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مجمع الديار الطيبة السكني...

مش���روع إنس���اني جديد تنف���ذه أي���ادي المرجعية 
الدينية العليا في كربالء

شكرا ليست كافية.. 

أسماُه اإلمام الحسن العسكري )عليه السالم( 
بالشيخ الجليل والثقة

الشيخ السمري.. رابع سفراء األمام المهدي )عجل اهلل فرجه الشريف(
صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام: مجلة االحرار

اإلعالمية  التحّدي���ات  ع���ن  محاضرة 
تجاه الوجود الشيعي

غديريات الشعراء.. 

سياحة أدبية في ما سطّره المحّبون 

ألمير المؤمنين )عليه السالم(

قناة التغيير تناشد المرجعية الدينية العليا إلنقاذ 
طفلة عجز ذويها عن عالجها..

والشيخ الكربالئي يوجه بإغاثتها

قسم رعاية ذوي الشهداء والجرحى في العتبة الحسينية المقدسة
جهود حثيثة.. وبرامج متنّوعة

تأييد وكره االمر

»من شهَد أمرا فكرهه كان كمن غاب عنه، ومن غاب عن أمر فرضيه 
كان كمن شهده«.

اإلمام محمد الجواد )عليه السالم(  - تحف العقول : ص456
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ماذا يعني عيُد الغدير األغّر وما س������ّر الخصوصية فيه؟ 
وأي������ن تكمن الجالل������ة في قدره من بي������ن جميع األعياد 
اإلس������المية؟ أسئلة كثيرة مماثلة تش������غل فكر الموالي 
تجاه هذه المناسبة العظيمة، لكن األهّم إنه يوم مبارك 
بل ويعّد أعظم األعياد اإلس������المية وأشرفها ليس بقول 
يقول������ه بحّقه مغ������اٍل أو ناصبي.. بل كم������ا جاء الوصف 

بحّقه في أحاديث أئمتنا المعصومين عليهم السالم.
لك������ن رغ������م عظمة هذا العيد وش������رفه إال إن������ه لم يأخذ 
من حّيز حياتنا واهتمامنا واحتفائنا لجزء يس������ير من 
أهّميت������ه في اإلحياء كما في مناس������بات دينية أدنى منه 
في األهمية على مس������توى عقيدة المؤمن وسعيه صوب 
اآلخرة طلبًا لرحمة اهلل ومغفرته، وحدث هذا ألس������باب 
ودواٍع سياسية معروفة سادت في أمة اإلسالم منذ رحيل 

نبيها األكرم صلى اهلل عليه وآله وحتى اليوم.
وتكمن األهمي������ة القصوى لهذا العي������د المبارك كونه 
يمّث������ل جوهر دينن������ا الحنيف، وأّس التمّس������ك بالتعيين 
اإللهي ومش������يئته بالخالفة للنبي األكرم على ش������ؤون 
الناس، كون اكتمال الوحدانية إنّما بالنبوة واكتمال 
النب������وة إّنما بالوالية، ث������الث حلقات متصل������ة ال يمكن 
الفصل بينها، وكما قال الرس������ول: » م������ن أنكر إمامة 
عل������ي بعدي كان كمن أنكر نبّوت������ي في حياتي، ومن 

أنكر نبّوتي كان كمن أنكر ربوبية ربي عز وجل«. 
ويكفي دليال على أهمية وجود اإلمامة في حياة المؤمن 
وما بعدها في اتمام نعمة اإلسالم من نزول األمر اإللهي 
على النب������ي األكرم من أج������ل التبلي������غ بالوالية ألمير 
المؤمنين كخليفة من بعده في حجة الوداع عند غدير 
ُسوُل َبلِّْغ ما ُأْنِزَل إَلْيَك ِمْن  خم بقوله تعالى: ) يا َأيَُّها الرَّ
َربَِّك َوِاْن َلْم َتْفَعْل َفما َبلَّْغَت ِرس������اَلَتُه َواهلُل َيْعِصُمَك ِمَن 

الّناِس(.

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    عيُد اهلِل الأكرُب
   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 مرتضى اآلوسي

إيمان صاحب ل  حنان الزريجاوي

افتخار الصّفار
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أعلن قسم املشاريع اهلندسية والفنية يف العتبة احلسينية املقدسة، 
عن استئناف العمل يف إنشاء مكتبة االمام احلسني )عليه السالم( 

بمنطقة اجلمعيات، وسط حمافظة البرصة.
وحتدث رئيس قسم املشاريع اهلندسية والفنية يف العتبة احلسينية 
إن  )االح���رار(،  ملجلة  مهدي  رضا  حسني  املهندس  املقدسة 
مكتبة  مرشوع  يف  العمل  استأنفت  والفنية  اهلندسية  »الكوادر 
االمام احلسني )عليه السالم( الواقعة بمنطقة اجلمعيات، وسط 
وقت  يف  انجزت  التي  الطوابق  يف  العمل  وبدأ  البرصة،  مدينة 
الحق والبالغ عددها )٦( طوابق«، الفتا إىل أن »املساحة الكلية 

هلذه الطوابق تبلغ ما يقارب )8000(م2«.
وأضاف أن »املكتبة يتم تنفيذها عىل ارض مساحتها )1500(

 )vip( م2 بواقع عرشة طوابق، وأن كل طابق حيتوي عىل قاعة
دراسية،  وصفوف  انرتنت،  وقاعة  والنساء،  للرجال،  ومصىل 
وقاعة اجتامعات، فضال عن وجود سينام )3D(، ومرسح ممتد 
القاعات بقسمني  الثاين، كل هذه  الطابق  اىل  الطابق األول  من 

للرجال والنساء«.
وتابع أن »املكتبة جمهزة بأحدث الوسائل من منظومات انرتنت، 

ومصاعد كهربائية، ومنظومات إطفاء للحرائق متطورة«.
اهتامم  من  املقدسة  احلسينية  العتبة  توليه  ما  اىل  االشارة  وجتدر 
كبري للحركة الفكرية والثقافية ونرش علوم اهل البيت )عليهم 
اىل  الرامية  املشاريع  اقامة  يف  واملستمر  اجلاد  وسعيها  السالم( 
اإلمام  مكتبة  تعد  فيام  كربى،  ومكتبات  ثقافية  مراكز  بني  ذلك 
احلسني )عليه السالم( يف حمافظة البرصة من املكاتبات املتطورة، 
اذ بدأ العمل فيها عام 2014 وتواصل الكوادر اهلندسية والفنية 

أعامهلا إلكامهلا باذنه تعاىل.

مستشفى تابع للعتبة الحسينية 
 
ً
تعالج آالف الحاالت المرضية مجانا

اكثر من )50( عملية جراحية وخدمات طبية متنوعة خالل زيارة 
)عرفة( وعيد االضحى اعلن عن إجرائها مستشفى سفري اإلمام 
عىل  بناء  املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابع  السالم(  )عليه  احلسني 

توجيه ممثل املرجعية بتقديم خدمات طبية )جمانا(.
للموقع  حديث  يف  الشمري  عامر  الدكتور  املستشفى  مدير  وقال 
دخلت  العيد  أيام  اىل  باإلضافة  عرفة  يوم  »ومنذ  إنه  الرسمي، 
التام  االنذار  حالة  والتمريضية  واهلندسية،  الطبية،  الكوادر  مجيع 
لتقديم افضل اخلدمات للزائرين الوافدين اىل كربالء إلحياء االيام 

املباركة«.
وأوضح أن »املستشفى أجرت )57( عملية جراحية، منها )19( 

عملية طارئة«.
من  اكثر  بلغ  الفرتة  ه��ذه  خ��الل  املراجعني  »ع��دد  أن  وأض��اف 
داخل  حتليل   )1075( من  أكثر  أجراء  وتم  مراجع،    )2500(
كاألشعة  االخ��رى  اخلدمات  كافة  تقديم  اىل  باإلضافة  املخترب، 

والسونار للعديد من املراجعني«.

املتنوعة  اخلدمات  تقديم  يف  نجحت  املستشفى  »خطة  أن  وتابع 
الزيارة، مبينا أن »مجيع املالكات كانت  رغم الزخم الكبري خالل 
فريوس  من  الوقاية  إجراءات  تطبيق  عىل  وبشدة  املراجعني  حتث 

)كورونا(«.

استئناف العمل في مشروع مكتبة اإلمام الحسين في البصرة
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ندوة إلكترونية متخصصة عن سلسلة 
المجازر التي عانتها كربالء 

خالل العهد العثماني

أقام مركز كربالء للدراسات والبحوث يف العتبة احلسينية 
»كربالء  املوسومة  اإللكرتونية  العلمية  ندوته  املقدسة، 
ضحية اإلرهاب الطائفي... مذبحة نجيب باشا أنموذجًا«، 
العراق،  من  ومتابعًا  باحثًا   )17٦( من  أكثر  بمشاركة 

باإلضافة اىل آخرين من مجهورية مرص العربية الشقيقة
 Free« ب��رن��ام��ج  ع��رب  امل��ق��ام��ة  ال���ن���دوة  يف  وح����ارض 
كربالء  مركز  مدير  من  كٌل   ،»Conference Call

القرييش  األمري عزيز  األستاذ عبد  والبحوث،  للدراسات 
واألكاديمية يف كلية العلوم السياسية باجلامعة املستنرصية، 
»أ. د. ميادة عيل حيدر«، فيام متت إدارة جلسات هذه الندوة 
من قبل التدريسية يف قسم التاريخ بكلية الرتبية إبن رشد يف 

جامعة بغداد، »أ. م. د. سوالف فيض اهلل اجلزائري«.
عاشتها  التي  احلالة  الندوة،  بداية  يف  »القرييش«  وتناول 
مدينة كربالء املقدسة أبان فرتة الرصاع العثامين – الصفوي 
واحلمالت الدموية التي شّنتها سلطات اإلحتالل العثامين 
الوهابية  الغزوة  فيها  بام  مقيتة،  طائفية  فتاوى  عىل  بناء 
دعم  حتت  املدينة  يف  املقدسة  العتبات  عىل  الصيت  السيئة 
بغداد  وايل  ق��وات  شّنته  ال��ذي  واحلصار  عثامين،  رسمي 
»نجيب باشا« سنة 1258ه�، 1842م، مبينًا يف سياق هذا 
الدالة عىل  الروايات واملصادر  التارخيي املفّصل،  الوصف 
التطّرق  كذلك  هلا،  الالحقة  واألح��داث  احلمالت  تلك 
اىل وقوف كربالء بالضد من املشاريع التخريبية لسلطات 
عيل  م��ي��ادة  د.  »أ.  أوردت  حيث  ال��ع��ث��امين،  االح��ت��الل 
عن  تارخيية  معلومات  البحثية،  ورقتها  خالل  من  حيدر« 
اإلنتفاضات التي أشعلها الكربالئيون ضد تلك السلطات 
اإلمرباطورية  سيطرة  عن  املدينة  هذه  وخروج  الغاشمة، 
ظهور  عن  حينها  أسفرت  والتي  مرة،  من  ألكثر  العثامنية 
الدولة  وجارهتا  اإلمرباطورية  هذه  رأس  بني  اخلالفات 

القاجارية.

اعلن قسم رعاية ذوي الشهداء واجلرحى يف العتبة احلسينية 
من  جلريح  الكربى  فوق  جراحية  عملية  نجاح  املقدسة، 
من  مبارش  توجيه  حسب  برعايته  تكفلت  الشعبي  احلشد 

مكتب املرجع الديني االعىل السيد عيل احلسيني السيستاين.
»اجلريح  ان  اخلفاجي  رضا  امحد  القسم  رئيس  معاون  وقال 
احتضانه  بعد  بالغة  اصابة  اىل  تعرض  خضري(  حممد  )محزة 
لقنبلة يدوية القاها تنظيم داعش االرهايب عىل رفاقه املقاتلني 
وتزامن معها سقوط قذيفة هاون بالقرب منه خالل معارك 
واصيبت  عينيه  احدى  اثرها  عىل  فقد  مكحول  جبال  حترير 

الثانية بجروح بليغة«.
واج��راء  بعالجه  تكفلت  احلسينية  »العتبة  ان  واض���اف، 
مكتب  من  مبارش  بتوجيه  له  الالزمة  اجلراحية  العمليات 
السيستاين  السيد عيل احلسيني  الديني االعىل  املرجع  سامحة 
جراحية  عمليات  عدة  ان  اخلفاجي،  وأوضح  ظله(«،  )دام 
االمام  ومستشفى  الطب  مدينة  يف  محزة  للجريح  اجريت 
للعمليات  بصري  مركز  ويف  السالم(  )عليه  العابدين  زين 
العتبة  نفقة  عىل  طهران  االيرانية  العاصمة  يف  التخصصية 

احلسينية املقدسة«.
اعدادا  ترعى  املقدسة  احلسينية  العتبة  ان  اىل  االشارة  وجتدر 
االنسانية  واحل��االت  واجلرحى  الشهداء  عوائل  من  كبرية 
عرب قسم رعاية ذوي الشهداء واجلرحى الذي تشكل عقب 

انطالق فتوى اجلهاد الكفائي عام 2014.

نجاح عملية جراحية فوق الكبرى 
لمقاتل تكفلت العتبة الحسينية 

بعالجه
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من اأر�شيف ُخطب اجُلمعة
مواقف مشرفة في تاريخ 

العراق الحديث

اخلطبة الثانية ل�شالة اجلمعة باإمامة ال�شيد احمد ال�شايف يف 1/ذي القعدة/1432هـ املوافق 30-9-2011م :

اعداد:حيدر عدنان

األمر األول :
االخرين  دم��اء  من  امح��رارًا  أقل  ليس  العراقي  ال��دم  ان  اعتقد 
والشباب العراقي واملرأة والطفل والشيخ العراقي حيتاج اىل جهد 
الذين  االخوة  مع  وحديثي   .. املبذول  املتواضع  اجلهد  من  اكرب 

يتحسسون اهل البلد واآلالم البلد ..
كثري من املسؤولني خيرج ويرمي الالئمة عىل االخر وطبعًا هذه 

الطريقة غري منتجة وقطعًا ستضيع الدماء ..
بالطريقة اجليدة واالعجب من  املسائل حقيقة مل حتل  أقول هذه 
ذلك انه بعض اجلهات االستخباراتية تؤكد اننا عندنا معلومة !! 
ما معنى ان خيرج انسان ويقول كان عندي علم هبذه العملية !! 
هل يريد ان يرّبئ ساحته مثال ً وملاذا ال تتبّدل هذه االساليب مع 
ضخامة التحديات .. فالعدو ليس له ضوابط وال اخالقيات وال 
دين وال منطق فالبد ان تكون التحديات بمستوى هذه النامذج 
الفعل  ردود  زالت  ..ال  عشوائية  بطريقة  القتل  تستبيح  التي 

متواضعة وال تؤدي شيئًا ..
األمر الثاين :

بدأت جمموعة من االسئلة ُتثار من الناس ومن عقالء القوم وبدأ 
املسؤول السيايس ال يستطيع االجابة عن بعض هذه االسئلة فبدأ 
يتقهقر اىل ان عزل نفسه عن ان يسمع من الناس ووضع نفسه يف 

ان يسمع كالمًا خاصًا بعيدًا كل البعد عن واقع ما جيري ..
أقول ما الفرق بني احلرية والفوىض ؟؟

قطعًا يوجد الفرق احلرية هلا ضوابط وال تعني ان االنسان يفعل 
كيفام شاء يف أي زمان ومكان فاحلرية ال تعني ذلك وانام احلرية 
غري  عملية  فالفوىض  الفوىض  مقابل  يف  حمددة  بضوابط  ُتنّظم 

منضبطة ..
أقول نحن اآلن يف حرية أم يف فوىض مع اجلهد امُلنّظم الذي بذله 
االحداث  مع  العراقي  الشعب  تعاطي  فطريقة  العراقي  الشعب 
طريقة منّظمة وهذا يشء يسّجل للشعب ، لكن يف مقابل املسؤول 

هل يعيش حالة احلرية فعالً  او حالة الفوىض ؟؟!
أسأل االخوة مجيعًا هل امليناء الذي يراد انشاؤه يف الكويت يرض 

بالعراق ام ال يرض ؟
العراقي ال اعرف شيئا اىل االن  حقيقة ال أعرف ، من املسؤول 
يف  واض��ح  ختبط   ، العراقي  املسؤول  من  واض��ح  يشء  يظهر  مل 
الترصيح ، تارة يقول املسؤول يرض وتارة يقول ال يرض!! اذا كان 
املشكلة  هذه  حقيقة  يبني  ان  يريد  لسيايس  واضح  غري  املوضوع 

كيف يريد من الناس ان تفهم؟؟!! 
هذه ليست حرية هذه فوىض! العراق بلد عريق وعىل املسؤول ان 

يفهم هو يف أي بلد! 
عىل  حفاظًا  منشأ  شهادة  هناك  تأيت  ان  البضائع  لكل  البد  قالوا 
فرحت  اجليدة..  البضاعة  اال  العراق  اىل  تدخل  البضاعة كي ال 
الناس وقالت بدأت هناك ضوابط جديدة وهذا جيد .. ما هي 
منفذ  يف  والشاحنات  البضائع  ع��رشات  تكدست  النتيجة؟! 

ّ
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اخلطبة من�شورة يف جملة الأحرار العدد )301( 

/ اخلمي�س7/ ذو القعدة/1432هـ 

املوافق 2011/10/6م

صفوان وعربت بطريقة يف منفذ طريبيل او زاخو ودخلت العراق 
اين احلرية يف ذلك؟!! هذه حرية ام عملية فوىض!!

االنسان عندما يبنّي قوائم وقرارات ولوائح عليه ان يكون قادرًا 
عىل تنفيذها واال من غري املعقول االن أن أي قانون من السهولة 

التمّرد عليه .
عندما توضع ضوابط كثرية للحد من الفساد االداري.. الشخص 
له  الدولة ما  املسنود وله يف  يلتزم.. الشخص  املسنود  الفقري غري 
ليست  هذه  يمسكه  ان  عىل  احد  جيرؤ  وال  ذلك  خيالف  من  اول 
حرية وهذه ليست قوانني حتافظ عىل البلد وانام هذه قوانني يراد 

هلا تعطيل البلد..
انا أسأل املسؤول؟؟ نحن نسمع بالفساد االداري وميزانية البلد 
ميزانية كبرية هل يمكن ان تشخصوا بشكل دقيق مثلام تشخصوا 
نسبة  ان تشخّصوا  العراق هل يمكن  ارملة يف  او  يتيم  هناك كذا 
نفهم  كي  امليزانية؟!!  اىل  بالقياس  نسبة  هدرًا  يذهب  الذي  املال 
بعض  اىل  املال  منها  ترسب  كلام  تضخّمت  كلام  امليزانية  هذه  ان 

اجليوب التي ال متتلئ..
له  قال  الذي  من  العراق؟!!  خارج  اىل  يسافر  مسؤول  كم  اقول 

سافر ومن الذي ارشف عىل ترصحياته خارج الدولة! 
ماذا يقول هذا املسؤول اىل االخرين؟!! 

اذا رجع هذا املسؤول من املسؤول عنه ان يرفع تقريرا بزيارته؟!! 
خيرج  وف��دًا  هناك  سرتى  واجلس  العراق  مطارات  اىل  اذه��ب 

ويذهب اىل اخلارج ماذا يفعل وماذا يصنع ما هي املردودات اىل 
الدولة ؟!! ال نعلم !!!

مجيع  عىل  اطلعنا  ولو  الفالين  العقد   َ ُوِقع  ويقول  االعالم  خيرج 
العقود التي عملت من 2003 واىل االن ما هي نسبة حتقق هذه 

العقود وما هي االموال التي ُصِفت فقط يف توقيع العقود؟!! 
ان  املسؤول جيب  أقول  املسؤولني يف غفلة،  االخوة  واقعًا بعض 

يكون بمستوى املسؤولية، رفقًا هبذا البلد..
بعض املسؤولني مّهه االكرب متزيق هذا البلد.. ونحن هنا ال نقول 
كل املسؤولني .. جيب ان يكون صوت املسؤول الذي حيب الناس 
تنتظر  والناس  عاليًا  صوته  يكون  ان  الناس  عىل  حانية  يد  وله 

والناس تنتظر وتصّدق بأي ترصيح وبأي اعالم ..
اصبحت آمال الناس آماال يكذهبا املسؤول وما اقبح هذه الصفة 
عندما يكون املسؤول يعد الناس وهو يكذب هذه اآلمال.. وما 
أقبح هذه الصفة عندما يكون املسؤول يعد الناس ويؤملهم وهو 

يكذب هذه اآلمال ..
أقول هذه ملفات حتتاج اىل وقفة وحلول من املسؤولني.. ونحن 
امام حتديات كبرية وحتتاج اىل جهد اضايف من املسؤولني.. العراق 

االن يعاين وفيه مشاكل كثرية.. وحيتاج مّنا الكثري.. 
البد من وجود هيبة للقانون والذي جيعل هذه اهليبة للقانون هو 

املسؤول وجيب عىل املسؤول ان حيرتم القانون والترشيع.



 مسألة )30( منهاج الصاحلنيـ  اجلزء األول )الطبعة املصححة 
واملنقحة 1442 هـ.(: 

إّن من أعظم املعايص الرشك باهلل تعاىل، واليأس من روح اهلل 
تعاىل أي رمحته وفرجه، واألمن من مكر اهلل تعاىل أي عذابه 
للعايص وأخذه إّياه من حيث ال حيتسب، وإنكار ما أنزله اهلل 
تعاىل، واملحاربة ألولياء اهلل تعاىل، واستحقار الذنب فإّن أشّد 
الذنوب ما استهان به صاحبه، وعقوق الوالدين وهو اإلساءة 
املسلم  الولد، وقتل  تنّكرًا جلميلهام عىل  يعّد  بأّي وجه  إليهام 
بل كّل حمقون الدم وكذلك التعّدي عليه بجرح أو رضب أو 
بارتكاب  املحصن واملحصنة وهو رميهام  غري ذلك، وقذف 
اليتيم ظلاًم،  مال  بّينة عليه، وأكل  كالزناء من دون  الفاحشة 
يويّف متام احلّق  بأن ال  امليزان واملكيال ونحومها  والبخس يف 
إذا كال أو وزن ونحو ذلك، والرسقة وكذلك كّل ترّصف يف 
مال املسلم وَمْن بحكمه ِمْن دون رضاه، والفرار من الزحف، 
واللواط  والزناء  وال��ق��ريّض،  املعاميّل  بنوعيه  الربا  وأك��ل 
غري  مع  اجلنسّية  االستمتاعات  ومجيع  واالستمناء  والسحق 
الزوج والزوجة، والقيادة وهي السعي بني اثنني جلمعهام عىل 
الوطء املحّرم، والدياثة وهي أن يرى زوجته تفجر ويسكت 
والكذب  أو حّجة،  بغري علم  والقول  منه،  يمنعها  عنها وال 
حّتى ما ال يترّضر به الغري ومن أشّده حرمًة الكذب عىل اهلل 
تعاىل أو عىل رسوله )صىّل اهلل عليه وآله( واألوصياء )عليهم 

واليمني  اهلل،  أنزل  ما  بغري  والفتوى  الزور  وشهادة  السالم( 
الَغموس وهي احللف باهلل تعاىل كذبًا يف مقام فصل الدعوى، 
بل  أداؤها  منه  طلب  ُثمَّ  أمر  عىل  أشهد  مّمن  الشهادة  وكتامن 
وإن شهده من غري إشهاد إذا مّيز املظلوم من الظامل فإّنه حيرم 

عليه حجب شهادته يف نرصة املظلوم.
ومن أعظم املعايص أيضًا: ترك الصالة متعّمدًا وكذلك ترك 
الزكاة  ومنع  اإلسالم  حّجة  أداء  وعدم  رمضان  شهر  صوم 
املفروضة، وقطيعة الرحم وهي ترك اإلحسان إليه بأّي وجه 
واملقصود  اهلجرة  بعد  والتعّرب  ذلك،  فيه  يتعارف  مقام  يف 
إيامن  فيه  يضعف  أي  الدين  فيه  ينتقص  بلد  إىل  االنتقال  به 
وجب  ما  فيه  يؤّدي  أن  يستطيع  ال  أو  احلّقة  بالعقائد  املسلم 
عليه يف الرشيعة املقّدسة أو جيتنب ما حرم عليه فيها، ورشب 
اخلمر وسائر أنواع املسكرات وما يلحق هبا كالفّقاع )البرَِية(، 
وأكل حلم اخلنزير وسائر احليوانات حمّرمة اللحم وما أزهق 
ثمن  ومنه  السحت  وأك��ل  رشع��ّي،  غري  وج��ه  عىل  روح��ه 
وأرضاهبم،  والكاهن  واملغّنية  الزانية  وأجر  ونحوها  اخلمر 
ما  عىل  زيادة  املال  صف  هو  واألّول  والتبذير  واإلرساف 
ينبغي والثاين هو صفه فيام ال ينبغي، وحبس احلقوق املالّية 
من غري عرس، ومعونة الظاملني والركون إليهم وكذلك قبول 
املناص��ب م��ن قبله�م إاّل فيام إذا ك��ان أصل العم��ل مرشوعًا 

وكان التص��ّدي له يف مصلح��ة املسلمني.

املحّرمات يف ال�شريعة املقّد�شة
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هنأ ممثل املرجعية العليا يف أوروبا والعامل اإلسالمي بعيد 
املسرية اإلسالمية ومعيار احلق  بوصلة  أنه  الغدير، وأكد 
عىل  بالسري  التزموا  لو  املسلمني  إن  قائال  األمان،  وصامم 
النهج الذي رسمه هلم الرسول )صىل اهلل عليه وآله( بيوم 
الغدير لعاشت األمة بخري وملا تسلط عليها الظاملون عرب 

التاريخ.
وجاءت هذه التهنئة يف بيان ملمثل املرجعية الدينية العليا 
يف أوروبا السيد مرتىض الكشمريي، بمناسبة عيد الغدير، 
وقال سامحته إنه عيد اهلل األكرب وعيد آل حممد )صىل اهلل 
النعمة،  الدين ومتام  ويوم كامل  البالغ  ويوم  وآله(،  عليه 

وهلذا يعد من أفضل األعياد اإلسالمية.
املسلمني  أن  املؤسف  من  املرجعية:  ممثل  بيان  يف  وجاء 
العيد  هذا  عليهم  يمر  فرتاهم  اليوم،  هذا  أمهية  جتاهلوا 

مرور الكرام دون أن حيتفلوا به كام ينبغي.
وقال السيد الكشمريي إنه لو التزم املسلمون هبذا امليثاق 
األع��داء،  عليهم  وتسلط  وتشتتوا  تفرقوا  ملا  العظيم 
للرسالة  االستمرار  خّطة  بوضع  قام  األعظم  فالرسول 
اإلسالمية يف هذا اليوم بعد أن أهنى مرحلة التأسيس هلا، 
ليطمئن بأن الرشيعة باتت بيد أمينة حتفظها من كل سوء 
يراد هبا وحتميها من كل هجوم ُيشّن عليها من كل كافر 

حمارب أو منافق مشاغب، وحترسها من كل عدو خارجي 
هيدد كياهنا وداخيل حياول حتريف مفاهيمها ومضموهنا.

ويوم  لإلسالم  البقاء  ضامنة  يوم  هو  اليوم  هذا  إن  وتابع 
املسرية اإلسالمية  إرشاد األمة إىل صاّمم األمان وبوصلة 
ومعيار احلق، فاجلمعة واألضحى والفطر هي أعياد لكنها 
وهذا  والصيام،  واحلج  الصالة  من  الدين  بفروع  ترتبط 
اليوم يرتبط بأصل الدين وكيانه واستمراره، لذا روي عن 
للمسلمني  هل  ُسئل  أنه  حممد  بن  جعفر  الصادق  موالنا 
أعظمها  نعم  قال:  والفطر؟  واألضحى  اجلمعة  غري  عيد 
حرمة. قال الراوي: أيُّ عيد هو؟ قال: اليوم الذي نصب 
فيه رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله أمري املؤمنني وقال: من 
كنت مواله فعيٌل مواله وهو يوم ثامين عرش من ذي احلجة. 
قال الراوي: وما ينبغي لنا أن نفعل يف ذلك اليوم. قال: 
الصيام والعبادة والذكر ملحمد وآل حممد عليهم الصالة 
والسالم. وأوىص رسول اهلل أمري املؤمنني أن يتخذ ذلك 

اليوم عيدًا.
الوالية  عيد  نستقبل  أننا  اىل   الكشمريي  السيد  وأش��ار 
طالب  ايب  بن  عيل  املؤمنني  أمري  إلمامنا  البيعة  جمددين 
وللمرجعية العليا بقلوب ملؤها اإليامن بالسري عىل هنجه 

الذي رسمه للمسلمني.

ممثل المرجعية في أوربا: 

 ومعيار الحق وصمام األمان
الغدير بوصلة المسيرة اإلسالمية
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بعد ان نجحت في تغيير حال عشرات العوائل المتعففة وايوائهم 

في مجمع االمام الرضا )عليه السالم( السكني الكائن في منطقة 

البوبيات وتوفير كافة الخدمات المعيشية لهم، ها هي مؤسسة 

االمام الرضا )عليه السالم( الخيرية تعيد الكّرة مرة اخرى عبر إنشاء 

مجمع الديار الطيبة السكني  في منطقة حي االمن الداخلي جنوب 

 من أكبر المشاريع 
ً
 واحدا

ّ
محافظة كربالء المقدسة، والذي يعد

السكينة التي تنفذها المرجعية الدينية العليا في مدينة كربالء 

المقدسة الحتوائه على اكثر من )300( وحدة سكنية ومدرستين 

.
ً
ومستوصف وبنايات اخرى على مساحة )37( دونما

األحرار: حسنين الزكروطي ـ تصوير: صالح السباح

مدير المشروع
المهندس امير العكيلي

مجمع الديار الطيبة السكني...
مشروع إنساني جديد تنفذه 

أيــادي المـرجعية الدينية العليا في كربالء
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امل��رشوع  مدير  حت��دث  املوضوع  ه��ذا  ح��ول  اكثر  وللحديث 
املهندس امري العكييل  قائاًل: »يقع املرشوع جممع الديار الطيبة 
السكني اخلاصة بمؤسسة االمام الرضا )عليه السالم( اخلريية 
ظله  )دام  السيستاين  احلسيني  عيل  السيد  اإلمام  ملمثلية  التابعة 
وحدة   )323( ويضم  دوناًم،   )37( تبلغ  مساحة  الوارف(عىل 
سكنية اضافة اىل مدارس عدد)2( ومستوصف وقاعة للصالة 
إدارية وحدائق وحمال واسواق وحملقات اخرى، حيث  وبناية 
مرتًا   )140( الواحدة  السكنية  للوحدة  االرض  مساحة  تبلغ 
مربعًا،  م��رتًا   )125( اىل  تصل  البناء  حتت  بمساحة  مربعًا، 
وتضم غرفتي نوم، واستقباال، وهوال داخليا، اضافة اىل املطبخ 

وجممعات صحية عدد )2(«.
مرت   )3000( مدرسة  لكل  األرض  مساحة  »تبلغ  وأض��اف، 
تصميم  جاء  مربع،  مرت   )2000( يقارب  ما  والبنائية  مربع، 
دراس��ي��ًا،  فصاًل   )14( وض��م   طابقني،  نحو  عىل  امل���دارس 
جاء  بينام  اداري��ة،  وغرف  ومطعم  ملعب  اىل  اضافة  وخمتربين 
مربعًا، وسيحتوي  بنائية )٦50( مرتًا  املستوصف عىل مساحة 
ناهيك  اداري��ة،  وغرف  اشعة  وغرفة  طبية،  عيادات   )٦( عىل 
مرشوع  ضمن  املؤسسة  وفرهتا  التي  االخرى  املساحات  عن 
 )٦00( مساحة  عىل  الصالة  بقاعة  واملتمثلة  السكني  املجمع 
مرت مربع، واملساحات اخلرضء، والبناية االدارية لتنظيم وتسيري 
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امور العوائل«، مشريا اىل ان »التكلفة املالية التخمينية للوحدة 
السكنية الواحدة تصل بحدود )45( مليون دينار، وهي متغرية 

بحسب أسعار السوق«.
بنسبة  انجازها  تم  التي  ال��ُدور  عدد  »يبلغ  العكييل:  واض��اف 
)100%( لغاية شهر متوز من عام 2021م )٦4( دارًا، بينام يبلغ 
عدد الدور التي وصلت بنسبة )75%( اىل اربعة دور فقط، وعدد 
الدور التي نسبتها )50%( هي )14( دارًا، اما عدد اهلياكل التي 
بنسبة )40%( فقد بلغت )49( دارًا، وبقية الدور تتفاوت نسب 
االنجاز بأقل من )40%*، بينام وصلت نسبة انجاز املدارس إىل 

)90%(، و املستوصف الطبي إىل )%50(.
املجمع   يف  السكنية  الدور  بناء  يف  االساسية  املواد  »ان  وتابع: 
هي البلوك، اما جدران الصحيات واحلاممات فقد ُغّلفت بامدة 
او  موزائيك  بالكايش  الدار  ارضيات  ُغّلفت  بينام  السرياميك، 

البورسلني، وقد راعينا الطقوس احلارة التي يشهدها البلد لذا 
جاء العمل عىل تأسيس منظومات كهرباء تستطيع احتواء ثالثة 
أجهزة تربيد )سبالت( يف كل دار«، منوها اىل ان املرشوع يف طور 
اعداد التصاميم والكشوفات للبنى التحتية بام خيص شبكة املياه 

واملجاري والشوارع وشبكات مياه االمطار«.
ومل تكن جلائحة كورونا والزيارات املليونية التي تشهدها مدينة 
كربالء املقدسة عىل مدار العام تأثري كبري يف سري العمل إلنجاز 
املرشوع بالوقت املحدد، بل استمر العمل من شهر كانون الثاين 
يضيف  حيث  توقف،  دون  احلايل  العام  ولغاية  201٦م  لعام 
مل  السكني  الطبية  الديار  جممع  مرشوع  يف  العمل  »ان  العكييل: 
الثاين من  يتوقف اطالقا حيث بارشنا باملرشوع يف شهر كانون 
عام 201٦م،  بالرغم من الظروف التي عاناها املرشوع من قلة 
هناك  ولكن  املليونية،  الزيارات  او  كورونا  جائحة  او  التمويل 
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ظروفًا اثرت بعض اليشء عىل سري املرشوع وابرزها التمويل«.
خامتا حديثه بالتنويه اىل ان »اخلطة التي نعمل عىل تنفيذها تتمثل 
هناية  ومستوصف  ومدرستني  سكنية  وحدة  انجاز)100(  يف 

العام احلايل، وتسليمها ملؤسسة االمام الرضا اخلريية«.
اخلريية،  الرضا  اإلمام  مؤسسة  إعالم  مدير  حتدث  جانبه  من 
السالم(  )عليه  الرضا  االم��ام  »مؤسسة  قائال:  امليايل  كريم 
املتعففة  للعوائل  االنسانية  اخلدمات  تقدم  واالسكان  لإلغاثة 
العينية  املعونات  لدهيا، حيث متثل هذه اخلدمات يف  واملسجلة 
واملالية والرعاية الصحية والرتبوية اضافة اىل اجلانب السكني، 
وتتمثل املعونات العينية بتوزيع االجهزة الكهربائية عىل العوائل 
وتسجيل  العوائل  تلك  عن  الكامل  التحري  بعد  املحتاجة 
احتياجاهتم، وخالل عام 2021م تم جتهيز اكثر من )1350( 

عائلة باالجهزة الكهربائية«.

واضاف: »يف اجلانب السكني تركز ادارة املؤسسة عىل اجلانب 
مشاريع  لدهيا  فاملؤسسة  السكن،  بتوفري  واملتمثل  االغاثي، 
منجزة يف اجلانب السكني كمرشوع جممع االمام الرضا )عليه 
بمساحة  شقة،   )٦0( عىل  حيتوي  وال��ذي  السكني  السالم( 
كذلك  السكن،  لغرض  ومؤثثة  منها،  واحدة  لكل  )100(م2 
احلال يف مرشوع جممع الديار الطيبة والذي يقع يف حي االمن 

الداخيل، وهو يف طور االنجاز«.
)الرعاية  توفري  هو  االغاثية  املؤسسة  جوانب  »ضمن  واردف: 
التنسيق  خالل  من  وذلك  لدهيا،  املسجلة  للعوائل  الصحية( 
ومركز  السالم(  )عليه  العابدين  زي��ن  االم��ام  مستشفى  مع 
احلوراء زينب )عليها السالم( للعيون ومستشفى السفري )عليه 
السالم(، وشمل هذا اجلانب مئات العوائل وبمختلف املشاكل 

الصحية«.

كريم الميالي
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عة
ّ

جهود حثيثة.. وبرامج متنو

قسم رعاية ذوي الشهداء والجرحى
في العتبة الحسينية المقدسة

العتبة  شَرعت  فقد  التكفيريين  دنس  من  البالد  لتحرير  والجهاد  بالدفاع  الخالدة  الفتوى  صدور  بعد 

الحسينية المقدسة بتشكيل لواء سمته لواء علي االكبر )عليه السالم( ليشارك القوات االمنية من 

معارك  اللواء  خوض  وبعد  االرهابية،  العصابات  دنستها  التي  االراضــي  تحرير  في  والشرطة  الجيش 

فت هذه المعارك كوكبة من الشهداء والجرحى 
ّ
تحرير جرف النصر وبيجي والمناطق المحيطة حيث خل

عوائل  برعاية  عنى 
ُ
ت مؤسسة  خــالل  من  لرعايتهم  المقدسة  الحسينية  العتبة  انبرت  والمعاقين، 

العوائل  هذه  شــؤون  كافة  لمتابعة  فتصدت  المبارك  القسم  هذا  نواتها  وكــان  والجرحى  الشهداء 

الكريمة ورعايتهم رعاية صحية ومعيشية وتربوية وغيرها، وباشرت معهم ببرامج متعددة منها السلة 

الغذائية، كسوة العيد المبارك، التجهيزات المدرسية، بناء وترميم الدور، تجهيز العوائل باألثاث واالجهزة 

المنزلية، معالجة المرضى والجرحى داخل وخارج العراق، السفرات الدينية والترفيهية للمراقد المقدسة 

في العراق وايران، المخيمات الكشفية لألشبال، تقديم المعونات المادية لتحسين الوضع المعيشي 

وغير ذلك من البرامج التي تساهم في رعاية هذه الشريحة المعطاء.

اعداد: قاسم عبد الهادي
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خدمة الشريحة المعطاة
الشهداء  ذوي  رعاية  قسم  رئيس  ب��نيّ  عنه  املزيد  وملعرفة 
واجلرحى احلاج امحد رسول فرحان قائال: ان كلمة اطلقتها 
واملجاهدين  واجلرحى  الشهداء  بحق  العليا  الدينية  املرجعية 
)يا من ليس لنا من نفتخر به سواكم(، فلنا الرشف ان نكون 
تعاىل  اهلل  مع  تاجرت  التي  املعطاء  الرشحية  هذه  خدمة  يف 
املفصل  هذا  نتوىل  ان  وفقنا  وبأنفسها حيث  اكبادها  بفلذات 
احليوي يف وقت خيوض فيه الغيارى معارك الرشف لتحرير 
بلدنا العزيز، ونحن بدورنا يف ادارة هذا املفصل نتابع مسؤويل 
الشعب ومسؤويل الوحدات واملنتسبني كاًل حسب اختصاصه 
متخطني  الكريمة  الرشحية  هلذه  اخلدمات  افضل  ولتقديم 
وما  االداري  الروتني  جتاوز  خالل  من  العقبات  كافة  بذلك 

شابه ذلك، ونسأله تعاىل املزيد من التوفيق وحسن القبول.
شكر وتقدير

املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي  للمتويل  والثناء  الشكر  وان 
املتواصل  دعمه  عىل  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة 

والالحمدود وكذلك السيد االمني العام والسادة املسؤولني يف 
العتبة احلسينية املقدسة السيام االخوة مسؤويل االقسام التي 

تقدم اخلدمة املبارشة هلذه الرشحية املباركة.
افتتح القسم عام 201٦ وحتديدا بعد اعالن املرجعية الرشيدة 
لفتوى اجلهاد الكفائي، مشيدا عىل مساحة بناء تقدر ب� 175 
مرتا  مربعا، بطابقني مساحة االرض 100مرت مربع ومساحة 
 � املقدسة  كربالء  حمافظة  يف  مربعا،  مرتا   75 العلوي  الطابق 
مقابل باب الرأس الرشيف يف العتبة احلسينية املقدسة � خلف 

مستشفى السفري.
بيانات القسم

شعبة  واملالية،  االدارية  )شعبة  هي  شعب  اربع  القسم  يضم 
والتأهيل  املعاجلة  شعبة  والتوثيق،  االرشفة  شعبة  الرعاية، 
ثالث  عىل  حتتوي  واملالية  االداري���ة  شعبة  ف��ان  الصحي(، 
عىل  االرشاف  عملها  يكون  الذاتية:  )وح��دة  هي  وح��دات 
متابعة املنتسبني وتقسيم العمل وتقديم مقرتحاهتم باإلضافة 
والتواصل مع االقسام االخرى  الكتب وارشفتها  اىل طباعة 
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عملها  يتضمن  املالية:  وحدة  االداري��ة،  االعامل  من  وغريها 
استالم املبالغ املالية من قسم الشؤون املالية واملتربعني بشكل 
واملجاهدين  واجلرحى  الشهداء  عوائل  عىل  وصفها  اصويل 
بالشهداء وكذلك دعم  الرواتب اخلاصة  باإلضافة اىل صف 
نشاطات القسم باملبالغ الالزمة وحسب املوافقات االصولية، 
وحدة املتابعة: يشمل عملها مجيع املرافق العامة لعمل القسم 
عمل  ويكون  وغريها  واالليات  واخلدمية  كاالستعالمات 
االستعالمات استقبال املراجعني من عوائل الشهداء واجلرحى 
واملجاهدين وغريهم وتسجيل اسامئهم ورفع طلباهتم إلدارة 
عليها  واالجابة  الواردة  املكاملات  عىل  للرد  باإلضافة  القسم 
مخس  عىل  حتتوي  الرعاية  شعبة  بينام  الكرتونيا(،  وتدوينها 
خاصة  حدة  وهي  الصحية:  الرعاية  )وحدة  وهي  وحدات 
تعنى باالطالع عىل الوضع الصحي لعوائل الشهداء واجلرحى 
زيارة  عملها،  ويتضمن  وعالجها  املرضية  احلاالت  ومتابعة 

معاجلة  واملجاهدين،  الشهداء  عوائل  من  واملرىض  اجلرحى 
اجلرحى واملرىض سواء داخل العراق او خارجه، تقديم املنح 
العالج(،  اىل تكفل مجيع مصاريف  باإلضافة  املالية للجرحى 
ابناء  مجيع  متابعة  عملها  ويتضمن  الرتبوية  الرعاية  وح��دة 
الشهداء من الطلبة يف مدارسهم ومتابعة مستوياهتم الدراسية 
وتطبيق قرار جملس االدارة املوقر بشان تسجيل ابناء الشهداء 
يف  ومساعدهتم  االطفال  رياض  عن  فضال  جمانا  املدارس  يف 
اجل  من  وتشجيعهم  املتفوقني  وتكريم  واجلامعات،  املعاهد 
بعض  انقطاع  اسباب  ومعاجلة  العلمي،  املجال  يف  الُرقي 
كافة  وتوفري  العقبات  تذليل  خالل  من  الدراسة  عن  الطلبة 
وتكريم  العلمية،  مسريهتم  ملواصلة  هلم  تشجيعًا  املستلزمات 
طلبة اجلامعات واملدارس من عوائل الشهداء وذلك من خالل 
وإكرامًا  هلم  ختليدًا  املخصصة  القاعات  يف  االحتفاليات  اقامة 
ملقامهم العلمي، وحدة الرعاية االجتامعية واملعيشية ويتضمن 
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واجلرحى  الشهداء  لعوائل  املعيشية  االحوال  متابعة  عملها 
وترميمها  الدور  كبناء  هلم  واملعونة  الدعم  وتقديم  واملقاتلني 
وتزويدهم باألثاث واالجهزة املنزلية واملواد الغذائية وكسوة 
قدمت  وقد  ذلك،  وغري  واملدرسية  املوسمية  والكسوة  العيد 
خالل  من  العوائل  هل��ذه  دعمها  اخلريية  املؤسسات  بعض 
املرتىض  االمام  مؤسسة  ضمنها  ومن  املقدسة  احلسينية  العتبة 
اخلريية يف دعم متواصل ويف مجيع النشاطات، متابعة املعوقات 
الكريمة  العوائل  بعض  منها  تعاين  التي  االجتامعية  واملشاكل 
وحماولة اجياد احللول املناسبة من خالل بعض االختصاصيني 
التابع  االرسي  االرش��اد  ومركز  واالجتامع  النفس  علم  يف 
ذلك،  يف  واملعتمدين  بالوجهاء  واالستعانة  املقدسة  للعتبة 
وحدة النشاطات ويتضمن عملها اقامة النشاطات العامة مثل 
السياحية  والسفرات  الرتفيهية  والسفرات  الكشفية  املخيامت 
واملسابقات التشجيعية خالل العطلة الصيفية وكذلك العطلة 

الربيعية، التنسيق مع شعبة الرعاية إلقامة عدد من النشاطات 
الرتبوية كام اسلفنا ذلك، وحدة التنسيق لدهيا منسقني يف )12( 
حمافظة عراقية ومن خالله تواصل عملها يف املحافظات كافة(، 
وشعبة االرشفة والتوثيق فإهنا حتتوي عىل ثالث وحدات هي 
ويتضمن  التوثيق(،  وحدة  االرشفة،  وحدة  االعالم،  )وحدة 
اخلاصة  والبيانات  املعلومات  كافة  تثبيت  عام  بشكل  عملها 
قاعدة  خالل  من  واملجاهدين  واجلرحى  الشهداء  بعوائل 
احلاجة  عند  الرجوع  يمكن  الكرتونية،  واستامرات  بيانات 
سنويًا،  حتديث  عملية  اىل  املذكورة  البيانات  وختضع  بسهولة 
النشاطات والربامج  وحدة اإلعالم يكون عملها توثيق كافة 
ميدانية  زيارات  من  القسم  هبا  يقوم  التي  والصورة  بالصوت 
والتنسيق مع املؤسسات االعالمية يف العتبة املقدسة والقنوات 
الفضائية يف نرش االخبار باإلضافة اىل متابعة الصفحة اخلاصة 
وحدة  ال���واردة،  الرسائل  عىل  واالج��اب��ة  وادارهت���ا  بالقسم 
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بعوائل  اخلاصة  البيانات  كافة  ارشفة  يتضمن عملها  االرشفة 
ضمن  وادراجها  عائلة  لكل  بيانات  قاعدة  ووضع  الشهداء 
التوثيق  اليها عند احلاجة، وحدة  الرجوع  ليسهل  ارقام معينة 
هبا  يقوم  التي  النشاطات  كافة  وارشفة  توثيق  عملها  يتضمن 
القسم ليسهل الرجوع اليها عند احلاجة وبالتعاون مع وحدة 
الصحي حتتوي  والتأهيل  املعاجلة  فان شعبة  واخريا  اإلعالم، 
ويتضمن  التأهيل(،  املعاجلة، وحدة  عىل وحدتني مها )وحدة 
عمل وحدة املعاجلة متابعة حاالت االصابة البليغة التي تكون 
العمليات  باجراء  سواء  مستمرة  عالجية  مراحل  اىل  بحاجة 
اجلراحية او بالعالج وحسب ارشادات الطبيب االختصاص، 
الذين  اجلرحى  بمتابعة  ختتص  الصحي  التأهيل  وحدة  بينام 
من  اكثر  او  السفىل  او  العليا  االطراف  احد  فقد  اىل  تعرضوا 
صناعي  طرف  من  الطبية  املستلزمات  كافة  توفري  مع  طرف 
النقل  وسائل  بعض  توفري  او  استبداله  او  صيانته  ومتابعة 

احلديثة كالكرايس الكهربائية وغري ذلك من املستلزمات.
دور االعالم

وبدوره بنّي مسؤول اعالم قسم رعاية ذوي الشهداء واجلرحى 
من  توثيقها  متت  نشاطات  عدة  للقسم  قائال:  اجلشعمي  عامد 
خالل وحدة اإلعالم عىل النحو التايل: )توثيق جمالس العزاء 
السالم(  )عليهم  األئمة  وفيات  وحسب  الشهداء  ارواح  عىل 
يف املحافظات، توثيق زيارة جمالس الفاحتة للشهداء االبرار يف 
املحافظات كافة، توثيق برنامج املخيم الكشفي السنوي ألبناء 
واملعونات  العينية  املساعدات  برامج  توثيق  االبرار،  الشهداء 
العيد  كسوة  برنامج  توثيق  املحافظات،  يف  الشهداء  لعوائل 
السلة  برنامج  املحافظات، توثيق  الشهداء يف  السنوي لعوائل 
توثيق  املحافظات،  يف  الشهداء  لعوائل  السنوي  الرمضانية 
والدات  وحسب  الشهداء  لعوائل  واملنح  اإلكراميات  برامج 
األئمة )عليهم السالم(، توثيق برامج ترميم وبناء الدور لعوائل 
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الشهداء يف املحافظات، توثيق برنامج توزيع الرواتب لعوائل 
الشهداء يف املحافظات، توثيق برامج االستضافات لعوائل 
الشهداء لزيارة العتبات املقدسة، توثيق برنامج زيارة عوائل 
اجلرحى  زيارة  توثيق  ايران،  يف  املقدسة  للعتبات  الشهداء 
زيارة  توثيق  املستشفيات،  يف  الراقدين  وكذلك  منازهلم  يف 
القطعات العسكرية للمجاهدين يف ساحات القتال، توثيق 
املحافظات،  يف  الشهداء  بعوائل  امليدانية  الكشوفات  كافة 
توثيق برامج توزيع االلبسة والقرطاسية عىل عوائل الشهداء 
يف املحافظات، توثيق برنامج قصص الشهداء خالل الزيارة 
خالل  واملناسبات  التأبينية  املحافل  كافة  توثيق  االربعينية، 
السنة، توثيق كافة الزيارات واللقاءات اخلاصة بالشعبة من 

املسؤولني(.
نشاطات عامة

الدور  )بناء  هي:  عام  بشكل  القسم  نشاطات  جممل  وان 

الشهداء  ذوي  من  وامل��رىض  اجلرحى  ع��الج  وترميمها، 
رمضان  شهر  يف  الغذائية  السلة  ت��وزي��ع  واملجاهدين، 
واملوسمية،  املدرسية  والكسوة  العيد  كسوة  وغريه،  املبارك 
التجهيزات املدرسية والقرطاسية، السفرات الرتفيهية ألبناء 
الشهداء  زيارة عوائل  الكشفية،  املخيامت  االبرار،  الشهداء 
للمراقد املقدسة داخل وخارج العراق، إقامة جمالس العزاء 
)عليهم  االطهار  األئمة  شهادة  بذكرى  كافة  املحافظات  يف 
وغريها  الزواج  كمنح  املالية  املساعدات  تقديم  السالم(، 
ابناء  من  املتفوقني  تكريم  الشهداء،  وابناء  للمجاهدين 
لدور  امليداين  الكشف  املجاهدين،  ابناء  وكذلك  الشهداء 
جمالس  زيارة  احتياجاهتم،  عىل  والوقوف  الشهداء  عوائل 
منحة  وتسليمهم  املحافظات  كافة  يف  للشهداء  الفاحتة 
يف  الراقدين  املجاهدين  من  اجلرحى  زيارة  املقدسة،  العتبة 

املستشفيات ويف منازهلم ويف كافة املحافظات(.
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تقرير: ح�شني النعمة – ت�شوير: علي طالب

مسيرُة عطاء ووالء ال ينضب
مركز السبطين للعلوم الدينية

مسيرة حافلة من االنشطة الثقافية 
والعقائدية عزم على اطالقها وتنفيذها مركز 
السبطين في شعبة المدارس الدينية  التابعة 

لقسم الشؤون الدينية في العتبة الحسينية 
المقدسة طيلة شهر حزيران في المحافظات 

العراقية شارك فيها الشباب واالهالي في 
سلسلة من المحاضرات التوجيهية والتوعوية 

كان ابرزها برنامج )الفقه بين الناس( الثقافي 
في محافظة ذي قار ناحية الطار.
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للمجتمع  وتبسيطها  احلنيف  الدين  مفاهيم  ايصال  هبدف 
من  وغريها  والعقائدية  الفقهية  األسئلة  عن  واإلج��اب��ة 
املوضوعات وكذلك مناقشة الشبهات، اقام مركز السبطني 
الشؤون  قسم  الدينية  املدارس  لشعبة  التابع  الدينية  للعلوم 
الدينية يف العتبة احلسينية املقدسة برنامج )الفقه بني الناس( 
يف حمافظة ذي قار وبالتحديد يف ناحية الطار حرضه العديد 

من االهايل والشخصيات.
وأكد مسؤول املركز الشيخ جميد الطائي ان إقامة هكذا برامج 
الشباب  وخصوصًا  املجتمع  لدى  الدينية  الثقافة  من  تزيد 

وطلبة املدارس.
ويف ختام الربنامج تم توزيع هدايا مقدمة من العتبة احلسينية 

املقدسة للمشاركني يف الربنامج دعاًم وتشجيعًا هلم.
امللتقى اجلامعي

الدينية  للعلوم  السالم(  )عليهام  السبطني  مركز  اق��ام  فيام 
برنامج )امللتقى اجلامعي( يف كربالء حيث استضاف املركز 
الربنامج  أكثر من )50( طالبا جامعيا من حمافظة واسط يف 
وتلقوا خالله حمارضات دينية، واإلجابة عن األسئلة الفقهية 

والعقائدية وغريها من املوضوعات املهمة.
كام نوقشت بعض الشبهات وحتويلها وتفنيدها كشبهة حرمة 
التقليد وغريها من الشبهات، وأكد الشيخ جميد الطائي عىل 
الشباب  ثقافة  لتعزيز  النشاطات  بتكثيف  املركز  استمرار 

الدينية.

حراك ثقايف
يف  ثقافيًا  مهرجانًا  السبطني  مركز  اقام  متصل  صعيد  وعىل 
واسط،  يف  املباركة  الكفائي  اجلهاد  فتوى  انطالق  ذك��رى 
الديني  للتوجيه  املنتظر  مركز  مع  بالتعاون  الصويرة  بقضاء 
وتضمن املهرجان فقرات، فقد افتتح بتالوة قرآنية والوقوف 
لقراءة سورة الفاحتة املباركة ترمحًا عىل ارواح الشهداء وكلمة 
الشيخ ميثم اخلفاجي وكلمة  القاها  املقدسة  للعتبة احلسينية 
اجلابري،  امحد  الشيخ  القاها  الدينية  للتوجيه  املنتظر  ملركز 
القصائد  وق��راءة  الشعراء  مشاركة  ايضًا  املهرجان  وشهد 
لذكر بطوالت احلشد الشعبي والقوات األمنية التي سطرت 

مالحم النرص.
املهرجان  يف  املقدسة  احلسينية  العتبة  انشاد  فرقة  وشاركت 
ثقافية  مسابقة  اقامة  ايضًا  املهرجان  وشهد  والئية،  بأناشيد 
احلسينية  العتبة  من  مقدمة  جوائز  وت��وزي��ع  للمشاركني 
)عليه  احلسني  االم��ام  راية  تسليم  تم  اخلتام  ويف  املقدسة، 
انجاح  يف  املشاركني  مجيع  وتكريم  املنطقة  ألهايل  السالم( 
املهرجان واكدوا  بإقامة  املنطقة  اهايل  املهرجان، وقد رحب 
أن إقامة هكذا حمافل تزيد من عزم املقاتلني وتشجع املجتمع 

لرعاية عوائل املقاتلني وايتام الشهداء.
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تحت شعار 
»اإلعالم الحسيني عطاء يثمر بالتعاون والتواصل«

العتبة الحسينية تقيم ملتقى يناقش
دور اإلعالم الحديث في نشر المعلومة

من الضروري جدا عقد الملتقيات والندوات الفكرية المهمة التي لها دور كبير في تفعيل القضية 

الحسينية والتعريف بها للعالم، من أجل تبادل اآلراء واالشتراك في اخراج روئ واحدة مشتركة 

متكاملة متفاعلة بين العتبة الحسينية وباقي المؤسسات الدينية االخرى، ليمكننا  من نشر القضية 

الحسينية بأفضل ما يمكن واكمل ما يمكن. 

وتحت شعار )االعالم الحسيني عطاء يثمر بالتعاون والتواصل(، وبرعاية االمانة العامة للعتبة 

الحسينية المقدسة اقامت مؤسسة وارث االنبياء للدراسات التخصصية في النهضة الحسينية 

وبالتعاون مع قسم االعالم في العتبة الحسينية المقدسة الملتقى االعالمي الحسيني االول 

تحت شعار )االعالم الحسيني عطاء يثمر بالتعاون والتواصل( وبعنوان )ديمومة االعالم الحسيني 

بالتعاون والتواصل(. 

الأحرار: اأحمد الوّراق - ت�شوير: ح�شنني ال�شر�شاحي
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اهلل  )صىل  االنبياء  خاتم  قاعة  عىل  أقيم  اإلعالمي  امللتقى 
واكاديمية  دينية  شخصيات  حضور  وسط  وآل��ه(  عليه 
صفد  والدكتور  الكاظمي  حبيب  الشيخ  بسامحة  متمثلة 
الشمري من كلية االعالم جامعة بغداد، واكد امللتقى عىل 
رضورة استثامر اإلعالم احلديث أو ما يعرف بالسوشيال 
الذي  االساس  والدور  احلسينية  بالقضية  للتعريف  ميديا 
اذهان  وربط  املجتمع،  تثقيف  يف  احلسينية  املعلومة  تؤديه 
خلدمة  اجلميع  بني  التعاون  وامهية  املهدوية  بالقضية  ابنائه 

مرشوع االعالم احلسيني االلكرتوين اخلاص.
يف  النسوي  للقسم  العام  املنسق  إلتقينا   املزيد  وملعرفة 
مؤسسة وارث االنبياء يف العتبة احلسينية املقدسة الدكتورة 
مريم اليارسي التي حتدثت قائلة: »اهلدف من هذا امللتقى 
الذي  اإللكرتوين،  احلسيني  االعالم  ملرشوع  التطبيق  هو 

استحدثته املؤسسة فيها كقسم من االقسام لنرش املعلومة 
ثقافة  لرفع  املنشورة،  املعلومة  مسار  وتصحيح  احلسينية 
املستوى نحو اإلمام احلسني )عليه السالم( كي ال تكون 
املعلومات سطحية وعامة، وتؤخذ من مركز متخصص«.

وتابعت: ان »هذا امللتقى قائم عىل نرش املعلومة احلسينية 
عن  الشبهات  ك��رد  املحاور  متعدد  ارشيف  خ��الل  من 
النهضة احلسينية، وكذلك تساؤالت عاشورائية عامة التي 

ُتثار عن النهضة احلسينية«.
والرديف  االول  الصد  »يكون  ان  كذلك  واض��اف��ت: 
االصطناعي  العامل  يف  اليوم  املنترش  الرقمي  لإلعالم 
التحقق  دون  واقتباسها  املعلومة  نرش  ورسعة  واملجازي، 
من مصداقيتها، وهذا يؤثر بشكل كبري عىل ثقافة االنسان 
سالم  واالئمة  وتعاىل  سبحانه  باهلل  ارتباطه  عىل  وحتى 

الملتقى قائم على نشر المعلومة الحسينية من 

خالل ارشيف متعدد المحاور كرد الشبهات عن النهضة 

الحسينية والتساؤالت العاشورائية..
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بوسرتات  عن  عبارة  املحاور  ه��ذه  وتكون  عليهم،  اهلل 
وفيديوهات قصرية جدًا«.

اليارسي أن »امللتقى يقوم عىل امهية ودور االعالم  وبينت 
نشطاء  خ��الل  م��ن  احلسينية  املعلومة  ن��رش  يف  احلسيني 
واحلسابات  االلكرتونية  املواقع  وكذلك  ميديا،  السوشل 
وصلنا  شهرين  وخالل  املقدسة،  للعتبات  التابعة  الرسمية 
اىل مليوين متابع من خالل إعداد قائمة بيانات خاصة بمن 

يتعاون معنا بالنرش«. 
من جهة اخرى حتّدث رئيس قسم االعالم يف العتبة احلسينية 
الغاية  قائاًل: إن »امللتقى االعالمي  املقدسة عقيل الرشيفي 
اىل  السالم  عليه  احلسني  االم��ام  رسالة  إيصال  هو  منُه 
يف  املستهدف  اجلمهور  تعرفون  وكام  املستهدف،  اجلمهور 
االنسانية  هو  السالم  عليه  احلسني  االم��ام  رسالة  ايصال 

ومتعددة  الثقافات  متعددة  االنسانية  هذه  ولكن  بأرسها 
عىل  وبناًء  االجتامعية،  البنية  ومتعددة  احلضاري  املوروث 
التفاصيل بكاملها بتصدينا حلمل  ذلك البد ان ُندرك هذه 

هذه الرسالة وايصاهلا للمتلقي«.
وتابع حديثه: »اليوم باتت االدوات متوفرة ويف متناول اليد 
والسوشل  االجتامعي  التواصل  وسائل  عرب  اجلميع  لدى 
ترتبط  التأثري  هذا  عىل  الفرد  وق��درة  فرد  كل  يد  يف  ميديا 
امكاناته  زادت  لديه  املعرفة  زادت  كلام  طردية  بعالقة 
العلمية والتقنية، وتوسّعت دائرة معرفته، وكان هذا امللتقى 
واملتصدين  الناشطني  من  احلارضين  لتمكني  االعالمي 
اىل  وتسويقها  السالم  عليه  احلسني  االم��ام  رسالة  حلمل 
اجلمهور عرب وسائل التواصل االلكرتوين، وذلك من اجل 
نتبناه  ايصال الرسالة بمضموهنا و بالسلوك الذي جيب ان 
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لنكون دعاة لإلمام احلسني )عليه السالم(«.
السيدة  مركز  ومديرة  النفسية  الصحة  استشارية  أكدت  فيام 
اجلابري  حال  الدكتورة  والنفسية  االجتامعية  للتنمية  خدجية 
بالقول: »نحن فرحون جدًا بإقامة هكذا ملتقى، وحقيقة ان 
القضية احلسينية بعمقها وتضحياهتا حتتاج ان تصل اىل كافة 
االجيال، حيث ان ثورة االمام احلسني عليه السالم هي ثورة 
دائمة، واملعلومة احلسينية جيب ان تصل اىل كل فرد من افراد 
املجتمع اما عن طريق الوسائل التي كانوا يتلقوهنا سابقًا مثل 
الكتب والقراءة او عن طريق السوشل ميديا حديثا، وكذلك 

نتأمل ان تكون عىل املستوى املحيل والدويل«.
مفهوم  ألي  واالنطالقة  البوابة  هو  االعالم  ان  واضافت: 
البوابة  من  بدأنا  أننا  فأعتقد  جمتمع،  لبناء  فكر  وألي 

الصحيحة، فعندما يكون هناك اعالم واضح ومفهوم تكون 
االنطالقة صحيحة والوصول اىل اهلدف برسعة اكثر وبنتائج 

اجيابية«.
له  احلسينية  القضية  يف  احلسيني  »االع��الم  أن  إىل  ولفتت 
نجد  ولذلك  واساسية،  أصيلة  قضية  فهو  طويلة،  جذور 
التخطيط احلسيني هلذه القضية كان مسبقا، حيث ان االمام 
احلسني عليه السالم عندما خرج من املدينة اخرج معه عياله 
وكان ناظرًا اىل هذه اجلنبة وهي ان تكون السيدة زينب سالم 
يف  بدورنا  ونحن  احلسينية،  للقضية  االعالم  هي  عليها  اهلل 
االعالم الذي نراه يف العتبة احلسينية ويف املؤسسات التابعة 
هلا ان نحذو حذو زينب عليها السالم ويكون دورنا وصول 

القضية احلسينية اىل كافة انحاء العامل«.
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قناة التغيير تناشد المرجعية الدينية العليا 
إلنقاذ طفلة عجز ذويها عن عالجها.. 

بعد عجز ذويها من مخاطبة السياسيين لعالجها قصدوا قناة التغيير بمناشدة 

انسانية عبر برنامج االعالمي نجم الربيعي )من بغداد( يوم )2021/29/7-م(، 

إلدراك طفلتهم التي تعاني من اصابة في عينها اليمنى، متصدرة حلقة 

البرنامج، فيما تداول المنشور رواد التواصل االجتماعي تحت هاشتاك )طفلة 

عراقية تهز عروش الفاسدين وتبكي عليها السماء(.

والشيخ الكربالئي يوجه بإغاثتها
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بغداد(  برناجمه )من  الربيعي عرب  فيه  قال  ويف حديث مطول 
العوادي( )فرح عيل جاسم حممد  العراقية  الطفلة  »أن ذوي 
املسؤولني  ابواب  بلد طرقوا  الدين قضاء  من حمافظة صالح 
يف البلد لعالجها، دون اغاثة هلفتهم لرؤية الطفلة ساملة«. ويف 
لقاء مع الطفلة بّثته قناة التغيري تطالب فيه املسؤولني بعالجها 
مع ابيها الذي اصيب يف معارك صالح الدين، قالت فيه: »بابا 
«، وتابعت:  الفلوس الرصفهن عيلَّ كعد عىل احلديدة بسبب 
وقرعت  زينة«،  صت  ما  لآلن  لعيني  عمليات  تسع  »بعد 
ابواب الرمحة بقوهلا: »ما عدكم اوالد مرىض عاجلوين مثلهم 

واعتربوين منهم«. 
الربيعي  توجه  باستغاثتها  الفاسدين  عروش  هزت  ان  وبعد 
لسامحة املرجع الديني االعىل السيد عيل احلسيني السيستاين 
»اناشد  فقال:  وعالجها  الطفلة  بإغاثة  وملمثليه  ظله(  )دام 
بالنداء لسامحة  الذمة والضمري والرشف.. واتوجه  صاحب 
فلم  باسمها  والناطقني  النجف،  يف  العليا  الدينية  املرجعية 
يبقى لنا خطاٌب مع سيايس وانتم من قْبل قد قلتم )قد بحت 

اصواتنا(«. 
عبد  الشيخ  لبى سامحة  العليا  الدينية  املرجعية  مناشدة  وبعد 
بعالج  العليا ووجه  الدينية  املرجعية  ممثل  الكربالئي  املهدي 
الطفلة البالغة من العمر )10( أعوام، التي تعاين من اصابة يف 

عينها اليمنى وتم اجراء تسع عمليات جراحية 
يسء  وضع  من  تعاين  الزال��ت  ذلك  ورغم  هلا 

لعينها، خصوصا بعد ان عجز والدها عن متابعة 
حالتها لضيق احلال وعرس املعيشة مما ادى هبا اىل 

مناشدة الطيبني ملساعدهتا عىل تكملة عالجها..
من جهته حتدث معاون رئيس قسم رعاية الشهداء 

رضا  )امح��د  املطهرة  احلسينية  العتبة  يف  واجلرحى 
فيه:  قال  له  ترصيح  يف  )االح��رار(  ملجلة  اخلفاجي( 

قبل  من  النداء  تلبية  تم  قليلة  ساعات  غضون  »يف 
الشيخ  سامحة  املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل 

والتكفل  احلالة  تلك  الستقبال  الكربالئي  املهدي  عبد 
بعالجها يف مستشفى االمام زين العابدين )عليه السالم( 

حالتها  وبموجب  احلاجة  مقتضيات  حسب  خارجها  او 
الصحية وان اقتضت تسفريها خارج العراق وصف كافة 

مستحقاهتا حتى الشفاء التام ان شاء اهلل«.
واوضح، »ان هذه حالة الطفلة هي واحدة من مئات احلاالت 
العتبة  قبل  من  هلا  الصحية  الرعاية  وتقديم  تبنيها  تم  التي 
الدينية  املرجعية  ممثل  من  مبارش  وبتوجيه  املقدسة  احلسينية 
املهدي  عبد  الشيخ  احلسينية  للعتبة  الرشعي  واملتويل  العليا 

الكربالئي«.

الطفلة برفقة والدها داخل مستشفى االمام زين العابدين
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هل هذا 
قبر أمير المؤمنين       حقًا؟!   

ثار بين الفينة واألخرى، شك بفعل فاعل، ويدور جدل بقول قائل، حول قبر أمير المؤمنين 
ُ
ي

علي بن أبي طالب عليه السالم، وهل هو المشهد المزور المشهور في النجف األشرف 

 وأقدم معلومة دقيقة، ومعرفة وثيقة لقرائي 
ً
حقيقة، أم ال؟!.. ولكي أشبع فضولي أوال

، تأبطت حقيبتي الصحفية بما تحويه من قلم ودواة، وصبر وأناة، 
ً
، وإلطفاء اإلثارة ثالثا

ً
ثانيا

وشرعت أجوب المصادر، وأستجوب المراجع، وأجول بين المتون والهوامش في كل ما 

وقعت عليه عيناي من مقروٍء، حتى خرجت بذخيرة أرجو أن تغني اللبيب وترضي البعيد 

والقريب في هذه السطور: 

سبب اإلخفاء 
التارخيي:  بالسؤال  الكريم بن طاووس،  السيد عبد  ابتدرت 
تكلف:  أو  عناء  غري  من  فأجاب  ومل��اذا؟!  القرب  أخفى  من 
أمية  بني  بدفنه رسًا، خوفًا من  السالم »أوىص  عليًا عليه  إن 
علمهم  مع  نبشوه  إذا  فربام  وأمثاهلم،  واخل��وارج  وأعواهنم 
التي  واملشاقفة  املحاربة  عىل  هاشم  بني  ذلك  محل  بمكانه 
أغىض عنها عليه السالم يف حال حياته، فكيف ال يويص برتك 

ما فيه مادة النزاع بعد وفاته؟!«. 
مضيفًا: »وقد كان يف َطيِّ قربه فوائد ال حتىص غري معلومة لنا 

بالتفصيل«. 
فيام ذكر صفوان اجلامل: أنه سأل اإلمام جعفر الصادق عليه 
السالم عن السبب الذي منع من إظهار القرب، فأجابه: »حذرًا 

من بني مروان واخلوارج أن حتتال يف أذاه«. 
بن  احلجاج  »إن  الشيخ جعفر حمبوبة:  قال  ذاته،  اإلطار  ويف 
جلثة  طلبًا  النجف،  يف  قرب  آالف  ثالثة  حفر  الثقفي،  يوسف 

أمري املؤمنني عليه السالم«.
وقت الظهور 

حتى  خُمفًى  السالم  عليه  قربه  يزل  »فلم  املفيد:  الشيخ  قال 

َدلَّ عليه الصادق جعفر بن حممد )عليهام السالم( يف الدولة 
العباسية« أي يف عام132ه�/749م. 

وأكد صفوان اجلامل أنه استأذن اإلمام الصادق عليه السالم 
نعم،  فأجابه:  بذلك  الكوفة  أهل  من  األصحاب  خيرب  بأن 

وأعطاه دراهم، وأصلح القرب.
وبحسب مؤرخني فإن سبب املوافقة عىل إظهار القرب الرشيف 
يف هذا الوقت بالذات، يعود إىل زوال اخلوف واحلذر الذي 

كانت تفرضه الظروف السياسية السابقة. 
مل  السالم  عليه  الصادق  اإلمام  إن  املؤرخون  هؤالء  ويؤكد 
وذلك  بزيارته  أمرهم  بل  القرب،  عىل  شيعته  دّل  بأن  يكتف 
عندما ورد العراق بطلب من أيب العباس السفاح، أول حاكم 

عبايس، إذ التقاه يف احلرية. 
القرب  بنى عىل  السالم( حينذاك  أن اإلمام )عليه  مشريين إىل 

دّكة للداللة عليه. 
ويؤيد إسحاق بن جرير ذلك، بل وحيدد موضع القرب ناقاًل 
باحلرية عند  ملا كنت  »إيّن  القوَل:  السالم،  الصادق عليه  عن 
أيب العباس، كنت آيت قرب أمري املؤمنني عليه السالم لياًل، وهو 
عنده  فأصيل  النعامن،  غري  جانب  إىل  احلرية،  نجف  بناحية 

صالة الليل وأنرصف قبل الفجر«.

بقلم: حيدر ال�شالمي
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حكاية هارون
العبايس  هارون  احلاكم  فإن  حازم  بن  اهلل  عبد  يقوله  ملا  ووفقًا 
هو أول من اكتشف القرب الرشيف وذلك سنة170ه�/78٦م 
ووصوله  الكوفة  يف  للصيد  خروجه  عند  175ه���/791م  أو 
إىل ناحية الغرّيني والثوّية إذ رأى »ظباًء فأرسل عليها الصقور 
فوقفت  أكمة  إىل  الظباء  جلأت  ثم  ساعة  فجاولتها  والكالب 
فتعجب  الكالب،  ورجعت  ناحية  الصقور  فسقطت  عليها 
فهبطت  األكمة  من  هبطت  الظباء  إنَّ  ثمَّ  ذلك،  من  الرشيد 
إىل األكمة فرتاجعت عنها  الظباء  الصقور والكالب فرجعت 
الصقور والكالب، ففعلت ذلك ثالثًا، فقال هارون: اركضوا 
له  فقال  أس��د،  بني  من  بشيخ  فأيت  به،  فأتوين  لقيتموه  فمن 
األمان  يل  جعلَت  إْن  قال:  األكمة؟  هذه  ما  أخربين  ه��ارون: 
أاّل أهجيك وال أوذيك،  أخربُتك. قال: لك عهد اهلل وميثاقه 
فقال: حدثني أيب عن آبائه أهنم كانوا يقولون إنَّ يف هذه األكمة 
قرب عيّل بن أيب طالب )عليه السالم(، جعله اهلل حرمًا ال يأوي 

إليه يشء إاّل أمن«.
نقد ورد

العبايس  هارون  اكتشاف  أن حكاية  ويرى حمققون معاصون 
لقرب أمري املؤمنني )عليه السالم( غري مقبولة باملّرة وأهنا مردودة 

الشيعة عىل زيارته  السالم( وحثه  الصادق )عليه  بقول اإلمام 
القرب  عىل  الدكة  وبناء  بالزيارة  شخصيًا  هو  قيامه  عن  فضاًل 
يزيد  هارون  وحكاية  ذلك  بني  الزمنية  الفاصلة  وأن  الرشيف 

عىل ثالثني سنة.
كام استبعد هؤالء املحققون أن هيتم هارون العبايس بقرب اإلمام 
عيل بن أيب طالب )عليه السالم( ويعمل عىل إظهاره وإشهاره 
وبنائه بسبب نصبه العداء ألهل البيت )عليهم السالم( وظلم 
الكاظم  اإلمام موسى  دلياًل سجنه  ذلك  ويكفي عىل  شيعتهم 

عليه السالم ثم اغتياله بالسم.  
موقع القبر 

القرب  موقع  عن  بالسؤال  الكربالئي  ليث  الشيخ  إىل  توجهت 
فدلني عىل عرش روايات عن أهل البيت عليهم السالم وقال: 
الكثري  وهناك  التواتر  حد  بلغت  قد  الروايات  هذه  مجيع  إن 
يف  يقع  إنام  السالم  عليه  املؤمنني  أمري  قرب  أن  عىل  تتفق  وكلها 
بالنجف  واملسمى  هذا  املعروف  موضعه  يف  أي  الكوفة  ظهر 
عليه  وإمجاعهم  الشيعة  قول  هو  هذا  إن  مؤكدًا:  األرشف. 
والباقر  السجاد  منهم  زاره  ومن  السالم،  عليهم  ألئمتهم  تبعًا 
والصادق والكاظم عليهم السالم كام يف كامل الزيارات وغريه 
من املصادر املعتربة وقد وصلنا هذا التشخيص عنهم بالتواتر 
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فكانوا  به  وعملوا  زماهنم  يف  أصحاهبم  وتلقاه  للقطع  املفيد 
يزورون هذا القرب الرشيف يف موضعه الفعيل اآلن ويدل عىل 

ذلك نصوص تارخيية وروائية كثرية.  
فهناك  األخ��رى..  األقوال  جاءت  أين  فمن  للكربالئي  قلت 
من زعم أنه دفن يف الرحبة أو يف املسجد أو حتت حائط جامع 
عليها  فاطمة  قرب  عند  املدينة  أو يف  اإلمارة  أو يف قرص  الكوفة 

السالم وربام زعم البعض أنه يف أفغانستان؟!
السالم  عليهم  البيت  أهل  تشخيص  علمنا  أن  بعد  فأجاب: 
هيمنا  فال  بالتواتر  عنهم  ذلك  ووردن��ا  الرشيف  القرب  ملوضع 
يوافقنا  املؤرخني  أن كثريًا من  يراه من خيالفهم، مع  ما  اطالقًا 
الرأي ومنهم عىل سبيل املثال املؤرخ الكبري حممد بن السائب 
أمري  قرب  موضع  عن  ُسئل  ملّا  قال  14٦ه���(  الكلبي)املتوىف 
املؤمنني: »أخرج به لياًل، خرج به احلسن واحلسني وابن احلنفية 
وعبد اهلل بن جعفر وعدة من أهل بيته، فدفن يف ظهر الكوفة« 

وظهر الكوفة الغري كام هو معلوم.
تكاد  ال  لذلك  املخالفة  اآلراء  من  كثريًا  إن  الكربالئي:  وأكد 
تتتبَّع منبعه حتى جتده صادرًا من أموي اهلوى!.. نعم األمويون 
أن  من  خوفًا  خالفتهم  مّدة  الرشيف  القرب  إخفاء  تّم  الذين 

وأعلن  أيدهيم  من  السلطة  زالت  أن  بعد  أنفسهم  هم  ينبشوه 
أهل البيت عليهم السالم عن مكان القرب حّز يف نفوسهم رؤية 
االشاعة  تلو  االشاعة  يضعون  فصاروا  وتعّظمه  تزوره  الناس 
صاحبه  أتعبهم  الذي  القرب  هذا  عن  الناس  ينرصف  أن  عسى 
امللك  حيًا وشهيدا!. وكأنموذج من إشاعاهتم مثال: كان عبد 
ُدفن  السالم  عليه  عليًا  االم��ام  أن  الناس  بني  يشيع  عمري  بن 
البداية  يف  جاء  كام  املسجد  قبلة  ييل  مما  الوراقني  باب  بحذاء 
والنهاية البن األثري، وعبد امللك هذا كان قاضيًا لألمويني يف 

الكوفة بعد عامر الشعبي.
القول  عن  الكربالئي  ليث  الشيخ  سألت  صلة،  ذي  سياق  يف 
فأجاب: هذه  بن شعبة..  املغرية  إىل  ينسب  املعروف  القرب  بأن 
من  وكلهم  ثقاٍت  غري  فرجاله  معترب،  سند  هلا  ليس  حكاية 
يرد يف حقهم  السالم ومل  البيت عليهم  أهل  املخالفني ملدرسة 
توثيق من طرقنا ولو جتاوزنا ذلك فإن احلرضمي راوي اخلرب 
ومل  األول؟!  القرن  بحوادث  أدراه  فام  الثالث  القرن  يف  عاش 
ايب  بني  الواسطة  فإن  ذلك  جتاوزنا  لو  ثّم  ومن  بسنده  خيربنا 
نعيم ومطني، أعني الطلحي وهو عبد اهلل بن حييى بن معاوية 
فال  السنة،  أهل  من  الرجال  علامء  عند  حتى  جمهول  شخص 
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يعرفون عنه شيئا غري اسمه وربام هو شخصية خيالية اختلقها 
بعضهم لوضع األحاديث وتزويرها، أضف إىل ذلك أن غري 
واحد من العلامء كابن األثري يف غريب احلديث واحلموي يف 
معجم البلدان وغريمها ذكروا أّن قرب املغرية يف الثوية  وذكر 
غريهم أّن موضعه غري معلوم ومل يرد أنه يف الغري من غري 

هذا السند الذي حاله كام تراه.
قرب  بموضع  أعَرف  من  مستنكرًا:  الكربالئي  تساءل  أخريًا 
الرجل.. أهل بيته وأحفاده وأصحابه الذين دفنوه بأيدهيم أم 
خصومه واملخالفون له الذين مل حيرضوا دفنه وال تربطهم به 

صلة؟!
العمارة األولى

هارون  حكاية  وآخ��رون،  الفرطويس  صالح  الدكتور  يفند 
يصدق  فال  ذلك  من  أبعد  إىل  الفرطويس  ويذهب  السابقة. 
أن احلاكم العبايس بنى عىل القرب بنيانًا معلاًل األمر بأن رواية 
التي ذكرت ذلك ال سند هلا ومل ترد يف مصدر  الطحال  ابن 
يعول عليه، بل هي متدافعة ال تصمد، كام يقول الفرطويس 
بني  ما  بناية  غري  عليه  بنيت  املقدس  »فالرضيح  ويضيف: 
بقبة  واشتهرت من عامراته عامرة  والسادس  الثالث  القرنني 

بيضاء هي عامرة عضد الدولة«.
يكن  مل  القبور  عىل  القباب  بناء  بأن  للرواية  تضعيفه  ويعلل 
قّبة شيدت عىل رضيح يف  العهد، وأنَّ أول  معروفًا يف ذلك 
يف  العبايس  املتوكل  بن  باهلل  املنترص  قرب  عىل  كانت  العراق 

سامراء بعد وفاته سنة248ه�/ 8٦2م. 
والدة  »حرصت  ماهر:  سعاد  الدكتورة  تقول  الصدد  وهبذا 
له  رضيح  بناء  عىل  األصل-  إغريقية  املنترص-وهي  اخلليفة 

ليبية«. بعيدًا عن القرص الذي يسكنه ُعرف بإسم قبة الصٌّ
نهاية المطاف

قرب  حقيقة  عن  بحثًا  املعرفة  بساتني  يف  جولتي  من  خلصت 
أمري املؤمنني عليه السالم إىل أن إثارة موضوع كهذا بني احلني 
واآلخر ال خيدم أحدَا وال يعني شيئًا يف األصل، وما الغاية منه 
إال كسب الشهرة من باب »خالف تعرف« أو ربام يكون هذا 
املوضوع جزءَا من محلة التشكيك التي يقودها أناس عرفوا 
هبذا املنهج ملحاربة الدين وإضالل املسلمني وتشويه احلقائق 
خارجية  ألجندة  تنفيذًا  أو  للهوى  واتباعًا  للشيطان  خدمة 
ومآرب ناصبية. ولو تنزلنا عن ذلك كله ومحلناهم عىل واحد 
من سبعني حمماًل وقلنا بصالحهم فال مناص- حينئٍذ- من 

اهتامهم باجلهل يف القضايا التارخيية والدينية. 
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مْن ذرّيــة النبّي، والعاِلُ املتــّوُج بعمامِة النبّي، 
والنــادُب ال�شــارُخ حزنــًا على النبــّي واآل النبّي 
هــذه  مــن  عليهــم(،  و�شــالمه  اهلل  )�شــلوات 
والإمامــة،  النّبــوة  بعطــِر  املعّطــرة  الثالثيــة 
يقف اأمامنا ال�شــاعر احل�شــيني الراحل ال�شيد 
تعــاىل  اهلل  )ر�شــوان  ال�شــرع  احل�شــني  عبــد 
عليــه( باأحا�شي�شه املرهفــة و�شاعريته الفّذة 
وبعينــني اأدمنِت البــكاَء على م�شيبــة ال�شماء، 
ــَة حياته التــي توّزعْت بني  لي�شــرَد لنــا هو ق�شّ
طلــب العلم يف حــوزات النجــف الأ�شرف ونظم 
ال�شعر واملراثــي احل�شينية، وبقي خمل�شًا لهذه 
الق�شية العظيمة حتى وفاته عام )1965( يف 

النجف الأ�شرف.
ــة )اأبو حميي(  اأما اأنتــم ونحن.. �شن�شغي لق�شّ
جّيدًا، ثــم ن�شافُر معه اإىل حيــث املدن امل�شّيدة 
نة بالدعــاء املنت�شرة  بال�شيــاء والقــالع املح�شّ
على م�شاحات �شعِرِه الذي �شّمُه ديوانه ال�شعرّي 
)منهُل ال�شرع(، فرِنُد اأنهاره ونعوُد بال اأي فكرٍة 

للعط�ِس �شوى عط�ِس احل�شني واآلِه!!

بدأت احلكاية..
السيد  بن  احلسني  عبد  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  خادم  أنا 
السيد  بن  نعمة  السيد  بن  حسن  السيد  بن  جعفر  السيد  بن  عيل 
بن عيل  بن طعان  بن عدنان  بن حممد  بن سلطان  )الرشع(،  عيل 
بن حردان بن حسان بن موسى بن عبد اهلل بن حسن بن عيل بن 
حمفوظ بن ثابت بن موسى بن حمطم بن منيع بن سامل بن فاتك بن 
عيل بن سامل بن عيل بن صربة بن موسى بن عيل بن عيل بن احلسني 

بن جعفر اخلوارى بن اإلمام موسى الكاظم )عليه السالم(.
 1314( العام  من  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  مدينة  يف  ولدُت 
هجرية � 1894 ميالدية( وأنتمي ألرسة علمية شغُفت بمجاورة 

الرضيح العلوي املطّهر، ودرجت مدارج الكامل وتعّلقت بأستار 
احلوزات العلمية الرشيفة للنهل من علومها.

وأرسيت آل الرشع )نسبة إىل جّدنا السيد عيل الرشع وكيل املرجعية 
انتثار  األقطار  يف  منتثرة  تكون  أن  األقدار  شاءت  فقد  الدينية( 
املتباعدين  السامء، وتكون هلم األسوة بأجدادهم  النجوم يف جو 
عن األوطان املتفرقني يف البلدان، فمنهم يف النجف، ويف عربة آل 
بدير. ويف لواء البرصة ويف قضاء القرنة باملِدينة )البرصة(، ويقطن 

أكثرهم يف لواء العامرة عند آل ازيرج.
وكذا كنُت أيضًا، حيث درسُت يف احللقات الدرسية التي كانت 
النجف  مدارس  إىل  ومنها  الرشيف،  العلوي  الصحن  يف  ُتعقد 

)
ْ

ابعة بالهم
َ
 يم حسيْن .. الِجْن ك

ْ
)زينب لفت

الشاعر الحسيني السيد عبد الحسين الشرع
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أيدي  عىل  درست  حيث  الرشيفة،  العلمية  وحوزاهتا  الدينية 
والعالمة  الدجييل،  خرض  الشيخ  )العالمة  بينهم  كبار  علامء 
الدجييل( حّتى وصلت إىل مراتب متقّدمة من  الشيخ حسن 
الدراسة احلوزوية، إال أّن الشعَر كان يأخذين دائاًم لساحته فال 
أرفض له طلبًا، حيُث وجدُتني سارحًا بني اخلياالت والصور 
فإنني  عليكم،  أطيَل  ال  ولكي  شديد  وباختصار  واألوزان، 
وعليهم  )عليه  وآله  األكرم  النبي  من  أعظم  هم  من  أجد  مل 
يف  حدث  ما  أن  ثّم  عنهم،  للكتابة  والسالم(  الصالة  أفضل 
واقعة الطّف األليمة والقضية اإلهلية احلسينية، كانت تبكيني 
كثريًا وأنا أتذّكر ما آمّل بسيد الشهداء )عليه السالم( ويرتاءى 
األطفال  وصاخ  السالم(  )عليها  زينب  العقيلة  صوت  يل 
من  صدري  يعرتي  ما  برشِح  وابدأ  قلمي  فأمسُك  الصغار، 

األحزان واآلالم.. فأنزف شعرًا عىل ورق أّيامي.
فحينام أنعى النبّي األكرم )صىل اهلل عليه وآله( أقول:

الطاهرة  البضعة  املكسور  الضلع  صاحبة  أن��دُب  حينام  أما 
الزكية )عليها السالم( أقول:

التي تدمي  الناس مثل هذه املصائب  فأي حزن ومصاب حّل عىل 
القلوب.

آلخريت،  زادي  أنه  فأقول  شعري،  عن  ألحتدث  ثانية،  مّرًة  وأعود 
ففيه من اللوعات واألسى والدموع، أما بالنسبة للقراء والباحثني 
شعراء  جانب  إىل  الكالسيكية،  املدرسة  شعراء  من  فيعّدونني 
حسينيني بارزين أمثال الشاعر عبود غفلة الشمريت، والشيخ ياسني 
والشيخ  املنظور  كاظم  والشيخ  شبع  أبو  إبراهيم  والشيخ  الكويف 
إبراهيم احلسون اهلنداوي والشيخ عبد األمري الفتالوي )رمحة اهلل 

عليهم(.
ديواين  مقدمة  يف  كتَب  شرّب  ج��واد  السيد  واخلطيب  األدي��ب  أما 
وجودة  بالرّقة  »امتاز  شعري  أن  يقول:  الرشع(  )منهل  الشعري 
أوتار  بارع حيرك  فنان  بريشة  التصوير  املعاين ودقة  السبك وابتكار 
القلوب فيستثري شجاها وهيّز العواطف وجيرحها وعقيديت أن هذه 
اللوعة يف شعره والثورة يف شعوره منبعثة عن قلبه املكلوم ملا أصاب 
يندب  موتور  فهو  كالثكىل،  املستأجرة  وليست  الطاهرين،  أجداده 
أسالفه الطيبني وينشد دماًء له ضائعة!«، وقد صدق شرّب فيام قال، 
نعْم إن يب من احلزن ملا يفّجر الصخر وهيدم اجلبال حزنًا عىل اآلل!!، 
اللون  وإذا أردت مني السبب الذي حدا يب أن أخصَّ فكريت هبذا 
النوع من األدب،  املنطق، وأجعل مرسح حيايت وقفًا عىل هذا  من 
فإين مل أَر أناسًا هم مثال الَعظمة احلّقة، وهْم عنوان العّزة الصادقة 
وهم نرباس اإلباء الواقعي � غري هؤالء � الذين عبدوا اهلل عن يقني 
ووحدوه عن معرفة، وتركوا هذه الدنيا عن طيب نفس، فلم تغّرهم 
زخارُفها، لقد اتصلت هبم لعيّل أحىض منهم بنظرة عطف وشمول 

حنان!!.

ــــن وافــــــه املــحــتــْم  ــــم م ــــراهــــي لـــبـــو اإب

ــــــروْح  ـــــــارَك ال ــــــو اإبــــراهــــيــــم ملــــن ف اأب

ــم والــلــوْح  ــيــه الــعــر�ــس والــقــل بــجــه اإعــل

جـــاري  ابــــدمــــْع  احلــ�ــشــني  اأم  ــْح  ــي ــش ــ� ت

ـــاري  ـــب ـــة ال ـــم يـــبـــو اإبــــراهــــيــــم يــــا رح

ـــــالْك  ـــــدوِم الأم يــبــو اإبـــراهـــيـــم يـــا خم

ـــاْك  ــس الـــفـــرَك ــ� ــوح ــه مـــنـــربك م ــوي ــب ي

دْم  يـــــهـــــْل  خــــــــْل  اودمـــــــعـــــــج  ابـــــجـــــي  ـــي  ـــن ـــي ـــع ي

ــــــــــوه ــــمــــة اإخـــــــــــــــالف اأب ــــظــــي ــــه ــــال ـــــت ب ـــــع ـــــب َك

ــــــا اعـــــ�ـــــشـــــروهـــــا  ــــــه ـــــو دارهـــــــــــــــا اوبــــــي ـــــّن ـــــع ت

ـــْم عــلــيــِه الـــكـــون كــلــه انـــرجـــن واظـــل

ــت اأمـــــالك الــ�ــشــبــع بــالــنــوْح ــّج عــلــيــه ع

ـــــــوّلْ اوت ذاب  مــــا  ـــب  ـــل َك ظــــل  مــــا  او 

ــاري ــه ــــَك ن ــــراَك ــى اف ـــْم عــل ــويــه اظـــل ــب ي

ُعــــَكــــب عـــيـــنـــاك ريــــــْت الــــكــــون يـــعـــدْم

عيناْك اخــــالْف  �ــشــربي  ا�ــشــلــون  دَكــّلــي 

ـــْم! ـــدْك املــــحــــراْب اأظـــل ـــفـــَك او�ــــشــــار ال

ــْم ــي تــهــ�ــشّ ــل ـــرْة او�ــشــلــعــهــا ال ـــزه عــلــى ال

امنعوها اأ�شحابه  البجة  ــن  ام اوحــتــه 

ـــْم ــــــْن طـــــكَّ الـــ�ـــشـــلـــع مــنــهــا اوتـــهـــ�ـــشّ ملَ
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فمثاًل، كتبت قصيدة أرشح فيها حال السيدة زينب والسيدة أم 
كلثوم والسيدة َسكينة ليلة احلادي عرش، فأقول بأمل وحرسة:

أما عن حال سيدتنا رقية )عليها السالم( وهي حتتضن رأس 
أبيها سيد الشهداء )عليه السالم( أقول:

البنني  أم  الصابرة  العظيمة  السيدة  حال  يل  يرتاءى  حني  أما 
السالم(  اإلمام احلسني )عليه  تندُب  اهلل عليها( وهي  )سالم 

ــن  ــاوي ــش ــ� ــن ــــّم ال ــــامــــت زيـــنـــب اتــــل َك

ويــْن  غــدْت  او�ــشــاحــت  فــَكــدت فاطمة 

تــــدّورهــــا اطــلــعــْت والــــريــــْج يــابــ�ــْس 

ــْة يــفــار�ــْس  ــفــْت طــفــل ــْت مـــا �ــش ــاح ــش �

هاحلنْي  اخطفْت  املــعــاره  اعــلــى  �ــشــاْح 

اونـــنْي  ــْب  ــن زي ــا  ي ا�ــشــمــعــْت  منها  جلـــْن 

ـــه يــبــيــد  ـــه ـــوت ـــش ـــــــّزت تــــنــــادي و� ف

ــم احلـــيـــْد  ــغ ــي ــش ــ� اأريـــــــــدْن اأبـــــــوي ال

جـــــابـــــو و�ـــشـــافـــتـــهـــم مـــــن بـــعـــيـــْد

ــْد  ــدي ــن ــش ــ� ـــْت بــيــنــه ي ـــع ـــط لــيــ�ــس َك

وتــطــيــْح  اتـــَكـــوم  ــني  ــن ــب ال اأم  لــفــتــهــا 

ـــــــدور غــــالــــب واملـــ�ـــشـــابـــيـــح  ويــــــن ب

ــري مــن الــعــيــوْن  ــج تــَكــلــهــا والـــدمـــع ي

ــــرّب ومـــطـــعـــوْن  ــــط ــــني امل ــــا ب اأهـــــــو م

ــاِل احلــ�ــشــنْي ــف ــط ــد غــــدْت ب اأوتــتــفــَكّ

اأخـــــــاف اخلــــيــــْل دا�ـــشـــتـــهـــا يــجــلــثــْم

ــد عــاخلــيــْم حـــار�ـــْس ــع �ــشــافــْت مـــن ب

نــعــلــْم بــيــهــا  اأول  ــه  ــّن ــي ب ـــن  م غـــــدْت 

احلــ�ــشــنْي مّي  ــــوادْة  �ــــش ــي  ــل ــت لح اأو 

ــــــْن حــيــلــي تـــهـــّدْم ــي اورك ــب ــل كــ�ــشــر َك

ـــْد ـــدي ــــــذوِب احِل ي ــخــر و  ــ�ــش �ـــشـــّم ال

ـــه املــــفــــاجــــيــــْد ـــه ـــي ـــل والـــــتـــــمـــــن ع

ـــْك يــالــعــمــيــْد �ـــشـــاحـــْت هـــلـــْه بـــرا�ـــش

اإجــاويــْد! ــْس  ــو� امل نــا�ــِس  وَي  وعفتنه 

اأت�شيْح راحــــوا  يــزيــنــْب  ــج؟  ــل اأه ويـــن 

ــيــم؟ ــشّ ــ� امل والـــيـــنـــا  حــ�ــشــني  ــــن  وي اأو 

ــوْن ــك ال ــة  ــط اخل ــني  ــن ــِب ال  ُ ميَّ ــوا  ــش ــ� َك

ــْم!! ــش ــ� ــّه ـــه ت ـــش ــْد را� ــم ــع ــال ــب وبــــني ال

النار،  من  األطفال  فرار  عيني  الدموع من  فّرت  أبنائها،  قبل 
وقلت:
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حــ�ــشــابــي  وزن  ـــل  ـــَك وث بـــّيـــة  �ـــشـــلـــوْن 

ــه لـــو َكــــرب مــنــي الأجــــْل  ــي ــون ب ــل ــش �

ــه الأهـــــْل  ــل ـــْت عـــيـــوين تـــديـــر ع ـــّل ظ

حــ�ــشــنْي مي  ــــْت  ــــف ل ــــب  ــــن زي
تـــكـــلـــه يـــــا �ـــــشـــــوْة عـــيـــوين
ــــْت لـــــيـــــْه لــلــخــيــمــْة  ــــّن ــــع ت
ـــــدت اكــــبــــالــــْه  ـــــع طــــّبــــت َك
ــع اأّمــــك  ــل ــش ــه اإعـــلـــيـــك � ــل ــك ت
ـــــــاي الــــعــــنْي  ـــي مي ـــل ـــف ـــول ـــش �
ــنْي ــوب ــش ـــزْع � ـــف ـــال ــمــن ه ــي عــل

 
ـــي مـــن �ــشــمــعــهــا احــ�ــشــنْي  ـــل اأوي
ــْج  ـــ ــولــفــل ــهــا اأخــــــاف اأ�ــش ــل ــَك يـــ
بيتي  اأهــل  بجتل  او  ابجْتلى 
ــه  ـــ ـــ ــن ــوفــي ــش تــ� مـــــا  بـــــد  ول 
ــه ـــ ـــ ــن ــي ــوح ــن ت ل  يــــزيــــنــــب 

 
حــ�ــشــنْي  مي  ــــْت  ــــف ل ــــب  ــــن زي

لجــــــــن كـــــابـــــعـــــْة بـــالـــهـــْم
عـــلـــيـــمـــْن هــــالــــفــــزْع مــلــتــْم!
ــْة ـــ ــه ــت ــخــر وّن ــ�ــش ــِر ال ــش ــ� ــف وت
وعـــــاخلـــــْد تــــهــــْل دمــعــتــهــْة
مــ�ــشــيــبــتــهــْة او  ـــومـــْة  املـــظـــل
يــحــ�ــشــيــــــــْن! ل تــخــفــي عــلــْي 
واأ�ـــشـــوْف ابــكــْر عـــّج اخلــيــْل

 
ـــْه ــــ ـــت دمــــعــــة اعـــيـــون ـــال ـــش �
ــْه ــون ل يــنــخــطــْف  وجــهـــــْج  او 
ـــْه ــــ ـــردون ـــوم ي ـــك ــــ يــخــتــي ال
ـــــرى امـــــكــطــعــيــنــْة ـــــوَك ال ف
عــيــنــج عــالــيــتــامــه الـــنـــاْر...

 
لجــــــن كــــابــــعــــْة بــــالــــهــــْم!!

غـــّيـــْم  كـــربـــلـــــــــــــــــــه  وادي 

ـــــــْم! ـّـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــت بـــاملـــخـــيــــ ــــّب لــــــو �ــــش

ــــــّن املـــعـــا�ـــشـــي كــتــابــي وامنـــــلـــــه م

انثجْل ل�شاين  و  املـــوت  �شمعي  واأخـــذ 

ــابــي! ـــلِّ الــــدمــــع ملــ�ــش ــة تـــه ــه ــوف ــش ــ� ت

قصص خّلدها الزمان
العديد من احلوادث والتي كانت  وقد حصلت معي خالل حيايت 
يم  لفْت  )زينب  قصيدة  كتابة  قّصة  بينها  أذكُر  دائاًم،  بالشعر  تنتهي 
ليقرأها،  الرواديد  أعطيُت قصيدة ألحد  وأْن  حدث  فقد  حسني(، 
معرتضًا  وجهي  يف  القصيدة  ورمى  الرادود  جاءين  أيام  بعد  ولكْن 
عيلَّ وقال: )هاْك سّيدنا هيَّ هاي قصيدة!!( فتأملُت كثريًا وتساءلت 
مع نفيس ملاذا فعل فالن يب ذلك! وليلتها بّت حزينًا، وإذا يب أرى يف 
املنام السيدة فاطمة الزهراء )عليها السالم( و هي تقول يل: ولدي مَل 
أنت نائم؟ وأنشدت »زينب لفْت يم حسنْي ** الِجْن َكابعْة باهلْم«، 
فاستيقظت عىل الفور وأخذت أنظم قصيدة بمطلع ما أنشدت عيّل 

سيدة النساء، فكانت:

كام حصلت معي حادثة أخرى أروهيا لكم: لقد رأيت يف املنام 
كأيّن يف اآلخرة وكل له شأن، وبينام أنا كذلك إذ رأيُت رسادقًا 
كبريًا من بعيد، فقصدته و إذا بأحد مراجع الدين الذين كانوا 

يف ذلك الوقت، فسألته مَل ال تدخل يف ذلك الرسادق؟ 
فقال: أردت الدخول ومنعوين، و قالوا بأن هذا املكان خاص 
املرجع  ذلك  إىل  فالتفّت  السالم(،  )عليه  احلسني  بخدمة 
وبالتأكيد  أنت  اذهب  يا سّيد عبد احلسني  فقال يل:  مفزوعًا، 

ستدخل ألنك خادم احلسني )عليه السالم(. 
وفعاًل، أقبلُت إىل الرسادق فمنعوين من الدخول، فقلت ملاذا؟ 
أنا خادم احلسني )عليه السالم(، فقالوا: نعم نعرفك، وقالوا 
يل: انظر إىل مكانك جاهز وفارغ ينتظرك، لكّنك ال تأتيه إال 

بعد ثالثة أيام!.
إىل هنا انبتهت من نومي ، وعلمت أيّن سأموُت بعد ثالثة أيام، 
واجلريان  األهل  بتوديع  أخذت  الثالثة  األيام  تلك  وخالل 
واألصدقاء، وهيأت عّدة املوت، ولكن.. مل يفارقني الشعر.. 

فقد ألّح عيّل أن أكتَب فكتبُت:

صورة لتشييع جثمان الشاعر السيد عبد 
الحسين الشرع. من اليمين الخطيب 
المرحوم السيد جاسم الطويرجاوي 

وبقربه الرادود المرحوم عبد الرضا النجفي 
وبالمنتصف الشاعر المرحوم هادي 
القصاب وفي نهاية الصورة الشاعر 

المرحوم عبد االمير المرشد )رحمهم الله(
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لـــيـــســـت كـــافـــيـــة.. 

النفسية بعد قضائه فرتة معاجلته  )امحد( الذي عرّب عن راحته 
يف مركز الشفاء، بات يرتدد يف أزقة مواقع التواصل االجتامعي 
مجوعا  ان  يقول  وكان  كورونا  مع  جتربته  عن  احاديثه  نارشا 
ويشيدون  لفقري،  بيتا  بنى  لغني  يصفقون  املنصفني  من  غفرية 
قناة  وصاحب  للعجزة،  دارا  شّيَد  واخ��ر  يتيام،  تبنى  بفنان 
ضنك  تشكو  لعائلة  وأثثها  للسقوط  آيلة  دارا  رّم��َم  فضائية 
العيش.. )لكن( هؤالء اين هم مما تقدمه املؤسسة الدينية؟!، 
الدينية  املؤسسة  او ألن  التفاتتهم!،  السبب يف عدم  يكن  فقد 
تعمل بمبدأ.. )افعل اخلري.. وال جتعل شاملك تعلم ما أنفقت 
احلثيثة  متابعتي  أو غريمها.. فخالل  االمرين  أو بني  يمينك(، 
الكفائي  فتوى اجلهاد  منذ اعالن  املقدستان  العتبتان  ملا قدمته 
يف حماربة داعش اىل وقوفهام مع الشعب يف تظاهراته وتوجيهه 
البلد بجائحة  أزمة  امتدادا اىل  العليا،  الدينية  املرجعية  بتوجيه 
)كورونا(، فأهنام مل يبخال بجهد أو معونة أو إغاثة للمترضرين 
من  بدءا  الالحمدود  دعمها  تقدمان  فراحتا  اجلائحة  جراء  من 

تسجيل اول اصابة يف العراق.
خدمات  من  املقدسة  احلسينية  العتبة  قدمته  ملا  التطرق  قبل 

واهتامم جتاه املواطنني طيلة اجلائحة، سأوجز احلديث عام قدمته 
خالل االعوام املاضية من منجزات إنسانية وخدمية عمالقة؟، 
بكلمة شكرا ألن  نبخسها حقها ولو  أن  فليس من اإلنصاف 
وكفاءاهتا؟..  برعايتها  حتقَق  مرِشف  خالص  عراقي  منجزها 
ورجالنا  الشابة  بطاقتنا  كعراقيني  التفاخر  حق  لنا  وألن 
الدينية  املؤسسة  مجعتهم  الذين  االزمات  وجه  يف  الصامدين 
خلدمة االنسان، فإنتاجهم الوطني والعالج املجاين والتقنيات 
احلديثة والبنايات اجلميلة والبساتني املثمرة والشوارع املشجرة 
ودور االيتام وكفالتهم، ورعاية ذوي االحتياجات اخلاصة اىل 
للزوار  املقدمة  املدارس واجلامعات واملستشفيات واخلدمات 
ومنها اىل الصناعات الوطنية بشتى صنوفها، جيعل هلا علينا حق 
التفاخر، والتباهي، وهذا ما يتحدث عنه املئات من الوطنيني 
واملنصفني واملثقفني ونزالء مراكز الشفاء التي افتتحتها العتبة 
تعبريهم  موجزين  العراقية  املحافظات  يف  املقدسة  احلسينية 

ب�)شكرا ليست كافية(.
فهنالك  ومنصفون  وطنيون  هناك  مثلام  فيه،  شك  ال  ومما 
ومل  به!،  يتبجحون  سالحا  االحقاد  جعلوا  الذين  )االضداد( 

ت
اال

ــــ
ــــ

ــــ
قــ

ــــ
ــــ

ــــ
مــ

)احمد( شاب تشريني شارك اآللف هتافاته ضد التعسف والظلم، وندد بالفساد متظاهرا 

مع الســـلميين في تظاهرات ســـاحة التحرير، وقبل ذلك فهو احد ابطال الحشـــد الملبين 

لفتـــوى الدفاع المقدســـة، حينما اصيب بفيروس كورونا ســـارع هـــو وذووه بالذهاب الى 

مركـــز مستشـــفى ابي الخطيب حيث مركز الشـــفاء الثالث للعتبة الحســـينية المقدســـة، 

وجمالية هندسة تصميمه ورعة غرفه المؤثثة والمزودة بأجهزة طبية متعددة.
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يلتفتوا أنصافا اىل تلك املنجزات كوهنا عراقية، فمجرد النظر 
ممكن  ومنغصات  وشوائب  وانتامءات  ميول  كل  عن  بتجرد 
لنورها  التصدي  التي حرصوا عىل  احلقيقة  ان حتجب شمس 
من  املستفيدين  وكثرة  وفرة  رغم  وإساءهتم  تعتيمهم  بغرابيل 
مشاريعها االنسانية والوطنية، اال اهنم ال يطيقون السامع عن 
نقول:  وهلؤالء  ذلك،  يسعدهم  ال  او  العراقية  الصناعة  فخر 
»ان إنشاء املستشفيات ومراكز الشفاء يف عموم العراق ترتجم 
النظرة االبوية للمرجعية الدينية العليا التي ال تفرق بني حمافظة 

واخرى«.
ومن مدن الزائرين العرصية الثالث، التي كانت تستقبل قرابة 
جعلها  اىل  سنويا،  كربالئي  ومواطن  زائر  مليون(  )عرشين 
هلم،  واملالمسني  كورونا  بفريوس  للمصابني  استضافة  أماكن 
اسهمت  التي  السالم(  )عليه  العابدين  زين  مستشفى  ومن 
واملتظاهرين  الشعبي  احلشد  جرحى  من  جمانا  املئات  بعالج 
جمانية  طبية  خدمات  من  اليوم  تقدمه  ما  اىل  امنية،  وق��وات 
للمصابني يف منازهلم، ومن املساعدات االنسانية التي جتاوزت 
خمتلفة  لرشائح  مرضية  ح��االت  لعالج  مليارات(  )سبعة 
طاقتها  بكافة  توجهها  اىل  باملجان،  اكثرها  كان  املواطنني  من 
الشفاء  مراكز  لفتح  واداري��ة(  وفنية  وهندسية  )طبية  البرشية 
حمافظات  يف  رسير،   )2000( اىل  الرسيرية  سعتها  تصل  التي 
الوسط واجلنوب فضال عن كركوك واالنبار واملوصل، ومن 

عموم  يف  التوحد  أطفال  معاجلة  يف  متخصص  مركزا   )11(
من  األوىل  عّدت  نموذجية  ايتام  ومدارس  العراق،  حمافظات 
)عليه  احلسني  اإلمام  سفري  مستشفى  ومن  العراق،  يف  نوعها 
السالم( التي تتميز بأجهزهتا احلديثة واملتطورة وما انفقته منذ 
املرىض  خلدمة  مليارات  العرشة  بقرابة  2011م  يف  افتتاحها 
ومعاجلة العراقيني باملجان، ومن نصب حمّطات تصفية وحتلية 
)عليه  احلسني  اإلم��ام  نور  معهد  ومن  املحافظات،  يف  املياه 
اإلمام  ومركز  البرص،  وِضعاف  املكفوفني  لرعاية  السالم( 
الرائدتني  اجلهتني  للصم  التخصيص  السالم(  )عليه  احلسني 
منذ  للمتظاهرين  اللوجستي  الدعم  ومن  العراق،  يف  اليوم 
السلمية  التظاهرات  اتساع  برضورة  املباركة  الفتوى  اصدار 
حماربة  يف  الالحمدود  الدعم  اىل  االص��الح،  معركة  وعّدها 
االصابة بفريوس كورونا، اىل مئات آالف السالل الغذائية اىل 
محالت التوعية الوقائية، اىل فتح معامل االوكسجني واملعقامت 
اىل مئات محالت التعفري اليومية، اىل مساندة ودعم ابطال خط 
الصد االول من املالكات الصحية، اىل توفري كميات كبرية من 
مستلزمات الوقاية لكوادر الصد االول اىل صناعة الكاممات.. 
اىل مضامني اخرى ال زالت ترتمجها منجزاهتا الرسالية، فالعتبة 
احلسينية املقدسة مل تدخر جهدا إال وبذلته من أجل خدمة ابناء 

الشعب العراقي بجميع اطيافه واعراقه.



باقر  حممد  للسيد  احللقتني  تلخيص  يف  العني  )قرة  كتاب  ويأيت 
الصدر »قدس رسه«( ومن تأليف )السيد حممد حسن املوسوي 
آل قارون الزاهد البحراين( الصادر عن العتبة احلسينية املقدسة، 
الثقايف  ال��رتاث  احياء  مركز  والثقافية،  الفكرية  الشؤون  قسم 

والديني يف العام )2021م( بعدة مقاصد: 
املقصد األول من قرة العني يف تلخيص احللقتني يتضمن حلقات 
واحللقة االوىل له من دروس يف علم اصول الفقه للسيد الصدر 
واالصول  وموضوعه  االصول  بعلم  والتعريف  التمهيد  ومنه 
االصويل  الفكر  بني  والتفاعل  والتطبيق  النظرية  يمثالن  والفقه 
وتقسيمه  الرشعي  واحلكم  االستنباط  عملية  وجواز  والفقهي 
والعناص  االصول  علم  ملباحث  كيل  وتصوير  البحث  وتنويع 

املشرتكة.
الدليل  يتبعه  العناص املشرتكة األدلة املحرزة  والنوع األول من 
هو  وما  الداللة  حتديد  له  األول  املبحث  ويأيت  اللفظي  الرشعي 
اللغوي  واملدلول  احلقيقة  اىل  املجاز  انقالب  ثم  ومن  استعامهلا 

واجلملة  اخلربية  اجلملة  اىل  والتطرق  التصديقي  وامل��دل��ول 
النوع األول فجاء يتحدث عن  الثاين من  اما املبحث  االنشائية، 
حجية الظهور واملبحث الثالث له اثبات الصدور والدليل العقيل 
وجاء فيه ترسيم خلالصة ابحاث الكتاب اىل اخر الدليل العقيل.

اما النوع الثاين من العناص املشرتكة فقد حتدث باألصول العملية 
وخامتة الكتاب كانت يف تعارض األدلة.

احللقتني(  تلخيص  يف  العني  )قرة  كتاب  من  الثاين  املقصد  اما 
علم  تعريف  عىل  احتوت  له  الثانية  واحللقة  التمهيد  فيه  فجاء 
االصول وموضوعه والتضاد بني االحكام التكليفية واالمارات 
واالصول واحلديث فيه عن القضية احلقيقية والقضية اخلارجية 
لألحكام وكذلك الفارق النظري بني القضية احلقيقية واخلارجية 
ومعذرية  واحكامه  القطع  وحجية  االصولية  البحوث  وتنويع 
واملوضوعي  الطريقي  والقطع  االمجايل  والعلم  والتجرى  القطع 
واملنهج عىل مسلك  االدلة واالصول  املنهج يف  واالدلة وحتديد 

حق الطاعة واملنهج عىل مسلك قبح العقاب بال بيان.

يجـــري العرف العام لهذه الدراســـة فـــي المرحلة 
 على اختيار المعالم 

ً
التمهيدية في حوزاتنا جميعا

 دراسية للمرحلة 
ً
والقوانين والرسائل والكفاية كتبا

المذكـــورة، وقد جرت عليه الحـــوزة منذ زمن بعيد 
من الزمن ما يشـــارف على قـــرن كامل، ولم يطرأ 
تغيير ملحوظ باستثناء تضاؤل دور كتاب القوانين 
 بأصـــول الفقه للشـــيخ المظفر 

ً
واســـتبداله اخيـــرا

كحلقـــة وســـيطة بين المعالـــم وكتابي الرســـائل 
والكفاية. 

والحقيقة ان الكتب األربعة لها مقامها العلمي – 
 في هذا المضمار، 

ً
 جليال

ً
وقد ادته مشـــكورة- دورا

غير ان هذا ال يحول دون ان نحاول تطوير الكتب 
الدراسية اذا وجدت مبررات داعية مع امكان وضع 
كتب دراســـية اكثر قدرة علـــى اداء الدور العلمي 
وهـــذه كلهـــا جاءت كجـــزء من ملخـــص لمقدمة 
الســـيد الشـــهيد محمد باقر الصدر )قدس ســـره( 
علـــى الحلقـــات والذي جاء كجواب على ســـؤال 

)لماذا كتبت الحلقات؟(. إعداد: ضياء األسدي
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قرة العين في تلخيص الحلقتينح

للسيد محمد باقر الصدر “قدس سره”



والنوع االول من األدلة: االدلة املحرزة 
وتقسيم البحث يف االدلة املحرزة يأيت عن مقدار ما يثبت فيها وتبعية 

الداللة اإللزامية للمطابقية ووفاء الدليل بدور القطع املوضوعي.
واملبحث  الرشعي  الدليل  يأيت  املحرزة  االدلة  من  االول  والنوع 
التصوري  والظهور  الرشعي  الدليل  دالالت  حتديد  له  األول 
حقيقة  اىل  املجاز  وحتويل  واملجاز  والوضع  التصديقي  والظهور 
وتصنيف  اخلاص  وارادة  اللفظ  واستعامل  واملدلول  الدال  وتعدد 
ايضًا  معه  ويأيت  اللفظي  الرشعي  للدليل  العامة  والدالالت  اللغة 
والتقييد  االط��الق  وكذلك  القيود  يف  واالح��رتاز  والنهي  االم��ر 
وكذلك  واملفاهيم(  )االن���رصاف  احلرفية  املعاين  يف  واالط��الق 
التطابق بني الدالالت واثبات املالك بالدليل الرشعي غري اللفظي.

واملبحث الثاين يف الدليل الرشعي فقد احتوى عىل اثبات صغرى 
الدليل الرشعي وسائل االثبات الوجداين واثبات صغرى الدليل 
الرشعي بعد افرتاض ثبوت احلجية، اما املبحث الثالث والذي محل 
عنوان الدليل الرشعي حجية الداللة فيأيت فيه اثبات حجية الداللة 

يف الدليل الرشعي وموضوع احلجية وظواهر الكتاب القديم.
اما النوع الثاين من االدلة املحرزة ))الدليل العقيل(( 

البحث  وثمرة  املقدور  بغري  التكليف  استحالة  قاعدة  فيه  فجاء 
القيود  لتنوع  قاعدة  وكذلك  امل��رشوط  التكليف  امكان  وقاعدة 
واحكامها واملسؤولية قبل الوجوب وكذلك القيود املتأخرة زمانًا 
التعجيز  عقاًل  جيوز  ومتى  والواجب  الوجوب  وزمان  املقيد  عن 
واخذ العلم باحلكم يف موضوع احلكم وثمرة القول باستحالة اخذ 
موضوع  يف  بحكم  العلم  واخذ  احلكم  موضوع  يف  باحلكم  العلم 
التكليف  امتثال االمر يف متعلقة واشرتاط  حكم اخر واخذ قصد 
بالقدرة بمعنى اخر والتخيري والكفائية يف الواجب وثمرة البحث 
الغريي  الوجوب  وكذلك  الواجب  يف  العقيل  والتخيري  وتذكرة 
وجوب  واقتضاء  باملالزمة  القائلني  وخالفيات  الواجب  ملقدمات 
اليشء حلرمة ضده وثمرة البحث واقتضاء احلرمة للبطالن وامكان 
والنهي  واالم��ر  والقبح  احلسن  بني  واملالزمة  وتصويره  النسخ 

وحجية الدليل العقيل. 
اما القسم الثاين من االدلة ))االصول العلمية(( 

العملية يف حاالت الشك  الوظيفة  وجاء فيه متام الكالم يف حتديد 
وقاعدة منجزية العلم اجلاميل وتفصيل البحث يف االركان واملبحث 
الثالث من مباحث )االستصحاب( مقدار ما يثبت باالستصحاب 
واملبحث  االستصحاب  جريان  عموم  فيه  جاء  الرابع  واملبحث 
االستصحاب  يف  الكالم  متام  يف  وجاء  التطبيقات  يف  منه  اخلامس 
العلمية ومنها تعارض األدلة واصل  البحث يف االصول  وبه متام 
العريف  اجلمع  وقاعدة  استعراضها  من  البحث ومصطلحات البد 
التعارض  باب  من  جاء  الثاين  واملبحث  القواعد  هذه  يف  والوجه 

والثالث يف ابحاث التعارض.
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ً
صدر حديثا

حاشية كتاب المكاسب
صدر حديثًا عن مركز تراث سامراء كتاب »حاشية كتاب 
املكاسب« ملؤلفه أستاذ الفقهاء واملجتهدين الشيخ حممد 

تقي الشريازي )قدس رسه( صاحب ثورة العرشين.. 
وحاشية كتاب املكاسب جاء يف جزئني، اجلزء األول يف 
املكاسب املحرمة، والثاين يف كتاب البيع وملحقاته، كتبها 
املصنف )قدس رسه( إبان إقامته يف سامراء، فكانت مرآة 

ملا متيز به )قدس رسه( من دقة فريدة وعبقرية فذة.
وُطبعت هذه احلاشية يف حياة املصنف )قدس رسه( طبعة 
سامراء(  تراث  )مركز  آثر  وقد  هـ،   1333 سنة  حجرية 
التحقيق  يف  دؤوب  عمل  بعد  جديدة  بحّلة  إخراجها 

والتدقيق.



سياحة أدبية في ما سطّره المحّبون ألمير المؤمنين

اأهل  �شعراء  من  الكويف.  العبدي  م�شعب  بن  �شفيان  حممد  اأبو  اما 
البيت )عليهم ال�شالم( املتزلفني اإليهم بولئه و�شعره، فيقول:

 ال غنى 
ً

 وثيقة
ّ
عد

ُ
ي تاريخية مهمة، فهو بذلك   لحادثة 

ً
 وناقال

ً
عّبرا

ُ
عندما يأتي الشعر م

الحوادث، ذكرى عيد  أبرز هذه  لعّل من  الحادثة،  التأكيد على حصول هذه  عنها في 

 األكرم )صلى الله عليه وآله( لوصيه أمير المؤمنين 
ّ
الغدير األغر، ذكرى تنصيب النبي

علي بن أبي طالب )عليه السالم( خليفة من بعده على المسلمين. 

بالبنان..  إليها  يشار  التي  الالمعة  األسماء  بالعديد من  الشيعي  التراث  ويحفُل   

 
ِّ

 )عليه السالم( ومن فرِط هذا الحب
ً
.. فهؤالء عشقوا عليا

ُ
ار ماذا يكتب

ّ
 القلم يح

ُ
ويقف

 على 
ً
 يوثقون من خالل بطوالته وقداسته.. وذكرى تنصيبِه أميرا

ً
 كونيا

ً
أن نزفوا شعرا

.
ْ

الخلق

:
ً
فهذا الفقيه نجم الدين أبو محمد عمارة ينشد ألمير المؤمنين )عليه السالم( قائال

غديريات الشعراء.. 

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar  Weekly

40
ل�سنة 2021 م

م�شلم كــل  على  مفرو�س  ولءك 

نف�شه بحبك  يكرم  ل  املــرء  اإذا 

ورثت الهدى عن ن�س عي�شى بن حيدر

فاإنه عمي  لبــن  اأطــيــعــوا  وقـــال: 

عمه وابــن  امل�شطفى  و�شى  كذلك 

وحــادث قــدمي  فيه  م�شتوى  على 

ببيعة املــ�ــشــلــمــني  قـــلـــوب  مــلــكــت 

ـــا ـــرباي ـــمـــك الــــــذي عـــلـــم ال وعـــّل

ــــورى �ــشــرفــا وعـــزًا ــــزادك يف ال ف

يــعــط خلقا ــا ل  م اأعــطــيــت  لــقــد 

اإلــيــك ا�ــشــتــاقــت الأمـــــالك حتى

�شخ�شًا الرحمن  لها  ــرا  ب هــنــاك 

يــعــلــمــونــا ل  ــــــذي  ال واألــــهــــمــــك 

الوا�شفينا و�ــشــف  فـــوق  وجمـــدا 

ـــــــر املـــوؤمـــنـــيـــنـــا هــنــيــئــا يــــا اأم

حتـــنـــت مــــن تــ�ــشــوقــهــا حــنــيــنــا

يــقــيــنــا يـــــغـــــادره  ل  ــك  ــه ــب ــش ــ� ك

ــل مغنم واأفــ�ــش ــروط  ــف م وحــبــك 

مكرم غــر  اهلل  عــنــد  وهـــو  غـــدا 

مرمي بن  عي�شى  ن�س  ل  وفاطمة 

املكتم الإلـــــه  �ــشــر  عــلــى  ــي  ــن ــي اأم

ومتهم )الغدير(  يــوم  منجد  اإىل 

للمتقدم ال�شبق  ف�شل  ــان  ك واإن 

ــــك مــربم ـــــدت بــعــقــد مـــن ولئ اأم

ـة
ــــ

ــــ
يــــ

ــــ
ــــ

ـــــ
دب

اال



ونقراأ اأي�شًا للملك ال�شالح ن�شر الدين طالئع الأرمني، ق�شيدة 
يتغّنى بها بحّب الو�شي )عليه ال�شالم(:

ال�شعر الندّي،  العلوّي ومليُح  البهّي و�شاحُب الولء  اأما الرجُل 
اأمر  فيها  ميدح  ع�شماء  ق�شيدة  يف  فيقول  اخلزاعي،  دعبل 
ذكر  على  وياأتي  ال�شالم(  )عليهما  طالب  اأبي  بن  عليًا  املوؤمنني 

الغدير الأغر:

اأما ال�شاعر الأملعي اأبو حممد عبد املح�شن بن حممد بن اأحمد بن 
غالب بن غلبون ال�شوري من ح�شنات القرن الرابع ونوابغ رجالته، 

فيقول يف املنا�شبة الغديرية العظيمة:
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حمرة الأفــق  خ�شرة  اأرتنا  ــا  رزاي

فيهم املـــذاهـــب  تــلــك  �شهلت  ومـــا 

جهرة ال�شقيفة  اأ�شحاب  قيل  وما 

اأمــورهــا اإلــيــه  املو�شى  قــلــدوا  ــو  ول

اأخي خامت الر�شل امل�شفى من القذى

فاإن جحدوا كان " الغدير " �شهيده

ولئــــك خـــر مـــا حتـــت الــ�ــشــمــِر

ــت اأحــ�ــشــ�ــس مــنــه نـــارًا وهـــا اأنـــا ب

اأبـــــــا حـــ�ـــشـــن تـــبـــني غـــــدر قـــوم

ــغــديــر( مـــن عــهــد )ال لــعــهــد اهلل 

معنى بــكــل  فــيــه  اإلـــيـــه  ــــار  اأ�ــــش

- ال�شالَل  عنَك  دْع  الغيِّ  راكــَب  يا 

من ُرّدِت ال�شم�ُس من بعِد املغيِب لُه

لُه النبيُّ  قــاَل  ويــومَّ )خــٍم( وقــد 

ــوىًل لــُه هــذا يــكــوُن لُه مــن كنُت م

ـــاهلُل يــخــذُلــُه ـــاَن يــخــذلــُه ف مــن ك

�شغٍب وهــو يف  ملّــا دحـــاُه  والــبــاُب 

لُه اليهوُد  فارتاَع  احل�شَن  وقلقَل 

نادى باأعلى ال�شما جربيُل ممتِدحًا

- فهذا الر�شُد بالكوفِة الغراِء م�شهُدُه

ت�شهُدُه والأمـــالُك  الف�شَل  فـــاأدرَك 

يــُدُه ع�شَدُه  و�شالْت  احل�شوِر  بــنَي 

ـــُدُه ـــوؤك ـــــٌر ي ـــــاين بــــِه اأم مــــوىًل اأت

يــعــ�ــشــُدُه فــــاهلُل  يــعــ�ــشــُدُه  كــــاَن  اأو 

ــُدُه ــُبّ ــن الــ�ــشــيــاِم ومـــا ُيــخــفــى تــع م

ــُدُه ــّن ــف ـــدًا ي ـــْم وكـــــاَن اأكــــُرهــــْم ع

اأحــمــُدُه الطهُر  وهــذا  الو�شيُّ  هــذا 

ــدوِر ــش ــ� واأنـــفـــ�ـــس مـــا متــكــن يف ال

ـــا نــــــار الــ�ــشــعــِر ـــره ـــح ـــــــت ب اأم

ــِر( ــدي ــغ لــعــهــد اهلل مــن عــهــد )ال

فـــــدل املـــوؤمـــنـــني عـــلـــى الأمــــــِر

بـــنـــوه عـــلـــى خمـــالـــفـــة املــ�ــشــِر

فـــرات كـــل  طــعــم  اأجـــاجـــا  وردت 

الفلتات بيعة  اإل  الــنــا�ــس  عــلــى 

نتات الــ�ــشــالل  تـــراث يف  بــدعــوى 

لـــزمـــت مبــــاأمــــون عـــن الـــعـــرات

الغمرات يف  الأبــطــال  ومــفــر�ــس 

ــامــخ الــهــ�ــشــبــاِت ــــد �ــش ــــدر واح وب
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ى اإلمام السيد 
ّ
مة واألديب الدكتور محمد حسين الصغير، قصيدة يهنئ بها مرجعنا المفد

ّ
 العال

َ
نظم

ه( بمناسبة ذكرى عيد الغدير األغر، وذلك بتاريخ )18 – 5 – 1995 م(:
ّ
علي السيستاني )دام ظل

 بالسداد
ًّ
ا
ّ
 علي

َ
أعنت

ـــــــا ـــــــرواإمن ـــــــدي ـــــــغ ال عــــــيــــــد  يف  اأهـــــــنـــــــيـــــــك 

ـــــــني بــــــــه ا�ـــــشـــــتـــــوى ـــــــن ـــــــوؤم عـــــلـــــي اأمـــــــــــــر امل

ــــه ــــَل ــــُع اأ�ــــش ــــب ــــت ـــــــــــــَت ابــــــنــــــُه والــــــــفــــــــرُع ي واأن

اأعــــــــنــــــــَت عـــــلـــــيـــــًا بــــــالــــــ�ــــــشــــــداِد وبــــالــــتــــقــــى

ــــــا ــــــوه وزه احلـــــــيـــــــاة  هــــــــــذي  يف  ــــــــــــــدك  وزه

ــــــروف لـــــلـــــنـــــا�ـــــسِ والــــــنــــــدى ــــــع ــــــامل ميــــيــــنــــك ب

رحـــمـــًة احلـــ�ـــشـــر  يف  اهلل  عـــنـــهـــا  ـــجـــزيـــك  ـــُي ـــش �

ـــحـــرهـــم ـــــــدع عــــنــــك كـــــيـــــَد احلـــــاقـــــديـــــن و�ـــش ف

اأهــــــنــــــي بـــــــَك الإ�ـــــــشـــــــالم والأمـــــــــــــة الــــكــــربى

ــــذكــــرا ولـــــيـــــًا بـــنـــ�ـــس الـــــذكـــــر، فـــا�ـــشـــتـــنـــطـــق ال

ُبـــ�ـــشـــرى اإىل  ــــاُف  ــــ�ــــش ُت ُبــــ�ــــشــــرى  مــــن  لــــك  ـــا  ـــي ف

ـــــدى والـــعـــلـــم بـــاحلـــجـــج الأخـــــــرى ـــنـــت الـــــُه و�ـــش

ــــرا ــــغ ال �ـــــشـــــرُتـــــه  الأذهـــــــــــــــــاِن  اإىل  اأعـــــــــــاد 

الـــيـــ�ـــشـــرى ــــــدك  ي الــــ�ــــشــــوء يف  عـــنـــهـــا  وتـــــدفـــــع 

ـــرا ـــك ـــشُ � ول  جــــــــــزاًء  ـــي  ـــغ ـــب ت ل  كــــنــــَت  واإن 

ــرا ــح ــشِ ــ� ـــت )عــ�ــشــا مـــو�ـــشـــى( الـــتـــي تــلــقــُف ال ـــاأن ف
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أراك!، فيشع صميم حيايت  ان  العيون؛ كم وددت  أن الصوت تدركه  لو  سَيدي، 
بالنور، ويمأل أيامي صورة من نفيس، أسترشفها  من صورة منك. معناه أن نخرج 

من الوهم ونتعلم الصرب. 
سَيدي، بصوت خافت أحتدث اليَك: هل تسمعني يف ترضعي بغبش الفجر قرب 
أسمع  كأنني  السامء،  نحو  عيناي  تتطلع  احلرش،  يوم  يف  وكأين  ابدو  جدثك؟!، 
رضحيك  حول  ووجوه  قبتك،  فضاء  يف  هلل  بالتسبيح  ترعد  التي  املالئكة  صوت 

تيضء، تزداد بك قربًا...
 سَيدي، أتواتيني اجلرأة قرب شباكك الطاهر ان أقول أين أسمع صوتًا!؟، أتكون 
لدي القدرة بعد الرضاعة، والتمسكن والتوسل، ان أحصل عىل اللحظة التي طاملا 
يصغر  رأيس  رأيت  أين  مع  وصمت،  بكيت  وصليت..  بكيت  أين  مع  متنيتها؟. 
ليصبح كحبة محص، وجسدي أصغر من حبة رز. ورأيت حلظة صغري وتصغريي 

وهي تومض وختبو امام عظمة مقامك. 
سَيدي، أنا ما قلت هذا القول بال هدف، بل هو اقالق املتشككني بقدرتك، وال 
صوت  ويسمع  الــروح،  مجال  يفقد  فالكاذب  حرضتك.  يف  أكذب  أن  حاولت 
الرعب، فيهرب طوعًا من حتت جناح نورك. وقد ضيع برصه وشمه وذوقه وملسه.. 

فكيف السبيل له ان يزداد قربًا منك، وينال شفاعتك؟!. 
سيدي، صوتَك أيقظني من غفويت، والقلب انتفض بمحاذاة جدثك، ُمتنًا لرتاب 
أقدام زائريك وهي ُتغسل روحي من أْدَراَنا، فأثبت عند رأسك الرشيف، وأرسل 
اليك عرب ترضعايت أسئلتي بدمعة، برجفة، بحكاية تؤملني بانتشاء وجودي حولك.
- حزين  ضِعيف  ال  متعب  فأنا  رضحيَك،  ألْسمعْك يف  ضياءَك  أنثْر عيلَّ  سيدي، 
ال ُمستسِلَم، وأغزُل الدموَع، وأْصبغها بلون النواح، وال يْنُقصني غرُي االحساس 
وبصرييت..  كياين،  يضئ  صوت  أسمع  زيارتك  ففي  حقة؛  جنة  زيارتك.  بطيب 

فأنثْر عيلَّ ضياءَك ألْسمعْك.

ُيصاِحُبنــي ــلٌّ  ـــ ِخ فــال  ـــــي  مــالِ قــــــــلَّ  إْن 
نـِـــــــي ــاِس ِخــالَّ ـــ ــنَّ يـــــادِة ُكــــــــلُّ ال ــــــــي الــزِّ وِف
ــِل املــــاِل صــاَحــبــنِــي ـــ ـــ ــــْن َعــــدوًّ ألج ـــْم ِم ك
ــــــاداين ـــــــاِل ع ــــٍق لـــفـــقـــِد امل ــــــْم صــــدي وك

وِمَن الأرواِح
َمْن اإذا ملَكْتَك مالأْتَك

واإذا اآوْتَك داوْتَك
تَك اأحَيتَك واإذا اأحَبّ

1- )َنِفَد( ال�شيُء ينفُد )نفادًا( فني وذهب وانتهى، 
َوَما ِعنَد  َينَفُد  وجاء يف القراآن الكرمي )َما ِعنَدُكْم 
وا اأَْجَرُهم ِباأَْح�َشِن َما  رَبُ ِ َباٍق َوَلَنْجِزَيَنّ اَلِّذيَن �شَ اهلَلّ

َكاُنوا َيْعَمُلوَن( )النحل: 96(.
2- )َنَفَذ( ال�شهُم من الرميِة ينُفُذ نفاذًا، اأي اخرقها، 
نِّ َواْلإِن�ِس اإِِن  وجاء يف القراآن الكرمي )َيا َمْع�َشَر اجْلِ
َواْلأَْر�ِس  َماَواِت  ال�شَّ ْقَطاِر  اأَ ِمْن  َتنُفُذوا  اأَن  ا�ْشَتَطْعُتْم 

َفانُفُذوا َل َتنُفُذوَن اإِلَّ ِب�ُشْلَطاٍن( )الرحمن: 33(.

في زيارِتك 

 يضيء بصيرتي
ً
 صوتا

ُ
أسمع

ب..
ن األد

خزائ
من 

فتنة املال

حٌب �شادق

بني )َنِفَد( و )َنَفَذ(



صوته  نربة  وجتيء  القبول،  منه  يتوسم  االكرب  أخيه  أمام  وقف 
كربالء-  هندية  بخريات  روية-  -ابو  هنر  يف  مغموسة  وكأهنا 
جمهدة، ولكنها متفائلة بالشجو العميق منها. فال يمكن نكران 
يف  والشهادة  احلرية  منرب  من  املنطلق  الكفائي  اجلهاد  صوت 
كان  السالم(.  احلسني)عليه  اهلل  عبد  أيب  الشهيد  املوىل  رضيح 
رفض أخيه بالتطوع يف صفوف احلشد الشعبي، مرتفع النربة: 
أنت جمنون يا شاكر، بعدك صغري وعمرك مل يبلغ ربيعه الواحد 

والعرشين عامًا. 
اصبح« شاكر« يشبه اجلريح املسكني الذي ال يرجى له شفاء، 
يتخّبط يف دمه لكثرة ضغوطات رفض أخيه وأخته يف االلتحاق 

باجلهاد. ولكنه كان يستوعب كل كلمة وحرف وخوفا عليه من 
اجلهاد(   ( حلمي  حتقيق  يف  شاركت  اذا  مبتساًم:  فيقول  املوت، 
ماذا يفعل الدواعش يب مثاًل؟،« جنتي وبستاين يف قلبي.. حبيس 
االم��اين«..  غاية  وهي  شهادة،  وقتيل  سياحة..  ونفي  خلوة.. 
هي  حريتها  فان  املذلة،  عىل  الصمت  هي  احلياة  كانت  واذا 
ضجيج العدالة، وهي من الثوابت االهلية التي يضّحي االنسان 
بالعقيدة  املؤمن  فاإلنسان  الباطل،  عىل  ينترص  كي  أجلها  من 
الناس  من  واملخالفون  الدائم.  وقرباهنا  دواؤها  هو  واملذهب 
السعادة  ويرفضون  ال��رشف،  واباحة  واملذلة  باملهانة  يقبلون 
احلقيقية والرشف الرفيع الذي يبرش به اهلل عباده املخلصني. فقد 

 قصة استشهاده
َ

في مخاِض الرجولة كتب

الى روِح الشهيِد السعيِد )شاكر راجح علي الكريطي(

 عينــــاه وتوهجــــت وجنتــــاه ونهض 
ْ

لمعــــت
، حــــول كلمــــة ينتفــــض بهــــا دم 

ً
مندفعــــا

محمــــوم الصرخات، اعيت روحه من أجلها، 
حسها.. وراءها، وحلم بكل قوته الحصول 
عليهــــا.. كأنهــــا تلوح لــــه دانيــــة، ومعانيها 
الالمتناهيــــة تبــــدو له فــــي متنــــاول يديه، 
وكأنه من دون البشــــر مكلف بهذا العبء 
منذ أن فقد أمه وأباه وعمره اربع سنوات، 
وأن اسمها منقوش على محياه، وصوت 
النــــداء اظهرهــــا بلونهــــا، ممزقا قنــــاع اليتم 
 فــــي اعماقــــه شــــعلة الجنة. 

ً
عنــــه، الهبــــا

ومــــا زال يســــمع تكــــرار صوت النــــداء وهو 
يحــــدق بصمــــت ملتهــــب:” مــــن يمت في 
ســــبيل العرض واالرض والمقدســــات يكن 
شــــهيدا”. وفي نظراته نداوة حب الجهاد 
مشــــحون بمــــا ال يحســــه اال من فيه 

شوق الشهادة.
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لقد تعلمت من خدمة المواكب الحسينية ومجالسها ان الجهاد هو متنفس 
الروح باالستشهاد.. واالستشهاد ليلة زفاف وسر مملوء بالسعادة.

تعلمت يا أخي، من خدمة املواكب احلسينية وجمالسها التوعوية 
احلياة  لتبقى حية طاملا  باالستشهاد  الروح  متنفس  اجلهاد هو  ان 
ليلة زفاف ورس مملوء  بالنسبة ملن حيب..  باقية. وان االستشهاد 

بالسعادة.
ليكون  أخوته  قبل  من  عليه  اخلوف  صاع  بعد  »شاكر«  التحق 
احد  القتايل،  االك��رب  عيل  ل��واء  عرش-  الرابع  اللواء  يف  جماهدا 
هو  خيوضها  معركة  وأول  املقدسة.  احلسينية  العتبة  تشكيالت 
حترير وتطهري-جرف الصخر- ورأسه يضج باألفكار واالخيلة، 
املهامت  قدر  الصد، عىل  وراء ساتر  لنفسه من  البطوالت  يصنع 
التي ينفذها، شأنه يف ذلك شأن كل الشبان املجاهدين، التي تفور 
الشهامة  من  و« شاكر« حيمل  واملقدسات.  االرض  غريهتم عىل 
االوامر  وينفذ  يعمل  رجل  حوله،  من  كل  تفوق  ما  والشجاعة 
بصمت وطاعة، فقد عّلمه اليتم املبكر ان خيتار من الكالم أفضله. 
وزاد يف طبعه اهلادئ ولعه بقراءة القرآن الكريم، وحبه الذي ليس 
له حدود ألهل البيت عليهم السالم، وعشق غري حمدود خلدمة 
اإلمام احلسني)عليه السالم(. صار مثل االف املجاهدين الذين 

التي  وامليزة  )داعش(،  قوة  لتحجيم  الصد  سواتر  عىل  يرابطون 
انفرد هبا هي جندلة العدو وإحصاء عدد من جندهلم. وتوجب 
عليه أن يزيد كل يوم قتاله، ولكثرة )داعش( كان خيطئ بالعد، 
وأحيانًا يشاغله أحد، وتارة تأخذه احلمية فيغفل عن ، لكن رفاقه 
يف الساتر كانوا دأبو’ عىل عد ما يقتل »شاكر« من الدواعش عىل 
سبيل ان يمنحوه جوًا من السعادة لشدة تركيزه وشخوص برصه 
تسبح  بأنفاسه  يشعرون  كانوا  العدو.  اخرتاقات  منافذ  باجتاه 
الصخر  جرف  وساتر  انرشاح،  وبصدره  نور  ووجهه  وتتهادى، 
ورغم  الصالة  ت��أزف  وعندما  دم،  ورش��ات  رص��اص،  زخ��ات 
املوت واحلرائق عىل املصىل سجد. كأنه يعّلم من حوله طاعة اهلل 
فوق كل الطاعات.. حمّواًل املوت يف ساعة الصالة اىل زاد يمأل 

الروح باإليامن والنفس بالطمأنينة
مرتبة مالك  اىل  به  ويرفع  ناره  ، ويؤنس وحشة اخلوف، ويصل 
والتضحية  واحلب  االمل  عىل  الشبايب  عمره  يعقد  وهو  انسان، 
والشوق للقاء اهلل مرضجا بدمه، فاالستشهاد عنده عرس ينتظره. 
شاخص  ونظره  التشكيل،  يتقدم  الصوالت  خطط  يف  فكان 

ووجوده  ذاته  عن  يشء  كل  عن  ذاهال  كربالء،  سوى  يرى  ال 
اهازيج يشحذ هبا اهلمم حني يرى  به. كلامته يطلقها  وعاّم حييط 
بأرديتهم وبأسلحتهم وهو عىل أعىل درجة من  الدواعش تظهر 
مأل  حتى  يصطادهم  وهو  الفئران  مثل  يتقافزون  هم  التأهب، 
حتمه  مل  يقينًا،  املوت  اصبح  وأمامه  يصول  اجلرف.  مزارع  منهم 
االشجار وال السواقي حتى اصبح وراءه املوت، واملعركة طاحنة 
والسواتر أصبحت نارا والصدور مطرزة بالرصاص، والقناص 
الرصاص  نفد  أو محامة..  لداعش  اية حركة ولو  يقتل  الداعيش 
او  ساعة  نصف  مدة  عليه  الرصاص  زّخ  واستمر  »شاكر«  عند 
الذهاب  او  برشف  احلياة  امام  سالحه  رفاق  يدعو  وهو  تزيد 
للجنة بسعادة كالمها سيكونان مفخرة لكربالء التي تنتظر النرص 
يف جرف الصخر. كانت قوة احلشد الشعبي بكل الويته مستنفرة 
تصفيتهم  فتمت  امللتوية..  وطرقه  العدو  خبايا  وتعرف  للقتال 
الصد،  ساتر  اىل  ساملًا  شاكر«  ورج��ع«  وه��دوء  سكون  وس��اد 
ودعا املجاهدين للصالة فقد ازف وقتها، ومساء يوم السبت 1 
2014م، املصادف 8 / حمرم احلرام/ 143٦ه�.  مجع   / 11  /

نفد  قد  واملاء  وضوء،  اىل  حتتاج  الصالة  ولكن  والنرص،  احلزن 
قصد  –صنيديج-  مزرعة  من  باملاء  يأيت  ان  فتربع  املعركة  اثناء 
اليها مطمئنا ان النرص تم، والدواعش قد سحقوا. محرة املغرب 
املاء،  الليل، محل ما يمكن محله من  كانت واضحة تعلن دخول 
العليا  املاء  قيمة  رافضًا أي مساعدة من أحد، وهو يتحدث عن 
وشجاعة  بيته،  وأهل  احلسني  عطش  يف  الطف  معركة  ونورانية 
صوته  نربة  من  السامعون  فاهنار  الرياحي.  احلر  وحتّول  العباس 
العودة  طريق  فشق  املروع.  وعطشه  االمام  مظلومية  يف  الشجية 
تغمره السعادة والرضا، وعىل قلب احلمرة املغربية، تناثر »شاكر« 
مقطع  االرض  اىل  جسده  فرجع  السامء  نحو  امل��اء  مع  وارتفع 
االجزاء، تلك خيانة اخلونة حني يكونون جبناء يصنعون الفخاخ 
للشجعان، فكان نصيبه ومن معه عبوة ناسفة وضعت يف طريق 
حيث  اىل  فذهب  الوضوء..  ماء  ثقل  حيمل  وهو  داسها  عودته، 
تتم،  مل  شجاعة  القتايل  عمره  كان  لقد  وماء..  بدم  مرضجًا  متنى 

كأنه كان يتعّجل هنل الشهادة بنور ماء الوضوء.            
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مقابر كربالء
المقبرة تسمى في بعض الدول بالجبانة أو القرافة أو التربة, وهو مكان يدفن 

فيه األموات سواء بشكل فردي أو جماعي, وكانت بعض الحضارات تغالي 
في تزيين مقابر الملوك كما كان يصنع المصريون القدماء مثل مقبرة توت عنخ 

آمون, وأكبرها هي األهرامات الموجودة في بقاع عديدة، وال تقتصر المقابر 
على االستخدام اآلدمي فقط بل تتخذ بعض الحيوانات المقابر ألنفسها كما 

تفعل الفيلة.
والمسبلة هي التي اعتاد الناس الدفن فيها ولم يسبق ألحد ملكها، والموقوفة 
هي ما وقفها مالك بصيغة الوقف كقرافة مصر التي وقفها عمر بن الخطاب .

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

46

خ
اري

الت
يء 

�س
ء ت

بال
كر



مدافن كربالء
)النواويس(  أن  طعمة:  آل  سلامن  السيد  كربالء  مؤرخ  يذكر 
يف  وتقع  اإلسالمي،  الفتح  قبل  للنصارى  عامة  مقربة  كانت 
يف  الكائنة  األطالل  أما  نينوى،  قرب  احلسينية  ناحية  أرايض 
منها  يستخرج  القديمة(  ب�)كربالء  تعرف  كربالء  غريب  شامل 
يدفنون موتاهم  البابليون  أحيانًا بعض احلباب اخلزفية، وكان 
خطبة  يف  السالم(  )عليه  احلسني  اإلم��ام  عنها  عرب  وقد  فيها 
بأوصايل  »وكأين   : الكوفة  نحو  السري  عزم  عندما  له  مشهورة 

تقطعها عسالن الفلوات بني النواويس وكربال«.
املشهور بصاحب  الطباطبائي  السيد عيل  أتم  ويضيف: عندما 
ميالدية   1803  / ه�   1217 سنة  لكربالء  سور  بناء  الرياض 
لدفن  مقربة  املخيم(  )أي  املحل  هذا  أختذ  الوهابيني  غارة  بعد 

املوتى واستبدل الطرف بمحلة املخيم.
مقابر،  النواويس:  عن  الكليدار  احلسني  عبد  السيد  ويذكر 
اللفظة  كانت  ان  هذا  )فاعول(  وزن  عىل  ن��اووس  ومفرده: 
عربية، وموقع هذا القطعة عىل ما يذكر يف القسم الرشقي من 
كربالء، ما ييل بطيحة أو هور السليامنية، يف براز � عىل وزن فعال 
� ومتتد حدوده حتى النهر الكبري، واليوسفية داخلة يف حدوده، 
من   منها  البعض  ويستخرج  تالل  بعض  القطعة  هبذه  ويوجد 

أسفله  يف  ويوجد  الفم،  ضعيفة  خزف  أكواب  قريبة،  أماكن 
تراب أصفر اللون عندما متسه النار تفوح منه روائح نتنة، من 
املمكن أن هذا الرتاب االصفر اللون أن يكون من رمم اجداث 
السومريني، اذ كان هؤالء يدفنون موتاهم يف املدينة حتت دور 
امليتة  يضعون  كانوا  ما  وكثريا  الغرف،  أرض  حتت  أو  منازهلم 
عىل الرتاب مبارشة بال تابوت وال جهاز لالخرة اال أهنم كانوا 
منها  الواحة  فم  فخار  من  كبريتني  جرتني  معه  يضعون  أحيانا 
يقابل االخر يقومان مقام التابوت، وكانوا أحيانا يضعون اجلثة 
يف قعر رمس مستطيل الشكل قائم الزوايا بطنه بالطوب شبيه 

بعقد أو قرب بسيط.
المقابر العامة

االشخاص  رفات  يضم  الذي  املكان  وهي  مقربة  مجع  املقابر 
الذين يفارقون احلياة بعد االنتهاء من مراسيم التشييع، ويؤتى 
باملّيت سواء كان رجاًل أو امرأة أو طفاًل فيدفن يف املكان املعد 
لدفنه يف املقربة التي متتلكها عائلته أو يف املقربة العامة لقاء أجور 

زهيدة. 
 وقد شاع يف السابق ان الشخص املتوىف اذا مل يكن علويًا، فعىل 
ذويه دفع رسم مقداره دينار واحد يسمى )رسم رفع الصخرة( 
أما  والعباس  الصحنني احلسني  أحد  دفنه يف  ارادوا  اذا  وذلك 
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العامة( فاهنم يدفعون رساًم مقداره نصف  الوادي )املقربة  يف 
دينار، ويف شهر رمضان يرفع هذا الرسم ويدفن جمانًا تكرياًم 

حلرمة الشهر املبارك. 
ويف  األوس��ط(:  الرشق  يف  ال��روس  )الرحالة  كتاب  يف  جاء   
الف شخص عن  يبلغ عددهم ثالثني  مّر زوار  سنة 1894م 
طريق بغداد من كربالء ويبلغ يف االحوال االعتيادية عددهم 
يف  وينقلون  شخص،  الف  عرشين  حوايل  الواحدة  السنة  يف 
الغالب جثث موتاهم اىل كربالء يف فصل الشتاء، ويبلغ عدد 
التوابيت التي تستقبلها كربالء خلمسة آالف، وأحيانًا تصل اىل 
عرشة آالف يف السنة الواحدة، وثمن النقل يبلغ قرانًا واحدًا 
)30 كوبيكا( عن مخسة توابيت )وهي رضيبة املرور( ويطالب 
رئيس مركز الرشطة الرتكية للحجر الصحي بفحص التوابيت 

أحيانًا. 
 أما أجرة الدفن يف أسوار كربالء والنجف فتبلغ حوايل الف 
عن  الدفن  مكان  قرب  أو  ُبعد  بمدى  ختتلف  وهي  ق��ران، 
املسجد، أما يف خارج املدينة فتصل اجرة الدفن اىل مائة قران.. 

الخ. 
 وهناك أماكن اعدت لدفن املوتى وهي كاآليت: 

 1 � الروضتان احلسينية والعباسية املقدستان. 

 2 � ساحة املخيم.  

 3 � وادي العتيق )مدرسة العزة حاليًا واالرايض املحيطة هبا( . 

 4 � ساحة اهليايب )مقام جعفر الصادق وما جاوره(. 

 5 � الوادي اجلديد )املقابل ملحطة القطار(. 

 ٦ � مقربة اهلنود )بستان ابن ذرب املقابلة ملرقد ابن احلمزة(. 

وذكر الشيخ صالح املعامر احد خدمة الروضة احلسينية املتوىف 
سنة 1397ه�: )ان األطفال كانوا يدفنون بدون رسم وذلك 
أما األموات اآلخرون فكان  يف كل مرتفع من ساحة اهليايب، 
يدفع عنهم رسم، بعد ان يتم غسلهم يف مغتسل باب طويريج 

قرب مرقد ابن احلمزة(. 
وادي  الناس  ترك  )الغرق(  سنة  وهي  1305ه���  سنة  ويف   
العامل  العتيق، وانتقلوا اىل الوادي اجلديد ويف نفس السنة أمر 
الوادي اجلديد،  بإنشاء مغتسل  العابدين احلائري  الشيخ زين 
وما تزال آثاره قائمة حتى هذا اليوم خلف معمل اليشامغ، أو 

)رشكة كربالء للصناعة(. 
ارسهتم  بأعالم  خاص  مغتسل  الطباطبائي  آل  للسادة  وكان   
يقع قرب دورهم، وقد تم انشاء مقربة حديثة مؤخرًا اىل يمني 
الذاهب اىل النجف خلف احلزام األخرض يف بداية الثامنينات.

من(
ُ
مقبرة وادي أيمن أو )الي

وتقع يف باب طويريج, وقد ُدرست وانمحت آثارها يف الوقت 
احلارض وكان هذا الوادي مقربة واسعة موقعه يف باب طويريج 
بكربالء، وقد سعى بتجديد املقربة السلطان )ناص الدين شاه 
القاجاري( عند ترشفه  بزيارة كربالء سنة 1287 ه� / 1870 
م , وبقيت مدفنًا حتى سنة 1325 ه� / 1908 م ، وبعد هذا 
فيه  دفن   . الشارع  توسيع  بغية  املدينة  ضمن  ادخلت  التاريخ 
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 , عامد الدين حممد بن عيل بن محزة الطويس املكنى بابن احلمزة 
ومرقده موجود حتى األن يف باب اخلان .

أيام  شاهد  إنه  اجلشعمي  يوسف  غازي  غسان  األستاذ  ويقول 
مدرسة  ب��اب  مقابل  اجلمهورية  ش��ارع  يف  حفريات  طفولته 
الفرزدق أو اعدادية نينوى الصناعية مقابل دائرة الوقف الشيعي 

كانت تظهر مجاجم مع احلفريات .
مقبرة وادي السالم

سيد  بمرقد  مرورًا  اليشامغ  معمل  خلف  اهلنيدية  هنر  من  ومتتد 
جودة وحتى حي ملحق األرسة، ويقول السيد سلامن هادي آل 
طعمة: »لدى زيارة السلطان ناص الدين شاه القاجاري ملدينة 
هنر  عىل  تقع  التي  )السنقر(  بأرايض  مّر   )1870 )عام  كربالء 
اهلنيدية يف طريقه إىل النجف األرشف، وسار يف سفح هذا النهر 
)سفرنامة  املسامة  رحلته  يف  ذلك  ذكر  كام  القديمة  باملقربة  مارًا 
يف  أيمن  وادي  مقربة  تشييد  عند  وكذلك  بالفارسية،  ناصي( 
االرايض  اختذت  1888م,   / 1305ه�  سنة  كربالء  غرق  اثناء 
الواقعة بالقرب من  جامع املريزا شفيع خان مقربة وادي ايمن 
املرحومان  اجلامع  هذا  بناء  جدد  وقد  املذكور  للسبب  احلالية 
احلاج عيل وأخوه احلاج آغا خان يف سنة 1319ه� / 1902م 
ونقشت عىل الباب كتيبة من القاشاين، دونت فيها أبيات شعر 

بالفارسية.

مقبرة كربالء الحديثة
والنجف,  كربالء  بني  الطريق  عىل  وتقع   1980 عام  افتتحت 
وقد تم فيها دفن شهداء احلرب العراقية اإليرانية, وكانت جهة 
تم  للمقربة, يف حني  الداخل  العراقيني من يمني  شهداء احلرب 
دفن املوتى العاديني اىل يسار الطريق املعبد الذي يفصل املقربة 
جهة  عىل  فرعني  ملء  تم  قد  وكان   1985 عام  يف  نصفني  اىل 

اليسار من املوتى.   
وفيام يبدو إن إمتداد املقربة احلديثة ال يتجه نحو النجف إنام نحو 
الصحراء الغربية, ومقربة كربالء حتتوي عىل موتى من مجيع املدن 
العراقية تقريبًا, والزائرين من بعض الدول, لتفيء يف ظالل سيد 

الشهداء اإلمام احلسني )عليه السالم( .
وكان امليسورون يبنون غرفا كاملة ملتوىف واحد داخل مقربهتم 
عىل أن يتم دفن موتى آخرين عندما يتوىف أحد أفراد العائلة يف 
أقربائهم  قبور  يبنون  فكانوا  العاديون  األناس  أما  الحق,  وقت 
وأحبائهم من خالل الدفانني بالطابوق واإلسمنت قبل ظهور 
مقاومة  وأكثر  منظرًا  وأمج��ل  سعرًا  أغىل  يكون  ال��ذي  املرمر 
للتقلبات اجلوية، ويتم التعريف باملتوىف من خالل وضع قطعة 
القرب  أما  العادي,  القرب  عىل  الكربالئي  الكايش  من  قطعتني  أو 

املرمر فيحفر يسم املتوىف عليه مبارشة ثم تلون بلون بارز.
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الشيخ السمري.. رابع سفراء اإلمام المهدي

 اإلمام الحسن العسكري     بالشيخ الجليل والثقة
ُ

اه
ّ

سم

هو الشيخ ابو الحسن علي 
ابن محمد السمري )طاب 

ثراه( النائب الرابع لإلمام 
المهدي المنتظر )قرب الله 

فرجه الشريف( كان عالما 
 ألهل 

ً
 مواليا

ً
جليال وورعا

البيت )عليهم السالم(، وقد 
تولى مهمة السفارة بعد 
وفاة النائب الثالث السيد 
الحسين بن روح )رضوان 

الله عليه( ومدة نيابته كانت 
ثالث سنوات وتحديدا من 

سنة 326 هـ الى وفاته في 
النصف من شعبان سنة 329 

هـ، وكان السفير حينذاك 
حلقة الوصل بين الناس 
واإلمام المهدي )عليه 

السالم( في تلك الفترة.. 
ولمعرفة المزيد عن السفير 

الرابع الشيخ ابي الحسن 
علي بن محمد السمري 

)طاب ثراه( وكراماته التي ال 
ن األمين 

ّ
تعد وال تحصى بي

الخاص للمزار الشريف الشيخ 
رياض الكعبي ما يأتي.

تقرير: قا�شم عبد الهادي - ت�شوير: احمد القري�شي
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األمين الخاص للمزار الشريف 
الشيخ رياض الكعبي

نسبه ووالدته

ولد الشيخ السمري يف عائلة متدينة شيعية موالية ألهل البيت )عليهم 
السالم( متتلك الكثري من االرايض يف البرصة، اوقفت نصف ما يرد 
االمام  بعده  وك��ان  السالم(  )عليه  العسكري  احلسن  لإلمام  منها 
املهدي يستلم ذلك سنويا منهم ويكاتبهم عليها، وينفقه يف سبيل اهلل، 
فسامه اإلمام احلسن العسكري )عليه السالم( بالشيخ اجلليل والشيخ 
الثقة، وينحدر السفري الرابع من منطقة يقال هلا هنر الصيمر التي تقع 
وينقل  الصمري،  أو  السمري  بمنطقته  كنيته  والتصقت  البرصة،  يف 
بأن السفري الرابع عيل بن حممد السمري )رضوان اهلل عليه( كان يبيع 
الرساج، وحتى كان يسمى املحلة التي كان يسكنها بسوق الرساجني.

اعالن انتهاء الغيبة الصغرى وابتداء الغيبة الكبرى

صدر عن الساحة املقدسة لإلمام املهدي )عجل اهلل فرجه الرشيف( 
التوقيع التايل: بسم اهلل الرمحن الرحيم »يا عيل بن حممد السمري اعظم 
اهلل اجر اخوانك فيك، فانك ميت ما بينك وبينه ستة ايام، فامجع امرك 
وال توص اىل احد فيقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامة 
فال ظهور اال بعد اذن اهلل تعاىل ذكره، وذلك بعد طول االمد وقسوة 
القلب وامتالء االرض جورا، وسيأيت شيعتي من يدعي املشاهدة اال 
فمن ادعى املشاهدة قبل خروج السفياين والصيحة فهو كذاب مفرٍت، 

وال حول وال قوة اال باهلل العيل العظيم«..
وعاد الشيعة اىل الشيخ السمري يف اليوم السادس وهو جيود بنفسه، 
بالغه  هو  امره  هلل  السمري:  فقال  بعدك؟  من  وصيتك  من  وسألوه: 
)بحار  املصدر  عنه(  اهلل  )ريض  منه  سمع  كالم  اخر  فهذا  وقىض، 

االنوار ج 51، الصفحة 3٦2 ج 9(.
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موقع المزار الشريف

جرس  من  بالقرب  بغداد  العاصمة  يف  الرشيف  مرقده  يقع 
القبالنية  بسوق  القديمة  املستنرصية  املدرسة  جماور  الشهداء 
عىل ضفاف هنر دجلة، كام أن مساحة املرقد الرشيف الفعلية 
تبلغ )1725( مرتا مربعا إال أن السلطة البعثية قامت بتحويل 
جتارية،  حمال  اىل  له  التابعة  الكبرية  واملساحة  الرشيف  احلرم 
وحرص القرب بحجرة صغرية مساحتها اإلمجالية 3×4م، وبعد 
سقوط النظام البائد اسرتجع املرقد لألمانة العامة للمزارات 
الشيعية الرشيفة التابعة لديوان الوقف الشيعي، فتم رشاء حمل 
مربعة  امتار   8×3 احلالية  املساحة  وأصبحت  املرقد  وتوسيع 
اكامله  وتم   2018 سنة  يف  املزار  واعامر  توسيع  تم  وبعدها   ،
خليفة  الشيخ  العام  األمني  نائب  قبل  من  وبتوجيه   2019
القديمة  البناية  قبة صغرية فوق  توجد )٦5(  اجلوهر، ولآلن 

التي حتولت اىل حمال جتارية.

التعريف بالسفراء

ان من اهم النشاطات التي احتضنها املرقد الرشيف من إقامة 
األربعة  للسفراء  املقدسة  املراقد  زيارة  ومحلة  الدينية  الشعائر 
وتعريف الزوار بسريهم و أدوارهم ومكانتهم االجتامعية يف 
اهلل  )عجل  املنتظر  املهدي  باالمام  وارتباطهم  حمبيهم  قلوب 

فرجه الرشيف(.
كرامات عديدة

ومن الكرامات التي حدثت للسفري الرابع يف عهده الرشيف 
الشيخ  والد  القمي  بوفاة  قم  أهل  من  جلامعة  أخباره  وهي 
قم  إىل  ورجوعهم  ذهاهبم  وبعد  واملكان،  بالزمان  الصدوق 
السالم(  )عليه  الرابع  السفري  وقول  نبأ  صحة  من  فتأكدوا 
بالزمان واملكان، وأما كراماته للزائرين فإهنا ال تعد وال حتىص.
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قصة الشخص المسيحي

رياض  الشيخ  الرشيف  للمزار  اخل��اص  األم��ني  وي��روي 
املسيحيني  االخ��وة  مع  حصلت  حادثة  هناك  بان  الكعبي 
من  املزار  من  بالقرب  اعمل  كنت  )املسيحي(  يقول  قائال: 
خالل معمل اخلياطة اخلاص يب، لكن ال اعرف من يكون 
باتًا  منعًا  يمنع  كان  البائد  النظام  زمن  ويف  املرقد،  صاحب 
يذهب  كان  حتى  مراقدهم  اىل  االق��رتاب  أو  زيارهتم  من 
ما  حصل  حتديدا  الثامنينات  بداية  ويف  رسا،  الزوار  بعض 
اعاذنا  الرسطان  بمرض  اصبت  بعدما  باحلسبان  يكن  مل 
جرعة  أخذ  أن  فقرروا  األطباء  اىل  فذهبت  منه  واياكم  اهلل 
كياموي وبعدها قررت السفر اىل االردن وكان نفس القرار 
الذي اختذه أطباء العراق آنذاك، لكن بعد عجز وخيبة امل 
وكان  املعمل  إىل  ذاهبا  وكنت  فجرا  مرقده  من  مارا  كنت 
آنذاك املرقد عبارة عن شباك فقط، فهنا تعلق قلبي يف شباكه 

أنا  املسيح  اخ  يا  ابكي دون شعور وقلت  الرشيف وبدأت 
أنا فيه  ال أعرف من تكون لكن بحقك إال أن ختلصني مما 
البكاء الطويل، وبعد ذلك حددت املوعد للحصول  وبعد 
قبل  يفحصونني  بدأوا  وبالفعل  الكيمياوي،  اجلرعة  عىل 
رضيب للجرعة وحينذاك جاءين أحد األطباء وقرر ان يعيد 
عندما  غمرتني  التي  والسعادة  الفرحة  فكانت  التحليل  يل 
قال يل مل يكن عندك يشء من الورم هنائيا، فام بني أن اصدقه 
اىل  فذهبت  اصدقه  فلم  علم،  أو  حلم  يف  أنا  أو  اكذبه  أو 
النتيجة  فكانت  الفحوصات  اعيد  لكي  اخرى  مرة  االردن 
نفس اليشء، فمنذ ذاك الوقت حتى يومنا هذا مل اترك زيارة 
مرقده الرشيف )لكن احلديث ال يزال األمني اخلاص للمزار 
عصابات  دخ��ول  بعد  الكعبي(  ري��اض  الشيخ  الرشيف 
املسيحيني  لالخوة  القرسي  والتهجري  العراق  اىل  داعش 

هاجر الشخص املسيحي اىل احد الدول األوربية. 
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عقد  يف  املستمرة  وفعالياته  االعالمية  اهتامماته  ضمن 
واملختصني  الباحثني  واستضافة  واملؤمترات  الندوات 
االعالم  مركز  عقد  واالجتامعي،  االعالمي  بالشأن 
حمارضة  املقدسة،  احلسينية  العتبة  إعالم  قسم  يف  الدويل 
الوجود  جت��اه  املضاد  االع��الم  )حتديات  عنوان  حتت 
احلكيم،  عيل  الدكتور  الباحث  فيها  استضاف  الشيعي( 
من جامعة »ميدل سكس« الربيطانية،  بحضور عدد من 

االكاديميني واالعالميني واملهتمني بالشأن الدويل.
جاءت  »امل��ح��ارضة  إن  احلكيم:  عيل  الدكتور  وق��ال 
االعالمية  سيام  ال  التحّديات  أهم  عىل  الضوء  لتسليط 
والسياسية والثقافية التي يتعّرض هلا املسلمون واملكون 
الشيعي عىل وجه اخلصوص يف مناطق تواجدهم وحتى 

يف بلدان املهجر«.
احداث  منذ  عرفت  العاملية  »الساحة  بأن  وأض��اف، 
لدور  واضحًا  ب��روزًا   2001 سبتمرب  من  عرش  احلادي 
زخم  استحداث  يف  حتديدا  الغربية  االع��الم  وسائل 
املتطرف  االسالموفوبيا،  كاإلرهايب،  املصطلحات  من 
يف  هاما  دورا  تلعب  جعلها  ما  وغريها،  واملتعصب 

املسلمني  و  اإلسالم  عن  سلفًا  حمددة  لصورة  الرتويج 
ذات مضامني ودالالت سلبية، وأسفر ذلك عن ظاهرة 
مسبباهتا  عن  البحث  تستدعي  مألوفة  غري  إعالمية 
سياقات  أه��م  عىل  الوقوف  رضورة  مع  وخلفياهتا، 
التناول اإلعالمي الغريب الذي انتج صوة نمطية متطّرفة 
عن اإلسالم واملسلمني، وترسخت لدى فئة واسعة من 

الرأي العام العاملي.«
إىل  بحاجة  الظاهرة  هذه  »مواجهة  بأن  احلكيم  وأشار 
الذي  الناس بحقيقة االسالم  لتعريف  مضاعفة اجلهود 
يدعو اىل الوسطية واالعتدال، وينبذ العنف والتطرف، 
ويدعو اىل قبول اآلخر، والعمل عىل إبراز أبعاده املرشقة 

للعامل.
وأشار الباحث اىل انه »ال بد من تعزيز ثقافة احلوار بني 
أتباع األديان الساموية، وجيب ان نعمل سوية عىل تقديم 
رؤية عاملية لكل املسلمني يف العامل واملكون الشيعي عىل 
وجه اخلصوص،  بأن يكونوا أفرادًا فاعلني يف جمتمعاهتم، 
لكي يستطيعوا مواجهة تلك التحّديات التي ستنعكس 

بالتايل عىل جمتمعاهتم وجمتمعات اآلخرين«.

محاضرة عن راهنية
يات اإلعالمية 
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ذكرت صحيفة »هندوستان تايمز« الرسمية اهلندية 
»عطار  مقاطعة  يف  ناجار«  »أمبيدكار  مدينة  أن 
براديش« قد شهدت إقامة جملس خاص إلستذكار 

شهداء كربالء األبرار.
املقام  »املجلس  إن  هلا،  تقرير  يف  الصحيفة  وقالت 
يف حسينية )مهدي إمام برجاه(، كان بإمامة الشيخ 
يف  شدد  والذي  جفري(،  حسني  جولزار  )موالنا 
أن  يستطيع  أحد  يكاد  ال  إنه  عىل  حمارضته،  سياق 
ُأستهدف  التي  والطريقة  كربالء،  موقعة  ينسى 
إلنقاذ  الساعني  أبنائه  عرب  عيل  اإلم��ام  حرضة  هبا 
هذه  تتذكر  ستبقى  »الناس  أن  مبينًا  اإلس���الم«، 

املوقعة حتى املامت«.
وأضاف جفري أن »اإلسالم ال عالقة له باإلرهاب، 
اجلهاد  باسم  حتدث  التي  اإلرهابية  األحداث  وإن 
واإلسالم، ما هي إال حماولة لتشويه سمعة اإلسالم 
الذي حيمل رسالة العيش يف سالم وانسجام ووئام 

وحمبة«.
أن  اىل  تايمز«  »هندوستان  صحيفة  وأش���ارت 
شهداء  إستذكار  لدى  بالبكاء  أجهش  »املجلس 
من  جمموعة  احلضور  بني  من  كان  حيث  كربالء، 
حيدر  سيد  الدكتور  بينهم  اهلنود،  الدين  رج��ال 
مهدي،  انتصار  وموالنا  رض��ا،  ومهتاب  مهدي، 

وناسو رساج، وغريهم«.

املحّرم،  شهر  مراسيم  إلحياء  إيران،  يف  يزد  مدينة  أهايل  يستعّد 
ذكرى استشهاد اإلمام احلسني )عليه السالم(، بعد عزمهم االكامل 

من ترميم احلسينية الكبرية يف املدينة.
مميزة  مدينتهم  يف  العاشورائية  »املراسيم  إن  املدينة:  أهايل  وقال 
طويلة  سنني  منذ  تقام  فيها  أخرى،  إيرانية  مدينة  أي  عن  وخمتلفة 
ومواساًة  حزنًا  الصدور،  لطم  شعائر  وأبرزها  ثابت،  وبأسلوب 

للمصائب التي حّلت بآل البيت )عليهم السالم(«.
املاليني من  نقيم مراسيم عاشوراء مع  وأضافوا، »بقلوب حزينة 

الشيعة حول العامل«.
إحياء  يف  مدينتهم  يف  التارخيية  »احلسينية  أمهية  إىل  األهايل  وأشار 

وإقامة املراسيم العاشورائية«.
ويتكّون مبنى احلسينية يف يزد من طابقني باستثناء اجلانب الغريب 
املكون من ثالثة طوابق، كام حيتوي سبع قاعات ذات أقواس عىل 

شكل قبة، ومئذتني عىل اجلانب الغريب.
ويذكر أن احلسينية الكربى يف يزد تم إدراجها عىل قائمة الرتاث 
الوطني عام )1999 م(، فضاًل عن ضم النسيج التارخيي للمدينة 

ضمن قائمة الرتاث العاملي ملنظمة اليونسكو.

مون حسينيتهم التاريخية 
ّ

أهالي “يزد” يرم

 إلحياء شهر األحزان
ً
استعدادا

مة هندي: لن يستطيع 
ّ

عال

أحد نسيان فاجعة كربالء
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ال  أيديكم  بني  جواهر  أطفالكم  األب،  عزيزي  األم  عزيزيت 
جتعلوا إمهالكم وعدم متابعتكم هلم جيعلهم يتحولون إىل قطع 
راٍع وكلكم مسؤول عن  تنفع، )فكلكم  من أحجار ترض وال 

رعيته(.
األبناء أصبحت حياهتم عبارة عن روتني ال يكرسه أي تغيري، 
أيام مكررة وفعاليات مكررة بدون جتديد وال تنوع ازداد وقت 
اصدرت  أن  بعد  املنتهية  غري  واملراحل  األطفال  لدى  الفراغ 
نصف  درجة  باعتامد  فرتة  قبل  قرارها  والتعليم  الرتبية  وزارة 
أن  كام  ال��درايس،  العام  هذا  يف  للطالب  هنائية  كدرجة  السنة 
األشهر  أشهر. وهذه  بعد عدة  اجلديدة ستبدأ  الدراسية  السنة 
أو  جديدة  لغة  تعلم  أو  مهارة  اكتساب  يف  استغالهلا  يمكن 
غريها من األمور العلمية التي تعود بفائدة كبرية عىل الطالب 
عادة  فتكوين  كبري،  بشكل  للمعلومات  تلقيه  عملية  وتسّهل 
الفئات العمرية وهبذا السن النتشاهلم من  اليومي هلذه  التعلم 
التصاقهم  آخر من خالل  بعد  يومًا  يأكلهم  الذي  الضياع  قعر 

الفيديو  ألعاب  بلعب  واستمرارهم  اإللكرتونية  بأجهزهتم 
وجلوسهم الطويل أمام الشاشات.. إن فهم واستيعاب أمهية 
نحو  خطوة  وأول  خطوة  أهم  هو  األه��ل  ِقبل  من  املوضوع 

احلفاظ عىل حياة أطفاهلم من هالك حمتمل بنسبة عالية جدًا..
من اجليد ذكر معلومة مهمة أن الطفل بعد عمر األربع سنوات 
يمكنه اتقان لغة كاملة يف غضون ستة أشهر أي لو اهتم أولياء 
األمور بأطفاهلم منذ الصغر وتكريس جزء من وقتهم ولو كان 
بقدر  لألبوين  نجاح   هو  العلم  فهذا  لتعليمهم  أكثر  أو  ساعة 
اللبنة األساس يف  الطفولة هي  للطفل نفسه ألن  ما هو نجاح 
انتاج شخصية علمية مفيدة للمجتمع كام إنه يمثل حتديا كبريا 
للوالدين ولألم خاصًة يف ظل هذه املشتتات الكبرية التي تعيش 
نخبوية  قاعدة  تكوين  نستطيع  كي  بيوتنا  جدران  داخل  معنا 
مهمة من أطفال أذكياء وعباقرة صغار ونمنح هلم فرصة التعلم 

التي حيتاجوهنا وحيتاجها املجتمع.

 األذكياُء .. 
ُ
األوالد

ص��������ن��������اع��������ة أب��������وي��������ة
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يقول خمتصون يف علم النفس أنه: إذا كنت يف فندق أو مطعم 
يف  احلليب  أو  السكر  من  كمية  ووضعت  العام  املكان  أو   ،
الصابون  او  الورقية  املناديل  من  املزيد  واستخدمت  الشاي 
استعدادا  لديك  فإن  منزلك..  يف  تفعل  مما  أكثر  العطور  او 
ستكون  نظام،  بال  عادة  الناس  تتخطى  كنت  وإذا  للفساد. 
وإذا  للوصول.  غريك  أكتاف  عىل  التسلق  إمكانية  لديك 

اعتربت ان ما تلتقطه من الشارع من مال وغريه هو حقك.. 
فلديك بوادر لصوصية. وإذا كنت ختالف تعليامت املرور، و 
ليس لديك أي اعتبار إلشارات املرور.. فإن لديك استعدادا 
تبدأ  الفساد  حماربة  أبرياء.  فيها  سقط  ولو  التجاوزات  لكل 
أينام  بالتميز  الذات لنحاول أن نكون أشخاًصا يتمتعون  من 
نفسك  وبني  بينك  تفعله  ما  هي  األمانة  أن  وتذكر  وجدنا، 

وليس فقط ما تفعله يف حضور الناس.

هبا  وتستظلُّ  البيوَت  ُل  ُتكلِّ التأريخ،  مدٰى  عىل  وارفٌة  احلناِن  أغصاُن 
باحة  يف  احلناِن،  شجرَة  يغرس  َمْن  مُها  واألبوان  جمتمعاتنا.  يف  األرُس 
بغريزِة  بالفطرِة  ُجباَِل  ام  ألهنَّ احلياِة،  مدٰى  رعايتها  عىٰل  ويسهَران  الدار 
والعزَم  َة  اهلِمَّ تستنهُض  غريزٌة  أبًدا.  تفارقهام..  ال  واألُمومِة،  ِة  األب��وَّ
لدٰى األبوين يف إحسان تربية فلّذات أكباِدمها، ومنحهم ما يدفُع عجلَة 
وصالبِة  حياٍة،  وأسلوِب  وفكٍر  ومعلومٍة،   علٍم  ِمن  لألمام،  حياهِتم 

عوٍد، وسالسِة منطٍق.. يف أجواٍء يسوُدها العطُف واحلناُن.
وبذلك.. يتخىٰل أفراُد األرسِة عن األنا الضيِّقة، ويبتعدون عن مصالٍح 
، َينمو بالعاطفِة، وحُيصنهم بثوابِت  آنيٍة وشخصيٍة، مقابَل بناِء جوٍّ أرسيٍّ
نساين فيام بينهم، ومع أفراد بيئتهم، دون أن يكوَن  التعامل احلقيقي واالإ
َتْعمُد عىٰل سحِق  مِلا تقدمُه مؤسساٌت إعالميٌة غري مسؤولٍة،  أثٌر سلبيٌّ 
أجياٍل صاعدة يف املجتمع، من خالل َبّث أفالم رعٍب وحروٍب عبثيٍة، 
راحتهم  وتقلق  األطفاَل،  جتذُب  ُعنٍف،  وقصص  دماٍر  أخباَر  وتنقُل 
وفطرهتم، لوال مراقبتهم ورعايتهم ، مِمّا حَيدوهم ان يقّلدوا ما شاهدوه، 
السبيُل  كأهنا  وط��رزان،  والعمالق  مان  السوبر  بطوالت  ويتقّمصوا 
هي  أصبحت  الشخصيات  تلك  وكأن  احلياة،  قيد  عىل  للبقاء  األمثُل 
ِت الكوَن  الرمز واملثل األعىل، متناسني أن الرمحَة واحُلبَّ والعاطفُة َسريَّ

لحاِء... منُذ األزِل كمنهٍج ساَر عليه الّسابقون من األنبياِء والصُّ
 فحرّي بنا أن نتلقف أبناءنا كام نتلقف الثمر الطازج، بكل رقة ومرونة 
من  هناك  أن  يشعروا  ولكي  ت��ارة،  بالقسوة  يشعروا  ال  لكي  ورعاية 
التواصل معهم بدال من  يفكر هبم ويرتجم أحاسيسهم، ويمّد جسور 
من  غصن  لكل  فهنيئا  مأمونة،  غري  جهات  مع  وشامال  يمينا  االلتجاء 
فمن  وطمأنينة،  حبا  العامل  ينثرون  فباتوا  األبناء  ظلل  األبوين،  حنان 
يرشب املعني لن يعرف الكدر، ومن حتتضنه أرسة حمرتمة حنونة عطوفة 
سوف يعمل عىل أن يكون مضيئا مثل كواكب السامء لكل من يمر يف 

حياته، ويتواصل معه.

أطفالكم  عىل  األق��ارب  بتنّمر  تسمُحوا  ال 
يف  ألّننا  األش��ك��ال..  من  شكل  ب��أّي  وال 
ال  عليهم!  الرّد  نستطيع  ال  الوقت  أغلب 
تسمحوا هلم بالتنّمر عىل أشكاهلم أو نوعّية 
حتى  وال  أجسادهم  طبيعة  أو  شعرهم 
ألّن  ينسى؛  وغ��ِدا  صغري  طفل   : باب  من 
الطفل ال ينسى!.. بداللة قول علامء النفس 
أبًدا،  واالجتامع: املشاعر املكتومة ال متوت 
احلياة، وستظهر  قيد  مدفونة وهي عىل  إهّنا 
تسمحوا  ال  لذلك  بشعة.  بطرائق  الحًقا 
أطفالكم  ومرح  وبراءة  طفولة  بتشويه  هلم 
اسرتجعوا  كّلام  هلم  سّيئة  ذك��رى  وخلق 
يزعزع  ال��يشء  هذا  تذّكروها..  طفولتهم 
ثقتهم يف أنفسهم ويصنع هلم عقًدا ومشاكل 
ينزعج  قد  نعم،  مستقباًل!  تؤذهيم  نفسّية 
شهر  أسبوع  يوم  يف  »ف��الن«  قريبك  منك 
حمافظتك  أمام  يشء  ال  هذا  لكن  سنة،  أو 
عىل أمان طفلك النفيّس، ال يوجد طفل يف 
الكون يستحّق أن يشعر نفسه أقّل أو يكره 

أّي جزء يف جسده أو شخصّيته..   
*أطفالكم أمانة!
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تنسى،  حلظات  وهناك  ايام..  كأنا  وسنني  سنني..  كأنا  ايام  هناك 
يستحق  السنني وشعور  تعب  تستحق  ترافقنا وهناك حلظة  وأخرى 
بأدق  القلب  يف  حمفورة  ــوان  ث وهناك  ــر..  آخ شعور  ألــف  جهاد 
تفاصيلها.. وساعات نتمنى لو انا تعود تارة أخرى.. إنه الزمن ال 

يقاس بمرور الدقائق والساعات بل بتفاصيله.

يف النتظار

أنى التفت رأيتك، كيف اجتهت وجدتك، وبك 
امتحنت قلبي.. صفا لك وّدُه، ونام فيك وجدُه. 
ليس يل أحد سواك ألوذ به يف الظلامء، وأحّج إليه 
يف الألواء، وأقصده يف َضْنِك امُلحوِل، طمعًا يف 

القبول.
ختالَل طويُل وجدي ومجيُل صربك، حتى صت 
ألعَق جرَح الغياِب بلسان الشكر فأنسى العتاب. 
أعللها  ولكني  لرؤيتك،  شوقًا  تضطرم  نفيس 

باآلمال، وأعلقها باآلجال.
عيشك،  عمرك،  ذك��رك،  مذهل..  فيك  ما  كل 
وحتى  كالمك،  عطر  بعدك،  قربك،  ص��ربك، 

طول انتظارك.. مدهش كلك.
، عىل طريق عودتك.. أهيا املسافر  أسكُب عينيَّ
ظٍل  بال  الوحيد  العائد  الزمن،  خارج  الوحيد 

حتت شمس الرجاء.
ُخربًا،  بك  لتحيط  يوم  كل  تعلو  املدينة  أس��وار 
ِوردًا غري مورود،  لتكون لك  عيون مكة تصفو 
والكوفة النوراء ارتدت فستاهنا األبيض، احتفاًء 
وانتشْت  بمقدمك،  وازدهاًء  وَرجِلَك،  بخيِلَك 
الَبخور  ُسُحِب  تظلها  الدماء،  بمحفل  كربالُء 

عىل َرقص الشموع ونرِش احلّناء.
تريُد،  حيُث  من  فلتأهتا  طائعة،  األرض  هذه 
واطِوها كام تشاُء، أو دْعها تزهر بالغار والَفخار، 

ورفيِف راية الثار.

�ُشُحُب الَبخوِر

تقدست  أو  نفسه  تقدست  أي  رّسه(  س  )ُقدِّ قوهلم  من  املقصود 
للميت هو  فالرس  )عز وجل(،  اهلل  إياه  أهلمه  ما تضمنته من رس 

النفس أو ما اضطمت عليه من أرسار ربانية.. 
 والعبارتان جتريان جمرى الدعاء:-

* )دام ظله( وهو دعاء للحي بالبقاء 
* )قدس رسه( وهو دعاء للميت بالطهارة والرفعة..

ما معنى )قد�س �شره( و )دام ظّله(؟

اأ�شياوؤنا اجلميلة
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روح الأخوة والتعاي�س ال�شلمي 

اخلدمات وحقوق املواطنني
اجلديدة  العراقية  احلكومة  أم��ام  »إّن 
مالمح  تظهر  أن  وينبغي  كبرية  مهام 
وقت  يف  عملها  يف  والنجاح  التقدم 
مكافحة  ملف  يف  وباخلصوص  قريب 
العامة  اخل��دم��ات  وحت��س��ني  ال��ف��س��اد 
يف  سيام  وال  املواطنني  معاناة  وختفيف 
الكتل  أّن  عىل  مؤكدًا  البرصة،  حمافظة 
يف  منهجها  من  تغري  مل  إذا  السياسية 
التعاطي مع قضايا البلد فانه لن تكون 
األزم��ات  حل��ّل  حقيقية  فرصة  هناك 

الراهنة..«.
مقتبض من بيان مكتب سامحة املرجع 
السيد  لقاء  بعد  ظّله(  )دام  األع��ىل 
لألمني  اخل��اّص��ة  املمّثلة  م��ع  امل��رج��ع 
بتأريخ  العراق  املتحدة يف  العام لألمم 

.)2019/2/٦(

يقول ممثل املرجعية الدينية 
الشيخ  س��امح��ة  ال��ع��ل��ي��ا 
الكربالئي  امل��ه��دي  عبد 
املقامة  اجلمعة  خطبة  يف 
 2013 اي��ار   31 بتأريخ 

قائاًل:
»كام أننا نؤكد عىل الزائرين 

الكرام أن مثل هذه الزيارات فرصة إلظهار وحدة املسلمني سواء 
أكان يف العراق أم خارجه.. ونأمل منهم أن تتكرر تلك الصور 
اجلميلة التي حصلت يف الزيارات السابقة حيث كان إخواننا أهل 
الُسنة يف املناطق التي يمّر هبا الزوار ويقومون بخدمتهم ويلتقي 
يف  والشيعية  الُسنية  الكريمتني  الطائفتني  من  واملواطنون  الزوار 

رسادقات اخلدمة بروح واحدة من املحبة والتآلف والتوادد«
كافة  اإلعالم  وسائل  الكربالئي  الشيخ  املرجعية  ممثل  دعا  كام 
السلمي( وإبرازها  الروح )روح األخوة والتعايش  اىل بث هذه 
للشعب  النسيج االجتامعي  املواطنني من أجل حفظ وحدة  بني 
العراقي وتفويت الفرصة عىل أعداء العراق الذين يريدون متزيق 

هذا النسيج وجر البالد إىل التشاحن واالحرتاب الطائفي«.
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افتتاح �شباك ال�شفاء ل�شريح 

طبيبة املعلولني العلوية �شريفة 

بنت احل�شن )عليهما ال�شالم(.




