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العتبة الحسينية المقدسة

 ودورها في نشر الفكر الحسيني

دون كيشوت )وهم التميز(

السفير الثالث للمهدي المنتظر 
الحسين بن روح النوبختي

صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام: مجلة االحرار

صحيفة ماليزية: 
الحج وعاش���وراء هما مصدرا الثورات التحّررية 

في التاريخ

مالُذ الحكايات

تاج العّفة يعلو رؤوس الفتيات..
مجموعة الوارث التربوية تحتفي 

بتلميذاتها البالغات »سّن التكليف«

استيراد أجهزة طبية حديثة 
لمعالجة االمراض السرطانية 

قال اإلمام محمد الباقر )عليه السالم(: 

من أعطى الخلق والرفق فقد أعطى الخير والراحة، وحسن حاله في 
دنياه وآخرته، ومن حرم الخلق والرفق كان ذلك سبيالً إلى كل شر 

وبلية إال من عصمه اهلل تعالى«.



مدير التحرير  
حسين النعمة

 رئيس التحرير

طالب عباس الظاهر

هيأة التحرير 
علي الشاهر

حيدر عاشور 

المراسلون 
قاسم عبد الهادي                    

 ضياء االسدي

حسنين الزكروطي

أحمد الوراق

عيسى الخفاجي

التصميم  
علي صالح المشرفاوي 

حسنين الشالجي  

 االشراف اللغوي   
عباس الصباغ

التصوير
السباح  صللاح   - الللعللوادي  رسلللول 

حسنين الشرشاحي - خضير فضالة

االرشيف
محمد حمزة - ليث النصراوي

التنضيد االلكتروني 
حيدر عدنان - علي سالم 

في خّض������م أزمات البلد المتع������ّددة والمتجّددة مع الزمن، 
فم������ن أزمة الفس������اد المال������ي واإلداري والبطال������ة إلى أزمة 
الكهرب������اء إلى أزم������ة التعليم وغيرها العدي������د من األزمات 
والمش������اكل، وآخرها التفّشي لوباء كورونا العالمي وما 
أعقب������ه من أزمات تض������رب اطنابها في صمي������م واقع حياة 
العراقيين وهو ما زاد الطين بّلة كما يقال، أقول في هذا 
الخض������ّم تظهر لنا بين الفينة واألخ������رى بعض التهديدات 
الحياتية الجديدة، والتي البد من مواجهتها بقوة وحزم، 

وكلها امتحانات ربانية تختبر صبر العبد وايمانه.
نع������م، ها هي الجهات الصحية ف������ي البلد تعلن وتحّذر عن 
تفّشي جديد وخطير لمرض كورونا.. حيث يضرب الوباء 
موعدا جديدا مع الناس في الموجة الثالثة من االنتش������ار، 
لك������ن يحدث هذا في ظل غفلة غالبي������ة عظمى من الناس، 
وعدم احتراس������هم وعدم جديتهم أساسًا في مسألة الوقاية 
من المرض، ومن ثم أخذ االحتياطات الصحية والوقائية 
الالزم������ة في المواجهة، وأقّله������ا التباعد االجتماعي ولبس 

الكمامة في األماكن العامة.   
ق������د يكون التع������ب من تحّمل أعباء الحي������اة الثقيلة في ظل 
واقع معيشي متعب أساس������ا لشرائح واسعة من المجتمع، 
حي������ث ترزح تحت ثقل المش������اكل واألزم������ات المتجّددة، 
واستمرارية هذا التهديد المرضي، وهو ما أّدى إلى التآلف 
معه، نعم كل تلك األس������باب وغيرها الكثير تعّد أس������بابًا 
مباش������رة لمثل تلك التصرفات والسلوكيات غير المقبولة 
م������ن الالمباالة تج������اه الخط������ر المحدق بالنف������وس، ومن 
ثم خس������ارة المزيد من األرواح، لك������ن يبقى من المؤكد 
والصحي������ح أيض������ًا أن نتعاي������ش مع الم������رض كواقع حال 
مفروض نعم، ولكن بذات الوقت يشترط أن نأخذ بأسباب 

الوقاية. 

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    ما �شرط التعاي�ش مع الوباء؟
   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م

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

هاتف املجلة  07435000170

البريد االاكتروني:

 رئيس التحرير

المشاركون في هذا العدد

حيدر السامي ل حسين أبو نادر

فاطمة الحسيني ل مرتضى اآلوسي

افتخار الصفار ل نورا العبودي

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



عن  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  اهلندسية  املشاريع  قسم  اعلن 
استمراره بالعمل يف انشاء مستشفى الشفاء يف الساحل األيمن 

ملدينة املوصل شامل العراق.
تبلغ )220( رسيرا، بمساحة  املستشفى بطاقة استيعابية  وينفذ 
امجالية تبلغ )10( االف مرت مربع منها )6( االف مرت مربع بناء 

فعيل.
خاصا  وجناحا  للعمليات،  صاالت   )3( املستشفى  ويشمل 
وجممعا  للنساء،  رقود  وقسم  للرجال،  رقود  وقسم  للوالدة، 
لغسل  وأرّسة  مركزية،  عناية  وارّسة  االستشارية،  للعيادات 

الكىل، باإلضافة اىل جناح اداري.
مع  املركزي،  لألوكسجني  متكامال  معمال  املستشفى  ويضمُّ 
انارة  ومنظومة  السالب،  الضغط  بنظام  تعمل  تربيد  منظومة 
حديثة، ومنظومة للمعلومات، ومنظومة لإلنذار املبكر واطفاء 

احلرائق.
العتبة  اهلندسية يف  املشاريع  فيام توصل كوادر قسم  ويأيت ذلك 
احلسينية املقدسة العمل يف انشاء مستشفى الشفاء بمدينة الشعلة 

يف العاصمة العراقية بغداد بطاقة استيعابية تبلغ )150( رسيرا 
دعام جلهود وزارة الصحة يف مكافحة جائحة كورونا.

وتؤكد العتبة احلسينية املقدسة إن »االموال التي انفقتها إلنشاء 
احتياجات  وتلبية  الصحة  وزارة  جهود  ودعم  الشفاء  مراكز 
به  أف��اد  حسبام  هب��ا«،  اخلاصة  املالية  ال���واردات  من  املواطنني 

املتحدث الرسمي د. أفضل الشامي يف حديث متلفز سابق.

العتبة الحسينية المقدسة تواصل العمل في 
مشروع مركز امراض الدم في كربالء

املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي  واملتويل  املرجعية  ممثل  بتوجيه 
احلسينية  العتبة  تواصل  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة 
متخصص  مرشوع  أول  يف  متقدمة  إنجاز  نسب  حتقيق  املقدسة 
بأمراض الدم باستخدام أحدث التقنيات العاملية يف حمافظة كربالء.

اهلندسية،  املشاريع  قسم  من  محزة،  شاطي  أمري  املهندس  وقال 
»بتوجيه مبارش من قبل ممثل املرجعية الدينية العليا، تقوم الكوادر 
الدم  أم��راض  مركز  وبناء  بإنشاء  قسمنا  يف  والفنية  اهلندسية 
بلغت  إن »نسبة اإلنجاز  إىل  التخصيص يف حمافظة كربالء«، الفتا 

أكثر من )٪85(«.
إىل  تصل  بمساحة  اإلسكان  منطقة  يف  يقع  »املرشوع  أن  وأوضح 
األول  الطابق  طوابق،   )10( من  ويتكون  مربع،  مرت   )700(

خصص إلدارة املركز، والثاين للمختربات، واما الطوابق األخرى 
سيكون  ما  ومنها  والرقود،  االستشارية،  للعيادات  فخصصت 
الشوكي  النخاع  لزراعة  واخرى  الكيميائية،  للجرعات  خمصصا 

بأجهزة متطورة جدًا«.
حيث  حديثة  معامرية  تقنيات  وفق  ُصمم  »املركز  أن  وأض��اف 
حيتوي عىل العديد من املنظومات، منها لنقل العينات، إضافة إىل 

املبكر،  واإلنذار  املركزي،  واإلطفاء  السالب،  الضغط  منظومات 
واالنرتنت، واستدعاء املريض، والتربيد«.

وتابع أن »هذا املركز يتميز من الناحية اإلنشائية بام يعرف )العزل 
التام(، حيث تم إستخدام مواد متناهية الدقة، مضافة إىل متطلبات 
يتم  والتي  األن���واع  أج��ود  من  امل��واد  ه��ذه  تعد  حيث  الصحة، 
استخدامها يف وزارة الصحة العراقية، وهلا القدرة عىل العزل التام، 
سواء الصوت أو البكرتيا، إضافة إىل مادة )HBL(، كام تم اختيار 
سالمة  عىل  باحلفاظ  كبري  بشكل  تساهم  التي  واألبواب  االصباغ 

املرىض واملواطنني واملقيمني«.
وأكد ان »املركز من أهم املراكز الطبية الفريدة من نوعها حيث أن 

مدينة كربالء املقدسة تواكب التطورات الطبية يف البلد«.
توجيهات  ترمجة  خالل  ومن  املقدسة  احلسينية  العتبة  أن  ويذكر 
احلسينية  للعتبة  الرشعي  واملتويل  العليا،  الدينية  املرجعية  ممثل 
املشاريع  من  العديد  بتنفيذ  تقوم  الكربالئي،  املهدي  عبد  الشيخ 
اخلدمية وخاصة يف القطاع الصحي، كام تعمل عىل توفري اخلدمات 
والفقراء  الشهداء  عوائل  وخاصة  للمواطنني  املجانية  العالجية 

وأصحاب الدخل املحدود  باملجان.

بسعة 220 سريرا العتبة الحسينية تكشف عن تفاصيل تشييد 
)مستشفى الشفاء( في الموصل
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  )الفقه بين الناس(

املدارس  لشعبة  التابع  الدينية  للعلوم  السبطني  مركز  أقام 
املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  الدينية  الشؤون  قسم  الدينية 
الفقهية  األسئلة  عن  لإلجابة  الناس  بني  الفقه  برنامج 

والعقائدية وغريها من األسئلة والشبهات. 
حيث أقيم الربنامج يف حمافظة بغداد يف النهروان وتضمن 
الربنامج جمالس عزاء وحمارضات بمناسبة استشهاد االمام 
حممد اجلواد )عليه السالم(، وأقيم جملس العزاء يف مدرسة 
اإلمام احلسني النسوية يف منطقة اخلنساء وحارض فيه الشيخ 
منتظر  للشيخ  دينية  حمارضة  لياًل  اقيمت  كام  الطائي،  جميد 
العيساوي يف مدرسة اإلمام احلسني )عليه السالم( للعلوم 
الدينية للرجال ويف نفس الوقت حمارضة دينية حارض فيها 

الشيخ ميثم اخلفاجي يف منطقة النجادات.
وتم اهداء راية االمام احلسني )عليه السالم( للمتعاونني مع 
احلارضين  بعض  تكريم  وكذلك  الربنامج  إلنجاح  املركز 

هبدايا تربكيه من العتبة احلسينية املقدسة.

أن  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  العامة  العالقات  قسم  أعلن 
السفري الرتكي يف العراق )عيل رضا كوين( ترشف بزيارة حرم 
سيد الشهداء )عليه السالم(، واطلع عىل مشاريع ونشاطات 

العتبة املقدسة التي وصفها باهنا ترشح القلب.
يف  العامة  العالقات  قسم  رئيس  معاون  الفهد  أمحد  وقال 
الرتكي  »السفري  إن  )االح��رار(  تابعته  له  ترصيح  يف  العتبة، 
عيل رضا زار العتبة احلسينية املقدسة والتقى باملتويل الرشعي 

للعتبة سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي«.
وأضاف: »كام زار السيد السفري مدينة سيد االوصياء )عليه 
حممد  مظفر  االستاذ  املدينة  بمدير  والتقى  للزائرين  السالم( 
شعبان الذي قدم رشحا مفصال عن املدينة للضيف وكل ما 
تقدمه من خدمات، ومن جانبه ابدى السفري اعجابه الشديد 
من  جمانية  خدمة  من  للزائرين  تقدمه  وما  املدينة  هذه  بمعامل 

سكن واطعام وغريها«.
وأشار الفهد: »بعدها توجه السفري مرة ثانية اىل مرقد االمام 
ثم  والدعاء  الزيارة  مراسيم  ليؤدي  السالم(  )عليه  احلسني 
عىل  لالطالع  السالم(  )عليه  احلسني  االمام  متحف  لزيارة 

مقتنيات املتحف التي اهديت من السالطني وامللوك«.
عىل  املقدسة  احلسينية  العتبة  الرتكي،  السفري  شكر  بدوره، 
حفاوة  وعىل  للزائرين  توفره  وما  خدمات  من  تقدمه  ما 
والثقافية  والطبية  اخلدمية  املشاريع  ووصف  االستقبال، 

واالستثامرية بأهنا: »ترشح القلب«.

برنامج في بغداد تنظمه العتبة الحسينية

السفير التركي: 
مشاريع وخدمات العتبة الحسينية 

المقدسة تشرح القلب

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

5



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

6

من اأر�شيف ُخطب اجُلمعة
مواقف مشرفة في تاريخ 

العراق الحديث

اخلطبة الثانية ل�شالة اجلمعة باإمامة ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي يف 17/�شوال/1440هـ املوافق 2019/6/21م :

اعداد:حيدر عدنان

اهيا االخوة واالخوات نشهد هذه االيام بدء العطلة الصيفية لطلبة 
النهائية  االمتحانات  انتهاء  قرب  او  املدارس  وطلبة  اجلامعات 
شهد  موسم  انتهاء  يعني  وهذا  الطلبة،  هؤالء  من  اخر  لبعض 
واملدرسات  واملعلمون  واملدرسون  اجلامعات  يف  االساتذة  فيه 
باملاليني شهدوا  يقّدر عددهم  الذين  االعزاء  واملعلامت وطلبتنا 
والسهر  واالجتهاد  اجلد  من  حال  يف  فيه  كانوا  موسم  انتهاء 
واملطالعة والكتابة ليبدأوا رحلة جديدة يشهدون فيها قسطًا من 
الراحة واالستجامم العقيل والفكري والنفيس ليتهيؤوا ويستعدوا 

ملوسم درايس اخر اصعب واشق..
التعطيل  من  املوسم  هذا  مع  ونتعاطى  نتعامل  ان  نستطيع  كيف 

الصيفي بام حيقق النتائج املرجوة ألبنائنا الطلبة؟
نبني  لنا امهية ما سنذكره  هنا اهيا االخوة واالخوات كي تتضح 

النقاط التالية:
من  كبرية  نسبة  يشكلون  فهم  باملاليني  الطلبة  ع��دد   -1
ابناء جمتمعنا وهؤالء الطلبة هم بناة املستقبل وهم املنا ان يبنى 
مستقبل ناجح ومزدهر يف مستقبل هذه السنني، هؤالء الطلبة هم 
يف عمر الشباب ومرحلة الشباب متثل املرحلة احليوية واملزدهرة 
للنشاط والتألق واالبداع الفكري والعقيل فهي فرصة ثمينة للبناء 

الصحيح والناجح.
حيقق  بام  الصيفية  العطلة  هذه  نستثمر  ان  نستطيع  كيف  نحن 

النجاح والبناء الصحيح جليل املستقبل؟
وكيف نتعامل التعامل الذي ينظر اليه العقالء واالسالم؟ 

وازده��رت  تقدمت  التي  املجتمعات  املجتمع  نظرة  هي  ما 
وكيف تعاملت مع مثل هذا املوسم من التعطيل بحيث حققت 

النجاحات ملجتمعها وخصوصًا جمتمع الطلبة؟

هبذه  وتوصيات  توجيهات  من  سنذكره  ما  امهية  تأيت  هنا  من 
املناسبة..

هذا  مع  جمتمعنا  تعاطي  كيفية  اىل  ننظر  حينام  نحن  الواقع  يف 
التعطيل الصيفي نجد هناك تارة استخداما صحيحا واستخداما 
عقالئيا واحيانًا هناك استخدام ضار وسيئ  للطلبة يف هذا املوسم 
او تضييع هلذه الفرصة بحيث نفّوت عىل انفسنا وجمتمعنا وطلبتنا 
االعزاء كيفية االستثامر الصحيح والعقالئي هلذه الفرصة التي متر 

عىل الطلبة..
خصوصًا نلتفت تارة ال ننظر اىل اليشء بنفسه بل البد ان ننظر اىل 

اليشء ضمن االطار العام..
املتوسطة  ثم  االبتدائية  من  الطالب  حياة  يف  نحسب  لو  نحن 
ثامنية  بني  من  اشهر  اربعة  التعطيل  موسم  واجلامعة  واالعدادية 
اشهر من الدراسة مع وجود التعطيل يف موسم الدراسة ال يصفى 

اال النصف من السنة موسم دراسة ونصفها تعطيل..
نحسب هذه التعطيل الذي هو نصف سنة يف عمر الطالب ست 
اربع سنوات جامعة  ثانوية ثم  ابتدائية ثم ست سنوات  سنوات 
فسيكون التعطيل حوايل نصف عمر الطالب يف حياته الدراسية 
ثم اذا نظرنا اىل عددهم ثم نظرنا ان هؤالء هم سيتولون الوظائف 
املهمة التعليمية والثقافية واخلدمية يف مستقبلنا وهم من يتصدون 
هذا  مع  والتعاطي  التعامل  امهية  ن��درك  لذلك  للمسؤولية.. 

املوسم..
نحتاج هنا اىل جمموعة من التوصيات:

يف الواقع نحتاج اىل بناء الثقافة املجتمعية العامة الصحيحة، ماذا 
نفهم من العطلة الصيفية؟ ماذا يراد من العطلة الصيفية؟

نحتاج اىل ثقافة جمتمعية ماذا يراد من التعطيل الصيفي ثم نحّول 

ّ
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اخلطبة من�شورة يف جملة الأحرار العدد )704( 

/ اخلمي�ش 23/ �شوال/1440هـ 

املوافق 2019/6/27م

هذه الثقافة املجتمعية العامة اىل منهج وتطبيق يف احلياة كي نستطيع 
ان نوّظف هذه الطاقة للطلبة يف البناء الصحيح هلم وملستقبلنا..

ومتبعًا من  يشهدون موساًم شاّقًا  واملدرسني  الطلبة  ان  الواقع  يف 
هذا  حيتاج  االنسانية  الطبيعة  بحسب  هنا  والتحصيل،  الدراسة 
الراحة كي يستعد اىل موسم درايس  االنسان ان يأخذ قسطًا من 
موسم  منها  ُيفهم  الراحة  ت��ارة  ولكن  واوس��ع،  وأش��ق  أصعب 
الكثري،  لدى  فهٌم  هذا  للطاقات،  والتعطيل  واخلمول  للكسل 
ويتهيأ  يستعد  لكي  الراحة  من  قسط  اىل  حيتاج  كذلك  الطالب 
ملوسم اصعب واوسع.. هل االستعداد للموسم االشق بالكسل 
واخلمول والراحة وتضييع هذا الوقت الثمني ربام يف امور ضارة 

وغري نافعة عىل االقل؟
هذا  يكون  ان  يراد  االس��الم  ونظرة  العقالئية  النظرة  الواقع  يف 
واخلمول  الكسل  بني  اخ��واين  وفرق  االستجامم  موسم  املوسم 
والنفيس  والفكري  العقيل  االستجامم  وبني  والتعطيل  والراحة 

واجلسدي للطالب واملدرس واالستاذ..
كيف نحّول هذا املوسم اىل موسم استجامم عقيل وفكري ونفيس 

نجدد فيه طاقة الطالب وطاقة االستاذ؟
هنا هذا يتوقف عىل جمموعة من االمور:

حياة  يف  الفراغ  لنعمة  وفهم  توعية  لدينا  تكون  ان  البد   :ً اوال 
االنسان، ورد يف احلديث : )نعمتان مغبون فيهام كثري من الناس: 

الصحة والفراغ(.
ولذلك يف احاديث اخرى : )اغتنم مخسًا قبل مخس: شبابك قبل 

هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل 
شغلك، وحياتك قبل موتك(.

انشغل  خت��ّرج  اذا  واملهام  املسؤوليات  من  ف��ارغ  الطالب  ه��ذا 
فراغ  عنده  اآلن  وغريها،  واجتامعية  وظيفية  كثرية  بمسؤوليات 

وهذه نعمة من اهلل تعاىل اغتنم هذه النعمة، ملاذا نغتنمها؟!
االغتنام معناه ان تستثمر هذه الطاقة وهذه النعمة نعمة الفراغ فيام 

يؤدي اىل بناء الطالب البناء الصحيح.
كيف نبني الطالب البناء الصحيح؟

الطالب خالل موسم الدراسة هو مشغول االساتذة واملدرسون 
علوم  من  التخصيص  واالكاديمي  العلمي  البناء  ببنائه  والعائلة 

اللغة والرياضيات والفيزياء وغريها من العلوم.. 
وبناء  الناجح  الطالب  شخصية  لبناء  تكفي  العلوم  هذه  هل 
شخصية ناجحة يف احلياة؟ كال، هذا مهم ولكنه ال يكفي لوحده، 
وارسي��ة  اجتامعية  ومسؤولية  قيادية  مسؤولية  سيتحمل  ه��ذا 
البناء  بناؤه  يتم  مل  اذا  وعالقات عمل وعالقات عمل واجتامعية 
املتكامل والصحيح ال ينجح يف حياته، ال يكفي ان نبنيه بناء علميا 

اكاديميا فقط وهو مهم ولكن ال يكفي لوحده..
اهيا الطالب اهيا العائلة االن لديكم فراغ استثمروا هذه الفرصة يف 

استكامل بناء شخصية الطالب، كيف؟
لدى  اجتامعي  خلل  وهي  اليها  نلتفت  مهمة  نقطة  ابني  ان  اود 

الكثري..
يف  والتآزر  والتعاون  التشارك  ثقافة  ُنشيع  ان  ايضًا  نحتاج  نحن 
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املسؤوليات  عبء  االخرين  حيّمل  مّنا  كثري  املسؤولية،  حتمل 
وتربويًا  تعليميًا  عني  مسؤولون  هم  االخرون  يقول  بتاممها، 
الكثري  واجتامعيًا وخدميًا وانا ليس عيل يشء..!! وهذا واقع 
منا! وهو يتهّرب من اداء ولو جزء من هذه املسؤولية ويطلب 
بتاممها وجمانًا  ُتلقى عىل عاتق االخرين  املسؤوليات  ان تكون 
وجاهزة وهو ال يتحمل جزءا  من املسؤولية وهذا خطأ كبري ال 

ُيبنى املجتمع هكذا ابدًا..
البد ان ُيشاع لدينا جمتمعيًا ومؤسساتيًا ثقافة التشارك والتعاون 
هذا  طاقته  بحسب  كٌل  بتاممها  املسؤوليات  حتّمل  يف  والتآزر 

الواجب الوطني والرتبوي يقتيض هكذا ان اجلميع يتشارك..
ابناءنا  نبني  ان  نحتاج  الصيفية  العطلة  يف  بلدنا  يف  نحن  اآلن 
وبناتنا البناء الديني واالخالقي والعقائدي والرتبوي والنفيس 

االجتامعي الصحيح وهذه فرصة يف العطلة..
هناك الكثري من املراكز دينية وعقائدية وتنموية وغري ذلك مهنية 
االستعدادات  ولدهيا  دورات  تقيم  ان  االمكانات  لدهيا  هي 
الفنية واملهنية وان تبني هؤالء الشباب والشابات البناء الديني 
الرتبوي الصحيح.. قد كثري من هذه  والعقائدي واالخالقي 

املراكز لدهيا االمكانات الفنية ولكن ينقصها املال..
املؤسسات  هذه  عىل  وابنتي  ابني  انا  اخواين  صحيحا  ليس   
والطالبات  الطلبة  هؤالء  بناء  يف  املسؤولية  كل  تتحمل  هي 
ليس  وانا  والعقائدي  والرتبوي  االجتامعي  الصحيح  البناء 
ندخل  و  العطلة  نستثمر  اننا  كام  املسؤولية..،  من  يشء  عيلَّ 
ابناءنا وبناتنا دورات التقوية يف الدروس ونرصف الكثري من 
االموال عىل ذلك والكثري من اجلهد وهذا مطلوب ان يكون 
موسم العطلة الصيفية للتقوية يف الدروس التخصصية ونبذل 
جهودنا واموالنا يف بناء ابنائنا وبناتنا البناء االكاديمي العلمي 
التخصيص، ولكن ايضًا مطلوب ان أبني ابني وابنتي ان أبني 
باملسؤولية  ويشعر  يتحمل  تربويا  اخالقيا  دينيا  بناء  شخصيته 
نحن  للمستقبل،  املتكامل  الناجح  البناء  شخصيته  ويبني 
ايضًا علينا مسؤولية ايضًا، كام نحن عوائل ترصف كثريا  من 
وترصف  هتتم  ان  ايضًا  عليها  البناء  هذا  يف  واجلهد  االم��وال 
املتكامل  البناء  هذا  وبناهتا  ابنائها  بناء  يف  امواهلا  من  الكثري 

الرتبوي واالخالقي والعقائدي والديني..
اآلن ابناؤنا وبناتنا يف خطر عظيم بسبب ما غزانا من كثرة هذه 



االجتامعي  والتواصل  االنرتنت  وشبكات  الفضائية  القنوات 
وااللعاب االلكرتونية اجلذابة التي جتعل كثري من ابنائنا وبناتنا 
هذا  مقابل  يف  هنتم  ان  علينا  لذلك  الصباح..  اىل  يسهرون 
الذي  واالخالقي  والديني  الرتبوي  البناء  وبناتنا  ابنائنا  ببناء 
يتطلب  وهذا  املأمول  النجاح  حياهتم  يف  ينجحون  خالله  من 
اخواين مجيعنا نشارك يف املسؤولية كل جهة يف املجتمع عائلة 
يتحمل  الكل  معلمني  مدرسني  اساتذة  جامعة  مدرسة  ادارة 

هذا البناء واستثامر العطلة الصيفية يف البناء الصحيح..
كانت  الوقت  ذلك  يف  شهدنا  شبانًا  ُكّنا  حينام  سابقًا  اخواين 
االجيال هناك هتتم بالعطلة الصيفية البعض يذهب اىل العمل 
لكي جيمع شيئًا من املال كي يساعد عائلته يف حتّمل مسؤولية 
يستفيد  كي  وحرفة  مهنة  يتعلم  لكي  يذهب  والبعض  احلياة، 
متعددة..،  جماالت  يف  مواهبه  ينمي  والبعض  مستقباًل  منها 
البناء يف  امهية هذا  اىل  ونلتفت  نتوجه  ان  نحتاج  نحن كذلك 

حياتنا وهذا ايضًا من االمور املهمة..
النفس  الراحة والرتويح عن  الطالب حيتاج اىل فرتة من  طبعًا 
اما  وذلك  وناجحة  هادفة  سفرات  هناك  تكون  ان  فممكن 
الدينية يف  الرموز  تعّرفه بسرية  دينية  اماكن  اىل  تأخذه يف سفر 
تلك االماكن، او رحلة سياحية تعّرفه عىل عظيم خلق اهلل من 
اجلبال والطبيعة الساحرة اجلميلة وتطلعه عىل عظيم خلق اهلل 

تعاىل..
ايضًا ُالفت نظركم اىل قضية مهمة ارجو االهتامم هبا وااللتفات 

اليها: 
بعضهم  الفرتة  هذه  خالل  الشباب  من  عدد  مع  التقينا  نحن 
التفتوا  اهتموا بعمل تطوعي خريي،   طلبة بعضهم موظفون 
اخواين توجه وتوجيه الطلبة والطالبات نحو االعامل التطوعية 
مع  اجتمع  الشباب  من  بعض  الصيفية،  العطلة  يف  اخلريية 
عوائل  اىل  توجهوا  ثم  البسيط  املال  من  شيئا  ومجعوا  آخرين 
يف  البسيط  املال  هبذا  وساعدوهم  والشهداء  والفقراء  االيتام 
فعاًل  العمل  هذا  شاهد  املجتمع  من  بعض  حوائجهم،  قضاء 
خالص وعمل فعال ً تطوعي خريي ساعدهم ونتج عن ذلك 
كثري من اخلدمات االنسانية، ينبغي تعويد الشباب والشابات 
عىل الشعور باملسؤولية وعىل روح التكافل االجتامعي واحفزه 

ابناءها  العوائل  تشجع  وان  االع��امل  هذه  يف  يشرتك  ان  عىل 
من  كثري  يف  االن  الدورات،  هذه  يف  واالشرتاك  الذهاب  عىل 
والشابة  والشاب  الطالب  شخصية  لبناء  دورات  تقام  املدن 
البناء الصحيح والعائلة تشجع ابناءها وتساهم يف املشاركة يف 
املشاركة يف هذه  الدورات وتشجع اوالدها وحتثهم عىل  هذه 

الدورات واالعامل اخلريية..
ايضًا نأمل من اخواننا اساتذة اجلامعات واملدرسني واملعلمني 
طلبتهم  مع  جيتمعون  السنة  آخر  يف  واملعلامت  واملدرسات 
هذه  هلم  يقول  املهم  االمر  هذا  عىل  يوجهوهنم  ان  وطالباهتم 
العطلة عدة اشهر فاغتنموا هذه الفرصة ويعلموهنم االسلوب 
الصحيح الغتنام هذه الفرصة وحيذروهنم من سوء االستخدام 
املواقع  من  كثري  العطلة وحيذروهنم من  التوظيف هلذه  وسوء 
االلكرتونية املفسدة والضارة عقائديًا واخالقيًا وحيذروهنم من 
االستخدام السيئ  هلذه النعمة وهي نعمة العمر ونعمة الشباب 

ونعمة الفراغ وتوظيف هذه النعم فيام ينفع الشاب والشابة..
ينبهوا  ان  واملعلمني  واملدرسني  اجلامعات  اساتذة  من  املأمول 
العمر وهذه  استثامر هذا  الطلبة ويوجهوهم عىل امهية  هؤالء 
الفرتة من حياة الطالب وهي فرتة الشباب املزدهرة وحيذروهنم 
من تضييع هذه النعمة وهذا العمر يف امور ضارة او غري مفيدة 

او امور ليست بذات جدوى..
لذلك اخواين هذه مسؤولية اجلميع وهؤالء ابناؤنا وبناتنا هم 
الصحيح  البناء  نبينهم  ان  علينا  لذلك  ننتظره  الذي  مستقبلنا 
ختصصيا  اكاديميا  علميا  بناء  نبنيهم  ما  مثل  املتكامل  والبناء 
تربويا  بناء عقائديا صحيحا اخالقيا صحيحا  نبنيهم  ان  علينا 
صحيحا اجتامعيا صحيحا كي ينجح يف حياته النجاح املأمول 
فإن احلياة الناجحة ال تقوم فقط عىل النجاح يف اجلانب العلمي 
الكامل  النجاح  من  جزء  هو  بل  ابدًا  التخصيص  االكاديمي 
الذي  املتكامل  البناء  والشاب  الطالب  شخصية  نبني  حينام 
العقائدي  واملنهاج  االكاديمي  العلمي  املنهاج  عىل  يعتمد 
واملنهاج الرتبوي واالجتامعي واالرسي كل هذه املجاالت يف 
احلياة اذا نجحنا يف بناء ابنائنا وبناتنا وفق هذا البناء الصحيح 
واملتكامل استطعنا ان نشكل جمتمعًا ناجحًا ومزدهرًا ومتقدمًا.

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar  Weekly

9
ل�سنة 2021 م



الصلوات،  مجيع  يف  الثانية  الركعة  يف  واج��ب  وه��و 
من  الرابعة  ويف  املغرب،  صالة  من  الثالثة  الركعة  ويف 
وإن   - االحتياط  صالِة  من  ولكّل  والعشاء،  الظهرين 
هبا  أت��ى  إذا   - الوتر  وص��الِة   - واح��دة  ركعة  كانت 

منفصلة كام هو األفضل - تشهٌد واحد.
واألحوط لزومًا يف كيفّيته أن يقول: »َأْشَهُد َأْن اَل إِٰلَه إاِلَّ 
دًا َعْبُدُه َوَرُسْوُلُه،  مَّ ْيَك َلُه، َوَأْشَهُد َأنَّ حُمَ اهلُل َوْحَدُه اَل رَشِ

ٍد«. مَّ ٍد َوآِل حُمَ مَّ ُهمَّ َصلِّ َعىَلٰ حُمَ اللّٰ
غريه  يتبع  بأن  ولو  اإلمكان  مع  التشّهد  تعّلم  وجيب 
فيلّقنه، وإذا مل يتمّكن لضيق الوقت ونحوه من التعّلم 
أتى بام يقدر عليه مع صدق الشهادة عليه وبرتمجة الباقي 

عىل األحوط لزومًا.
)مسألة 320(: جيب يف التشّهد أمور:

1- أداؤه صحيحًا.
2- اجللوس حاله مع القدرة عليه، وال تعترب يف اجللوس 

كيفّية خاّصة.
3- الطمأنينة عند اشتغاله بالذكر.

نحو  عىل  متعاقبة  هبا  يأيت  بأن  أجزائه،  بني  املواالة   -4
بينها  الفصل  يرّض  وال  التشّهد،  عنوان  عليه  يصدق 

باألذكار املأثورة.
أن  قبل  وذكره  األّول  التشّهد  نيس  إذا   :)321 )مسألة 

يدخل يف الركوع الذي بعده لزمه الرجوع لتداركه، ولو 
ويأيت  صالته  يف  مىض  الركوع  يف  الدخول  بعد  تذّكره 
يقيض  أن  استحبابًا  واألحوط  بعدها،  السهو  بسجديت 

التشّهد أيضًا.
وإذا نيس اجللوس يف التشّهد األّول تداركه مع اإلمكان 
بأن كان تذّكره قبل الدخول يف الركوع، وإاّل مىض يف 
بسجديت  بعدها  يأيت  أن  استحبابًا  واألح��وط  صالته، 

السهو.
مع  تداركها  األوىل  فاألحوط  فيه  الطمأنينة  نيس  وإذا 

التمّكن، ومع عدمه فال يشء عليه.
قبل  ذك��ره  فإن  سّلم  حّتى  األخ��ري  التشّهد  نيس  وإذا 
اإلتيان بام ينايف الصالة رجع وتداركه ُثمَّ أتى بسجديت 
ذكره  وإن  وجوبًا،  األحوط  عىل  الزائد  للسالم  السهو 

بعد اإلتيان باملنايف فعليه سجدتا السهو فقط.
)مسألة 322(: إذا تشّهد فشّك يف صّحته مل يعتن بشّكه، 
وكذا إذا شّك يف اإلتيان بالشهادتني حال الصالة عىل 
والصالة  التشّهد  جمموع  يف  شّك  أو  حمّمد،  وآل  حمّمد 
بعدما  عليهم  الصالة  خصوص  أو يف  وآله،  حمّمد  عىل 
قام أو يف حال النهوض أو حني السالم، فإّنه ال يعتني 

بشّكه يف مثل ذلك.

الت�شّهد
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البيت  التاريخ من نساء أهل  ال مثل أعىل يف عامل النساء عرب 
عليهم السالم، وال بيت أرشف وأطهر وأزكى وأتقى وأنقى 
من بيتهن الذي اختاره اهلل منزاًل لوحيه ومأوًا لدينه وحفظًا 
لرشيعته ومهبطًا ملالئكته فاذهب عنه الرجس وطهره تطهريا.

للناس  اهلداية  مشاعل  الرجال  من  البيت  اهل  محل  ومثلام 
الرسول  العاملني  إله  وحبيب  النبيني  خاتم  جدهم  من  ابتداًء 
الضالل  من  البرشية  منقذ  وآله  عليه  اهلل  صىل  حممد  الكريم 
ومرشدهم إىل اهلداية والصالح، إىل أخيه ووصيه وباب مدينة 
بالقائم  علمه امري املؤمنني اىل االئمة اهلداة من ولده وانتهاء 
املهدي الذي يمأل االرض قسطا وعدال، فقد اضطلعن نساء 
اهل البيت الطاهرات بأدوار جسيمة يف الدفاع عن االسالم 
التي واجهها االسالم  الكربى  بحكم معارصهتن لألحداث 
أرجاء  عىل  ن��وره  أرشق  أن  منذ  هلا  تعرض  التي  واملخاطر 

املعمورة. 
وتبدأ هذه االدوار بالدور العظيم الذي قامت به أم املؤمنني 
باهلل  ايامنا  االمة  هذه  نساء  أول  كانت  التي  الكربى  خدجية 
طيلة  حمنته  يف  ورشيكته  لرسوله  ومواساة  بكتابه  وتصديقا 
ايامها معه تقويه بامهلا وتدافع عنه بكل ما لدهيا من قول وفعل 
الدور  العظيم  الدور  ثم تال هذا  توفيت صابرة حمتسبة  حتى 
الذي قامت به ابنتها سيدة نساء العاملني فاطمة الزهراء بضعة 

شباب  سيدي  وأم  املؤمنني  أمري  وزوجة  أبيها  وأم  املصطفى 
أهل اجلنة والتسعة املعصومني من ذرية احلسني عليها وعليهم 
السالم، عندما وقفت إىل جانب زوجها إلحقاق احلق وابطال 
الباطل حتى سقطت أول شهيدة يف سبيل الدفاع عن مبادئ 

االسالم التي يمثلها زوجها امري املؤمنني.
ثم يأيت الدور الثالث والذي ال يقل أمهية عن هذين الدورين 
العظيمني ألنه امتداد هلام يف ترسيخ مبادئ االسالم والعمل 
بمفاهيمه أال وهو الدور العظيم الذي قامت به سليلة الوحي 
زينب  احلوراء  الطاهرة  السيدة  االمامة  وعقيلة  النبوة  وربيبة 
ذرية  من  املعصومني  االئمة  وعمة  طالب  ايب  بن  عيل  بنت 
إىل  املنورة  املدينة  من  الشهداء  سيد  مع  رحلتها  يف  احلسني 
كربالء، ثم مع السبايا إىل الكوفة ومنها إىل الشام، ثم رجوعها 

إىل املدينة.
للصرب  أعىل  مثل  ذلك  كل  يف  زينب  احل��وراء  رضبت  وقد 
وأهل  اخوهتا  إىل  نظرت  عندما  والعقيدة  والثبات  واليقني 
بيتها وصحبهم وقد مزقتهم السيوف والرماح فتقدمت نحو 
جسد اخيها االمام احلسني يف واقعة الطف ووقفت عنده ثم 

نظرت اىل السامء وقالت: ))اللهم تقبل منا هذا القربان((.
النبوة واي عظمة هذه غري عظمة  أي معدن هذا غري معدن 

االنبياء.

مثلٌ أعلى
الحوراء زينب 

عليها السالم 
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ونشاطاهتا  بأدوارها  املقدسة  احلسينية  العتبة  واستمرت 
اإلبداعي حصة كبرية يف  للجانب  والثقافية, فكان  الفكرية 
املهرجانات املقامة وخاصًة بعد الفتوى املقدسة التي هبَّ 
حني سامعها كل شخص لدية فكر وعقيدة, ف�)الطف ليس 
يستشهد  مل  السالم(  )عليه  فقط واحلسني  ارض كربالء  يف 
يف عاشوراء؛ بل ظلَّ فكره موجودا حتى وقتنا هذا(, وعليه 
ضحوا  الذين  االبطال  أفواه  يف  تتكرر  التي  املقولة  كانت 
يوم  وك��ل  كربالء  ارض  )ك��ل  ه��ي:  يضحون  زال��وا  وم��ا 
عاشوراء(, فجاءت مسابقة )كلنا حشد( القصصية ومسابقة 
)هبم انترصنا( الشعرية, أنموذجا لنقل االفكار وبيان منهج 
االبداعي  االدب  طريق  عن  السالم(  )عليهم  البيت  أهل 
احلسيني، ثم مهرجان )ملبون( ومسابقاته يف االدب والفن 

التي  القصص  فُسِطرت  واالع��الم،  والصحافة  التشكييل 
ال تتكرر وبينت مدى عقيدة وإيامن ابطالنا عندما واجهوا 
الرش املطلق لإلرهاب, والبد أن نذكر دور مسابقة )تراتيل 
تناولت  التي  املهمة  املسابقات  إحدى  لكوهنا  سجادية(, 
وكانت  وثقايف,  وفكري  عقائدي  بشكل  احلسينية  القضية 
يف كل دوراهتا جتسد منهج اهل البيت الصحيح، فتكللت 
الناضحة  والعقول  العاملية  واملشاركات  املستمر  بالنجاح 
أهل  بمنهج  واملتمسكة  باإليامن  املليئة  والقلوب  باألفكار 

البيت )عليهم السالم(.
 ولغرض إلقاء الضوء عىل هذه النشاطات اإلبداعية املهمة 
املهرجانات  هذه  ومديري  مؤسيس  من  عدد  إىل  توّجهنا 

املباركة بمجموعة من األسئلة:

إن تسليط الضوء على القضية الحسينية يتطلب القيام بالكثير من االدوار التي تتمحور 
السالم(, وفي  البيت )عليهم  أهل  بمنهج  المرتبطة  الحقيقية  الثقافة  إيصال  حول 
هذا اإلطار أقامت العتبة الحسينية المقدسة العديد من المهرجانات الثقافية التنموية 
وتنميتها,  وتطويرها  السالم(  )عليهم  البيت  المقاربة ألهل  االفكار  الستمالة وجذب 
فجاءت فكرة إقامة مهرجان ربيع الشهادة العالمي من أوائل المهرجانات وأهمها من 
الناحية الفكرية والثقافية, إذ سلط الضوء على نهج التسامح والمحبة ونبذ الطائفية 
في بلد كانت تأكله الطائفية من الداخل, فأصبح هذا المهرجان حلقة الوصل بين 
ابناء المذاهب وحتى الديانات االخرى, وهو خير دليٍل على أن مبدأ أهل البيت )عليهم 
السالم( هو مبدأ التعايش السلمي, واستمر المهرجان لسنين عدة وهو يخط أسمى 
آيات الثقافة والعلم والتنمية البشرية من خالل بيان ما وقع من ظلم على اإلمام 
الحسين )عليه السالم( وكيف انتصر الدم على السيف, وأن األفكار هي التي تعيش 

وليس السيف الذي يقتل الفكرة, فاألفكار الصحيحة ال تموت. 

تحقيق: حسين أبو نادر

العتبة الحسينية المقدسة ودورهـــــــــــــــــــــــا في نشر الفكر الحسيني
)مهرجان ربيع الشهادة, كلنا حشد, بهــــــــــــــــــــــــــــم انتصر
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هـــــــــــــــــــــــا في نشر الفكر الحسيني
بيع الشهادة, كلنا حشد, بهــــــــــــــــــــــــــــم انتصرنا، وتراتيل سجادية( انموذجا

هلا   كان  العامل  قارات  خمتلف  من  ضيوفها  مهرجانات 
الدور الكبري يف إطفاء فتنة الطائفية

مدير  األستاذ )عيل كاظم سلطان(  احلقوقي  وبدأنا مع 
اللجنة  وعضو  احلسينية  العتبة  يف  الثقافية  النشاطات 

التحضريية للمهرجان فسألناه:
ما هو دور العتبة املقدسة يف تطوير الشارع الثقايف الكربالئي من 
العاملية فيه،  خالل مهرجان ربيع الشهادة؟ وما مدى املشاركة 
وما هي املهرجانات التي وّثقت نتائج الفتوى املقدسة وما مدى 

تأثري رسالتها يف الناس؟

فأجابنا قائال:
أولت األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة اجلانب الثقايف أمهية 
قصوى، وكام ان للعتبة مشاريع عمرانية خلدمة الزائرين كانت 
رعاها  التي  املهام  من  وهذه  اإلنسان،  لبناء  ثقافية  مشاريع  هلا 
وأعطاها املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ 
عبد املهدي الكربالئي اهتامما واسعا، حيث ُأقيمت مهرجانات 
ومؤمترات عىل مدار السنة، مع حضور خمتلف الشخصيات من 
الشهادة  )ربيع  مهرجان  أبرزها  ومن  املجتمع،  رشائح  خمتلف 
بسبب  وتوقف  عاما،  عرش  مخسة  ملدة  استمر  ال��ذي  الثقايف( 
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جائحة كورونا يف السنتني األخريتني، وإن شاء اهلل سوف ُيعاد 
هذا  يف  أننا  نعتقد  نحن  وتابع  الصحي,  الوضع  استتباب  بعد 
لذلك  الناس،  إىل  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  رسل  املكان 
جيب أن نوصل رسالته احلقة، كام تعرفون حاولت جهات كثرية 
زرع الفتن الطائفية واملذهبية يف العراق، لكنَّ هذا املهرجان كان 
له دور كبري يف إطفاء هذه الفتنة؛ بل كان له دوره املهم يف نرش 

رسالة اإلمام احلسني )عليه السالم( إىل العامل امجع. 
متنوعة،  عاملية  شخصية   )100( حوايل  نستضيف  عام  كل  يف 
املسيحي  الدين  من  وشخصيات  وأدبية،  وثقافية  ودينية  علمية 
واديان أخرى، ومؤسسات ثقافية كان األهم هو إطالع الناس 
التسامح  مبدأ  ومنها  السالم(   )عليهم  البيت  أهل  مبادئ  عىل 
)عليهم  البيت  أهل  أئمة  قبل  من  فينا  زرعه  الذي  والتعايش 
هذه  إضفاء  يف  ناجحة  خطوة  املهرجان  كان  لذلك  السالم(، 
الروح من خالل املعايشة التي شاهدها الضيوف الذين جاءوا 
آسيا  من  ضيوف  لدينا  عام  كل  ففي  العامل،  قارات  خمتلف  من 

العديد  رصح  وقد  واألمريكيتني،  واسرتاليا  وأفريقيا  وأوروبا 
من الضيوف بأهنم قد رأوا ما مل يستطيعوا أن يصدقوه يف وسائل 
اإلعالم، فإهنم رأوا احلقيقة بأمِّ أعينهم ال كام سمعوها، كذلك 
رأوا أن اإلمام احلسني )عليه السالم( يمثل هنجًا إنسانيا يستطيع 

اجلميع أن يستفيدوا من هذا النهج.
االدب والفن ومعارض الكتاب وجلسات بحثية فقرات 

ربيع الشهادة يف متناول اإلعالم الدويل
ونشاطات  بحثية،  نشاطات  فيه  متنوع،  الشهادة  ربيع  مهرجان 
ومسابقات  قرآنية  وجلسات  للكتب،  ومعارض  وفينة  أدبية 
مضيفا،  سلطان،  كاظم  عيل  للحقوقي  الزال  واحلديث  أيضا، 
املرجعية  ورؤي��ة  املقدسة  احلسينية  العتبة  رؤية  تعكس  كانت 
املحمدية  الرسالة  إيصال  يف  التزامنا  أمهية  وم��دى  الرشيدة 
قدر  السالم(  )عليه  الصادق  اإلمام  بوصية  والتزمنا  احلسينية، 
امرنا«،  أحيا  من  اهلل  رحم  امرنا،  »احيوا  قال:  حينام  اإلمكان 
كثريا  ُظِلمنا  حيث  الرسالة  هذه  نوصل  كي  الدائمة  وحماوالتنا 
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عىل  والثقايف  اإلعالمي  التضييق  خالل  من  السابقة  األزمنة  يف 
رسالة  توصل  التي  واإلنسانية  املتساحمة  املنفتحة  الطائفة  هذه 
السامء إىل أهل األرض، هذا من جانب، أما اجلانب اآلخر كانت 
هنالك مهرجانات متعلقة بالواقع إذ الحظنا بعد صدور الفتوى 
أقيمت  العراق ومقدساته عدة مهرجانات  بالدفاع عن  املباركة 
رائع،  وفني  أديب  بشكل  اهلمم  ولتحفيز  لتوثيق  فعاليات  وعدة 
وكذلك إعطاء الدور احلقيقي لشيعة أهل البيت )عليهم السالم( 
املناطق  فقط  وليس  العراق  كل  العراق  يف  السالم  إرس��اء  يف 
الشيعية، حيث دافع كل أبناء العراق عن العراق وهبوا لنرصته 
يف النهاية, ودائام ما يؤكد سامحة املتويل الرشعي للعتبة احلسينية 
بناء اإلنسان هو أهم  املقدسة الشيخ عبد املهدي الكربالئي أن 
من إعامر البنيان، لذلك كانت مهمتنا يف التواصل بمهرجانات 
للطفولة وأيضا كان منها املهرجانات النسوية، ومهرجانات لكل 
رشائح املجتمع، ومؤمترات علمية منها مهرجان )ربيع الرسالة( 
الذي استمر ثامن سنوات، إذ كان يتعاطى مع اجلهة األكاديمية 

باجلامعات العراقية، ونسأل اهلل أن يعاد الوضع إىل ما كان عليه 
لتقوم العتبة املقدسة بأدوارها الثقافية والرتبوية والنفسية، نرصًة 

للدين ومعرفة رسالة السامء وإظهار احلق.
املسابقات ودورها يف اجتذاب االدباء والكتاب اجلدد

ثم سألنا االستاذ حيدر السالمي السؤال التايل:
العتبة  تقيمها  التي  املهرجانات  يف  املتعددة  أدواركم  خالل  من 
احلسينية املقدسة وارتباطها بالفتوى املقدسة، كيف ترى التطور 
احلاصل يف الشارع الثقايف احلسيني من خالل هذه املهرجانات؟ 

فأجاب بالقول:
متثل أي مسابقة نوعا من التحفيز والتشجيع، وربام كانت مسابقة 
»كلنا حشد« القصصية وكذلك مسابقة »هبم انترصنا« الشعرية، 
قد حققتا اهلدف عرب اجتذاهبام عددا كبريا من املشاركني األدباء 

عىل صعيدي الشعر العمودي والرسد القصيص.
كذلك مهرجان )ملبون( الذي اقيم حتت شعار )نكتب تارخينا 
القصرية  القصة  االدبية يف  كي ال يشوهه االخرون( ومسابقاته 
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والشعر العمودي والنص املرسحي، وكذلك الفنية يف التصميم 
الرقمي والفن التشكييل واالعالمية يف التقرير الصحفي وافضل 
مقال والتصوير الصحفي، أهنا لعبت دورا توثيقيا حلفظ مالمح 
التي  املعارص  العراق  تاريخ  من  العصيبة  الزمنية  امل��دة  تلك 
لغزو  البالد  كتعرض  اجلسام  والوقائع  باألحداث  تعج  كانت 
مسلح مبارش مدعوم بغزو ثقايف إعالمي عاملي عىل أيدي شذاذ 
اآلفاق من كل اجلنسيات واألعراق والبلدان جيمعهم اإلرهاب 
اإلسالم  ص��ورة  لتشويه  تسعى  واح��دة  مظلة  حتت  واجلريمة 
احلنيف والبتزاز الدول اإلسالمية والعربية وهنب ثرواهتا املادية 

واملعنوية عىل حد سواء.
انطلقت مسابقتا »كلنا حشد« القصصية و«هبم انترصنا« الشعرية 
تباعا متخذتني من الشعر العريب والقصة القصرية أداتني للتعبري 
بالدين  التهم  وإلصاق  التشويه  ملحاوالت  القاطع  الرفض  عن 
بوصفه  فالشعر  والرتاث،  آلثار  وحموا  احلضارة  وطمس  القيم 
»ديوان العرب« وأداة تنوير وتثوير يف آٍن معا فهو وسيلة ناجحة 
املشاعر  وحتريك  الوطنية  العاطفة  وإثارة  احلقيقة  عىل  لإلضاءة 
اإلنسانية ورفع املعنويات للمقاتلني وأرسهم التي تتسقط أخبار 

املعارك وترتقب عودة املنترصين ويف الوقت نفسه يعمل الشعر 
كواحد من أسلحة احلرب النفسية واإلعالمية عىل بث الرعب 
القصيص  الفن  وكذلك  معنوياهتم،  وحتطيم  األعداء  قلوب  يف 
قد فعل فعلته يف توثيق املالحم والبطوالت التي خاضها أبطال 
اجلوانب  تضمنه  ما  كل  يف  متلمسة  األمنية  والقوات  احلشد 
اإلنسانية وإذكاء الروح الوطنية لدى املقاتلني يف املواقع املتقدمة 

والداعمني هلم لوجستيا يف اخللفيات.
مسابقتان حصدتا الريادة يف جمال االدب احلريب

الريادة يف هذا املجال فهام  أزعم أن هاتني املسابقتني كانت هلام 
ضمن  حينها  يف  احلسينية  العتبة  إعالم  قدمه  نوعي  عمل  أول 
نطاق سلسلة »حشود عراقية« أريد هلا أن تستمر لتشمل فنون 
والصورة  الفنية  واللوحة  وال��رواي��ة  املرسحية  منها:  أخ��رى 
املقاتلة واألهزوجة الشعبية واألنشودة وغريها، لوال أن حالت 
العودة  أمل  عىل  فتوقفت  ذلك  دون  والعامة  اخلاصة  الظروف 
من جديد للعمل عىل اكتشاف زوايا جديدة ترفد املشهد الثقايف 
وتفسح  ناضجة  وفنية  أدبية  وجتارب  واعية  بنامذج  اإلبداعي 

املجال أمام املواهب الواعدة ملواصلة املسرية. 
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التي  املهمة  القضايا  من  األمم  إهناض  يف  اإلب��داع  دور 
عىل  الرتكيز  هبدف  االمهية  بالغ  احلسينية   العتبة  اولتها 

تطوير املواهب اإلبداعية
وأخريا سألنا االديب والكاتب عيل حسني عبيد:

القصة  ملسابقة  حتكيمية  دورات  ثالث  يف  دورك��م  خالل  من 
املواهب  تقيمون  كيف  سجادية،  تراتيل  مهرجان  يف  القصرية 
الشبابية، ودور العتبة احلسينية املقدسة يف دعم طاقات ومواهب 

الشباب اإلبداعية؟، فأجاب قائال: 
ُتَعّد قضية دور اإلبداع يف إهناض األمم من القضايا املحسومة، 
وهذا هو اهلدف املهم الذي رّكزت عليه العتبة احلسينية املطّهرة، 
ضمن  ومن  اإلبداعية،  املواهب  تطوير  عىل  الرتكيز  خالل  من 
املتخصصة، ذلك  الذي دأبت عليه األقسام  الكبري  التوّجه  هذا 
فالشعر  والفنية،  الكتابية  بأشكاله  اإلبداع  عىل  املنتظم  الرتكيز 
له حظوته املعروفة عرب املهرجانات الكبرية يف املناسبات املهمة 
)والدات أو استشهاد أئمة أهل البيت )عليهم السالم(، وكذلك 
املسابقات املتنوعة سواء يف كتابة البحوث املتخصصة أو يف إقامة 
مسابقات فنية يف األفالم التسجيلية القصرية وسواها، وكان يل 

مسابقة  حتكيم  جلنة  يف  متتالية  سنوات  لثالث  املشاركة  رشف 
يف  النرش  شعبة  تقيمها  التي  القصرية  القصة  يف  سجادية  تراتيل 
عىل  حريصا  وكنُت  املقدسة،  احلسينية  العتبة  يف  اإلعالم  قسم 
الطاقات  تطور  عىل  وانعكاسها  املسابقات  هذه  مثل  معرفة 
إىل  سجادية  تراتيل  مسابقة  حتّولت  حيث  الشبابية،  واملواهب 
حمّفز كبري لتطوير القدرات الرسدية للمشاركني وغريهم، وهذا 
وقسم  املطهرة  احلسينية  العتبة  تضع  حيث  األهم  اهلدف  هو 
كي  الشباب  أمام  الطريق  متهد  التي  اإلمكانات  كل  اإلع��الم 
إن  أقول  لذلك  املتميز،  النوعي  حضورها  هلا  أقالمًا  يصبحوا 
تقديم الرعاية لألقالم الشابة من قبل العتبة احلسينية يعد خطوة 
بالغة األمهية لوضع أقدامهم عىل الطريق اإلبداعي القويم، وهلا 
دورها الكبري يف محاية اجلهد الشبايب من اهلدر والضياع، كام أنني 
الحظت تطورا سنويا متصاعدا يف الكتابة القصصية وإتقاهنا فنيا 
وفكريا حيث تم توثيق ملحمة الطف بأنصع صورها، فضال عن 
توثيق بطوالت احلشد الشعبي املقدس يف حترير العراق ومحاية 

املراقد املقدسة.
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استيراد أجهزة طبية حديثة 
لمعالجة االمراض السرطانية 

استيراد  المقدسة  الحسينية  للعتبة  العامة  االمانة  تواصل 
االجهزة الطبية المخصصة لمؤسسة وارث لمعالجة االمراض 
منها   

ً
سعيا ذلــك  ويأتي  كــربــالء،  محافظة  في  السرطانية 

التقنيات  احــدث  ووفــق  للمرضى  الخدمات  افضل  لتقديم 
الطبية للكشف عن تلك االمراض ومعالجتها. 

األحرار: ضياء األسدي – تصوير: رسول العوادي
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املشاريع  قسم  رئيس  حممد  ضياء  حممد  املهندس  وق��ال 
االسرتاتيجية: » إن األجهزة الطبية التي سيجهز هبا مرشوع 
مؤسسة وارث ملعاجلة االمراض الرسطانية يف حمافظة كربالء، 
تعد من االجهزة ذات املواصفات العاملية الرصينة، والتقنيات 
)السايكرتون(  جهاز  منها  مهمة  أجهزة  ستضم  و  احلديثة 
امللحق بكافة املختربات اخلاصة بإنتاج وحتضري املواد املشعة، 
إلنتاج  العراق  يف  يعمل  جهاز  أول  سيكون  اجلهاز  وه��ذا 
املشعة بل  املادة  املؤسسة عن استرياد  املواد وانه سيغني  هذه 

سيصدر اىل باقي املحافظات العراقية«.
منها  مرة  ألول  العراق  ستدخل  أجهزة  »هنالك  وأض��اف: 
يعمل  والذي   )HDR( بتقنية   )brachytherapy( جهاز 
العالج  ان��واع  من  ن��وع  وه��ي  الكثيبة،  املعاجلة  طريق  عن 
الناحية  من  تأثريًا  اقل  يكون  وال��ذي  الداخيل،  االشعاعي 
اجلانبية من عالج االشعاع اخلارجي، وخاصة رسطان العنق 
والرحم وهنالك جهاز سونار يعمل بتقنية )ABVS( والتي 
فوق  االمواج  استخدام  طريق  عن  النادرة  التقنيات  من  تعد 
الصوتية للكشف عن الرسطان، وهذه التقنية تستخدم غالبا 

للصغار يف العمر«.
متطورة  اجهزة  عىل  املؤسسة  »اح��ت��واء  عن  منوهًا 

واجهزة  ال��ث��دي،  لرسطان  املبكر  للتشخيص 
للفحص الشامل للجسم، وتلوين االعضاء، 

البولية،  وامل��ج��اري  االمعاء  وخاصة 
تسعى  احلسينية  العتبة  أن  مشريًا 

وم��ن خ��الل ه��ذا امل���رشوع اىل 
توفري افضل الطرائق العالجية 

وبأسعار غري ربحية ملساندة 
العراقي  واملواطن  املريض 

والتخفيف عن كاهله«.
يذكر أن مرشوع مؤسسة 
ل���ألم���راض  وارث 
الرسطانية، تنفذه العتبة 
احل��س��ي��ن��ي��ة امل��ق��دس��ة، 
دون��اًم   )12( بمساحة 
عىل الطريق الرابط بني 
وقضاء  كربالء،  مركز 

مستشفى  وان  احل���ر، 
االورام  لعالج  ال��وارث 

هو من اكرب املستشفيات يف الرشق االوسط واملستشفى االكرب 
يف العراق بسعة رسيرية )150( رسيرا كام حيتوي عىل اجهزة 
حديثة وصاالت متطورة عىل مستوى البالد، كام يتألف مبنى 
املستشفى من ستة ابنية، باإلضافة اىل ثالثة ابنية لالستعالمات 
واحلارسات، ومنها بناية املستشفى الرئيسة اضافة اىل وجود 
بناية خاصة بأهل  مباين سكنية خاصة بالكادر الطبي وهناك 
املرىض حيث ان املرىض الذي يأتون من خارج حمافظة كربالء 

حيتاجون اىل سكن لذلك وفرت املستشفى سكنا خاصا هبم.

المهندس 
محمد ضياء محمد
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تقرير: ح�شني النعمة – ت�شوير: خ�شري ف�شالة

تخّرج دفعة جديدة 

من روضة السيدة رقية لأليتام

تزامنا مع ذكرى زواج النورين اإلمام 
علي المرتضى والسيدة فاطمة الزهراء 

)عليهما السالم( خّرجت روضة السيدة 
رقية )عليها السالم( لأليتام في كربالء 

دفعة جديدة من براعمها ، وسط بهجة 
االطفال وذويهم في قاعة خاتم االنبياء 
في الصحن الحسيني المشرف، وبحضور 

عضو مجلس ادارة العتبة الحسينية 
المقدسة السيد سعد الدين البّناء 

المشرف على الروضة.
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فيه:  قال  )االح��رار(  ملجلة  البّناء  السيد  خصه  حديث  ويف 
»تيمنًا بذكرى زواج النور من النور ويف العرشة االوائل من 
شهر ذي احلجة من عامنا اجلاري اقيم احتفال ختّرج الُدفعة 
الرابعة من روضة السيدة رقية )عليها السالم( لأليتام  التابعة 
االنبياء  خاتم  قاعة  يف  ذلك  وكان  املقدسة،  احلسينية  للعتبة 

)صىل اهلل عليه واله وسلم(  يف العتبة احلسينية املقدسة«.
االيتام  عىل  الرسور  وادخلنا  هبيج  حفل  »اقيم  البّناء  وتابع 
وختلل  ال��روض��ة  دراس��ة  مرحلة  يف  واالن���اث  ال��ذك��ور  من 
لألطفال  التخّرج  وشهادات  اهلدايا  توزيع  االحتفال  هذا 
مضيف  من  طعام  بوجبة  والتربك  الروضة،  من  املتخرجني 
تسليم  تم  وكذلك  لأليتام  السالم(  )عليه  احلسني  اإلم��ام 
مرحلة  اىل  اخلرجيني  من  املقدسة  احلسينية  الروضة  راي��ة 
من  خترجهم  فبعد  متهيدي  مرحلة  هناك  الن  التمهيدي 
الراية   االبتدائي وسلموا  االول  مرحلة  اىل  ذهبوا  التمهيدي 
اىل مرحلة التمهيدي، وكان ذلك يوم )3( ذي احلجة املوافق 

2021/7/14م«.
الروضة  تقدمها  التي  والنفسية  االجتامعية  الرعاية  وعن 
فقدوا  الذين  االيتام  ه��ؤالء  »حقيقُة  بقول:  البناء  حتدث 
آباءهم مل نرتكهم ليشعروا بفقد آبائهم بل كان كادر الروضة 
التعليمي  والكادر  الروضة  مديرة  من  ابتداًء  وأما  أبا  هلم 
بعناية  انتقاؤهم  تم  ممن  وغريهم  اخلدمي  الكادر  ومجيع 
ليتفانوا يف سبيل تقديم الرعاية واخلدمة لأليتام يف هذا العمر 
الصغري وان شاء اهلل هذه املبادرات والرعاية مستمرة لأليتام 

سواء عىل مستوى الروضة او عىل مستوى الدراسة االبتدائية 
االن  جيري  العمل  اهلل  شاء  وان  الثانوية  الدراسة  ومستوى 
الذي  فاليتيم  لأليتام،  جامعة  كلية  تشييد  خمطط  الختيار 
ترعاه العتبة احلسينية املقدسة وكذلك مؤسسة االمام الرضا 
 ( املقدسة  السيستاين يف كربالء  السيد  ملمثلية  التابعة  اخلريية 
دام ظله الوارف ( تكون الرعاية مستمرة هلم، ونأمل ان شاء 
اهلل اختيار املخطط املناسب هلم للكلية اجلامعة لكي يتم قبول 
اخلرجيني من ثانوية رقية وثانوية عيل االصغر لأليتام يف هذه 

الكلية اجلامعة«.
الدراسة واخلدمات  بأن مجيع  نقول  ان  بالذكر   ومن اجلدير 
من الروضة واالبتدائية والثانوية وان شاء اهلل الكلية اجلامعة 
وتوزيع  املجاين  والنقل  املجاين  التعليم  وتتضمن  جمانية 
يف  اليومية  الطعام  ووجبات  الدراسية  واملناهج  القرطاسية 
الدوام احلضوري اضافة اىل التطبب ومساعدات مالية نسأل 
اهلل سبحانه وتعاىل ان يديم عىل العراق العزيز االمن واالمان 
اخلارجية  املؤامرات  عن  منأى  يف  ويكون  وان  واالستقرار 

التي ال تريد له االستقرار واالطمئنان«.
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دوريات طوارئ عند الحاجة

»مفارز صيانة العجالت« في العتبة الحسينية
تعّرف على مهام

المفرزة اسم يقود االحساس ويتولد داخل النفس البشرية الى شيئين هما )مفرزة طبية( أو 

)مفرزة امنية(، إال أن الالفت للنظر أن القائمين على )مرأب العطاء( التابع للعتبة الحسينية 

المقدسة استحدثوا اسم )المفرزة( على مجموعة من العاملين الفنيين في المرأب تحت عنوان 

)مفرزة الصيانة(، والتي تختص بصيانة العجالت التابعة للعتبة المقدسة بمختلف أنواعها وعند 

الحاجة الماسة لها. 

ل 
ّ
وصيانة العجالت هي أشبه ما تكون بالمفارز الطبية؛ فهي إلنقاذ وصيانة العجالت، فعندما تتعط

 
ً
عجلة في الشارع، تكون هناك حاجة إلى مفرزة صيانة لصيانتها، وهذا االسم مفرزة هو تقريبا

نا معاون مدير المرأب للشؤون الفنية المهندس مجتبى الحسني.
ّ
انسب اسم يطلق عليه، كما حدث

الأحرار: قا�شم عبد الهادي - ت�شور: �شالح ال�شباح
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صيانة اآلليات المختلفة
يقول احلسني: »لدينا يف املرأب شعبتان خاصتان بالصيانة 
ويف  اخلفيفة،  الصيانة  وشعبة  الثقيلة  الصيانة  شعبة  مها 
اآلليات  عىل  تكون  الصيانة(  )مفارز  فان  االحيان  أغلب 
الثقيلة )اللوريات أو السكس القالب(، وقد حيدث فيها 
عطل مفاجئ يف احد الشوارع او املناطق فيذهب االخوة 
القطعة  تبديل  او  بتصليح  ويقومون  الصيانة  مفرزة  يف 
التي فيها عطل، فقد يكون العطل ميكانيكيًا او كهربائيًا، 
حيث يتواصل السائق مع مفارز الصيانة ومعرفة العطل، 
واملستلزمات  امل��واد  واخ��ذ  الفنيني  االخ��وة  ذه��اب  ليتم 
ويف  ال��الزم،  إلجراء  خاص  فني  كادر  ويذهب  املطلوبة 
بعض االحيان تتعذر الصيانة فنقوم بإرسال كرين وحداد 

لسحب العجلة«.

صيانة عجالت قسم الصيانة
صيانة  يف  الصيانة  مفارز  أمهية  إىل  أيضًا  احلسني  ويشري 
العجالت التابعة لقسم السياحة الدينية يف العتبة املقدسة، 
مثاًل  حيدث  فقد  للصيانة،  األحيان  أكثر  يف  حتتاج  والتي 
تنقل  التي  التوصيل  انابيب  انفجار يف  او  الباص  عطل يف 
البالونات  او  امل��اء  توصيالت  او  الكري  اىل  اهليدروليك 
نقوم  حيث  الراديرت،  عطل  او  االط��ارات  قرب  اهلوائية 
الصيانة  مفارز  أكانت  س��واء  الصيانة  مفارز  ب��إرس��ال 
العجالت،  لكهربائيات  الصيانة  مفارز  او  امليكانيكية 
او بعض االعطال  الفيوزات  قاعدة  العطل يف  كأن يكون 

الكهربائية االخرى يف الباصات«.
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سحب العجالت لمركز الصيانة
فأكثر  )الكوسرت(،  الباص  لعجالت  »بالنسبة  ويضيف، 
اىل  الكاز  يضخ  الذي  الرئيس  )البم(  يف  حتصل  االعطال 
الصيانة  مفرزة  خالل  ومن  بدورنا  ونقوم  املركبة،  حمّرك 
ميكانيكية  أعطال  هناك  تكون  او  صيانته،  او  باستبداله 
ال�  ذات  الصغرية  للعجالت  مفارز  هناك  وايضًا  اخ��رى، 
)14 راكبًا( ايضًا نفس احلالة يكون اتصال من القسم املعني 

؟ وهل ممكن  او ال  تستوجب صيانة  يتم حتديد هل  حيث 
صيانتها او ال؟ فمثال ً اذا كانت العجلة الندكروز او برادو 

وحصل فيها عطل يف )الفيت بم( فإنه ال يمكن إنزال خزان 
الصيانة،  عمل  يتعذر  احلالة  هذه  ويف  الشارع  يف  الوقود 
فنضطر اىل سحاب العجلة عن طريق املسطحة وجلبها اىل 

مركز الصيانة«.
كادر فني متميز

ويلفت احلسني إىل أن »مفارز الصيانة تضم فنيني ماهرين 
وجه،  أتم  عىل  بأعامهلم  يقومون  ومساعدين،  ومعاونني 
وبالرسعة  املقدسة  للعتبة  التابعة  العجالت  خمتلف  لصيانة 

القصوى«.
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ما  أشبه  هي  العجالت  صيانة  »مفارز  بأن  حديثه  ويتابع 
وصيانة  إلنقاذ  أصاًل  موجودة  فهي  الطبية،  باملفارز  تكون 
اىل  فنحتاج  الشارع  يف  عجلة  تتعطل  فعندما  العجالت، 
مفرزة صيانة لصيانتها وهذا االسم مفرزة هو تقريبًا انسب 

اسم ُيطلق عليها«.
صعوبات في العمل

كام  طبعًا،  الصعوبات  من  الصيانة  مفارز  عمل  خيلو  وال 
صعوبات  »نواجه  احلسني:  يقول  حيث  احلسني،  يوّضح 

عدة يف العمل منها املسافة البعيدة فمثاًل قد حيدث عطل يف 
سيارة باص يف سامراء تقل زائرين فنضطر اىل هتيئة املفرزة 
بصورة رسيعة والذهاب اىل تلك املنطقة او العجلة قد تكون 
أمني،  خطر  فيها  يكون  قد  آمنة  ليست  منطقة  يف  متوقفة 
وكذلك فان من ابرز الصعوبات التي نواجهها اذا كان هناك 
عطل وحيتاج أدوات احتياطية غري متوفرة يف املخزن فيجب 
رشاؤها من السوق املحلية واذا كان الوقت ليال ً نضطر اىل 

االنتظار اىل اليوم التايل او نضطر لسحب اآللية«.
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مجموعة الوارث التربوية تحتفي 
بتلميذاتها البالغات »سّن التكليف«

برعاية األمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة، أقامت مجموعة 

الوارث التربوية في قسم التربية والتعليم، حفل التكليف الشرعي 

لتلميذات مدارسها، والتي وافقت الذكرى العطرة لزواج النورين 

اإلمام علي بن أبي طالب والصديقة الكبرى فاطمة الزهراء )عليهما 

السالم(، وسط حضور جماهيري كبير من أولياء أمور التلميذات 

وشخصيات أكاديمية وحكومية.

الأحرار: اأحمد الوراق - ت�شوير: �شالح ال�شباح

تاج العّفة يعلو رؤوس الفتيات..
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الدكتور عالء الصالحي

تلميذات  من  مكّلفة(   180( شمَل  التكريم 
فيض  ومدرسة  االبتدائية  ال��وارث  )مدرسة 
ال��وارث  هباء  ومدرسة  االبتدائية،  ال��وارث 
االبتدائية، ومدرسة عطاء الوارث االبتدائية(.

وابتدئ احلفل املبارك، بتالوة عطرة من الذكر 
احلكيم وقراءة سورة الفاحتة ترمّحًا عىل أرواح 
نائب  كلمة  جاءت  وبعدها  العراق،  شهداء 
األمني العام للعتبة املقدسة احلاج حسن رشيد 
الذي بدوره قّدم شكره وامتنانه لقسم الرتبية 
الرتبوي  التعليمي  الرصح  هذا  عىل  والتعليم 
تفاٍن  بكل  العزيزات  لبناتنا  يقدموه  ملا  الكبري 

وإخالص.
التقت  االح��ف��ل،  ه��ذا  ع��ن  امل��زي��د  وملعرفة 
الرتبية  قسم  رئ��ي��س  ب��م��ع��اون  )األح����رار( 
ال��ذي  الصاحلي  ع��الء  ال��دك��ت��ور  والتعليم 
حتدث قائاًل: إن »ما ترونه اليوم هو فعالية من 

والتعليم  الرتبية  قسم  يقيمها  التي  الفعاليات 
جمموعة  ملدارس  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف 
مدارسنا  يف  تكون  حيث  الرتبوية،  ال��وارث 
يف  ج��وان��ب  مجلة  تستهدف  فعاليات  مجلة 
ما هو علمي وأخالقي  منها  املتعلم  شخصية 

وتربوي وبقية املجاالت االخرى«.
االحتفاء بالبالغات

بمسألة  يرتبط  اليوم  »حفل  القول:  وتابع 
التكليف الرشعي الذي نقوم به سنويًا، حيث 
التكليف  سن  يبلغ  بمن  ونحتفي  نحتفل 
الرشعي من أبنائنا وبناتنا، وعادة ما ُيقام هذا 
يوم  يف  وحتديدًا  الدرايس  العام  خالل  احلفل 
الرتبوية  ال��وارث  م��دارس  جمموعة  تأسيس 
العتبة  يف  والتعليم  الرتبية  لقسم  التابعة 
بسبب  العام  هذا  ولكن  املقدسة،  احلسينية 
اىل  تأجيله  تم  كورونا  جائحة  تفيش  ظروف 
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حني حتّسن الوضع الوبائي والوصول اىل املرحلة االطمئنان 
بعدم وجود آثار أو مضاعفات من إقامة هذا احلفل«.

والعلمية  الرتبوية  االع��امل  إنجاز  يف  »رؤيتنا  وأض��اف، 
إعداد  هناك  املسائل،  هبذه  االحتفال  عىل  مقترصة  ليست 
مجلة  من  االخرية  احللقة  هو  اليوم  نراه  الذي  وهذا  ُمسبق 
تثقيفية  تربوية  برامج  اعداد  تم  انجازها، وايضًا  تم  حلقات 
ضمن  ال��درايس  العام  خالل  هلن  ُتقّدم  اللوايت  للمتعّلامت 
وتوعيهن  وتثقيفهن  هُتيئهن  واليومي  االسبوعي  جدوهلّن 
واحلجاب  التكليف  بمعرفة  يرتبط  فيام  القادمة  للمرحلة 
املستوى  عىل  عامة  بصفة  الرشعية  وااللتزامات  الرشعي 
خالل  هلن  ُقدمت  حيث  واألخالقي،  والرتبوي  الفقهي 
العام الدرايس بشكل عام ورصن مهيآت من الناحية النفسية 

للدخول يف هذه املرحلة«. 
هذا  بإقامة  ك��ان  اخلتام  »مسك  أن  إىل  الصاحلي  ولفت 
للمتعّلامت  إيذان وإشعار  ببناتنا، وهو  االحتفال واالحتفاء 
واملتكّلفات بأهنن قد أهنني مرحلة معينة كانت مرحلة القلم 
املرفوع ودخلن يف مرحلة التكليف الرشعي، فكل ما يقمن 

به حمسوب وُمقّيم«.
وأشار الصاحلي إىل أّن »الغرض من إقامة هذا احلفل ترسيخ 
الرتبوية  الفوائد  وتبيان  الفتيات  نفوس  يف  الدينية  الثقافة 
وتفعيل  الرشعية  بالوظائف  االلتزام  من  املتوخاة  واملعنوية 
املسلمة؛ كوهنن  املجتمع واالرسة  املهم يف  الريادي  دورهن 
املجتمع  ذلك  عليها  يبنى  التي  االساسية  والقاعدة  الركيزة 

املؤمن«. 
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 180 مكلفة
من جانبها قالت الست زينب عاشور، مديرة مدرسة فيض 
النورين  زواج  بمناسبة  »ارتأينا  للبنات:  االبتدائية  الوارث 
)عليها السالم( االحتفال بتكليف تلميذات جمموعة الوارث 
حيث  ُمكّلفة(،  تلميذة   180( عددهن  واملتضمن  الرتبوية 
كان هذا االحتفال رائعًا وله خصوصية خاصة يف ظل تفيش 
جائحة كورونا، إْذ سّخرنا كل الطاقات التي لدينا يف القسم 
عىل  التلميذات  لتدريب  ومعلامت،  وإداري��ني  منتسبني  من 
الدروس الدينية وهي الغاية منها نرش الثقافة الدينية لدهين«.

برامج دينية وتحضيرات مسبقة
تنشئة  هو  الربنامج  هذا  من  »اهل��دف  أن  عاشوراء  وبينت 

تصل  عندما  التلميذة  تعرف  لكي  دينية  تنشئة  التلميذات 
أي   - مكاهنا   يكون  و  ثمينة،  جوهرة  اهنا  التكليف  ملرحلة 
اجلوهرة الثمينة - يف وعاء مغلق لتحافظ عىل عّفتها، وهذا 

ما نقوم بتعليم فتياتنا عليه«.
وأضاف�ت، »كانت هناك حتضريات صحية مسبقة إلقامة هذا 
احلفل املبارك، واالتصال مع أولياء امور الطالبات وارسال 
وأخالقية  دينية  دروس��اً  إلعطائهن  لبيوهتن،  السيارات 
يكون  ال  بحيث  الرشعي،  التكليف  حول  واثرائية  وتربوية 
اىل  بأهنا وصلت  الفتاة  تقتنع  أن  وإنام  لباس؛  التكليف جمّرد 
مرحلة عمرية تبتعد هبا عن كل ما خيص ما كانت عليه فرتة 

الطفولة«.

 الست زينب عاشور
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حفٌل ال يضاهى
املباركة،  املحافل  هذه  مثل  بإقامة  األمور  أولياء  آراء  عن  أما 
بأن  اخلفاجي  رضا  األستاذ  املرسحي  والكاتب  الشاعر  أّكد 
»إقامة حفل تكليف املكلفات واجلهود املبذولة إلقامته أمر ال 
يضاهى، فهناك تنظيم راٍق وعىل أعىل املستويات من قبل قسم 
عىل  يدل  وهذا  املقدسة،  احلسينية  العتبة  يف  والتعليم  الرتبية 

مستوى الوعي واإلخالص للعقيدة اإلسالمية«.
وأضاف، أن »الرسالة من هذا احلفل ان هناك إسالمًا حقيقيًا، 
اإلره��اب  ويرفض  ينبذ  حممديًا  حسينّيًا  حضاريًا  إسالمًا 
وهذه  اصيل،  نبع  فهذا  والتحريف،  والتحريض  والتكفري 
حضارة إنسانية وساموية وهذا ما يدعو اىل سعادة البرشية يف 
وخاصة  املقدسة  »العتبات  أن  إىل  مشريًا  العامل«،  أنحاء  مجيع 

انقالبًا جذريًا  املقدستني شهدت  والعباسية  احلسينية  العتبتني 
والتعليم  الصحة  من  يطّور  ما  كل  وإقامة  تقديم  يف  وشاماًل 
واالقتصاد والزراعة وبقية املجاالت األخرى، وهذا ما يغيظ 

أعداء الوطن«
مناهج تعليمية

فيام أشارت الست شهالء نارص حسني، مديرة روضة الوارث 
إىل أن »مناسبة سن التكليف الرشعي حترص جمموعة مدارس 
املناهج  الصورة احلقيقية عن  نقل  التعليمية منها عىل  الوارث 
الرياض،  التعليمية والرتبوية، وخصوصًا االطفال يف مرحلة 
وذلك ألهنم اللبنة األساسية يف املجتمع واعتامد املجتمع عىل 
هذه الفئة، فإذا اعتنينا بالزرع كان مثمرًا واذا أمهلناه فلن يكون 

هناك أي إنتاج أو حصاد«.

الكاتب المسرحي 

األستاذ رضا الخفاجي
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ان  التعليمي  منهجنا  مقررات  ضمن  »من  بأن  وأضافت، 
بالد  بالدنا  وحضارات  بالده،  حضارات  عىل  الطفل  يتعّرف 
الرافدين وفرية وغنية ونتمنى ان تلتفت حكومتنا إلحياء هذه 
فهو  امل��رشوع  هذا  وترتيب  بإعداد  قمنا  فنحن  احلضارات، 
معرض احلضارات، فمن ضمن طرائق التعليم هي أن نصنع 
بيئة توجد  البيئات ويف كل  الطفل يف هذه  يتجّول  بيئات وان 
حضارة، فمثاًل حمافظة كربالء وحمافظة بابل وحمافظة سامراء، 
لكي  وتقاليد،  وت��راث  آثار  من  املحافظات  هذه  حتوي  ماذا 
استقبااًل  شاهدنا  وقد  بالده،  حضارات  عىل  الطفل  يتعرف 

واستيعابًا لألطفال عن طريق هذه الوسيلة«.
شكر خاص

كام قدمت جمموعة من التلميذات شكرهّن وتقديرهّن لألمانة 
الرتبية  قسم  وباخلصوص  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة 

التعليمي  الرتبوية والكادر  الوارث  والتعليم ملدارس جمموعة 
لدعمهم وجهودهم الكبرية ومسامهتهم برفع اجلانب العلمي، 
وخاصة املعّلمة واملدّربة الست مريم التي بذلت جهودًا كبرية 
طوال االسبوع املايض لتدريب الطالبات عىل األناشيد الدينية 
صباحًا  الثامنة  الساعة  من  التدريب  يبدأ  وكان  والعقائدية، 
وحتى الساعة الثانية عرشة ظهرًا بمناسبة التكليف باحلجاب 

الرشعي.
بدءا  املكلفات  الرمزية عىل  اهلدايا  توزيع  تم  احلفل  ويف ختام 
من بنات الشهداء السعداء الذين بذلوا انفسهم للوطن ولّبوا 
فتوى اجلهاد الكفائي التي افتى هبا صامم امان العراق والعامل 
السيستاين  احلسيني  عيل  السيد  األعىل  الديني  املرجع  سامحة 

)دام ظله الوارف(.
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�شغلْت ق�شيدته )يح�شني ب�شمايرنة( العامل، 
فقــد كتَبها وقراأهــا لأول مّرة عــام )1974( 
يف ال�شــحن احل�شــيني ال�شــريف، وجاء بعده 
�شيخنا الرادود احل�شيني الكبري احلاج يا�شني 
الرميثــي ليجعــَل منهــا خالدة خلــود الدهر، 
وكانــت بحق من اأعظم الق�شــائد احل�شــينية 

التي ُكتبت بعقيدة واإخال�ش كبري.
اإنه ال�شاعر والرادود احل�شيني اخلالد احلاج 
ر�شــول حميــي الديــن النجفّي )ر�شــوان اهلل 
تعاىل عليــه(، �شــاحب الق�شــائد املدّوية يف 
حمبة اأهل البيت )عليهم ال�شالم(، وهو ذلك 
الرجل الــذي ينتمي لدوحة �شــيعية خدمت 
الدين وال�شريعة، حيث نقف يف هذه ال�شطور 
القليلة بني يديه، ونطالع ب�شوٍق حياته التي 
اكتنفهــا اجلهاد والن�شــال والنت�شــار الدائم 

للق�شية احل�شينية العظيمة.

وليُد املجِد والرشف
الشاعر  املرحوم  ولِد  م(   1922( العام  من  األرشف  النجف  يف 
احلاج )رسول حممد رضا حممود الشيخ جواد حميي الدين العاميل 
احلارثي اهلمداين(، يف أرسة علمية أدبية عريقة، تعود بأصوهلا إىل 
لبنان وحتديدًا من منطقة )جبل عامل( األبّية، وكان والده احلاج 
حممد رضا )رمحه اهلل( معروفًا بطبيته وحبه لعمل اخلري، أما عمه 
احلاج حممد حسن )رمحه اهلل( فكان من وجهاء النجف يف النصف 

األول من القرن املايض.
وكاَن هلذه األرسة املحّبة للنبّي األكرم وآله األطهار )عليه وعليهم 

رادودنا  وحياة  شخصية  عىل  بالغ  أثٌر  والسالم(  الصالة  أفضل 
جّده  من  الشعر  موهبة  ورث  أنه  وُيقال  كام  الدين،  حميي  اخلالد 

ألّمه الشيخ حممد صالح حميي الدين )رمحهم اهلل مجيعًا(.
التي  الظالمات  تناول  الواضح يف  بإسلوبه  الدين  متّيز حميي  وقد 
احلسينية  القضية  وحتديدًا  السالم(،  )عليهم  البيت  بآل  حّلت 
اإلهلية العظيمة، فقد جاءت قصائده العظيمة مسلطة الضوء عىل 
أهداف ثورة اإلمام احلسني )عليه السالم( وانعكاساهتا عىل الواقع 
املعاش، وتعّد قصيدته )حيسني بضاميرنة( األشهر واألعظم من 
يرتّنم  وترنيمة  نشيدًا وطنيًا  اخلالدة، حتى أصبحت  بني قصائده 

)يحسين بضمايرنة ـ صحنه بيك آمنة(

الشاعر الحسيني الحاج رسول محيي الدين

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

32



هبا الثوار الطاحمون للحرية والسالكون درب األحرار، حّتى أن 
الرشيف(  رسه  )قّدس  الصدر  باقر  حممد  السيد  املفكر  الشهيد 
قد أطلق عليها ب� )نشيد الشيعة( و )النشيد الوطني للعراقيني(.

كام وبرزت قصيدته اخلالدة )هذي تربية حيدر( التي كام يقول 
الباحثون بأهنا برعت يف حتليل جوانب من شخصية اإلمام عيل 

)عليه السالم( وأبنائه وأصحابه، يقول فيها )رمحه اهلل(: 
بكل يش تنرضب امثاْل

ومضمون املثل برهاْن
عن الشخص ال تسأْل
َكال إسأل عن األقراْن

وَكال الطبع يكتسبْه
من املصحوب كل إنساْن

مثل الريح إذا مّرْت
عىل طيب ونتن ينباْن

أخذ املرتىض وصحبه
وعصابة إبن أبو سفيان

وقارن بينهم وانطي
رأيك واحكم بوجداْن

وشوف أطباع أبو احلملة
ويه صحبه وإل تِٓبع لآلْن

وأخذ طبع أبن أمية إشلون
وَيه أقرانه وَهَله من چاْن

إاَلْشَعث وأبنه وإبن العاْص
ورشيح وإبن أيب وقاْص

وشوف الفاريس وعامر واألشرْت 
هذي تربية حيدْر

ظلينة  حسني،  واشرتينه  )غايل  أيضًا:  األخرى  قصائده  ومن 
يت  دكَّ العرب،  يارشاف  حمّمد،  يا  خذ  احلياة،  حسني  يا  شيعة، 
صدرك حلسني، ييّل تربون أوالد، الَكمر طاحت رايته، حسني 
وّدع عليته، يا ناكرين اإلحسان مو هذا حق اجلزة، حيسني بحكم 
يزيد شنهي الچارة، هالوآدم تَكول جا وين األصول، من يلتزم 
شمعة  جينة  تعتذر،  ال  بعد  فاضل  يبو  ال  والينه،  يا  وينك  بينه 
جّسام، حيسني ناوي اإلصالح، معركتنة بعاشور شوف تاليهة( 

وغريها العرشات من القصائد احلسينية الكبرية.
كام كتَب )رضوان اهلل تعاىل عليه( قصائد وطنية عديدة، وتناول 
قدسنه  »أخ��ذو  منها  مؤثرة  قصائد  خالل  من  فلسطني  قضية 
قصائده  ثنايا  يف  نها  ُيضمِّ أن  تعّود  كثرية  أبيات  يف  أو  حيسني«، 

احلسينية.
الالنظام  بجرائم  وينّدد  هبا  ينتقد  قصائد  كتَب  أيضًا،  وبذكاء 
املباد، حيث تناول ظلم بني أمية والعباس وربطها بالظلم الواقع 

عىل العراقيني جراء حكم البعثيني الطلقاء.
البعث  أزالم  فعله  بام  هبا  ينّدد  قصيدًة  اهلل(  )رمحه  كتب  فقد 

اهلّدامي، إبان االنتفاضة الشعبانية املباركة، يقول فيها:
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بصوته من صاْح البوْم ** ال شيعة بعد اليوْم
اخيَرْس هو ومذيعْه ** ظللينْه شيعْة

دول  اهلل( يف  )رمحه  الدين  الشاعر حميي  ُاشتهرت قصائد  وقد 
عربية وأجنبية، خصوصًا وأنه أنشدها وقرأها يف حمافل ُأقيمت 

له يف إيران وسوريا واألردن وأمريكا.
حكاية قصيدة )حيسني بضاميرنة(

كان  الدين،  حميي  عالء  األستاذ  ينقل  وكام   )1974( عام  يف 
احلاج  قبل  من  مدعّوًا  الدين  حميي  رس��ول  الشاعر  املرحوم 
مجهور  موكب  يف  عاشوراء  مراسيم  إلحياء  مايش  آل  حسن 
احلمزة الرشقي يف حمافظة القادسية. وقد ُاستدعي )رمحه اهلل( 
الديوانية آنذاك لغرض  بصحبة احلاج حسن ملقابلة مدير أمن 
يقال عىل  ان  ما جيب  الغاشمة( يف  )السلطة  تعليامت  ابالغهام 
املنرب من مديح للحزب والثورة )!( وكذلك لتسليمه مبلغ من 
املال حتت عنوان دعم الشعائر احلسينية. وهو إجراء كان يتبعه 
إىل  وصواًل  الشعائر  عىل  السيطرة  لغرض  البائد  النظام  زبانية 

منعها الحقًا.
وقد اعتذر الشاعر عن املديح عىل املنرب بذريعة إن الظرف ال 
إىل  التطّرق  الناس  يتقبل  ال  وقد  حزينة  املناسبة  كون  تسمح 
مواضيع خارج مصيبة عاشوراء مما قد ينتج مردودًا عكسيًا ملا 

يريده مدير األمن.
واما بخصوص املبلغ رّد الشاعر أنه غري حمتاج شخصيًا كونه 
ال يقرأ تكسبًا بل أماًل يف مرضاة اهلل )سبحانه وتعاىل( وشفاعة 
احلسني )عليه السالم(، وإذا كان املقصود دعم الشعائر فليتم 
الترّبع يف هذه احلالة إىل املوكب مبارشة وأمام الناس أثناء قراءة 

القصائد كام جرت العادة.
مدير  أسمعه  أن  بعد  متأملًا  غاضبًا  املقابلة  من  الشاعر  خرج 
األمن كلامت تيسء إىل شعائر عاشوراء وإىل معتقدات الشيعة 
وآله(،  عليه  اهلل  الرسول )صىل  بيت  وتقديسهم وحمبتهم آلل 
أيب  استشهاد  ذكرى  احلرام  حمرم  من  عاشوراء  واستذكارهم 

األحرار )عليه السالم(.
ردًا  القصيدة  فكرة  توّلدت  املؤقت  إقامته  حمل  إىل  طريقه  ويف 
عىل إساءة مدير األمن. وبعد إمتام الصالة أمسك بورقة وقلم 
وليس  بعقايدنه(  )حيسني  وقتها  وكان  القصيدة  مطلع  ليكتب 
)حيسني بضاميرنا( كام أشتهر الحقًا. ثم أكمل نظم القصيدة يف 

األسابيع الالحقة يف بغداد حيث حمل إقامته يف حي البنوك.
االمام  صحن  يف  القصيدة  الشاعر  قرأ  االربعني  موسم  ويف 
وردته  إشارة  بسبب  يكملها  مل  لكنه  السالم(  )عليه  احلسني 
كون  رغم  الرشيف  الصحن  يف  املتواجدين  األمن  زبانية  من 
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القصيدة جمازة سلفًا. فأهنى القصيدة عند مقطع )تربة كربله تشهد 
يتمكن  مل  وبعدها  العربة،  بعدما خنقته  دمنه أصبحت محرة(  املن 
القصيدة عىل رشيط صويت وقتها بسبب عدم  أبناؤه من تسجيل 

امتالك املوكب جلهاز تسجيل.
وبعد ذاك اخفى الشاعر القصيدة أمال يف ان يسنح الظرف لقراءهتا 

كونه ُامتنع عن القراءة يف املواكب بعد هذه احلادثة.
وقبيَل موسم عاشوراء من العام )1977( طلب الرادود املرحوم 
الرميثي )رضوان اهلل تعاىل عليه( من الشاعر حميي  الشيخ ياسني 
الدين جمموعة قصائد ليقرأها يف مراسيم عاشوراء القادمة، حيث 
اعتاد أن يستنسخ نسخًا من القصائد املقروءة يف املواسم السابقة. 
فعرَض عليه فيام عرض هذه القصيدة وقّص عليه حادثة القراءة يف 
الصحن الرشيف. فتأثر الشيخ ياسني بالقصيدة وقرأها يف موكب 
الشاعر  اسم  ذكر  وتعّمد عدم  دياىل،  بمحافظة  عزاء )خرنابات( 
كاسيت  رشيط  عىل  تسجيلها  تم  لكن  األمنية،  للمحاذير  حتسبًا 

وهو التسجيل الذي اشتهر وانترش عىل مدى العقود الالحقة.
وقد وصلت نسخة من الكاسيت إىل ثوار انتفاضة صفر )1977( 
بعد  اندالعها  صادف  والتي  كربالء   – النجف  طريق  يف  وهم 
أسابيع من قراءة القصيدة يف خرنابات. ورسعان ما تم استنساخها 

املنتفضني  وهتاف  نشيَد  أصبحت  حيث  الثوار  عىل  وتوزيعها 
هذه  وبقيت  كربالء..  إىل  النجف  من  مسريهتم  طريق  طول  عىل 
ديني  حس  من  تضمنته  ملا  خالدًة  األس��امع..  يف  مدوية  القصيدة 

وعقيدة إيامنية حّقة.
الشاعر الشهيد

بسبب مواقفه الوطنية والدينية، ومعارضته للحكم البعثي امُلباد، 
يقف  كان  ولكنه  املستمر،  للتضيق  الدين  حميي  الشاعر  تعّرض 
شاخمًا غري مباٍل هبم، حتى قام اجلالوزة بدّس السم له يف فنجان 
القهوة أثناء حضوره جملس فاحتة، وكان سببًا يف موته بعد ثالثة أيام 
من احلادثة، حيث استشهد يف يوم اخلميس )19 صفر 1423ه�( 

املوافق ل� )2 آيار 2002 م(.
وحني ارحتَل إىل الرفيق األعىل، ومحلت املالئكة روحه الطاهرة، 
مسجد  رسداب  يف  األخري  مثواه  إىل  املفجوعون  املحبون  شّيعه 
من  التسعينيات  مطلع  اهلل(  )رمحه  أنشأه  الذي  الدين،  حميي  آل 
القرن املايض، والواقع يف حمّلة احلويش املجاورة للحرضة العلوية 
الطاهرة، وقد ُدفنت نسخة من قصيدة »حيسني بضاميرنة« وقصيدة 
»غايل واشرتينه حسني« معه يف قربه، بناًء عىل وصيته )رضوان اهلل 
تعاىل عليه( حّتى يتلقى الشفاعة من سّيد الشهداء )عليه السالم(.
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العاملني(  نساء  السالم( سيدة  )الزهراء )عليها  ويتضمن كتاب 
للباحث املرصي الدكتور امحد راسم النفيس الصادر عن شعبة 
النرش يف إعالم العتبة احلسينية املقدسة، حمطات تارخيية من حياة 
سيدة نساء العاملني الصديقة الزهراء )عليها السالم( مهمة جدا 

السيام بعد وفاة ابيها رسول اهلل )صىل اهلل عليه واله(.
اهتامما يذكر  الكتاب »ال نجد  املؤلف يف عرض مقدمة  ويشري 
االسالمي  العامل  يف  املتغلبة  االعالمية  الفكرية  املدرسة  لدى 
بفاطمة الزهراء )عليها السالم( وال نجد ما يكفي من الكتابات 
احلية املتجددة عن الصديقة الطاهرة يف مقابل االحلاح عىل تقديم 

االسالم من خالل رؤية )احلمرياء( وما قدمته من انجازات هلذا 
الدين صبت كلها من الناحية الواقعية يف اجتاه متزيق وحدة االمة 

واشعال الرصعات واحلروب بني ابنائها«.
ويبني أن »احلديث عن تلك املدرسة الغالبة او املتغلبة ال يعني 
بحال كل من ال ينتمي اىل مدرسة اهل البيت )عليهم السالم( 
أهل  تراجم  وعن  البيت  اهل  عن  أعالم  مفكرون  كتب  فقد 
البيت مثل االستاذ )عباس العقاد( والدكتورة )بنت الشاطئ( 
عن  حتديدا  نتحدث  ونحن  علم(،  أبو  )حممد  املرصي  واملفكر 
اآلن  يشكلون  الذين  االعالم  وسائل  ومتحدثي  املنابر  خطباء 

عبـــاد الله المخلصـــون حججه على عبـــاده وأمناؤه في 

بالءه الذين اصطفاهم الله، من هنا يذهب صاحب كتاب 

)الزهراء ســـيدة نســـاء العالمين( في قاعـــدة االصطفاء 

الـــى قـــول العالمة الشـــيخ محمد فاضل المســـعودي 

في كتاب االســـرار الفاطمية، بأن ارسال االنبياء البد من 

طريق الختيارهم وهذا االختيار أو ما يعبر عنه باالصطفاء 

أو االستخالص ال يكون من طريق إال عن حكمة اقتضت 

ذلـــك، فـــأن الحكيـــم ال يفعـــل أال مـــا تقتضـــي الحكمة، 

ويتوقـــف عنـــد مرحلـــة مجـــيء الســـيدة الزهـــراء )عليها 

السالم( كونها واسطة العقد في توصيل النور االلهي 

ألمة ابيها )صلى الله عليه وآله(، مشـــيرا الى أن بعدما 

بلغت البشـــرية مرحلة حاسمة من مسارها مرحلة اهلتها 

لتلقى الرســـالة المحمدية الخالـــدة مبينا أن االمامة هي 

المســـؤولة عن حفظ الرسالة االســـالمية وترجمتها الى 

مفاهيم وقيم رسالية نظرية وعملية وجهادية واخالقية 

واقامـــة الحجـــة على البشـــرية من خـــالل الحفاظ على 

مفاهيم االسالم الخالصة في صورتها االصلية الحقيقة 

دخل عليها الدجالون.
ُ
الصافية قبل أن ي اعداد: حسين النعمة
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كالمهم  خالل  من  بزامامه  ويمسكون  العام  الرأي 
التافه وأحاديثهم السطحية«.

املواضيع  من  مهمة  مجلة  )النفيس(  ويستعرض 
السالم(  )عليها  الصديقة  سرية  جتاهل  من   ً مبتدئا 
من قبل الشيوخ واخلطباء إشارة اىل اختالل العقول 
االصطفاء  عن  حديثه  اىل  ينتقل  ثم  وامل��وازي��ن، 
والتسليم  االي��امن  جاعال  قرآنية،  أمثلة  مستعرضا 
والعبادة،  العقيدة  هو  اهلل  آلل  االهلي  باالصطفاء 
مبينا خالل ذلك ان »انحراف االمة عن هنج االمامة 
بتلك  الغرابة يعيشها املخدوعون  بالغة  أوجد حاال 
الشعوذات التي يطلقها القابضون عىل رقاب االمة 
وتراهم ينظرون اليك وهم ال يبرصون فام بالك اهنم 

يقرأون القرآن وهم ال يفهمون«.
فيام يعرج النفيس اىل االمامة واهلداية يف مدرسة اهل 
البيت )عليهم السالم( مربهنا أن االصطفاف خلف 
إلفشال  الوحيدة  الضامنة  هو  االخيار  املجتبيني 
خمططات املنافقني، ثم يستعرض يف مرآة العقاد سرية 
ومنها  السالم(  )عليها  خويلد  بنت  خدجية  السيدة 
السالم( مستعرضا  الزهراء )عليها  اىل والدة  ينتقل 
مريم  الصديقة  ووالدة  والدهتا  بني  التشابه  اوجه 
بنت عمران )عليها السالم( ثم تسميتها من ذلك، 
وملا سيمت بسيدة نساء العاملني، ثم يستطرد جوانب 
أمري  من  زواجها  اىل  ومنها  اجلهادية،  سريهتا  من 
)عليها  ال��زه��راء  لزفاف  السالم(  )عليه  املؤمنني 
السالم( ومفهوم البيت يف القرآن الكريم مبينا كيف 
اهلجوم  وعلة  الوعي،  تزييف  جيري  زال  وما  جرى 
عىل بيوت املوالني ألهل بيت النبوة، وكذلك رواية 

تسبيح فاطمة )عليها السالم(.
ومن يتصفح كتاب النفيس جيده يبني بداللة قرآنية 
وحتريم  املالية  السالم(  )عليهم  البيت  اهل  حقوق 
سورة  يف  القربى  ذوو  هم  وم��ن  عليهم  الصدقة 
حال  السالم(  )عليها  الزهراء  وتشخيص  احلرش، 
ثم  الكارثي  االمة  وواقع  البائس  ومستقبلها  االمة 

النزاع حول سهم ذوي القربى، ومرياث البنات.
فيام ينقل املؤلف القارئ اىل حقائق يف شهادة الزهراء 
)عليها السالم( ووصيتها، وخيتتم كتابه يف احلديث 
وما  ينتهي  ال  الذي  والعجب  فاطمة  مصحف  عن 

هي حكاية مصحف فاطمة؟ 
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ً
صدر حديثا

تاريخ القضاء
في مدينة كربالء

العتبة  يف  والبحوث  للدراسات  كربالء  مركز  عن  حديثا  صدر 
يف  القضائي  النظام  تاريخ  عن  ختصيص  كتاب  املقدسة،  احلسينية 
مدينة سيد الشهداء )عليه السالم( منذ العهد العثامين وحتى يومنا 

احلارض.
وجاء هذا الكتاب ضمن سلسلة »إصدارات كربالء« التي ينرشها 
يتناول ضمن طياته، أمهية احلكم بني  املركز بصورة دورية، حيث 
واألئمة  االك��رم  رسوله  اختص  اهلل  أن  درجة  اىل  بالعدل  الناس 
أنه  حيث  بعده،  من  بالقضاء  والسالم(  الصالة  )عليهم  األطهار 
وبالنظر ألمهية هذا املوضوع، فقد تصدى مركز كربالء للدراسات 
املقدسة  كربالء  مدينة  يف  القضاء  تاريخ  تدوين  ملهمة  والبحوث، 
دار  فيها  أفتتح  أن  منذ  للقضاة  مدرسًة  زالت  وما  كانت  والتي 

القضاء خالل العهد العثامين وحلد اآلن.
املؤسسة  دراس��ة  اىل  صفحة،   )277( يف  الواقع  الكتاب  وهيدف 
احلارض  وقتنا  وحتى  العثامين  االحتالل  منذ  كربالء  يف  القضائية 
بعد أن كانت جهود الباحثني يف هذا املجال، مقترصة عىل جوانب 

حمدودة يف تاريخ القضاء باملدينة يف العرص العثامين األخري.
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نعْم يا أيب
ُه الوقُت ينزُف إنَّ

تُه مثلام ينحُت املاُء قصَّ
يف ضلوِع الرخاْم

مثلام ينبُض الدمُع يف مقلٍة
َوْر غادرْتا الصُّ

ُه العمُر يرحُل إنَّ
كي يرتَك املوعَد املشتهى
حيْق نابًتا يف الفضاِء السَّ

نعم يا أيب...
قبَل عرشيَن عاًما

َتركنا بيادَرنا للرياْح
رسمُت مالحَمَك السومريَة

يف دفرِت الغائبني!
قُت يف الريِح سنبلًة وعلَّ

وقافلًة من جراْح
ْت ثالٌث وعرشوَن مرَّ

وحبُل املواعيِد هيزُأ بالضفتنْي
ونيساُن يكرُس هذا الفضاْء
هُيروُل قلٌب بأقىص اأَلماين

ى بخيباتِِه لعلَّ الطريق امُلوشَّ
يمدُّ له جدواًل مْن ِضياْء

ولكنَّه منُذ عرشيَن
يكرُس مهَس الدعاْء

شعر: حسام البطاط

 الحكايات
ُ
مالذ

نعم يا أيب
ا رحلٌة يف السديْم إهنَّ

ستهزُأ كلُّ املواعيِد منا
وهيزُأ صمُت احلروف

َسُيورُق نجٌم عىل َكتِِف امُلستحيْل
َسُتوصُد باًبا وحيًدا

وتزرُع يف الدرِب إيامءًة للرحيْل
ستدخُل بيًتا من الذكرياِت الغريبْة:

فال سدرٌة بانتظاِر العصافرْي
وال قصٌة لليايل العجيبْة

َستكتُب يف دفرِت الذكرياِت اأَلخرْي:
بأنَّ احلكايَة مولعٌة بانتهاِء املطاْف

سُتوصُد باًبا
وتفتُح َعْن ُجرحنا ألَف باْب

نعم يا أيب
حفيدُتَك اآلَن تسأُلني

عْن مالِذ احلكاياْت
وعن صورٍة يضعُف القلُب

عْن َوْضِعَها فوَق صمِت اجلداْر
وتسأُلني عْن بياٍض كئيْب...

فُأخرُبها:
ليَس هذا َوَقاْر!
ُه َوجٌع صادٌق إنَّ

ثالًثا وعرشيَن يقتُل َوْجَه النَّهاْر

ـة
ــــ

ــــ
يــــ

ــــ
ــــ

ـــــ
دب

اال
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الفريد  ضيائك  يف  ني  خلِّ قلبي؛  وحَياُر  اخلوف،  َصوت  ي  يدوَّ ا  ملَّ سَيدي، 
قمة  يف  حمرتم  برٌد  ضيائك.  غري  َترى  لن  وعيني  ييضُء،  وحفائي  أبرُص، 
هني يف غرف حائرك، مستظال بنسيم فواح عطرك يف أمان املعاين  السعري ُينزِّ

وريق التطهري. هناك ما هو أميُز مْن ذلك: يقال يل خادمك؟!. 
فخّدامك مالئكة.. فعلُت ما فعلوا، ورجوُت اهلل أن أكون واحدًا منهم. 
تلك حمنُة من جلئ اليك ووقف عند بابك، فيطيل ترّضعه وبكاؤه ليتسَع 

غفرانه. 
سًيدي، بال شعور أكتُب اليَك من حتت أنوار رضحيك عشقي، وال ُيْرِهبني 
يشء أكثر مما ُيْرِهبني اسمك. فشفرة احلياة مترُّ عىل الروح، واجلسم يتفكك. 

هل هناك ما هو ابعُد من هذا اخلوف؟!.
 أنا هنا يف مقدسك، يف ضيافتك، مؤمٌن مضنون به، ال يربح مكانه، انساٌن 

يطوُف يف قلبه ويتجّول يف روحِه، لريوي قصة عشق لتتسَع شفاعته.
أن  اهلل  اىل  وأترّضع   منهج عقيدتك مطمئنا،  سَيدي، ال زلت أميض عرب 
أخرج من رضحيك بجبني أبيض، ووجه واحد. فلم يبق يفَّ سوى جرٍح 
عميق ال يمّر به غري نور اسمك؛ سأغزل من هذا النور ثوبًا وأرتديه لألمان 
جاء  اذا  رضحيك  من  أأمن  هناك  وهل  القلب.  باطن  اخلوف  يدّق  حني 

اخلوف االكرب؟!.
القلب،  يف  االيامن  ويسكن  الوالء،  نور  سيورق  هذي،  مثل  حلظة،  ففي 
يلهج:  واللسان  تصنع شهد صربها.  والنفس  وقرْت،  اطمأنت،  والروح 
موالي  انت  بمعرفتك.  هيذي  فٍم  غري  أحتاج  وال  م��والي  النعيم  انت 

تعويذيت وحرزي ومعتمدي مفتاح أمان كل خوف عيص خيرتقني.
  سَيدي، يا  ضيائَي الفريد، ما دام النفس يّف والروح تسكن دمي سأظل 

وء... أطرُي اليَك ملفوفًا بَورِق الضَّ

قال اإلمام عيل )عليه السالم(:
فال تصحْب أخا السوِء            وإياَك وإّياُه

فكْم من جاهٍل أْردى                حلياًم حنَي آخاُه
ُيقاس املرُء باملرِء                        إذا ما املرُء ماشاُه

من  لك  خ��رٌي  الصالح  األُخ  احل��ك��امء:  بعض  وق��ال 
الصالح ال  واألخ  بالسوء،  أمارة  النفس  نفِسَك؛ ألن 

يأمُرك إال باخلري.
وقيل أيضًا: جيُب عىل اإلنسان أن ال يصحَب إال من له 
ديٌن وتقوى. فإن املحّبة يف اهللِ تنفُع يف الدنيا واآلخرة. 
وفرج.  ضيٍق  من  احلالني  عىل  تبقى  اهلل  يف  حمّبٍة  وكل 
مصاحبة  ويرتك  األرشار  معارشة  جيتنب  أن  وينبغي 
الناس  بني  وقُبحْت  خّلُتُه  ساءت  من  وهيجَر  الفّجار 

سريُتُه.

هل  )الق�صعة(  و  )اخلزانة(  اأ�صتاذه:  تلميذ  �صاأل 
تنطقان بالفتِح اأم بالك�صر؟

تك�ِصر  وال  اخِل��زان��ة،  تفتِح  ال  مبت�صمًا:  ف��اأج��اب 
الَق�صعْة.

قال اأحد العلماء: الِبطنُة ُتذِهُب الِفطَنَة.
تتوّلُد  اإمنا  الِعلِل  اأكرث  فاإن  الِبطنَة  احذروا  وقيل: 

من ف�صوِل الطعاِم.

 الفريد..
َ
يا  ضيائي

وء
َّ

رِق الض
َ

 بو
ً
 ملفوفا

َ
 أطيُر إليك

ب..
ن األد

خزائ
من 

م�شاحبُة اإخوان ال�شالح

لطيفة لغوية

يف الِبطنة



ز(
ّ
)وهم التمي

بقلم: فاطمة محمود الحسيني

ا�صبانيا  يف  يعي�ش  كان  كي�صوت  دون  �صرفانت�ش،  رواية  وح�صب 
قبل ثالثمائة وخم�صني �صنة، وكان املجتمع االإ�صباين يف ذلك 
احلني يعج بق�ص�ش الفر�صان واالأ�صاو�ش واملغاوير الذين يرتدون 
ال�صعيف  عن  ويدافعون  االع��داء  ويقاتلون  وال��دروع  احلديد 
اأنهم  وكيف  الفر�صان  بهوؤالء  كي�صوت  دون  اأعجب  وقد  واملراأة، 

كانوا حتت اأنظار اجلميع وقدوة وعلى م�صتوى رفيع.
وكان يقراأ عن الفر�صان كثريًا ويتخيلهم يف ذهنه وخياله ويود 
احلول  �صعيف  هزياًل  كي�صوت  دون  كان  منهم  واحدًا  ي�صبح  اأن 
والقوة، وكان ح�صانه هزياًل مثله، ثم بعد ذلك وجد يف اأحدى 

زوايا البيت درًعا قدمًيا غري منا�صب للقيام باأي جمازفة.
اأخَذ الدرع فاأ�صلحه، ثم ركب ح�صانه الهزيل وخرج اإىل النا�ش 
حيث  كي�صوت،  احالم  تبداأ  وهنا  مبارزتهم،  ويريد  يتحداهم 

اأ�صبح يتخيل اإنه اأعظم فار�ش على وجه االأر�ش.
وانقلبت حياته اإىل حلم مده�ش ورائع، ف�صار يتخيل اأي �صيء 
احد  نفخ  ف��اإذا  ي�صتهي،  مبا  ظاهرة  كل  ويف�صر  ي��راه،  اأن  يريد 
اإنه بوق جندي، واإذا  اأغنامه، يظن  الرعاة يف بوقه لي�صتدعي 
ويف  عليه،  الطريق  ويقطع  جي�ًصا  ظنه  الغنم  من  قطيًعا  راأى 
تتحدى  عمالقة  فظنها  هوائية،  طواحني  راأى  االأي��ام  اأح��دى 
للمعركة والقتال فاأخذ يهجم عليها ويقاتلها قتاًل عنيًفا حتى 

�صقط عن ح�صانه م�صرًجا بالدماء.
اأخذوا  النا�ش  باأن  وبقى دون كي�صوت على هذا احلال، ويعتقد 

تعد قصة دون كيشوت من القصص المشهورة، فقد دبجها ببراعة الكاتب اإلسباني 

 فقد تناقلها الناس فيما 
ً
 كبيرا

ً
المعروف سرفانتس، واخذت قصة دون كيشوت مأخذا

بينهم وانتشرت في مشارق األرض ومغاربها وترجمت إلى لغاٍت عديدة ومختلفة.

ر لنا االختالجات النفسية 
ّ

 مختلفة عن الطبيعة البشرية، وتصو
ً
هذه القصة تعطينا صورا

وما ينتابها من توهم وأحالم.

دون كيشوت
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شـــــبـــــاُبـــــنـــــا
شعر: علي جوده الرفاعي

كانت  بينما  مبفاخره،  وميدحون  بذكره  يلهجون 
احلقيقة ي�صحكون عليه.

والت�صلية،  لل�صحك  لي�صت  كي�صوت  دون  ق�صة  اإن 
اأنف�صنا  در�صنا  لو  كي�صوت،  دون  يكون  قد  فاأحدنا 

درا�صة مو�صوعية.
اإن هذه الق�صة ماهي اإال �صورة م�صخمة لكل اإن�صان، 
فكل واحد منا ميلك �صورة خيالية حقيقية اأكرب 
مندثرة  اأو  مدفونه  تكون  ولكنها  عليه،  هي  مما 
عليها،  يطلع  اأن  اأح��د  يحب  وال  نف�صه  اأعماق  يف 
ا الأخر ح�صب العقد  وتختلف هذه ال�صور من �صخ�صً
واختالجاته النف�صية، فمثاًل يظن ال�صاب املراهق 
بينما  الفتيات،  قلوب  ياأ�صر  واأناقته  بجماله  اإنه 
مرحله  اإىل  و�صل  اأن��ه  يتعقد  اجلامعي  االأ�صتاذ 
يف  يجاريه  ان  الأحد  ميكن  وال  واملعرفة  العلم  من 
ذلك، والوزير يظن اأنه من اأعظم الوزراء و�صا�صة 
العامل والكل يهابه، وهذا ينطبق على كل املنا�صب 
اأن��ه  يعتقد  الكاتب  حتى  وال�صناعة،  واحل���رف 
وان  الكلمات  بع�ش  قلمه  يخط  مبا  الكتاب  اأف�صل 

القراء يذوبون اإليه �صوًقا وهيامًا.
وكل واحد من هوؤالء يحفظ املديح الذي قيل يف 
ذمه،  يف  قيلت  التي  االأقوال  يتنا�صى  بينما  حقه، 
فاإذا جامله النا�ش ومدحوه قال اأنهم اأنا�ش افا�صل 
اأنهم  قال  النقد  له  وجه  اإذا  اأم��ا  احل��ق،  يعرفون 
منظار  لديهم  ه��وؤالء  ومثل  فيهم،  خري  ال  ح�صاد 
معكو�ش الأنهم اأ�صحاب عقدة النق�ش املكبوتة، اإذ 
ين�صجم  ما  اإال  الطبيعية  الظواهر  من  يفهمون  ال 
مع اأخيلتهم، واإن تلقوا االأذى واالحتقار ال يعدونه 
الت�صويب،  ع��ن  تكون  م��ا  اأب��ع��د  خمططات  �صوى 
ويعجبون باأنف�صهم لدرجة كبرية، ويعتقدون باأنهم 
تقدرهم حق  ال  النا�ش  واأن  زمانهم  يف غري  خلقوا 
احلياة  عن  االنف�صام  اإىل  هذا  ويدفعهم  قدرهم، 
الكي�صوتية،  االأح��الم  يف  حتليق  وال    الواقعية 
قبل  من  ُتعالج  اأن  يجب  واالأوه���ام  العقد  وه��ذه 

اأ�صحاب العلم واالخت�صا�ش.

�ِصْر َو�صافْح

ابُّ املكافْح اأَّيها ال�صَّ

                           ال تراوْح.. ال تراوْح

الِح �ِصْر اإىل حيِث ال�صَّ

                                بالتفاين �صْر و�صافْح

�صعُبنا �صعٌب جريٌح

                                  َكون�ه باحلبِّ فالْح

بوة للُح�صنِي ابِن النُّ

                                 للقوايف.. للم�صارْح

اإرثنا اإرٌث ثقيٌل

                                 �صاح اإِاإتوين بنا�صْح

اإنه املوىل اإمامي

                                حا�صٌر يرعى امل�صالْح

وا�صْب ال لطغياِن النَّ

ابُّ املكافْح                                       اأَيها ال�صَّ
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غرق يف دموعه حتت قبة سيده، وغمر ضياء رضا النفس؛ 
النفس  اع��ان��ة  يف  امل��ق��دس  ال��رضي��ح  ق���درات  تلك  ه��ي 
العقل  تريح  التي  الضوء  نقطة  بلوغ  عىل  ومساعدهتا 
والفكر ليصل االنسان لراحة وهدوء البال، وروحه مزهرة 
لربهة  ابديته  متذوقًا  اجلهاد،  فتوى  عرب  مبتغاها  نيل  يف 
الرأس  باب  عتبة  عند  خيطوها  عتيدة  خطى  الوقت.  من 
املواجهة،  زفاف  يف  رأسه  فوق  الضوء  يتكاثف  الرشيف، 
حيث يمر عابرًا للشهادة من حتت أعظم كتاب منزل من 
آلمر  ومساعد  كقائد  االكرب  عيل  لواء  مع  لينطلق  السامء، 

فوج حبيب بن مظاهر االسدي. اخذ مكانه قابعا بشهامة 
خلف سواتر الصد، فحجم بندقيته فئران التكفري ومرتزقة 
القتل، وطّهر مع جماهدي فوجه كل ارض مغتصبة وحّرر 
املنكوبة  واألرس  األه��ايل،  من  حتريرهم  من  يمكنك  ما 
بكل  قّدمها  التصّور  تفوق  شجاعة  أمرها.  عىل  واملغلوبة 
طيبة خاطر، كأن املوت هو االسم اجلديد الذي يبحث عنه 
يف كل منازلة حامية الوطيس. فمعارك جرف الصخر كان 
هلا طابعها اخلاص لفتى كربالئي من نسل آل حممد، سّجل 
فيها بسالة شهد هلا العدو قبل الصديق، فهو جدير بذلك. 

 في القلوب
ً
 حيا

َ
.. ما زلت

َ
أو  لست

الى روِح الشهيِد السعيِد )حسن فخر الدين حميد مهدي زيني(

 حســــن زيني ان يناقش أحدا في 
ْ
 يشــــأ

ْ
لم

الحصــــول على اســــمه الجديــــد، ولم يكن 
 يمنعه عن فرصته للفوز به. وما 

ً
يرى شيئا

من أحٍد استطاع ان يثنيه وهو يتهيأ لرحلة 
ة 

ّ
ِرق

َ
نيل االسم برغبٍة وتوق.. بجرأة رجٍل، و

، فبدأ 
ً
شــــاب انتزع الخوف من قلبــــه انتزاعا

طريقــــه مضــــاًء بالفتوى المقدســــة. في 
ق في شــــباك الجدث 

ّ
ضريح االمام راح يحد

يســــتنطقه عله يبوح له بشــــيء، بتضرع، 
بتوسل، او يسمع همس. فله مع الضريح 
وكربــــالء ذاكرة شــــبابية متقدة، ذاكرة حزن 
وجزع ولوعة. كانت تضرعاته تندفع حادة، 
قاســــية متوتــــرة في أعماقــــه وهو يعاهد 
ســــيده وجده، ان يحرر أنفسنا من همجية 

التكفيريين الجدد.
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كرهــــم انهم رجال الحســــين بمعنى رجــــال الله على أرضه فمن يريد 
ّ
كان يذ

الشهادة فينطلق معي ليربح الشهادة

واحلق أنه يملك قدرة قتالية وروحا شبابية، وقلبا رحومًا مؤمنًا 
غيورًا عىل-عراقيته وكربالئيته- برصف النظر عن جهاده وعن 
القتال الذي كان عليه ان يقتل فيه كل غراب اسود من )داعش(، 
كام لو أن عقله وبندقيته كنا يعرفان العدو؛ ففي شدة القتال تطرق  
برأسه افكار عديدة وخطط آنية ويغذي املعركة بعناد نحو حتقيق 
النرص وسحق العدو. فتارة يفكر يف القوة الداعشية املحيطة هبم، 
وتارة يشحذ اهلمم ويستصغر يف عيون املجاهدين القوة االرهابية 
التي ال تعرف سوى الذبح عىل الطريقة اليزيدية، او أكل االكباد 
ماضيهم  من  بشاعة  اشد  طريقة  يف  ولكن  -هند-  الطريقة  عىل 
الدموي. وكان نادرًا ما يبقى يف ساتر واحد، بل يتنقل بني سواتر 
الصد كاألسد، يراقب مهة املقاتلني ويزيد من قوهتم حمبة وبروح 
الدعابة يّذكرهم اهنم رجال االمام احلسني)عليه السالم(، بمعنى 
معسكرات  جهة  اىل  برصه  يمّد  كان  فقد  أرضه.  عىل  اهلل  رجال 
)داعش( ويقّرر خطة للهجوم فيقول ملن حوله: من يريد الشهادة 
فينطلق معي لريبح الشهادة. فرسم حدود اهلجوم بعد استمكان 

من املنطقة ومعرفة عدة وعدد)داعش( واملرتزقة من حوهلم ومن 
يمّدهم بالذخرية والسالح. وقد عرف ان هؤالء الفئران حيّدون 
باملنطقة  الشعبي  احلشد  قواطع  عىل  يؤّثر  قد  كبري  هلجوم  انياهبم 
العشاءين  صالة  بعد  وتسللوا  معه  من  وازر  ازره  فشد  بارسها. 
اصناف  كل  جناح  حتت  يضم  الذي  االرهايب  التجمع  ذلك  اىل 
اجلنسيات العاملية ما بني خائن وصدامي وناصبي وداعيش منّصب 
من القوى العاملية للقضاء عىل كل ما هو- شيعي إمامي-. كان 
الذي  العدو  اصوات  يرتجم  وهو  ذهنه  يف  خاص  صهيل  لليل  
هو يف فوىض استالم الذخرية من العدو املمول لقتل العراقيني. 
هنا كانت مفاجأة زيني واملجاهدين حيث صبوا غضبهم الشيعي 
احلسيني دون رمحة وال توقف مل يستطع العدو صد اهلجوم. فقد 
صاعقًا  رهيبا  االنفجار  وكان  الذخرية  بتفجري  املجاهدون  قام 
املكان ركاما  كان  الشمس  بزغت  ان  املكان مقربهتم. وما  جعل 

ممتلئا باجلثث الداعشية العفنة. 
أهله  ليزور  كربالء  اىل  رجع  اذا  منه  تسرتيح  )داع��ش(  كانت 

يف  هبدوء  الساكن  ابنه  عىل  ويطمئن  )بنني(  الوحيدة  ابنته  ويقّبل 
أخاه  دفنت  التي  احلنون  أمه  حضن  يف  وجيلس  زوجته.  رحم 
ماء  من  ليسقيه  جده  اىل  ذهب  ابني  هتلهل  وهي  زيني(  )أمحد 
يوم  كل  زادتنا  التي  احلياة  هذه  يف  نحن  لنا  شفيعا  ويكون  اجلنة 
أملا وجزعا وذنوبا.. كان يسمع أمه بنغم خاص وهي تدعوه ان 
من  روحه  يستثني  ان  شفيف  بحب  ومتنعه  جوارها،  اىل  يكون 
املوت، فيبتسم ويقبلها، ويقول: أمي الغالية خففي من خوفك، 
أخي فقد ذهب فداًء لإلمام احلسني)عليه السالم( وكل من حيب 
اصحاب  من  يكن  مل  واال  الطريق  هبذا  سيكون  احلسني  االمام 
الشهادة، ستكون هي  نلت  اذا  أنا  أما  االمام.  ومنارصي وزوار 
اسمي اجلديد الذي تفتخرين به، وسأكون شفيعا لك ولسبعني 
ممن احبهم. فأرجوك يا أمي ال تتحدثي حول بقائي متخّلفا عن 
وقرب  بحضنك  البقاء  من  بكثري  أهم  أمي  يا  فاجلهاد  اجلهاد.. 

الغالية )بنني(. 
يف حلظات خروجه من الدار وزوجته احلامل بأبنه )ترش( خلفه 

وجده  سيده  اىل  متوجها  داره  باب  من  اختفى  م��اء،  )طاسة( 
ليزوره ويّودعه يف اعظم يوم من أيام األسبوع- اجلمعة- ليجلس 
رمضان/   /15  - يف  اجلمعة  خُلطبة  ويستمع  املصلني  مقدمة  يف 
به  احس  الذي  وإيامنه  2015م..   /  7 -املصادف3/  1436ه� 
يف حديثه األخري مع أمه وابنته، يزداد قوة ويقينا، وقلبه فرحا ال 
املحتوم،  االجل  وساعة  التهاويل،  ساعة  ويف  حلظة.  يضطرب 
األرض  مسك  منطقة  دخول  من  مقربة  وعىل  اجلهاد  طريق  يف 
يف – بيجي- عند انحناء خط الضوء نحو خط الشهادة، جاءت 
خلق  أحقر  بيد  غدرا  اهلل)تعاىل(املرسوم  من  املقّدر  املوت  قذيفة 
اهلل )داعش(، خملفًا االمل واحلزن. حتطمت السيارة برضبة موجعة 
السامء.  نحو  بأرواحها  االجساد  وعلت  االرج��اء  يف  تناثرت 
الزائرين  عيون  وامحرت  جزعًا،  كربالء  أرض  عىل  احلزن  هّل 
واملشيعني صارخني : نموت وحييا احلسني.. نموت وحييا السيد 

السيستاين.. نموت وحييا احلشد الشعبي ..نموت وحييا الوطن.
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بين  يجمع  كربالء  في  شخصي  متحف  أول   

التراث والتاريخ والسياحة واالستجمام

لكل االمم متاحفها التي توثق 

تاريخها وتسجل مآثرها ونفائسها 

وحتى مقتنياتها، وكذلك فأن 

الكثير من هذه المتاحف تمتاز 

بآليات العرض التي تتباين 

فيما بينها، ومن المتاحف ما 

كان شخصيا ناتجا عن اهتمام 

وولع بعض االشخاص بجمع 

المقتنيات القديمة التي تحمل 

تاريخ اجداده واهالي مدينته 

قديما، وقد يكون قد توارث 

الكثير من تلك المقتنيات 

والنفائس فجمعها واهتم بها 

وعالج ما يحتاج منها للمعالجة 

ليضعها في متحفه الشخصي، 

ومن بين هذه المتاحف 

الشخصية متحف الحاج رضا 

الحاج مجيد الحاج رضا تقي 

الدين آلبو شـــمطو الزبيدي 

المعروف بالشكرجي في كربالء 

المقدسة.

متحف الشكرجي..
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عام  كربالء  يف  الشكرجي  رضا  احل��اج  ولد 
اشهر  اح��دى  ال��ط��اق  ب��اب  حملة  يف   1950
املحالت السكنية التي تشكل مع ست حمالت 
القديمة،  ك��رب��الء  مدينة  فسيفساء  اخ��رى 
قديمة  كربالئية  أرسة  اىل  الشكرجي   وينتمي 
عرفت بأصالتها, وهلا شهرة واسعة ومقام رفيع 
بني االرس الكربالئية، وقد زاول أفرادها مهنة 
احللويات  صناعة  ومنها  والصناعة,  التجارة 
بمختلف أنواعها, وكان حملهم الواقع يف مدخل 
ب�)حلويات  واملسمى  الكبري  احلسني  سوق 

كربالء( مشهورًا بصناعة احللويات. 
جتارة  يف  عمل  فقد  جهاد(  )أب��و  الشكرجي  رضا  احل��اج  أما 
يمتلك حماًل جتاريًا يف سوق احلاج  األقمشة والكامليات, وكان 
)حبيب القهوايت( مقابل صحن اإلمام احلسني )عليه السالم(, 
وحمل آخر يف قيرصية احلاج مهدي يف سوق احلسني الكبري لبيع 
األقمشة, وكان عضوًا يف غرفة جتارة كربالء عام 1976, ومجعية 
 )111( املرقمة  املصدرين  بطاقة  وحيمل  العراقيني  املصدرين 
وله شهادات يف كل من ختطيط املدن من كندا وادارة االعامل 
من اهلند وأصول الدين من بغداد وادارة العقارات والسندات 

والسندات  االسهم  وبيع  االم��ارات  من  واخلطابة  كندا  من 
منظمة  من  ال��رتاث  يف  فخرية  ودكتوراه  أيضًا  االم��ارات  من 
االمارات  دولة  يف  وال��رتاث  االدب  مجعية  وعضو  اليونسكو 

العربية املتحدة. 
جالوزته  وناضل  البائد  البعث  نظام  الشكرجي  جاهد  كام 
نظام  غياهب  يف  وسجن  فاعتقل  أظفاره,  نعومة  منذ  الظاملني 
البعث البائد, وغادر بلده عن عمره )28( سنة, حيث أخذ يتنقل 
يف عدد من الدول اإلسالمية والغربية, وأنتهى به املطاف تاجرًا 

ناجحًا يف إمارة ديب يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.
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العلامء  من  لكل  ودودًا  وصديقًا  العلامء,  مرافقة  حيب  وكان 
العشائر  وشيوخ  الكربالئية  البيوتات  وعمداء  وامل��راج��ع 
له  وكانت  املدين  خان  عيل  فريد  السيد  رأسهم  وعىل  العراقية 

زيارات هلؤالء العلامء واملراجع.
 ومن معارفه املقربني كان عميد املنرب احلسيني الشيخ املرحوم 

أمحد الوائيل )رمحه اهلل(, والشيخ احلاج مرتىض الشاهرودي.
كربالء  أهايل  رشحه  فقد  الثقافية  وانشغاالته  االديب  ولولعه 
امحد  الدكتور  وفاة  بمناسبة  التأبيني  املجلس  يف  كلمة  إللقاء 
آنذاك  عمره  وكان  اإلسالم,  يف  التكامل  كتاب  صاحب  أمني 

)19( عامًا, يف مدينة الكاظمية عام 1970 يف مسجد اخلرضاء, 

وكان وقتها يف بداية مشواره يف األدب واخلطابة، كام كان من 
السيد  والشهيد  طعمة,  آل  نوري  السيد  الشهيد  الوفد  ضمن 
الدين, واألستاذ صباح  والسيد عباس ضياء  حسني جلوخان, 

زنكنة, واألستاذ ياسني القرعاوي, والسيد صالح أبو املعايل.
األدب��اء,  من  كثري  مع  املتشعبة  بعالقاته  رضا  احل��اج  وع��رف 
والشاعر  ف��رات(,  )أبو  اجلواهري  مهدي  حممد  الشاعر  مثل 
من  وه��و  اآلخ��ري��ن،  الشعراء  م��ن  وبعض  ال��ن��واب,  مظفر 
والقصص  املسلية,  واألحاديث  الشعرية,  املطارحات  حمبي 
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مثل  العامل  دول  معظم  الشكرجي  وجاَب  احلسينية،  والعربات 
زائرًا  العريب(,  اخلليج  ودول  وكندا  وايطاليا  وفرنسا  )الصني 
ملتاحفها, فليس بغريب عليه أن يقيم أول متحف شخيص له يف 
الوطن يف منطقة احلر  اىل  بعد عودته  بستانه,  اىل  أنتقل  ثم  منزله 
قديمة ومواد  بنادق وسيوف وصور  الذي حيتوي عىل  الصغري, 
خشبية  وأدوات  نحاسية  وهاونات  قديمة  وراديوهات  تراثية 
وألبومات فوتوغرافية ووثائق لتاريخ عائلته التي تعود اصوهلا 

اىل باب الطاق.
الربل  عجالت  عىل  منتجع  اىل  حتول  الذي  املتحف  وحيتوي 
وأبواب خشبية قديمة يعود تارخيها اىل قبل مائة عام ومزهريات 
جارحة  ولطيور  مفرتسة  حليوانات  وجمسامت  كبرية  ايرانية 
معركة  منها  واحدة  متثل  القاجاري  العهد  اىل  تعود  وسجادات 
الطف اخلالدة والثانية لثأر املختار الثقفي )رمحه اهلل( من أعداء 
ونافورات  مسبح  بإضافة  وزينه  السالم(  )عليهم  البيت  أهل 
وأماكن ترفيه للصغار وأماكن شوي وطهي، فاملنتجع مجع بني 

الرتاث والتاريخ والسياحة واالستجامم.
متخصص  متحف  ببناء  حاليًا  الشكرجي  رضا  احلاج  ويقوم 
بجانب املنتجع يتكون من ثالثة طوابق, يعلو البناء قبتا  الكاظمني 
شخيص  متحف  أكرب  سيكون  أكتمل  لو  فيام  األخرض،  باللون 
عىل مستوى الفرات األوسط ليس عىل مستوى املقتنيات الثمينة 
فقط وإنام عىل مستوى املساحة أيضًا, إذ تتوزع مقتنياته الرتاثية يف 

ثالثة أماكن يمكن للزائر مشاهدهتا يف هذه األماكن املختلفة.
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كيف تحدثـــــت عنه المرجعيـة الدينيـــــــــــــــة وماذا قد

العنف األســــــــري فـــــــــــــــي حياتنا

واآلباء...  واألطفال،  األمهات،  بني  حياتنا  يف  االرسي  الُعنُف 
أما  تفسري..  ُك��لِّ  ومع  تربيٍر،  ُك��ّل  مع  ويستمر  يتكرر،  ُعنٌف 
وُربام  االنتحار،  إىل  بالكثري  أوَدت  التي  العديدة  حاالته  عالج 
النفيس.. يتطلب البحث يف  اليأس واجلنون  القتل، او حتى إىل 
نتائجه ومسبباته والغور يف تفاصيل احلياة املجتمعية واالرسية، 
والسؤال هنا: ملاذا تتكرر هذه الظاهرة مع التحذير منها.. ومع 

التحذير من آثارها؟ هذا السؤال حيتاُج اىل إجابة.
الصحن  الصايف يف خطبة اجلمعة يف  السيد أمحد  ويقول سامحة 
يف  املبارك  رمضان  شهر  من   25( بتاريخ  امل��رشف  احلسيني 
األم��ور  بعض  ع��ن  م��ىض  م��ا  يف  »حتدثنا  2019/5/31م: 
الفكري  كاحلياء  الكريمة  أرسن��ا  يف  كبريًا  رشخ��ًا  حُت��دث  التي 
والتفكك..«، معرفا العنف هنا بقوله: »نتكلم عن مفردة العنف 

حالة  هي  فالعنف  املشاكل..  بعض  حلِّ  يف  العنف  واستخدام 
املشكلة«،  حلِّ  إىل  تؤدي  وال  حضارية  وغري  فوضوية  بدائية 
العنف  يستخدم  »البعض  بقول:  العنف  استخدامات  ويصنف 
ضدَّ من هو أضعف منه، كاستغالل احتياجه للعمل كعنف بعض 

مدراء املعامل لعامهلم، أو كرضب الزوج لزوجته وإدمائها«. 
من  العديد  عىل  األرسي  العنف  أو  األرسية  اإلساءة  وتشتمل 
من  تصدر  التي  واالع��ت��داءات  املسيئة  والترصفات  األشكال 
أفراد  باقي  عىل  األب  ِمَن  تكون  ما  وعادة  األرسة،  أفراد  أحد 
واالعتداءات  الرضب،  أو  اجلسدية  االعتداءات  مثل؛  أرسته 
أخرى  ص��ورة  تشمل  كام  والسيطرة،  التخويف  مثل  النفسية 
املادي  احلرمان  مثل  السلبية  االعتداءات  االعتداءات وهي  من 

واإلمهال.
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مت العتبة الحسينية؟
ّ
جعيـة الدينيـــــــــــــــة وماذا قد

ي فـــــــــــــــي حياتنا

وهنا ينوه السيد الصايف عن وسائل تربية بدائية ُتشجع عىل مسألة 
ابنه عىل رضب أخيه  العنف حتى داخل األرسة، فاألب ُيشجع 
ويعدها نوعا من تقوية الشجاعة، يف حني أن الشجاعة يف القلب 

وليس بقوة العضالت.
خالهلا  من  وحُتمله  رجولة  فيها  وسائل  عىل  ولدك  ُتدرب  تارًة 
تعليمه  صحيحا  ليس  ولكن  جيد،  وهذا  احلياة  مصاعب  عىل 
مشاهد  ويرى  جيلس  فالطفل  لألخرين،  اإلساءة  عىل  وتشجعيُه 
وتطالب  لذلك،  يلتفت  ال  واألب  التلفاز،  يف  والقتل  العنف 
أن  الكريمة  واألرس  املدارس  الصايف  ممثلها  لسان  عىل  املرجعية 
نريب أطفالنا وأوالدنا بعيدًا عن العنف، وترصح بأمهية احلصانة 
مشاكل  من  اجتامعية  حصانة  هنالك  تكون  أن  فالبد  املجتمعية 

دخيلة والوقاية خري من العالج.
العنيف،  مع  يطمئن  وال  الشجاع  مع  يطمئن  ان  اإلنسان  وعىل 
وُيمكن  آثار  عنه  سينجم  الذي  اجلبان،  إليه  يلجأ  العنف  ألن 
تصنيفها العنف ضد املرأة إىل ثالثة أنواع، هي آثار جسدية عىل 
كسور  أو  اجلروح،  أو  الكدمات،  بظهور  تتمّثل  القصري  املدى 
يؤّدي  الطويل، وقد  املدى  آثار جسدية عىل  العظام، وكذلك  يف 
مشاكل  ظهور  إىل  الطويل  املدى  عىل  واجلنيس  اجلسدي  العنف 
وقرحة  قلبية،  ومشاكل  والربو،  املفاصل،  كالتهاب  صحّية؛ 
املعدة، ومتالزمة القولون والضغط العصبي، ومشاكل يف جهاز 
والصداع  والصداع،  والكوابيس،  النوم،  يف  ومشاكل  املناعة، 

النصفي، واتباع أنامط غري صحّية يف تناول الطعام، واإلدمان.
النفس  اطباء  إليها  أشار  العقلية  الصحة  آثار عىل  هنالك  كذلك 
باهنا نتيجة اإليذاء اجلسدي واجلنيس قد تظهر عّدة أعراض منها 
إجياد  أو  الذاكرة  وفقدان  والغثيان،  واالستفراغ،  الوعي،  فقدان 
ُصعوبة بالتذّكر والرتكيز، واضطراب النوم، وقد ُتصاحب ذلك 
اضطرابات نفسية؛ كاإلصابة بالقلق واالكتئاب، واكتساب أفكار 

ينتج  التي  الصدمة  بعد  ما  الضطرابات  التعّرض  أّن  كام  سلبّية، 
إىل طلب مساعدة أخصائي  الضحّية  بالتوتر يضطر  عنها شعور 

صحة عقلّية.
بجميع  للعنف  يتعّرض  أيضا  فهو  الرجل،  ضد  العنف  آثار  أما 
أشكاله، إاّل أّن عمليات اإلبالغ عن حاالت العنف عند الرجال 
الذين تعّرضوا للعنف هم  الرجال  أّن  النساء، كام  أقل منها عند 
املتحللة  أكثر عرضًة لتعاطي الكحول، واالدمان يف املجتمعات 
نِّ من الرجال الذين تعّرضوا  او البعيدة عن التدين، أّما كبار السِّ
ظهرت  وقد  حادة،  اكتئاب  أعراض  من  ُيعانون  فإهّنم  للعنف 
أعراض ما بعد الصدمة عند الرجال بشكل كبري، واختلف أثرها 

باختالف املوقع، والعرق، والثقافة.
يف  ساهم  حقيقيا  نموذجا  املقدسة  احلسينية  العتبة  قدمت  فيام 
معاجلة اشكال العنف االرسي من خالل مراكز االرشاد االرسي 
ب��األرسة..  هتتم  وبرامج  ودورات  خاصة  مشاريع  خالل  من 

حترص مراكز االرشاد عىل تنفيذها سنويا.
ومراكز االرشاد هذه تعدُّ من اهم املراكز الثقافية والفكرية التي 
الدعم  تقديم  اىل  هتدف  حيث  املسلمة،  العراقية  باألرسة  تعنى 
تسعى  خمططة  برامج  خالل  من  املجتمع  أف��راد  اىل  واالسناد 
وحمافظة  عام  بشكل  العراقية  املحافظات  خمتلف  يف  لتقديمها 

كربالء عىل اخلصوص.
برعاية  املقدسة  كربالء  يف  االرسي  االرش��اد  مركز  يعنى  فيام 
األرسة واملرأة املسلمة، من خالل الرؤى والدراسات، واخلطط 
والربامج التي متثل استجابة واعية ألزماهتا، عرب جممل نشاطات 
هادفة ومدروسة، توظف فيها عنارص متعددة حتقق اإلحاطة شبه 
واملهنية  النفسية  الناحية  من  واحتياجاهتا،  بإشكاالهتا  الشاملة 
لدهيا،  التمكني  ويعزز  التكيف  من  مقدارًا  لتضفي  واحلياتية.. 

ملواجهة مصاعب وحتديات احلياة.
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السفير الثالث للمهدي المنتظر 
الحسين بن روح النوبختي

أعقُل الناس وأرزنهم عند الخاصة والعامة التخاذه “التقية”

)عجل الله تعالى فرجه الشريف(

الحسين بن روح النوبختي )رضوان 

الله تعالى عليه( هو السفير الثالث 

لإلمام الحجة )عجل الله تعالى 

 قوي 
ً
فرجه الشريف(، كان رجال

اإلرادة وشديد الصالبة في الحق، 

يقول أبو سهل النوبختي: “لو 

رض 
ُ

كان )الحجة( تحت ذيله وق

بالمقاريض ما كشف الذيل عنه”، 

 صاحب صبر 
ً
 حليما

ً
وكذلك كان رجال

لت عداء الكثير 
ّ

كبير وحكمة حو

من مخالفي مذهب أهل البيت 

)عليهم السالم( إلى محبة ووالء. 

استمّرت سفارة النوبختي لمدة 

 من )جمادى 
ً
)21 سنة( وتحديدا

االول سنة 305 هـ الى شعبان 

المعظم سنة 326 هـ(، وقد 

ب بالنوبختي ألنه ينتسب الى 
ّ

ق
ُ
ل

ي 
ّ

أسرة )آل نوبخت(، وقيل سم

بالنوبختي نسبة الى سكنه في 

حي النوبختية في بغداد. 

الأحرار/ قا�شم عبد الهادي
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قال عنه اإلمام السيد أبو القاسم اخلوئي )قّدس رسه( يف املعجم: »هو 
جاللته  وشهرة  عرش  الثاين  لإلمام  اخلاصني  والنواب  السفراء  أحد 

وعظمته أغنتنا عن اإلطالة يف شأنه«. 
من  نفتح  الصادق،  اإلمامي  الرجل  هذا  حياة  عن  قصرية  نبذة  هذه 
خالهلا بابًا عىل حياته، ولنعرف أكثَر من األمني اخلاص ملزاره الرشيف 
السيد عيل اليارسي،  عن حياة النوبختي املضيئة، ابتدئ فيها احلديث 

عن سريته الطاهرة:
نسبه ولقبه

النوبختي  بحر  أيب  ب��ن  روح  ب��ن  احلسني  القاسم  أب��و  الشيخ  ه��و 
القمي)رضوان اهلل تعاىل عليه(، وجاء لقب النوبختي نسبًة ألرسته من 
جهة امه )آل نوبخت(، وهي أرسة ذات االصول الفارسية العريقة التي 
ُعرفت بالعلم واجلاه، وجاءت تسميتهم نسبًة اىل جدهم األعىل نوبخت 
الدوانيقي  جعفر  العباس  بني  خليفة  عىل  أشار  الذي  الكبري(  )العامل 
بإعادة بناء مدينة بغداد بشكلها الدائري، وقيل ُسمي بالنوبختي نسبة 
اىل سكنه يف حي النوبختية يف بغداد، وكلمة )نوبخت( مكّونة مقطعني 
فيكون  السعادة،  او  احلظ  بمعنى  و)بخت(  اجلديد،  بمعنى  )نو(  مها 
اهلل  بسنة والدته )رضوان  التاريخ  يرّصح  اجلديد(، ومل  )احلظ  معناها 

تعاىل عليه(.
سيرتة وسفارته

هو النائب الثالث لإلمام املهدي ابن اإلمام احلسن العسكري )عليهام 
السالم(، يف زمان الغيبة الصغرى، حيث أوىص النائب الثاين حممد بن 
عثامن بالرجوع إليه بأمر من اإلمام صاحب العرص والزمان، وقد خرج 
وقد  له،  بتنصيبه سفريًا  الرشيف(  فرجه  تعاىل  اهلل  )عّجل  منه  التوقيع 
الناس وأرزهنم ووجيهًا عند اخلاصة والعامة؛ الختاذه  كان من أعقل 
التقية يف حياته، كام كان صلب اإلرادة، حتى قيل يف حّقه انه لو »ُقرض 
النبوختي )21  باملقاريض ما كشف عن احلجة«، وكانت مدة سفارة 
عامًا( من جمموع )69 عامًا( وهي مدة السفارة للنّواب األربعة لإلمام 

احلجة )عليه السالم(.
موقع المزار

يقع املزار الرشيف يف حمافظة بغداد � شارع اجلمهورية � منطقة الشورجة 
التجارية املشهورة قرب السوق العريب، وهو مرقد كبري تبلغ مساحته 
)471 مرتًا( تعلوه قبة شاخمة مكسوة بالقاشاين امللّون، ُاضيفت لُه فيام 

بعد عقارات حميطة به أصبحت ضمن الوقفية، حيث ان املساحة التي 
زيارته  عىل  الزائرون  ويتوافد  تقريبًا،  مربع(  مرت   300( هي  ُاضيفت 

تربكًا به وتقّربًا لقضاء حوائجهم وإجابة دعواهتم.
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أخباره
املهدي  وولده  العسكري  احلسن  اإلمامني  أصحاب  من  كان 
املنتظر )عليهام السالم(، وروى عنهام، فُيعّد من رواة احلديث يف 
القرن الرابع اهلجري، وهو ثالث سفراء ونواب اإلمام املهدي 
يف الغيبة الصغرى، عيّنه )عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف( سفريًا 
العمري  سعيد  بن  عثامن  بن  حممد  الثاين  سفريه  وف��اة  بعد  له 
)رضوان اهلل تعاىل عليه( الذي كان ابن روح )رضوان اهلل تعاىل 

عليه( وكياًل له لسنني كثرية ينظر يف أمالكه.
كرامات عدة

العمري  بن عثامن  أبا جعفر حممد  »إن  بن مهام:  قال عنه حممد 
ان  لنا:  فقال  وشيوخها،  الشيعة  وجوه  وكنا  موته  قبل  مجعنا 
النوبختي  القاسم احلسني بن روح  حدث املوت فاألمر اىل أيب 
فقد امرت أن أجعله يف موضعي بعدي فارجعوا إليه وعولوا يف 
األحاديث وكذا رويت  اموركم عليه«، وقد رويت عنه بعض 
كان  حيث  الكرامات  بعض  له  وذكرت  الرجبية(  )الزيارة  عنه 

يكشف بعض االمور ألجل إثبات سفارته.
وأعظمهم،  الناس،  أوثق  من  عليه(  تعاىل  اهلل  )رض��وان  كان 
اخلاصة  عند  ومبجاًل  حمرتمًا  باألمور،  وأعرفهم  وأصدقهم، 
والعامة، فكانت العامة تعظمه لصدقه ومعروفه وصالحه ولني 
جانبه وحسن استعامله ملواِطن التقّية؛ إلبعاد االنظار والشبهات 
فرجه  اهلل  )عجل  والزمان  العرص  صاحب  باإلمام  عالقته  عن 
الرشيف(، كام كان قوّي اإلرادة شديد الصالبة يف احلق، وكذا 

كان رجاًل حلياًم صاحب صرب كبري وحكمة حّولت َعداء كثري 
من خمالفي مذهب أهل البيت )عليهم السالم( إىل حمبة ووالء.

ويرسُد لنا األمني اخلاص للمزار الرشيف، قائاًل: »التقيت برجل 
كبري السن يبلغ من العمر بحدود )80 عامًا( كان يعمل يف البناء 
هذا  املايض،  القرن  من  الستينيات  يف  للمزار  القبة  بعمل  وقام 
الشخص يذكر يف كالمه بأن األخشاب يف )السكّلة( افلتت من 
حتت قدميه وكان ارتفاع القبة حوايل )22 مرتًا( فسقط الرجل 
حصلت  االخرى  والكرامة  يشء،  ُيصبُه  مل  ولكنُه  األرض  إىل 
مع أحد االخوة من حمافظة ذي قار، وهو عقيم ملّدة )15 سنة( 
فطلب من اهلل )سبحانه وتعاىل( بحرمة السفري وهو باب اإلمام 
رزقه  وفعاًل  الذرية،  تعاىل  اهلل  يرزقه  بأن  السالم(  )عليه  احلجة 
اهلل )سبحانه تعاىل( ولدًا وقد سامُه عىل اسم السفري )احلسني(«.

أقوال العلماء فيه
القاسم اخلوئي  أبو  السيد  العلمية اإلمام  قال عنه زعيم احلوزة 
اخلاصني  والنواب  السفراء  أحد  »هو  املعجم:  »قدس رسه« يف 
اإلطالة  عن  أغنتنا  وعظمته  جاللته  وشهرة  عرش  الثاين  لإلمام 
يف شأنه«، كام قال الشيخ النامزي الشاهرودي يف املستدركات: 
»شيخ جليل وثقة أمني نبيل عظيم القدر واملنزلة، وهو أجلُّ من 
أْن يصفه مثيل«، واملامقاين »قدس رسه« يف تنقيح املقال: »املرتجم 
له )قّدس اهلل نفسه الزكية( من اجلاللة والشهرة ووكالته وقربه 

من اإلمام احلجة«.
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وفاته
بعد أن كان احلسني بن روح )رض( الواسطة األمينة بني الشيعة 
التحق  الييديه مسائلهم وحقوقهم الرشعية،  وإمامهم، وتصل  
أليام،  مرض  أن  بعد  األعىل  بالرفيق  عليه(  تعاىل  اهلل  )رضوان 
حيث  هجرية(،   326 سنة  املعظم  )شعبان  يف   وفاته  وكانت 
املهدي )عّجل  الرابع لإلمام  السفري  نيابة وسفارة  بوفاته  بدئت 
اهلل تعاىل فرجه الرشيف( الشيخ عيل بن حممد السمري )رضوان 
مثواه  يف  وُدفن  حافاًل  تشييعًا  وُشّيَع  ُجّهَز  وقد  عليه(  تعاىل  اهلل 

االخري.
مراحل إعمار المزار

يوضح األمني اخلاص ملزار الشيخ النوبختي، بأن املزار الرشيف 
قد مّر بمراحل عدة وهي عىل النحو التايل:

عائلة  من  االخوة  ترّبع  حيث   ،)1954 )سنة  االوىل:  املرحلة 
خان  هناك  وكان  لبنائه،  املزار  عىل  القائمني  عيسى  آل  السادة 
حييط باملزار الذي كان عبارة عن غرفة صغرية وُيقال انه كان فيها 

رسداب يؤدي إىل القرب الرشيف.
اخلان  اشرتوا  املنطقة  هذه  يف  التجار  املتربعون  الثانية:  املرحلة 
)املنطقة احلالية( من شخص هيودي وفيام بعد رفض أخذ املال 

منهم، حيث أعادها إىل اصحاهبا، أي قّدم اخلان ِهبة منه.
املرحلة الثالثة: يف عام )2014 م( تم صناعة الشباك يف حمافظة 
الساعدي  عباس  احلاج  تّويل  فرتة  خالل  اإليرانية،  أصفهان 

لألمانة اخلاصة، ومن ثم تم نصبه.
الشيخ  الرابعة: يف عام )2018 م( عندما تسّلم سامحة  املرحلة 
يف  الرشيفة  الشيعية  للمزارات  العامة  األمانة  اجلوهر  خليفة 

العراق، تم إكساء األرضية واجلدران باملرمر.
إعامر  مراحل  من  اخلامسة  باملرحلة  واملتمّثلة  األخرية  املرحلة 
املزار الرشيف، إْذ متت عىل خالل فرتة )األمني اخلاص احلايل( 
ومن قبل املتربعني، فكان املرشوع األخري هو القّبة حيث ان القبة 
الزجاج  بامدة  ُغّلفت  كذلك  اصالحها  ُاعيد  تشققات  فيها  كان 
العني كار، كذلك ُاهديت للمزار ثريا بلجيكية بارتفاع )3 أمتار( 
وقطر )82 سم( وعدد مصابيحها 300 مصباح، من قبل عشرية 

)أوالد عامر(«.
نشاطات علمية وثقافية

من املعلوم ان املزارات الرشيفة وخصوصًا يف هذه االماكن هي 
املتنبي  شارع  بالُقرب  يقع  أنه  باعتبار  والشعراء  لألدباء  ملتقى 
والفكر  الثقافة  لرواد  جاذبة  تعد  املناطق  وهذه  القشلة  ومنطقة 
وغريها،  ثقافية  دورات  إقامة  الرشيف  املزار  ويشهد  واألدب، 
تم  التي  اجلامعة  بصالة  املتمثل  اليومي  الربنامج  إقامة  ايضًا 
إيقافها، يف ظل تفيش جائحة كورونا حيث هناك صالة مجاعة 
تقام عرصًا وبحضور  للندوات فهي  يومية، وبالنسبة  وحمارضة 

شخصيات خمتلفة.
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هر 
ل�شا

ي ا
 عل

ها:
يعّد

لعبته  الذي  الدور  عىل  كيني«  »ماليزيا  صحيفة  أّكدت 
استنهاض  يف  عاشوراء،  وفاجعة  احلج  فريضة  من  كٌل 

حركات التحّرر الثوري حول العامل.
يتطلب  وج��ود  كل  إن  هلا:  مقال  يف  الصحيفة  وقالت 
حركة إلعطاء معنى للحياة، وكل تغيري سيشمل رسالة 
و)دم(، وهو ما ظهر جليًا عرب واقعة كربالء التي أنجبت 
الثائر  الشهيد  احلسني  وهم  بعينها،  خمتارة  شخصيات 
رسالته  حاملة  السالم(  )عليها  وزينب  السالم(،  )عليه 
عىل  )يزيد(  ب�  ممثلًة  اجلائرة  والسلطة  جهة،  من  الثورية 

اجلهة األخرى«.
وأضاف كاتب املقال مهيمن سالم، أن »الزعيم الروحي 
مرة  ذات  استخدم  قد  ك��ان  عزيز(  جورونيك  )ت��وك 
عرضا  بوصفه  احلج  إىل  لإلشارة  )مظاهرة(  مصطلح 
ألفراد اجتمعوا يف نفس الزمان واملكان لنفس الغرض، 
أال وهو اإلخالص للخالق تعاىل«، مشريًا اىل أن »نفس 
األمريكي  اإلس��الم��ي  املفكر  م��ع  حصل  ق��د  ال��يشء 

)مالكومل إكس( الذي استوحى اإلهلام حلركته التحررية 
بعد أدائه لفريضة احلج«.

عرش،  التاسع  القرن  مخسينيات  »يف  أنه  سالم،  ويتابع 
خلص املسترشق والباحث الربيطاين )ريتشارد بريتون( 
لدى زيارته ملّكة املكرمة واملدينة املنورة، إىل أن احلج كان 
املسلمني،  يد  عىل  اإلستعامر  مقاومة  فكرة  لنرش  مركزًا 
)سنوك  اهل��ول��ن��دي  املسترشق  أي��ض��ًا  ذك���ره  م��ا  وه��و 

هرخرونيه( لقادة بلده الذين غزوا إندونيسيا«.
تفسري  »إمكانية  اىل  باإلشارة،  مقاله  الكاتب  وخيتتم 
أهنا  عىل  التاريخ،  عرب  احلاصلة  اإلسالمية  الثورات 
أراد  الذي  السالم(  )عليه  إبراهيم  النبي  لقصة  امتداد 
تلبية  والرتكيز عىل  اهلل،  بإسامعيل حتقيقًا ألمر  التضحية 
هذا األمر ولو عىل حساب أغىل ما يمتلكه املرء، سواء 
كي  أم��واال،  أو  منصبا،  أو  عائلة،  هنا  )إسامعيل(  كان 
أو زينب  تلبية األمر اإلهلي اىل حسني  يتحّول بموجب 

جديدين يف مواجهة يزيد جديد متشبث بالسلطة«.

الحج وعاشوراء هما مصدرا الثورات التحّررية في التاريخ

صحيفة ماليزية: 
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الشيخ  العظمى  اهلل  آية  سامحة  الديني  املرجع  وّجه 
بمناسبة  رسالة  الكلبايكاين،  الصايف  اهلل  لطف 

األحداث املؤسفة يف أفغانستان.
»العامل  إن  رسالته:  يف  الكلبايكاين  املرجع  وق��ال 
للغاية  ومؤسسة  مرّوعة  أحداثًا  األيام  هذه  يشهد 
خيجل منها ضمري اإلنسانية والطبيعة النقية للبرش، 
إذا ال يمكن جلامعة أن تطلق عىل نفسها اسم )برش( 
من  إخواهنا  بحق  اجلرائم  هذه  كل  ترتكب  ولكنها 

البرش«.
وأضاف بأن »عنف ووحشية اإلرهابيني من ناحية، 
وصمت العامل وما يسمى بجمعيات حقوق اإلنسان 

من ناحية ثانية أمر مذهل وحمرج جدًا«.
وأكد الكلبايكاين أنه من واجبي الديني واإلنساين، 
أن أحّذر مجيع احلكومات واملراكز الدولية وخاصة 
عدم  من  اإلسالمي  املؤمتر  ومنظمة  املتحدة  األمم 
من  العديد  وقتل  الفظائع  هذه  ملنع  بجّدية  ال��رد 
األشخاص املضطهدين يف أفغانستان وترشيد آالف 
أمام ما حيصل  أن »صمتهم  إىل  األشخاص«، الفتًا 

يف أفغانستان سيؤدي إىل الندم يف املستقبل«.

رشيفة  العلوية  ملزاِر  اجلديد  الشباك  افتتاح  بابل  حمافظة  شهدت 
بنت اإلمام احلسن )عليها السالم(، والذي سمي بشباك الشفاء، 
بحضوِر ممثيل ومكاتب املرجعية الرشيفة وفضالء احلوزة العلمية، 

ووفود رسمية وشعبية من املحافظة وخارجها ووسائل اإلعالم.
وقال نائب األمني العام للمزارات الشيعية  الشيخ خليفة اجلوهر 
يف كلمة له بحفل االفتتاح: نقف اليوم عند فرٍع طيٍب مبارك من 
فروع الشجرة الطيبة املباركة  شجرة آل حممد )عليه وعليهم أفضل 
الصالة والسالم( ونتفيأ ظل هذا الغصن الظليل ونستمد رمحًة من 
الدوحة  هذه  أغصان  من  وكريم  معطاء  غصن  فهو  األثيل،  جمده 

التي مألت الدنيا بربكتها وستمأل اآلخرة بسناِء نورها«.
كواحدة  املقدس،  رضحيها  شباك  افتتاح  برشی  »نزف  وأضاف، 
من مظاهر الوفاء لرسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( يف ذريته عرفانًا 

ملقامها وقدرها الرفيعني«.
مواصفات  أصفهان وفق  مدينة  املبارك صنِع يف  الشباك  أن  ُيذكر 
وارتفاع  أمتار(   5,45( وطول  أمتار(   4,45( بعرض  الدقة  عالية 
الطراز  حياكي  رائعني  وتصميم  بمتانة  ويمتاز  أمتار(،   4,80(

ومغطى  اإليراين  الفاخر  اخلشب  فيه  استخدم  حيث  اإلسالمي، 
من اخلارج بالذهب اخلالص والفضة، هذا وغلفت قاعدة الشباك 

باملرمر األونكس عايل املواصفات.

افتتاح شباك الشفاء 

لمزار العلوية شريفة )عليها السالم(

ه رسالة 
ّ

المرجع الكلبايكاني يوج

حول األحداث المأساوية في 

أفغانستان
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طاملا  متي  ُمعلِّ فعاًل...  ُأّمي  أنِت  متي،  ُمعلِّ الفضُل.  لِك  ُأّمي 
طالسَم  به  أحلُّ  ونوًرا  دريب،  عىل  به  استدلُّ  رساًجا  يل  كانْت 
درويس وواجبايت.. ُتكِسُبني الثقَة وُتسانُِدي عىل حتقيِق النجاِح 
ُم يل ُكلَّ ما هو صائب، تقُف إىل جانبي وتؤازرين  ٍق. وُتقدِّ بُكلِّ تألُّ
يف حرِب الِعّفِة يف جُمتمٍع توارْت فيه القيُم حتَت ُسُحِب التطّور، 
يل  قّدمتها  التي  اهلدية  مع  قصتي  معي  تابعا  قارئتي.  قارئي، 

معلمتي.
كانْت ُمعلمتي خرَي رفيٍق يل، وعندما أكملُت الثامنَة من عمري، 
إّياها، مل تكْن  أقامْت حفاًل مهيًبا، أحرضْت يل هديًة وأهدتني 
غريبًة عيّل فُأّمي متتلُك مثلها، تعّجبُت من اختياِر ُمعلمتي؛ إذ 
مل يسبْق يل احلصوُل عىل مثِل هذه اهلدية، قالت: سُتناِسُبِك هذه 
اهلدية؛ إهّنا مجيلٌة وأنيقٌة مثلك، وستصونك مثلام لو كانْت أّمك 
مل  السالم(.  )عليها  الزهراء  بحفِظ  ستحفُظِك  بجانبك،  تسرُي 
ُمعلمتي واختياَرها، لكن هناك  فكانْت هديَة  أستطْع رفَضها؛ 
شعوٌر داخيل يرفُضها بسبِب صغِر ِسّني. الحظْت عىل وجهي 
وأخذْت  ساعة  نصِف  ملدِة  نزهٍة  يف  فاصطحبتني  الرضا  عدَم 
ُب  رفضُت  تقصُّ عيلَّ احلكايات، وقالت: جيُب عليِك التحجُّ
، كنُت أحتّجُج بُحجٍج  ذلك مجلًة وتفصياًل، لكّنها أرّصْت عيلَّ
علينا  جيُب  فقالت:  وُيقّيُدين..  خينُقني  احلجاَب  أّن  واهيٍة.. 
التأيّس بفاطمة الزهراء وابنتها زينب )عليهام السالم(؛ فزينب 
)عليها السالم( كان هلا املوقُف القيادي يف يوِم العارش من حمرم 

رغَم  وِعّفتها  بحجاهِبا  التزمْت  وقد  برٍش  عىل  خيفى  ال  الذي 
مآيس ذلك اليوم وما حصَل فيه.

وتابعْت بقوهلا: ال أفرُض عليِك ذلك، لكّنه فرٌض من اهلل )عّز 
ُعدُت  أمري،  من  حريٍة  يف  وتركتني  انرصفت  علينا.  وجل( 
ُأّمي  البيِت وأنا أمحُل احلجاَب معي، قصصُت قصتي عىل  إىل 
فهو  احلجاب؛  ارتداُء  وعليك  معلمُتِك  املعلمُة  نعم،  فقالت: 
جوهرة،  بذلك  فُتصبحني  اخلطأ  من  ويعصُمِك  حياَتك  ُيزّيُن 
ال  األث��امن،  بأغىل  مصنوٍع  بزجاٍج  توضُع  ابنتي  يا  واجلواهُر 
ُر يف  أفكِّ الليَل وأنا  حيصل عليها إال من يملك ثمنها. سهرُت 
وعندما  الصباِح  ويف  ُأّمي،  وبكالِم  ها  ُأِحبُّ التي  ُمعلمتي  هديِة 
انتهيُت من ارتداِء ثيايب أمسكُت بحقيبتي ألذهَب إىل املدرسِة، 
وقفُت أماَم املرآِة وأخرجُت حجاَب ُمعلمتي وارتديُته ونظرُت 
أنا  وها  اجلامل.  هالُة  حُتيُطه  كالقمر  يب  وإذا  املرآة  يف  نفيس  إىل 
أراه حيمُل شيًئا أشبه  ارتديه، أحياًنا  أيّن أمريٌة وأنا  اليوَم أشعُر 
فال  مّني  اجلميَع  ُترِهُب  تعويذًة  حيمُل  وُأخرى  احلاّد،  بالسيِف 
جيرؤ أحٌد عىل أْن ييسَء معاملتي. قد أحببُته فعاًل، متّلكني أخرًيا 
حيايت  مساَر  يل  َد  حدَّ الذي  فهو  ُكيّل،  بل  مّني  ُج��زًءا  وأصبَح 
وساندين ووقَف إىل جانبي يف أحلِك الظروف. حجايب فرَض 
احرتامي عىل اجلميع وأّسَس يل كياًنا وشخصيًة، فكنُت امُلمّيزَة 

به وما زلت.

 
ُ

ــــف ــــي ــــكــــل ــــت ال

الفطرِة السليمة والتربية
ما بيَن

نورا كا�شد العبودي
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الرياضة  عامل  يف  املشهورين  وأحد  صحفي  بني  مواجهٍة  يف 
هلا  تبني  ال  ملاذا  معك..؟!  تعيش  أمك  تزال  ال  ملاذا  واملال: 
منزال وأنت يف هذا الثراء الفاحش واالسم األغىل يف ميادين 
الرياضة واملال.؟!. قال بعد تفحص الصحفي بعني حزينة: 
أمي ربتني وهي تضّحي بحياهتا من أجيل، كانت تذهب للنوم 

اإلطالق.  عىل  مال  لدينا  يكن  مل  آكل،  لتدعني  فقط  جائعة، 
كمنظفة  الليل  ويف  أيام،  سبعة  اصل  من  أياما  سبعة  عملت 
لرشاء أول حذاء يل، حتى أكون العبا. كل نجاحي خمصص 
هلا وبفضلها وطاملا كانت لدهيا حياة، فستبقى دائام بجانبي، 
لدهيا كل يشء يمكنني أن أعطيه هي ملجئي وأعظم هديتي.

التي  امل��ه��ارات  عن  واألم��ه��ات  االب��اء  يبحُث  ما  دائ��اًم 
يتوجب عليهم تعلمها؛ كي تساعدهم عىل حتقيق النجاح 
النفس الرتبوي أن  والسعادة يف احلياة، لذلك حدد علم 
هناك أمورا عىل كل من االبوين أن يتقنومها كي يتعاملوا 

مع احلياة بطريقة صحيحة.
ألنه  ؛  حتقيقها  يريدون  التي  األهداف  حتديد  اآلباء  عىل 
بدون ختطيط سيكونان مشتتني، ليس بالرضورة أن يكون 
هدفني  حتديد  يكفي  األمد.  طويلة  لألهداف  التخطيط 
واحدًا  اجعلوا  سنة.  خالل  حتقيقهام  أجل  من  أساسينْي 

خاصًا بالعمل، واآلخر خاصًا بأسلوب احلياة.
عن  االنفصال  يف  جديًا  فكروا  اجلامعة،  يف  التخرج  بعد 
انفسكم  عىل  واالعتامد  اإلنفاق  خيص  فيام  الوالدين، 
مليئة  احلياة  أن  جتدون  احلياة، وسوف  عقبات  ومواجهة 
أيضًا  تدركون  سوف  أيضًا،  باخلري  مليئة  هي  كام  بالرّش، 
أنِك دخلت مرحلة جديدة حتتاجون فيها الغتنام الفرص 
تقابلِكم، وعليِكم  التي  العقبات  تأتيِكم، ومواجهة  التي 
كي  نفسه؛  الوقت  يف  ومرنني  أمامها  صلبني  تكونوا  أن 

جتدوا احللول املناسبة هلا.

بسيطة  كانت  مهام  طفلك  )أرسار(  حتكي  ال  األمُّ  عزيزيت 
هذا  ألن  التسلية؛  أو  )امل��زاح(،  سبيل  عىل  ولو  حتى  ألحد 
يفيش  طفلِك  كان  وإذا  نفسه!.  ويف  فيِك  )الثقة(  سيفقده 
يتمتعون  األطفال  فبعض  تنزعجي..  فال  منزلِك،  أرسار 
بخياٍل واسع يدفعهم إىل اخرتاع القصص، وقد يلجأ الطفل 
وعدم  األطفال  فعفوية  قصد؛  دون  واملبالغة  الكذب  إىل 
الصدق  التزام  التنبيه عليهم برضورة  مع  للنتائج،  إدراكهم 
فيام يقولون، غالًبا ما تدفعهم إىل إفشاء الكثري من األرسار 
من  األرسة  داخ��ل  حيدث  ما  ونقل  تفكري،  دون  األرسي��ة 
مشاعر سلبية وتفاصيل ومالحظات وتعليقات، أو نقل أي 

كالم قيل عىل لسانِك أو لسان األب.
يدرك  أن  عىل  طفلِك  ساعدي  اآليت:  باتباع  ذلك  يمكنِك 
يف  واملبالغة  الكذب  أن  علميه  واخليال.  الواقع  بني  الفرق 
أمور غري  فيه،  ما حيدث  البيت وكل  وإفشاء أرسار  الكالم 
مبالغة  أسباب  عن  ابحثي  الناس.  منها  وينزعج  مستحبة 
الذي  وما  األرسار،  وإفشاء  القصص  اختالق  يف  طفلك 
األرسار  كتامن  عىل  الطفل  تدريب  حاويل  ذلك.  إىل  يدفعه 

بإغرائه بالعديد من الوسائل كاملكافأة.

 من أجل 
ٌ

 حياتية
ٌ

مهارات
تكوين اسرة  سعيدة

قصة أسرية

وقفة
تـــربـــويـــة
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ومعادي  أوليائنا  وموايل  حمبينا  كل  اجلنة،  أهل  خيار  من  شيعتنا  ان 
أعدائنا واملسلم بقلبه ولسانه لنا، ليسوا من شيعتنا إذا خالفوا أوامرنا 
ما  بعد  ولكن  اجلنة،  يف  ذلك  مع  وهم  املوبقات،  سائر  يف  ونواهينا 
بأنواع  القيامة  بالباليا والرزايا، أو يف عرصات  يطهرون من ذنوهبم 
نستنقذهم  ان  إىل  بعذاهبا،  جهنم  من  األعىل  الطبق  يف  أو  شدائدها، 

بحبنا منها، وننقلهم إىل حرضتنا..
قول فاطمة الزهراء )عليها السالم( بحار االنوار

يف النتظار

وأريكتي  أطياره  وأغاريد  الصباح  هذا  نسائم 
الغارق  والقلم  املبعثرة  أوراقي  من  إال  اخلالية 
باحلرب منذ الليلة الفائتة، وهذه الصبارة نزعت 
شوكها يف األصيص، وفوارة املاء متازح أوراق 
اللبالب فرتتعش من الربد فتنفض عن أكتافها 

القطرات كعصفور مبتل.
يف  األمس  منذ  التائه  الورقي  ال��زورق  وذلك 
الربكة الصغرية يدور حول نفسه تارة وينقلب 
عىل رأسه أخرى، رسعان ما يفلت من زوبعة 

بالكاد حيدثها هبوب النسيم.
الصغري  وبعبث  اآلن  أنا  ها  فنجاين  إىل  أعود 
املدلل أقلبه بني أصابعي وأحتيس شيئًا مما تبقى 
وأحل  طلسمه  أقرأ  أن  أحاول  ثم  مرارته،  من 

لغزه املتشكل من الثاملة.
ها هو يرتاءى لعيني شيئا فشيئا.. صبح تتهادى 
وقلم  السالم،  بشائر  واألغاريد  النسائم  فيه 
عىل  البيضاء  رغبته  رشاشف  فوق  حربًا  ينزف 
أريكة متآكلة، وصبارة تعَرت من محاقتها للتو 
كي تعانق لبالبة خمضلة بدموع الفقد، وزورق 

يوشك أن يغرق وسط رصاخ املفقودين. 
وهنا شفتان متهدلتان ملحترض كان منتظرًا قبل 
اللحظة، انطبعتا يف ثغر الفنجان. وهناك لسان 

يلعق أحرف وجع مزمن. 

زورق تائه

تذكرياته  إح��دى  يف  السيستاين  باقر  حُمّمد  السيد  اهلل  آية  يقول 
القّيمة597، يف بناء  النفِس انه وعيٌّ واعتباٌر واستثامر، بقوله: »إّنام 
أنفَسنا هبواِجِسنا وبخطواتنا وبخصالِنا  نبني  احلياة  نحن يف هذه 
لنا  واملؤملة  امُلسَتِفّزة  احلياة  هذه  وحوادث  وسلوكّياتِنا،  وأعاملِنا 
حياِة  حلظاِت  ِمن  حلظٍة  ولكلِّ  تضعنا،  أو  لرتفعنا  امتحاناٌت  هي 

اإلنساِن أمّهيٌة ُقصوى«.

 لَو كاْن الّسَواُد يف الْعباءِة قْبُحًا         ما لفّت الكّعبة باحلِرير األّسود

بناُء النف�ِش وعيٌّ واعتباٌر وا�صتثمار 

اأ�صياوؤنا اجلميلة
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ت�صحية االم

التعاي�ش ال�صلمي
اإلنسان  أّن  السلمي،  التعايش  »معنى 
يرى  بحيث  التعايش،  هذا  حدود  يعرف 
أيضًا  مبادئه،  وفق  يعيش  أن  حقه  من  كام 
مبادئه،  ضمن  يعيش  أن  اآلخ��ر  حق  من 
عند  رمز  أي  من  ننال  أن  نحاول  ال  وأن 
ينال  أي مكّون، كام ال حيق ألي طرف أن 
من مكون كامل.. فإن تناول هذا من هذا 
نريد  نقول  وبالنتيجة  ذاك،  من  ينال  وهذا 
السلمي  والتعايش  السلمي؟!!،  التعايش 
ومعرفة  االح��رتام  من  حالة  إىل  تصل  أن 
احلدود، وبعضكم رأى بعض الدول التي 
أحد  ال  ولكن  خمتلفة،  وأديان  عقائد  فيها 
السلمي  التعايش  مبادئ  يمّس اآلخر ألّن 
معلومة عند كل األطراف ومبادئ التعايش 

السلمي حمفوظة عند اجلميع..«.
بإمامة  اجلمعة  صالة  خطبة  من  مقتبض 
السيد أمحد الصايف يف  العليا  املرجعية  ممثل 

تأريخ 11/ترشين األول /2013

الصورة  ه��ذه  تعدُّ   
أفضل  م��ن  واح���دة 
آخ���ر  يف  ال����ص����ور 
ع��رش س��ن��وات ألهنا 
صاحبها  أدخ��ل��ت 
))املصور (( يف حالة 
اك��ت��ئ��اب ذل���ك ألن 

القصة تقول : 
الفهدين  هذين  ان 

هامجا الغزالة يف وقت كانت تلعب فيه مع اوالدها الصغار. وأن 
الغزالة كان امامها فرصة للهرب وكانت املسافة والنجاة بحياهتا 
الشكل  هبذا  للفهود  نفسها  تسلم  أن  قررت  ولكنها  صاحلها  يف 

ملاذا؟؟.
لكي تعطي فرصة لصغارها باهلرب.. ألهنا لو هربت هي أوال لن 

يكون هناك متسع من الوقت هلروب صغارها. 
الصورة هي آخر حلظة لألم وحنجرهتا يف فم الفهود وهي تنظر 
بكل ثبات لتتأكد ان صغارها هربوا بسالم قبل أن يتم افرتاسهم.
األم هي الشخص الوحيد يف العامل التي يمكن أن تضحي بحياهتا 

ألجلك بدون مقابل.
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�شورة نادرة ل�شماحة املرجع 

الديني العلى ال�شيد علي 

احل�شيني ال�شي�شتاين )دام ظله( 

ويظهر فيها �شابًا بجنب املرجع 

الراحل ال�شيد حممود ال�شاهرودي 

)قد�ش �شره( املتوفى �شنة 
1394هـ.



بسم الله الرحمن الرحيم
الزم��ان  ي��ا صاح��ب  الس��ام علي��َك 
الس��ام عليك ي��ا خليف��ة الرحم�ن 
الس��ام علي��ك ي��ا ش��ريك الق��رآن 
الس��ام علي��ك ي��ا قاط��ع البره��ان 
السام عليك يا إمام االنس والجان 
السام عليك وعلى ابائك الطيبين 
المعصومين  الطاهري��ن  واجدادك 

ورحمة الله وبركاته...

زيارة بقية الله )عجل الله تعالى فرجه الشريف( 


