بالصالة  السالم  عليهام  وهاروَن  موسى  تعاىل  اهلُل  َوَأَمَر   ،]55
آ لَِقْوِمُكاَم بِِمْصَ ُبُيوًتا  فقال: ﴿َوَأْوَحْيَنا إىَِلٰ ُموَسٰى َوَأِخيِه َأن َتَبوَّ
أّن  87[.ثم  ]يونس:  اَلَة﴾  الصَّ َوَأِقيُموا  ِقْبَلًة  ُبُيوَتُكْم  َواْجَعُلوا 
اهلل جّل وعال قد أخذ الَعهد عىل َبني إرسائيل َوَوَعَدهم باملغفرة 
َأَخَذ  ُسل: ﴿َوَلَقْد  الرُّ أقاموا الصالة واّتبعوا  ُهم  إْن  والرضوان 
 ُ اهللَّ َوَقاَل    َنِقيًبا  َعرَشَ  اْثَنْي  ِمْنُهُم  َوَبَعْثَنا  ائِيَل  إرِْسَ َبنِي  ِميَثاَق   ُ اهللَّ
بُِرُسيِل  َوآَمنُتم  َكاَة  الزَّ َوآَتْيُتُم  اَلَة  الصَّ َأَقْمُتُم  َلئِْن    َمَعُكْم  إيِنِّ 
َئاتُِكْم  َرنَّ َعنُكْم َسيِّ َكفِّ ُ َ َقْرًضا َحَسًنا ألَّ ْرمُتُوُهْم َوَأْقَرْضُتُم اهللَّ َوَعزَّ
لَِك  اُر  َفَمن َكَفَر َبْعَد َذٰ هْنَ تَِها اأْلَ ِري ِمن حَتْ ُكْم َجنَّاٍت جَتْ ْدِخَلنَّ َوأَلُ
عليه  وعيسى    .]12 ]املائدة:  بِيِل﴾  السَّ َسَواَء  َضلَّ  َفَقْد  ِمنُكْم 
ِ آَتايِنَ  السالم َنَطَق بالصالة وهو يف املَهد قائاًل: ﴿َقاَل إيِنِّ َعْبُد اهللَّ
اْلِكَتاَب َوَجَعَلنِي َنبِيًّا * َوَجَعَلنِي ُمَباَرًكا َأْيَن َما ُكنُت َوَأْوَصايِن 

َكاِة َما ُدْمُت َحيًّا ﴾ ]مريم: 31-30[. اَلِة َوالزَّ بِالصَّ
الدين  َعمود  أهّنا  واألحاديث  الروايات  أّكَدت  كام  والصالُة 

وأساسه املَتني، وأهّنا مَن الّدين كالرأس من اجلسد فهي ُتَوّحد 
َوَقلبًا وروحًا لَينال بذلك أعىل َدرجات  اإلنسان َجَسدًا َوَعقاًل 
العبودية، فالصالة هَي من أعظم العبادات وأشفها ملا حتويه من 
تكريس حلالة اخلضوغ والتذلل والعبودية هلل تعاىل، َفُكل أفعاهلا 
فلسفية  أبعادًا  حَتوي  وتشهد  وسجود  وركوٍع  وذكٍر  قياٍم  من 
َوَمداليَل روحية وآثارًا َمعنوية تسري باملصيل نحو أعىل درجات 
التوحيد والّتحرر من قيود األنى والّتكرب والغرور واخلروج من 
ِسْجِن ِضيِق ِعباَدة اهَلوى اىل َفَضاء ِعبادة اهلل َوحَده، إّنه التَّسليم 
الكامل لإلنسان بعقله وَقلبه َوَنفسه وكيانه هلل تعاىل وحده )إيِنِّ 
َأَنا  َوَما    َحنِيًفا  ْرَض  َواأْلَ اَمَواِت  السَّ َفَطَر  ِذي  لِلَّ َوْجِهَي  ْهُت  َوجَّ
َوحَدها  هَي  الطاهرة  فاُلقلوب  ]األنعام:79[،  ِكنَي(  امْلُرْشِ ِمَن 
التي َتأَنُس بذكر اهلل، وألّن الصالة هَي ِفعٌل ُمَتكرر َوِذكٌر دائم 
لُتَنّبه  تعاىل  هلل  اىل  به  ُيَتَقّرب  ما  أفضل  من  تعترب  فإهّنا  تعاىل  هلل 
املؤمن َوَترَفَع عنه َغشاوة الَغفلة َوَتغسل َقلَبه ِمن َعالئِق الُدنيا 

َفيكون الَقلُب طاهرًا نقيًا عامرًا بذكر اهلل. 
الصالُة إذن هَي َتزكَيًة للنفس وتنزهيًا هلا من الكربياء والتعايل، 
للذات  وَتنقيٌة  لآلخرين،  واحلب  التواضع  لفضيلة  وغرسًا 
البرشية من كّل األدران والّشوائب والّرواسب الدنوية لَتجَعَل 
سلوكه  َمَع  َوُمنَسجاًم  ُمَتامثاًل  للَفرد  اإلنساين  واملكنون  الّذات 
للمؤمن  حقيقيا  معراجا  بذلك  ولتكون  اخلارجي،  وتعامله 
الُوجود  َحقيقة  لُِيدِرَك  والكامل،  والّصفاء  هر  الطُّ َمراتب  َنحَو 
من خالل ارتباطه بعامل الّنعيم والَطمأنينة، قال اهلل تعاىل: )اْتُل 
َتْنَهٰى  اَلَة  الصَّ إِنَّ  اَلَة  الصَّ ــِم  َوَأِق اْلِكَتاِب  ِمَن  إَِلْيَك  ُأوِحــَي  َما 
َتْصَنُعوَن(  َما  َيْعَلُم   ُ َواهللَّ َأْكرَبُ   ِ اهللَّ َوَلِذْكُر  َوامْلُنَكِر  اْلَفْحَشاِء  َعِن 

]العنكبوت: 45[.
بالّتوجه  وامُلَتمّثل  واجّلسد  الّروح  َبني  والّتالُحم  اإلندماج  إّن 
الّقلبي واخُلُشوع الّروحي املمزوج بأفعال َجَسدّية حَتِمل ِمعايٍن 
والَعَلن،  الرّس  والباطن،  الّظاهر  فيها  َيَتَوّحد  َعميقة  َفلَسفّية 
الّشكل واملَضمون ليعطي الصالة بذلك موقعًا رياديًا بني باقي 
هبا  والّسري  الّنفس  َتربَية  يف  األعامل  أفضل  ولتكون  العبادات، 
َنحو مراتب الّتكامل، فجاء األذاُن واإلقامة لتكون شاهدًا عىل 

أّن الصالة هي َخرُي الَعَمل.
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والِفناُء يف الّذات اإلهلية َمرَتَبة عظيمة قد َيَناهلا امُلصيل عندما 
َيِقُف َبني َيَدي اهلل بُِحٍب َوَشوق َوُحضوَر َقلب، حينام َيرسي 
َوَهيَمَنًة  َوالَيًة  َيمَتلك  حيَنام  بدنه،  أجزاء  مجيِع  اىل  اخُلشوع 
اهلل  َيكون  َمرَتَبًة  اىل  َسَيِصُل  عندها  َوَمشاِعِره،  أفكاره  عىل 
َطرَفة  عنه  َيْغَفل  َفال  سواه  َشيئا  َيرى  ال  َعينيه،  َنصَب  فيها 
عني أبدا، َفينال امُلصيل بذلك مرتبة الطمأنينة ﴿َأاَل بِِذْكِر اهلّلِ 

َتْطَمئِنُّ اْلُقُلوُب﴾ ]الرعد :28[.
إّن مجيع مراتب التوحيد اإلهلي َتَتجىّل بأهبى وأسمى َمعانيها 
وعمق  الصالة  فحقيقة  َرّبه،  َيَدي  َبني  امُلؤمن  َيِقُف  عندما 
فحواها إنام هي من أجل نيل القرب اإلهلي فكانت بذلك 
تتحقق  حتى  تتحّقق  ال  املعراجية  وهذه  للمؤمن،  معراجًا 
أركان الصالة وَيَتّم اإلتيان هبا بأحسن وجه وأفضل صورة، 
الَفلَسَفيَة  األبعاد  لِتِبيان  َسَنسعى  امُلقَتَضب  الّبحث  ويف هذا 
اإلحرام  تكبرية  وهي:  الصالة  يف  أجزاء  لثالثة  والّروحية 

والركوع والسجود.
ُتْفَتَتُح بَتكبرية اإلحرام َوهي َقول »اهلل أكرب«، َفَعىل  الصالُة 
امُلصيّل أواًل أْن َيِقَف َبني َيَدي اهلل ُمسَتشعرًا َعَظَمته َوَكربياءه 
َوَجرَبوته ، َوَحرّي بَِمن َيقف َبني يدي رب األرباب ومالك 
ويمأل  واألوهام  اخَلياالت  كّل  ِمْن  َعَقَله  ُيفِرَغ  أْن  الرقاب 
َقلَبه بالّشوق والّرغبة يف لقاء اهلل وُيَطّهره من ُكّل ما ُهَو دون 
َتنتابه الَغفَلة  اهلل لَِينُطق بعبارة » اهلل أكرب«. وألّن امُلصيّل قد 
واخلشوع،  الَقلب  حضور  فيفقد  الَصالة  أجزاء  بعِض  يف 
كوع،  للرُّ َتكبريًة  لَيضيَف  الرّشعي  اإلستحباب  جاء  لذا 
وتكبريتني للسجدتني، وتكبريا للتشهد، من أجل أن يكون 
القلب مشدودًا َنحو اهلل وأّن كلُّ يَشء خاضٌع إلرادته فهو 
أكرُب وأعَظُم مْن كّل ما ُيلهي الَقلب ِمن َعالئق وَهواِجَس 
َفَيسُلب منه لّذة مناجاته، لتأيت عبارة اهلل أكرب َكُمنّبه َوُمذّكر 
لَِيسَتعيَد ُحضور الَقلب وَيَتَهيأ ملرحلة الركوع أو السجود. 
فعن اإلمام الرضا )عليه السالم(، وقد ُسئل عن استحباب 
رفع اليدين يف التكبري قال: )إّنام ترفع اليدان بالتكبري؛ ألّن 
والتّضع....  والتبّتل،  االبتهال،  من  رضٌب  اليدين  رفع 

وألّن يف رفع اليدين إحضار النّية، وإقبال القلب...2(.

ومعاٍن  أرساٌر  فيه  الــصــالة  أركـــان  مــن  ركــن  ــوُع  ــرك وال
وانعكاساٍت روحّية َومعنوّية كثرية، وهو يف األصل َمنَهَج 
ُه َوَخرَّ  وطريَق الّتوبة واإلستغفار إىل اهلل تعاىل، ﴿َفاْسَتْغَفَر َربَّ
َراِكًعا َوَأَناَب﴾ ]ص: 24[، َوَكيفّيته َوَرَدت يف حديٍث َعن 
أيب َجعفر عليه السالم قال: )إذا أردت أن تركع... وتصف 
ن  ومُتكِّ شــرب،  قــدر  بينهام  جتعل  قدميك  بني  ركوعك  يف 
ركبتك  عىل  اليمنى  يدك  وتضع  ركبتيك،  من  راحتيك 
الركبة،  بأطراف أصابعك عني  وبلغ  اليرسى،  قبل  اليمنى 
وفّرج أصابعك إذا وضعتها عىل ركبتيك وأقم صلبك ومّد 

عنقك وليكن نظرك بني قدميك ... 3(.
رأسه  َوُيَنّكس  َظهره  امُلصيّل  َيني  فيه  َعظيم  َمقاٌم  الركوُع 
ُمسَتشعرًا َمقاَم الُعبودّية هلل يف َمشهد مَتَتزج فيه َحركة التعبد 
يف الَبدن َوَترديد األذكار وُحضور صادق للَقلب يف َمشهٍد 
اهلل  َعَظمة  أستحضار  أجل  ِمن  واخُلشوع  اخُلضوع  من 
إجالاًل  والّتقديس  التَّعظيم  َمقامات  َنحو  النفس  َفَتنَطلق 
َمعرفة  لدرجة  َتَبعًا  تتباين  املقامات  هذه  وأن  وتعظيمه،  هلل 
َيسعى  أن  املؤمن  َفَعىل  وعال،  َجّل  منه  َوُقربه  باهلل  امُلصيل 
اهلل  ُيسّبح  َكي  املَعرَفة  َمراتب  أعىل  اىل  للوصول  جاهدًا 
عىل ِعلٍم  ويقف بني يديه عىل معرفة لَِيصَل بذلك اىل أعىل 
عبارًة  امُلصيّل  َيتلو  الركوع  يف  والّذكر.  الّتقديس  َدَرجات 
الَعظيم  َريّبَ  )ُسبحاَن  َوهي  امُلقّدس  الّشارع  عليها  أّكَد  َقد 
يف  َوَجزالة  املعنى  يف  َوُعمٌق  الّتعبري  يف  َبالَغٌة  َوبَِحمده(، 
والّتعظيم  الّتسبيح  َبني  الَوشيج  اإلرتباط  َتعكس   ، اللفظ 
الُقدس  ساحل  َنحَو  الَقلب  حَتِمُل   ُمفردات  والّتحميد، 
اإلهلي َفَتجول يف عاملِ اجّلامل امُلطلق لُِيصبَِح لساَن حالِه يقول 
التسبيح والتقديس دائم هلل الرب العظيم، وبحمد اهلل وآالئه 

َنعيُش َوَنَتَنّعم.
اّي  والّتنزيه هلل عزل وجل،  الّثناء  عند  َيَتَجّسد  الّتكامل  إّن 
َنقٍص يف أسامئه أو ِصفاته والرّتكيز عىل الّنقص يف صفاِت 
اهلل وحده.  ٌة وفضٌل  ِمنَّ هَي  إّنام  مَحيدة  ِصَفٍة  أيَّ  وأّن  الَعبد، 
فضل  يف  قال  أنه  السالم  عليه  الصادق  اإلمــام  عن  روي 
الركوع وبعض آدابه: )ال يركع عبٌد هلل ركوعًا عىل احلقيقة 
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إال زّينه اهلل بنور هبائه وأظّله يف ظالل كربيائه وكساه كسوة 
أصفيائه، والركوع أوٌل والسجود ثان فمن أتى بمعنى األول 
قرٌب، ومن ال  السجود  أدٌب ويف  الركوع  للثاين، ويف  صلح 
يسن األدب ال يصلح للقرب، فاركع ركوع خاضٍع هلل بقلبه 
متذلل وِجٍل حتت سلطانه خافٍض له جوارحه خفض خائٍف 
حزن عىل ما يفوته من فائدة الراكعني... واستوف ركوعك 
باستواء ظهرك وانحط عىل مهتك يف القيام بخدمته إال بعونه، 
فإن  ومكائده  وخدائعه  الشيطان  وساوس  من  بالقلب  وفّر 
أصول  إىل  وهيدهيم  له  تواضعهم  بقدر  عباده  يرفع  تعاىل  اهلل 

التواضع واخلضوع بقدر اّطالع عظمته عىل رسائرهم4(.
متهيدية  ّطة  َمَ لكّنه  ُمسَتقال،  وِفعال  ُركنا  كاَن  وإن  والركوع 
ملقام السجود، َمشَهٌد فيه أسمى َمراتب الّتعبد وأبلغ َمقامات 
﴿ اإلهلي  الُقرب  درجات  أعىل  َنحو  اإلنتقال  إّنه  الّتوحيد، 
ْرِض  اأْلَ يِف  َوَمن  اَمَواِت  السَّ يِف  َمن  َلُه  َيْسُجُد   َ اهللَّ َأنَّ  َتَر  َأمَلْ 
َوابُّ َوَكثرٌِي  َجُر َوالدَّ ُجوُم َواجْلَِباُل َوالشَّ ْمُس َواْلَقَمُر َوالنُّ َوالشَّ
َن النَّاِس﴾ ]احلج: 18[، َففي السجود َتَتجىل أعظم معاين  مِّ
اخُلضوع والّتذلل هلل وأقىص َمراتب التحليق يف َفضاء الّتعبد 
املطلق،  الفناء  مقام  إنه  اهلل،  ذات  يف  الَفناء  مقامات  وأروَع 
والذي يصل فيه العابد مرتبة إدراك أّن اهلل ُهَو الواحد املالك 
املطلق هلذا الوجود دوَن َشيٍك أو َشبيه وأّن ما دونه هو الَعَدم 

املطلق وهنا َيَتَجّسد الَتوحيد الذايت.
واليدين  اجلبهة  َتسُجد  َحيُث  البَدن  َيَضُع  السجوِد  يف 
والركبتني وأطراف القدمني، وهذا ما أشاَر اليه أمري املؤمنني 
بالُسجود اجلسامين، وهو أقّل رتبًة من السجود النفساين، قال 
اإلمام عيل عليه السالم: )السجود اجلسامين: هو وضع عتائق 
الوجوه عىل الرتاب، واستقبال ااَلرض بالراحتني والركبتني 
النية.  وإخـــالص  القلب  خشوع  مــع  القدمني  وأطـــراف 
واالقبال  الفانيات،  من  القلب  فراغ  النفساين:  ظوالسجود 
بكنه اهلّمة عىل الباقيات، وخلع الكرب واحلمية، وقطع العالئق 

الدنيوية، والتحيّل باالخالق النبوية5(.
اإلهلي،  والقرب  املعرفة  ــات  َدَرج أعىل  َتَتجىّل  السجود  يف 
َيبقى يف  الَقلب والَبَص َعن كّل ما دون اهلل وال  ففيه ُيَجب 

َمقامات  امُلصيل أعىل  ُيَعّفر  َفعنَدما  املَشهد إال اهلل جّل وَعال، 
َوَجبَهَته  قاَمته  وهو  املرء  به  َيَتباهى  َقد  ما  وأعظم  الّنفس 
عىل  الُقدس،  َمقام  َعَتَبة  أدنى  عىل  هلل  ذلياًل  خاضعًا  َفَيسُجد 
الرُتاب لَِيَتَذّكر طيَنَته التي منها ُخلق واليها َيعود ومنها ُيبعث 
َمّرة أخرى، َفَقد َسَأَل َرُجٌل َأِمرَي امْلُْؤِمننَِي ـ عيل بن أيب طالب 
َمْعَنى  َما   ،ِ ْبَن َعمِّ َخرْيِ َخْلِق اهللَّ َلُه: )َيا  َفَقاَل  )عليه السالم(، 
ُهمَّ إِنََّك ِمْنَها َخَلْقَتَناـ  َيْعنِي  وىَل؟ َفَقاَل: »َتْأِويُلَها اللَّ ْجَدِة اأْلُ السَّ
ْرِض ـ، َو َتْأِويُل َرْفِع َرْأِسَك َو ِمْنَها َأْخَرْجَتَنا، َو َتْأِويُل  ِمَن اأْلَ
ِرُجَنا  انَِيِة َو إَِلْيَها ُتِعيُدَنا ، َو َرْفِع َرْأِسَك َو ِمْنَها ُتْ ْجَدِة الثَّ السَّ

َتاَرًة ُأْخَرى6(.
الُقرب  َمقام  َنيِل  أجِل  من  التام  اخُلضوع  هو  فالسجود  إذن 
السجود وقول  ِذكر  ِعنَد  بأهبى صوره  َيَتَجىّل  وهذا اخلضوع 
)ُسبحاَن َريّبَ األعىل َوبَِحمده(، مجال يف املعنى وبالغة ُتظهر 
اإلنسجام بني الّتسبيح والّتحميد للّذات امُلقدسة، فعن اإلمام 
َضا عليه السالم: )أقرب ما يكون العبد من اهلل عّز وجّل  الرِّ

وهَو ساجد وذلك قوله عّز وجّل )واسجد واقرتب(7(.
منقوصة  غري  تامة  صحيحة  بصالته  العابد  يأيت  حينام  إذن 
به  وتسري  التعبدية  حركاته  ومجال  حالوة  يتذوق  بذلك  فهو 
نحو مراتب الذكر والتسبيح والعظمة اإلهلية ويلق يف سفر 

وجودي ليصل اىل عامل القرب اإلهلي.
---------------------------------

1.وسائل الشيعة، احلر العاميل، ج4، ص34.
2.وسائل الشيعة، احلر العاميل، ج4 ص727.

وهتذيب   .942 ص   ،4 ج  العاميل،  احلر  الشيعة،  3.وسائل 
األحكام، الشيخ الطويس، ج 2 ، الصفحة 78.

4.بحار األنوار، العاّلمة املجليس ، ج 82، ص 108.
ص  اآلمــدي،ج1،  الواحد  عبد  ودررالكلم،  5.غرراحلكم 
املريزا  الشيعة،  وسائل  ومستدرك   .2235 و   2234/122
حسني النوري، ج4، ص 5232/486 باب 23 من أبواب 

السجود.
6.من ال يضه الفقيه، الشيخ الصدوق، ج1، ص 314.7.

الكايف، الشيخ الكليني ، ج 3، ص 265.
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ّ
 النبي

ُ
عظمة

على لساِن الوصي 
روي عن االمام موسى الكاظم عن أبيه جعفر، عن آبائه، عن علي السجاد 

 من يهود الشام وأحبارهم كان قد قرأ 
ً
بن الحسين )عليهم السالم( أن يهوديا

التوراة واإلنجيل والزبور وصحف األنبياء وعرف دالئلهم، جاء الى مجلس فيه 

أصحاب رسول الله )صلى الله عليه وآله(، وفيهم اإلمام علي بن أبي طالب 

ة محمد ما تركتم 
ّ

)عليه السالم ( وابن عباس وأبو معبد الجهني فقال: يا أم

لنبٍي درجة وال لمرسل فضيلة اال نحلتموها نبيكم فهل تجيبوني عما أسألكم 

عنه؟ فكاع )مشى( القوم عنه. 
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فقال اإلمام عيل )عليه السالم(: نعم، ما أعطى اهلل )عزنّ وجل( نبيًا درجة وال مرساًل فضيلة اال وقد مجعها ملحمد )صىل 
اهلل عليه وآله( وزاد حممدًا )صىل اهلل عليه وآله( عىل األنبياء أضعافًا مضاعفة.

فقال له اليهودي: فهل أنت جميُبني؟
قال له )عليه السالم(: نعم، سأذكُر لك فضائل رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( ما يقرنّ اهلل تعاىل به أعنَي املؤمنني، ويكون 
فيه إزالة لشكٍّ الشاكنَي يف فضائله، إنه )عليه الصالة والسالم( كان إذا ذكر لنفسه فضيلة قال: وال فخر، وأنا أذكر لك 
فضائله غري مزٍر باألنبياء وال منتقصهْم، ولكن شكر اهلل )عزنّ وجل( عىل ما أعطى حممدًا )صىل اهلل عليه وآله( مثل ما 

أعطاهم، وقد زاده اهلل وما فضله عليهم.
فقال له اليهودي: اين أسألك، فاعد له جوابًا

فقال االمام  )عليه السالم(: هاتِه.
قال له اليهودي: هذا آدم )عليه السالم( أسجد اهلل له مالئكته، فهل فعل بمحمد شيئًا من هذا؟

فقال له )عليه السالم(: لقد كان ذلك، ولئن أسجد اهلل آلدم مالئكته، فان سجودهم مل يكن سجود طاعة اهنم عبدوا آدم 
من دون اهلل )عزنّ وجل( ولكن اعرتفوا )اعرتافا( آلدم بالفضيلة ورمحة من اهلل له، وحممد أعطي ما هو أفضل من هذا، 

وان اهلل تعاىل صىل عليه يف جربوته، واملالئكة بأمجعها، وتعبد املؤمنني بالصالة عليه، فهذه زيادة له يا هيودي.
قال له اليهودي: فان آدم تاَب اهلل عليه من بعد خطيئته.

قال له اإلمام عيل )عليه السالم(: لقد كان ذلك، وحممد )صل اهلل عليه وآله( نزل فيه ما هو أكرب من هذا من غري ذنب 
َر((  {الفتح/2}، إن حممدًا )صىل اهلل عليه وآله(  َم ِمن َذنبَِك َوَما َتَأخَّ ُ َما َتَقدَّ أتى، قال اهلل )عز وجل(: ))لَِيْغِفَر َلَك اهللَّ

غري مواٍف يف القيامة من وزر وال مطلوب فيها بذنب.
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عامُل الطفولة كأنه طاولة، ال جتد فيه غري طعام لذيذ، ومنظر لطيف 
وجديد، فعاملهم فاكهة الوجود، وخضار األرواح، ومياه احلياة 
ولكن  وتافهة  بسيطة  مجيلة  وأحالم  صفاء  عامل  القلوب.  تسقي 
اإلنسان  منه  ينطلق  الذي  العامل  فهو  وكبرية،  عظيمة  هو  بنظرِه 
بتفكريه  احلياة  إىل  ينظر  حياته  بداية  يف  فالطفل  عمره.  بداية  يف 
الربيء، فالطفل يعيش بعامل خاص به مملوء باملحبة الربيئة. هذه 
هي الصورة اجلميلة التي حيملها الطفل، وكم يتمنى كل إنسان 
أن يعود لطفولته الربيئة ليتأمل يف أرجاء عاملها الذي كان يصور 
الطفولة  إليها بجامهلا، هذا هو عامل  له حياة خمتلفة تشد اإلنسان 
وال  العامل  ذلك  ملكوت  إىل  ينفذ  فال  يعيشها،  من  أحالم  وهذه 
يدرك كنهه إال من عاشه وجال يف ربوعه. حيث يتذوق الطفل 
مع أحالم طفولته هذه لذة احلياة ولذة العيش فيها، ومهام حاولنا 
أن نعربنّ عن هذه احلقيقة فلن نستطيع تصويرها بالكلامت. وبعد 
الواقع ضامن ملستقبل  الطفل هو يف  فإن االهتامم بمستقبل  هذا، 
َأنُفَسُكْم  ُقووا  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ ا  َ َأهيُّ )َيا  تعاىل:  اهللَّ  قال  بأرسه.  شعب 

َوَأْهِليُكْم َناًرا(6، التحريم.
األسلوب الصحيح يعتمد عىل التوازن، فمن رشوط نجاح الرتبية 
التوازن يف املعاملة ما بني األمور التي حتتاج إىل شدة وحزم ليرتبى 
عىل أن هذه األمور خطوط محر طبعًا هنا يمكن أن يعرتض أحد 

فهناك  نعم  القسوة.  الستخدام  وال  األرسي  للعنف  ال  ويقول: 
انزعاجهم  اآلباء  يبدي  ان  يكفي  العنف.  استخدام  غري  طرائق 
املنع  نوضح هلم سبب  أن  مهمة جدًا، وهي:  النقطة  مثاًل. وهنا 
والرفض. ال تعتقدوا أن أبناءكم ال يدركون ولن يفهموكم لذلك 
بني  وما  جدًا.  مهم  فهذا  معهم  للنقاش  الوقت  ختصيص  جيب 

أسلوب املرونة واحلنان واالحتواء. التوازن يف املعاملة.
خالصة القول:

بمسؤولية  ح  ي��رصنّ السالم(  )عليه  العابدين  زين  اإلم��ام  )إننّ 
اخللقية  والتنمية  الروحية  التنشئة  ويعد  الطفل،  برتبية  األبوين 
ملواهب األطفال واجبًا دينيًا يستوجب أجرًا وثوابًا من اهلل تعاىل، 
ض اآلباء إىل عقاب اهلل(، فيقول)عليه  وأن التقصري يف ذلك ُيعرنّ
ومضاف  منك  أنه  تعلم  فأن  عليك  ولدك  حق  )وأما  السالم(: 
إليك يف عاجل الدنيا بخريه ورشه. وأنك مسؤول عام وليته به من 
حسن األدب والداللة عىل ربه عز وجل واملعونة له عىل طاعته. 
فاعمل يف أمره عمل من يعلم أنه مثاب عىل اإلحسان إليه معاقب 

عىل اإلساءة إليه ()2(.
املصادر:

 ،  6 ط   ،421 ص   ، الطربيس  الشيخ   - األخ��الق  مكارم   -2
1972م.

 
ُ

م���س���ؤول���ي���ة
األبوين  عن تربية الطفل 

بقلم: حنان �لزريجاوي
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يعانُق القرآن ومسبحه ال ينفكنّ يغادر يمينه!. ال يغتاب أحدًا وال ينرص باطاًل. باسم الوجه يف الرخاء، عبوًسا عند الشدة. كان 
يقتلع حق أحدهم إن جاءه شاكًيا، من بني عيَني ظامليه!. النظرة إىل وجهه خُتربك بتعبه وصربه. استطاع أن يصنع مننّا ما نحن 
عليه، أسوًدا ولبوة!. مدينني له بكل يشء. تربيتنا، أخالقنا، ِعلمنا، كل ما نحن عليه اليوم!. غرس فينا كل القيم كام البذور يف 
بيته. أهلك الفراغ وسار مدجًجا باألفكار، يتسلح بالصمت عندما يكون األمر خانًقا للحروف الصغرية!، حيبسها ويطلقها 
عندما تبلغ منتهى الكالم. رسقك القدر مبكًرا حتى مل استطع أن أقول لك: ان احلياة معك مركب نجاة!. قبطان ومرفأ واحد 

انت. كلام غرقت! تسبيحاتك تنقذين. كان أيب فعاًل أيب.

مسؤوليتك  مناط  هي  جنبيك  بني  التي  نفَسك  وألنَّ 
دفاعك  وخط  سعيك  مدار  وهي  وحتاسب  ُتسأل  فعنها 
وهجومك األول فإن أي تفريط أو غفلة عنها تكون بداية 
اهلزائم واالنتكاسات فال فالح إال بتزكيتها وال خرسان 
َوَقْد َخاَب  اَها  َزكَّ َأْفَلَح َمن  {َقْد  ها؛ لقوله تعاىل:  إال بدسنّ
اَها} ]الشمس:9-10[، وإن أية حماولة الستدراك  َمن َدسَّ
ما فات وتصحيح خطوات التعثر وتدارك األخطاء وقلب 
املوازين كل ذلك إنام منشؤه النفس ابتداء، فام عىل العبد 
التاريخ  بأحداث  املتعظ  نبيه  برسالة  املوقن  باهلل  املؤمن 
واملقتدي بسرية السلف الصالح إال أن يعود لثغره وتلته 
يف حراسة ظهر األمة فال يؤتني من قبله، وأن يثبت عىل 
إصالح شأنه غري آبه بام يدور حوله من مكاره أو شهوات 
فال يرتك ثغره إال بأمر من ربه، وهو موقوف عليه ما دام 

فيه نفس من حياة.

الوصُم االجتامعي يمثل رؤية حديثة العهد بني باقي الرؤى، وهي 
ظرف  أي  حتت  أو  ملاذا  تفرس  إهنا  اذ  االجتامعية  املشكلة  دراسة 
منحرفة وتشكل  إهنا  وتتحدد عىل  معينة  اجتامعية  أفعال   تتحقق 
يعري أي أمهية  الذي ال  املنطلق   إىل هذا  استنادا  اجتامعية  مشكلة 
االجتامعي  للفعل  املجتمع  يستجيب  كيف  اىل  بل  الفرد  يفعل  ملا 
االجتامعية؛  قيمة  أو  قواعده  أو  معايريه  من  منحرفا  يعده  الذي 
الن املجتمعات ختتلف يف هذا االعتبار وبالتايل تتباين يف وصمها 
للسلوكيات اخلارجية عن معايريها، وعندما يصم املجتمع  فردا 
نظر  يف  رشعي  غري  لطابع  خيضع  الفرد   فان  معايريه  عن  خارجا 
املجتمع أو انه موسوم وسمة غري طبيعية عرفيا األمر الذي يدفعه 
بعضها  مرتابطة  منحرفة  سلوكيات   عدة  يف  بعمق  لالنخراط 
ببعض مثال عىل ذلك املدمن  عىل احد املخدرات يوصم  من  قبل 
انه مدمن قد يدفعه ذلك الوصم لالنخراط يف  أفراد جمتمعه عىل 
الوصم  نتيجة  ثانويا(  انحرافا  ى  يسمنّ )الذي  اإلجرامي  السلوك 
عالج  ويكون  أخرى،  أسباب  أو  اجلرم  بدافع  وليس  االجتامعي 
هذه املشكلة بتغيري معايري الوصم وختفيف طابعه لكي ال يزيد من 

وقع املوصوم لالنخراط به بشكل اعمق0

وقفة تربوية 

قصة أسرية
بقلم: نورا العبودي

ُ
سلوك

الوصم االجتماعي

بقلم: حنان �لزريجاوي
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يقول فضيلة الشيخ أمحد اهلمداين: سألني يف أحد األينّام آية اهلل الشيخ 
أكملت  أن  بعد  ثراه[  ]طاب  اهلمداين  املعصومي  عيل  مال  اآلخوند 

اخلطبة قائاًل: أتريد أن تصبح منربينًّا؟
أين  )بمعنى  املنرب  ويصعدون  اخلميس  ليايل  األخوة  جيتمع  قلُت: 

معهم(.
فقال: إذا أردَت أن تصبح منربيًا، ال تنَس شيئني:

األول/ اصعد املنرب بنفس القصد والنية التي تصيل هبا ركعتي صالة 
هلل تعاىل.

أرشف  وضعوا  قد  املنرب  حتت  اجلالسني  الناس  أن  اْعلْم  الثاين/ 
أجزائهم حتت اختيارك وهو )العقل(، فانظْر ماذا تضع يف عقوهلم.

يف �النتظار

رَشٌف كبرٌي أنَت يف أرواِحنا
قد عشَت طوَل الدهِر 

نستسقي الَغامَم بمقلتيَك 
وأنَت زهرُة أمانياْت.. 

رَشٌف بأْن نحظى بلثِم يديَك 
ننثُر من مشاعِرنا انتظاَرْك.. 

ُل للنفوِس إذا ادهلمَّ صباُح فرحتِنا  أنَت املؤمنّ
وراَح اليأُس يصلبنا عىل شجِر السؤاْل.. 

أنَت الكثرُي ونحُن نشمُخ فيَك.. يعلو رأُسنا..
فمتى نراْك؟

ُزمٌر  عْت  َل وادنّ بنا الصرَب املؤجنّ يا سينّدي.. اغتالوا 
بأننَّك لن تعوَد 

وكلُّ حزٍب ضاِحٌك مْن ُخبثِِه.. 
ا بنوَك فنحُن يف شَظِف احلياِة مبعثريْن..  أمنّ

الفقُر أدمننا فال حينو الغنيُّ عىل الفقرْي.. 
فاْحُن علينا نحُن أصعَب ما نكوُن 
مقتنّلنَي مشتنّتنَي يلوُكنا املتعجرفوَن 

ويفرحوَن حُلْزنِنا.. فمتى نراْك؟

بك نبقى �ضاخمن

ناظرُه  التي يقع  ب� )اللوحة(  ينظر اىل االطار املحيط  الناس من  من 
عليها ومنهم َمْن ينظر اىل االلوان امُلستعملة يف رسم اللوحة ومنهم 
منهم  فلكل واحد   .. اليه  او تشري  الذي تضمُه  املعنى  اىل  ينظر  من 
الناس يف نظرهم للموضوعات والقضايا  به.. كذلك  رؤية خاصة 
واالمور فان زوايا نظرهم تتعدد فعلينا اذن ان نحرتم وجهات نظر 

ع صدورنا آلرائهم ورؤاهم.. االخرين ونوسنّ

لوحة وثالثة ناظرين

تنوير �لعقل
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و�ِنَك( ريَعَة ِ�َلْيَك َو�ْلَو�ضيَلَة ِ�ىل ِر�ضْ )َوَجَعْلَتُهُم �لذَّ

ن�ضر �الأمر��س �خلطرية
ينصنّ الدستور العراقي لعام )2005( عىل 
إذ   ،)31( امل��ادة  بحسب  الصحة  يف  احلق 

لكل عراقي احلق يف الرعاية الصحية.
أما املادة )368( من الفصل السابع ضمن 
قانون العقوبات العراقي رقم )111( لسنة 
)يعاقب  أنه  عىل  فتنص  املعدل   )1969(
سنوات  ثالث  عىل  تزيد  ال  مدة  باحلبس 
نرش  شأنه  من  فعاًل  عمدًا  ارتكب  من  كل 
مرض خطري مرض بحياة األفراد، فإذا نشأ 
بعاهة  أصابته  إو  إنسان  موت  الفعل  عن 
املقررة  بالعقوبة  الفاعل  عوقب  مستديمة 
أو  م���وت،  إىل  امل��ف��يض  ال���رضب  جلريمة 
جريمة العاهة املستديمة حسب األحوال(.
فلنسَع معًا حلفظ حياتنا وحياة من حولنا.

الذريعة يف اللغة تأيت بعدة معاٍن فقد تأيت بمعنى الوسيلة، وبمعنى 
العذر، وبمعنى احلجة، وبمعنى ما يسترت به، وبمعنى السبب إىل 

اليشء.
و أما يف املعنى فأننّ هذا املقطع حيمل يف طياته أبحاثًا كثرية كبحث 
الوسيلة اىل اهلل وبحث الشفاعة ومراتب القرب وبحث العصمة 
وغريها من االبحاث التي يمكن أن يستفيد منها املتأمل يف الدعاء 
ويسلط عليها الضوء ويبني أننّ هذه اثارا لتلك املشارطة الكربى 

)بعد أن رشطت عليهم الزهد يف درجات هذه الدنيا الدنية(.
وادعيتهم  السالم(  )عليهم  البيت  أهل  أحاديث  إىل  رجعنا  وإذا 
نجدهم يستخدمون الذريعة و الوسيلة تارة للخطاب مع الذات 

اإلهلية وتارة للخطاب مع شؤون الذات اإلهلية وصفاهتا.
يوم  يف  السالم(  )عليه  السجاد  عيل  اإلمام  دعاء  يف  ذلك  ونجد 
َعَلاًم  َأَقْمَتُه  بِإِمام  َأوان  ُكلِّ  يف  ديَنك  َأيَّْدَت  إِنَّك  ُهمَّ  ))َأللنّ عرفة: 
لِِعباِدك، َوَمنارًا يف باِلِدك، َبْعَد َأْن َوَصْلَت َحْبَلُه بَِحْبِلك، َوَجَعْلَتُه 
َمْعِصَيَتُه،  ْرَت  َوَح��ذَّ طاَعَتُه،  ْضَت  َواْفرَتَ إىِل  ِرْضوانِك،  ريَعَة  الذَّ
ٌم،  َمُه ُمَتَقدِّ يِِه، َوَأن ال َيَتَقدَّ َوَأَمْرَت بِاْمتِثاِل  َأِمِرِه، و َااِلْنتِهاِء ِعْنَد هَنْ
امْلُْؤِمننَي،  َوَكْهُف  ئِذيَن،  الالنّ ِعْصَمُة  َفُهَو  ٌر،  َعْنهُ ُمَتَأخِّ َر  َيَتَأخَّ َوال 

كنَي((. َوُعْرَوُة امْلَُتَمسِّ
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�ل�ضحن �حل�ضيني 

�ل�ضريف ـ �أربعينيات 

�لقرن �ملا�ضي




