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قس���م الش���ؤون الديني���ة يقي���م ن���دوة حوارية في 

الفصول والعادات العشائرية

اسطورِة الرقم  الذهبي في استشهاد أبي عبره

مرقد َبكر بن علي )عليهما السالم(
ِقبلُة المحّبين ونوٌر  شّع 

على مدينة الحّلة الفيحاء

اإلنساُن هو َمْن يصنع  نفَسه بنفسه
صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام : مجلة االحرار

وف���د إعالم���ي م���ن العتب���ة الحس���ينية ي���زور 
السفارة المصرية في بغداد

»حسام  ال��دك��ت��ور  ملهمة  المقدسة  العتبات 
الشاله« الحية في تنمية إبداعه

توزيع هدايا وألعاب على أطفال مرضى السرطان.. 

مشروع استراتيجي أطلقه قسم تطوير الموارد البشرية 
في العتبة الحسينية المقدسة

حق العبادة

» من عبد اهلل حق عبادته آتاه اهلل فوق أمانيه وكفايته«.
»اإلمام ابي عبد اهلل الحسين )عليه السالم( / بحار االنوار ج71 ص184«



}الَِّذيَن َيْس������َتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَيتَِّبُعوَن َأْحَس������َنُه ُأْوَلِئَك الَِّذيَن َهَداُهُم 
اللَُّ َوُأْوَلِئَك ُهْم ُأْوُل������وا اْلَْلَباِب )الزمر/18({، مّر بلدنا الحبيب 
بظروف صعبة لم تكن كأية ظروف فمن الحرب مع داعش الى 
محاربة الفس������اد الى المطالبة بالحق������وق الى االحتراز من وباء 
كاد يفتك بالجميع، هي عالمات واشارات تسترعي التهيؤ لي 
طارئ فاإلنسان على هذه المعمورة منذ أن يفتح عينيه في هذه 
الدنيا وإذا به ممتحن بكل ش������يء يتصل به؛ سواء أ كان خيرًا 
أم شرًا فتراه مرة ُيبتلى بالغنى وأخرى بالفقر، ومرة بالصحة 
وأخرى بالس������قم، ومرة بالمن واالس������تقرار وأخرى بالهجرة 
واالضط������راب.. ومع هذا من الضروري لالنس������ان وهو يمارس 
الحي������اة ونعمة الوجود أن يعرَف أن االبتالء جزء من وجوده ال 

ينفّك عنه، ومن دونه تصبح حياته بال روح وال هدف.
والعيش مع ظروف االبتالء بحاجة للجوء الى الل -عّز وجل- 
والتوجه بقلب خانع وعين مس������بلة وأك������ف مرفوعة بالدع��اء 
دفع������ا للب�الء، فقد ورد ف������ي )عيون الحك������م و المواعظ: لعلي 
بن محمد الليثي الواس������طي( قول أمي������ر المؤمنين علي )عليه 
َعاِء َقْبَل ُوُروِد اْلَبالِء،  الس������الم(: »اْدَفُعوا َأْمَواَج اْلَبالِء َعْنُكْم ِبالدُّ
َفَو الَِّذي َفَلَق اْلَحبََّة َوَبَرَأ النََّس������َمَة، اْلَبالُء َأْسَرُع ِإَلى اْلُمْؤِمِن ِمِن 
ْيِل ِمْن َأْعَلى التَّْلَعِة ِإَلى َأْسَفِلَها..«، فالوسيلة المنقذة  اْنِحَداِر السَّ
في عقائدنا نحن اتباع اهل البيت )عليهم الس������الم( هي التمسك 
بحبل الل المتين، فالل تعالى يبتلي عباَده المؤمنين في بعض 
المواقف لحكمة ذكرها ف������ي كتابه الحكيم حين قال: }الَِّذي 
َخَل������َق اْلَمْوَت َواْلَحَياَة ِلَيْبُلَوُكْم َأيُُّكْم َأْحَس������ُن َعَمالاً َوُهَو اْلَعِزيُز 
اْلَغُفوُر )الملك/2({، ففي الب������الء خيٌر يدخره تعالى لصحاب 
الصبر واإليمان، ولردِّ البالء والتقرب منه تعالى ومناجاته ثمة 
أدعية وردت لدينا في مصادر معتبرة قد ذكرها أئمُتنا )عليهم 

السالم( ورواها علماؤنا بكثرة.

َمن يو�صلنا  اىل برَّ االمان؟
 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    

   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م
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المشاركون في هذا العدد

حيدر السالمي ل كفاح وتوت ل محمد عباس الحلي

ميعاد الالوندي ل تبارك علي الهالي ل شفاء طارق



عىل  الفنية  مالكاهتا  املقدسة،  احلسينية  للعتبة  العامة  األمانة  وجهت 
إيصال املياه الصاحلة للرشب )RO( إىل عدد من مدن حمافظة البرصة 

جنوب العراق.
وحدة  يف  الفنية  مالكاته  املقدسة  العتبة  يف  الصيانة  قسم  وجه  وفيام 
السواقني بواسطة العجالت احلوضية )التناكر( بتوزيع املاء الصالح 
للرشب عىل عوائل حمافظة البرصة، سعيا منه لسد جزء من احتياجات 
املواطنني للامء ولُتسهم هذه اخلطوة ولو باليشء اليسري يف توفري املياه 

للبرصيني السيام املناطق التي تعاين من شحة املاء الصالح للرشب.
وتعاين البرصة، جنوب العراق، من سوء تنظيم املوارد املائية، مما أدى 
إىل حرمان سكاهنا البالغ عددهم نحو )4( ماليني نسمة من حقهم يف 
احلصول عىل مياه رشب مأمونة، بحسب تقارير ملنظامت دولية ناشطة 

يف حقوق اإلنسان.
وأعادت العتبة احلسينية يف عام 2018 تشغيل حمطة حتلية مياه الفاو 
ممثل  شكل  حيث  متواصلة  أع��وام  سبعة  من  أكثر  دام  توقف  بعد 
املرجعية واملتويل الرشعي للعتبة احلسينية سامحة الشيخ عبد املهدي 
الكربالئي )دام عزه( »خلية اخلدمة« لتوفري مياه الرشب وحلِّ األزمة 

التي رضبت املحافظة آنذاك.
وكان من بني احللول التي قدمتها العتبة احلسينية املقدسة اىل جملس 
حمافظة البرصة تكفلها بصيانة وإعادة العمل بمحطات املياه املتوقفة.

ويف 27 كانون الثاين، 2021 كشفت العتبة املقدسة عن عدد حمطات 
البرصة،  حمافظة  يف  العتبة  أنشأهتا  التي   )RO( الرشب  مياه  حتلية 
وأكدت استمرار إيصال املياه )جمانًا( إىل عدد من مناطق املحافظة منذ 
سنتني، فيام أنشأت خالل السنوات )5( املاضية  حمطات لتحلية مياه 
الرشب يف حمافظة البرصة بطاقة انتاجية كلية تبلغ اكثر من )700( مرت 

مكعب يف الساعة.

الشهداء  ذوي  رعاية  قسم  أعلن 
واجلرحى يف العتبة احلسينية املقدسة، 
اثنني  جرحيني  بعالج  التكفل  عن 
واجليش  الدفاع  حشد  مقاتيل  من 

العراقي.
العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  ووّجه 
احلسينية  للعتبة  الرشعي  واملتويل 

الرعاية  بتقديم  الكربالئي  املهدي  الشيخ عبد  املقدسة سامحة 
املقاتل  اجل��ري��ح  م��ن  ك��ل  ومه��ا  عاجل  بشكل  هل��ام  الصحية 
املقاتل  واجلريح  الدفاع،  حشد  جرحى  من  فليح(  )مصطفى 
)هادي حران( من اجليش العراقي، وفقًا ملسؤول إعالم القسم 

عامد اجلشعمي.
من  الديوانية  أهايل  من  وهو  فليح(  )مصطفى  اجلريح  ويعاين 
إصابة تعرض هلا خالل معارك حترير دياىل، وقد استشهد أخوه 

مع اثنني من أبناء عمومته يف ذات احلادثة.

ح��ران(  )ه��ادي  اجلريح  يعاين  فيام 
إصابة  من  كربالء  أه��ايل  من  وه��و 
اثناء  الظهر،  أسفل  يف  ناري  بطلق 
داع��ش  لعصابات  شنته  ه��ج��وم 
العراقي  للجيش  اإلرهابية عىل مقر 

يف قاطع عمليات دياىل.
وأج����رى اجل���رحي���ان ف��ح��وص��ات 
العامة  باجلراحة  املختص  الطبي  الكادر  عىل  وعرضا  طبية، 
يف مستشفى اإلمام زين العابدين )عليه السالم( التابع للعتبة 

احلسينية املقدسة، وقرر األطباء أجراء تداخل جراحي هلام.
)عليه  العابدين  زين  اإلم��ام  مستشفى  يف  اجلرحيان  ويرقد 

السالم( وسيبقيان فيه حلني متاثلهام للشفاء التام.
عوائل  من  جدًا  كبرية  أعدادًا  املقدسة  احلسينية  العتبة  وترعى 
القسم  عرب  العراق  حمافظات  خمتلف  من  واجلرحى  الشهداء 
الذي تشكل عقب انطالق فتوى الدفاع الكفائي عام 2014.

 )RO( عجالت حوضية تابعة لـ”العتبة الحسينية” محملة بمياه
 في البصرة

ً
تغيث مدنا

ه برعاية صحية 
ّ

ممثل السيد السيستاني )دام ظله(  يوج
لجريحين من القوات األمنية
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»مركز  مرشوع  حول  جديدة  تفاصيل  عن  املقدسة،  احلسينية  العتبة  أعلنت 
أمراض الدم وزراعة النخاع الشوكي، وذكر رئيس قسم املشاريع اهلندسية 
يف العتبة احلسينية املهندس حسني رضا إن »قسم املشاريع اهلندسية والفنية 
الدم  أمراض  عالج   مركز  بمرشوع  العمل  يواصل  املقدسة  للعتبة  التابع 

وزراعة النخاع الشوكي«.
إكامل  وتشمل:   املرشوع  داخل  بالعمل  كوادرنا  تستمر  »حيث  وأضاف: 
الذايت  اإلطفاء  منظومة  يف  العمل  وإنجاز  الطبية،  العينات  نقل  منظومة 
وإنجاز  بالكامل،  الطبية  الغازات  منظومة  وإنجاز  للمبنى،  املبكر  واإلنذار 
وإنجاز  الداخلية،  اإلنارة  تركيب  بأعامل  واملبارشة  الكهربائية  التأسيسات 
شبكة التربيد والتهوية الداخلية، وكذلك تواصل الكوادر وضع اللمسات 

النهائية للتصاميم املعامرية  للمرشوع«.
وتسعى العتبة احلسينية املقدسة من خالل افتتاح املستشفيات اىل توفري أفضل 
الذين  املرىض  عىل  السفر  وعناء  اجلهد  وتوفري  للمرىض،  الطبية  اخلدمات 
النصب  لعمليات  عرضة  جيعلهم  مما  العراق  خارج  العالج  اىل  يضطرون 

واالحتيال.
جلهود  مكمل  دور  هو  الصحية  مؤسساهتا  دور  بان  املقدسة  العتبة  تؤكد 
الطبية  اخلدمات  أفضل  تقديم  يف  املحافظة  يف  املعنية  الصحية  اجلهات 
للمرىض، وفقًا للمتويل الرشعي الشيخ عبد املهدي الكربالئي يف حديث له 

يعود لعام افتتاح مستشفى زين العابدين )عليه السالم(.

العتبة الحسينية تقترب من إكمال مركز 
متخصص بمعالجة امراض الدم

األولية  اللمسات  تضع  العباسية  العتبة 
السلامن  بادية  يف  االستثامري  ملرشوعها 
العراقية  ل��ل��ح��دود  امل��ح��اذي��ة  ل���أرايض 

السعودية..

حالتها  وحت��س��ن  )جم��ان��ا(  ع��الج��ه��ا  ب��ع��د 
مستشفى  يف  االم��ل  تنثر  طفلة  الصحية.. 
وارث الدولية ملعاجلة االورام وتشكر السيد 

املرجع السيستاين )دام ظله الوارف(.

واح��دث  ال��ب��ذور  أن��واع  اج��ود  باستخدام 
الشهداء  سيد  مدينة  الزراعية..  التقنيات 
للعتبة  التابعة  الزراعية  ال��س��الم(  )عليه 
بواقع  احلنطة  ب��زراع��ة  ت��ب��ارش  احلسينية 
حمافظة  غ��رب  للمسامهة  دون��م   )5000(

كربالء املقدسة. 
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من اأر�صيف ُخطب اجُلمعة
مواقف مشرفة في تاريخ 

العراق الحديث

اخلطبة الثانية ل�صالة اجلمعة باإمامة ال�صيد احمد ال�صايف يف 21/�صوال/1436هـ املوافق 2015/8/7م :

اعداد:حيدر عدنان

اخوايت اخوايت اعرض عىل مسامعكم الكريمة األمر التايل :
ازمات  بأوقات عصيبة، ويعاين من  العراق  بلدنا احلبيب  يمر 
هلا  وكانت  املواطنني  حياة  عىل  جدّية  بصورة  اّثرت  متنوعة 
تداعيات كبرية عىل معيشة الكثريين منهم فمن جانب يواجه 
البلد االرهاب الداعيش الذي بسط سيطرته عىل اجزاء كبرية 
ما  اجلرائم  من  يرتكب  يزال  وال  وارتكب  حمافظات  عدة  من 
يندى له جبني االنسانية وقد تسبب يف نزوح مئات االالف من 
املواطنني عن مساكنهم ويعاين الكثري منهم من اوضاع مأساوية 
بتشكيالهتا  املسلحة  القوات  يف  امليامني  العراق  ابناء  ولكن 
الغيارى  العشائر  وابناء  االبطال  املتطوعون  وكذلك  املختلفة 
حققوا  وقد  واملقدسات  والعرض  االرض  عن  للدفاع  هّبوا 
التضحيات  وقدموا  املاضية  االشهر  خالل  مهمة  انتصارات 
اجِلسام فداًء للوطن العزيز وال يزالون مستمرين يف منازلتهم 

لالعداء بكل قوة وبسالة محاهم اهلل ونرصهم نرصًا عزيزًا.
واملطلوب من القوى السياسية ان توّحد مواقفها يف هذه املعركة 
للعراق ومستقبله ومطلوب  معركة وجود  التي هي  التارخيية 
من احلكومة ان تستثمر خمتلف امكاناهتا إلسناد ودعم املقاتلني 

فإن هلم االولوية القصوى يف هذه الظروف.

كام ان شعبنا الكريم مل يبخل بيشء من مساندة ابنائه املقاتلني 
باستطاعتهم  ما  لدعمهم  يقدمون  والرب  اخلري  اهل  يزال  اذ ال 

بأشكال الدعم املختلفة جزاهم اهلل خري جزاء.
هذا من جانب ..

ومالية  اقتصادية  مشاكل  يواجه  البلد  فإن  آخر  جانب  ومن 
السبب  وعمدة  العامة  اخلدمات  يف  كبريا  ونقصانا  معّقدة 
الذي عّم خمتلف دوائر  املايل واالداري  الفساد  وراء ذلك هو 
احلكومة ومؤسساهتا خالل السنوات املاضية وما تزال ويزداد 

بعد يوم ..
باالضافة اىل سوء التخطيط وعدم اعتامد اسرتاتيجية صحيحة 

حلّل املشاكل ..
بل اتباع حلول آنية ترقيعية يتم اعتامدها هنا او هناك عند تفاقم 

االزمات ..
ان القوى السياسية من خمتلف املكونات التي كانت وال تزال 
متسك بزمام السلطة والقرار من خالل جملس النواب واحلكومة 
املركزية واحلكومات املحلية تتحمل معظم املسؤولية عام مىض 

من املشاكل وما يعاين البلد منها اليوم ..
وعدم  احلال  هذا  عىل  االستمرار  خطورة  اىل  تتنبه  ان  وعليها 

المرجعية الدينية العليا:

ل المسؤولية وان تضع الحلول 
ّ

على القوى السياسية تحم
الجذرية لمشاكل البلد وابنائه..

ّ
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اخلطبة من�صورة يف جملة االحرار العدد )561(
27/ذو احلجة/1437هـ املوافق 2016/9/29م

وضع حلول جذرية ملشاكل املواطنني التي صربوا عليها طويال ..
يف  وشارك  املفخخات  وحتدى  الِصعاب  حتّمل  الذي  الشعب  ان 
االنتخابات واختار من بيدهم السلطة من القوى السياسية يتوقع 
منهم وهو عىل حق يف ذلك.. ان يعملوا بجد يف سبيل توفري حياة 
وحتقيق  الفساد  ملكافحة  جهودهم  قصارى  ويبذلوا  له  كريمة 

العدالة االجتامعية ..
واملتوقع من السيد رئيس جملس الوزراء الذي هو املسؤول التنفيذي 
الشعب وحرصه عىل  بمطالب  اهتاممه  ابدى  وقد  البلد  االول يف 
خطواته  يف  وشجاعة  جرأة  اكثر  يكون  ان  املطلوب   .. تنفيذها 
التي اعلن عنها  الثانوية  االصالحية وال يكتفي ببعض اخلطوات 
مؤخرًا بل يسعى اىل ان تتخذ احلكومة قرارات مهمة واجراءات 
االجتامعية  العدالة  وحتقيق  الفساد  مكافحة  جم��ال  يف  صارمة 
عىل  ويعمل  الشعب  بأموال  يعبث  من  حديد  من  بيد  فيرضب 
الغاء االمتيازات واملخصصات غري املقبولة التي ُمنحت ملسؤولني 

حاليني وسابقني يف الدولة وقد تكرر احلديث بشأهنا..
امام مسؤوليتها ويشري  السياسية  القوى  ان املطلوب منه ان يضع 
اىل من يعرقل مسرية االصالح ايًا كان ويف أي موقع كان وعليه ان 
يتجاوز املحاصصات احلزبية والطائفية ونحوها يف سبيل اصالح 
املكان  يف  املناسب  الشخص  تعيني  يف  فيسعى  الدولة  مؤسسات 
املناسب وإن مل يكن منتميًا اىل أي من احزاب السلطة وبغض النظر 

عن انتامئه الطائفي او اإلثني..
كان  وان  املناسب  املكان  يف  يكون  ال  من  إزاح��ة  عن  يرتدد  وال 

مدعومًا من بعض القوى السياسية وال خيشى رفضهم واعرتاضهم 
معتمدًا يف ذلك عىل اهلل تعاىل الذي أمر بإقامة العدل وعىل الشعب 

الكريم الذي يريد منه ذلك وسيدعمه ويسانده يف حتقيق ذلك ..
نسأل اهلل العيل القدير ان يأخذ بيده وبيد سائر املسؤولني اىل ما فيه 
اخلري والصالح وحيقق لشعبنا املظلوم امانيه يف التمتع بحياة كريمة 

يف أمن واستقرار انه سميع جميب..

ابناء العراق الميامين في القوات 
المسلحة بتشكيالتها المختلفة 

وكذلك المتطوعون االبطال وابناء 
العشائر الغيارى هّبوا للدفاع عن 
االرض والعرض والمقدسات وقد 

حققوا انتصارات مهمة خالل 
االشهر الماضية وقدموا التضحيات 

الِجسام فداًء للوطن العزيز وال 
يزالون مستمرين في منازلتهم 

لالعداء بكل قوة وبسالة حماهم 
.
ً
 عزيزا

ً
الله ونصرهم نصرا



السؤال: ماحكم العمل يف القنوات الفضائية؟
اجلواب: المانع منه يف حد ذاته مامل تكن فيه مسامهة يف نرش 

الفساد أوالضالل.
السؤال: هل جيوز العمل يف تصفيف شعر املراة من دون مالبسة 

باستخدام القفاز؟
اجلواب: الجيوز.

السؤال: ما حكم سامحتكم يف اختالط الرجال والنساء يف جمال 
العمل؟

اجلواب: الجيوز اذا كان يؤدي اىل االخالل بيشء مما هو وظيفة 
رعاية  جهة  من  سواء  العكس  او  االجنبي  الرجل  جتاه  املراة 

السرت والعفاف وغري ذلك.
السؤال: هل جيوز العمل كرشطي حدود ضمن رشطة احلدود 

املشكلة حديثًا مع قوات التحالف ؟
اجلواب: جيوز إذا كان ضمن املؤسسة الوطنية العراقية .

السؤال: خروج املرأة من البيت للعمل يف دوائر الدولة إذا كان 
ضمن حدود احلجاب وعدم التربج هل هو حرام او حالل ، 

مع رضا ويل األمر ؟
اجلواب: إذا كان مع رعاية مجيع احلدود الرشعية ومنها األمن 
عىل نفسها من الوقوع يف احلرام حتى مثل املزاح واملفاكهة مع 

األجنبي فال مانع وإاّل فال جيوز .
السؤال: هل جيوز العمل والتوظيف يف البنوك ام ال؟

اجلواب: جيوز العمل فيها بام الصلة له باملعامالت الربوية.
دوائر  يف  العمل  ترك  ظاهرة  اتساع  يف  هورأيكم  ما  السؤال: 

للعمل ال  املوظف  ترك  ان  الرسمي بحجة  الدوام  قبل  الدولة 
هناك  بأن  علاًم  الرسمي  الدوام  اتزان  عىل  فعلية  بصورة  يؤثر 
املوظف  يرتك  ذلك  ورغم  وثالثية  ثنائية  مناوبة  دوامها  دوائر 

العمل؟
اجلواب: ال جيوز وال يستحق االجرة يف فرتة الغياب.

اهنا  علاًم  مكروه  ام  حمرم  ام  مباح  هو  هل  املرأة  عمل  السؤال: 
غري حمتاجة للعمل ويف خروجها من بيتها هلذا العمل هل يوجد 

حرج مع موافقة ويل االمر؟
اجلواب: ال مانع منه إن أمنت الوقوع يف احلرام.

كان  اذا  رشكة  من  اكثر  مع  بصيغة  العمل  جيوز  هل  السؤال: 
العمل يف احدمها ال يؤّثر عيل االخر؟

يف  عليه  اخذ  رشط  خالف  عىل  يكن  مل  إن  مانع  ال  اجل��واب: 
العقد الوظيفي.

السؤال: هل جتوز احلالقة للنساء يف بالد الغرب؟
اجلواب: جيوز للنساء وال جيوز للرجال ذلك.

السؤال: هل جيوز العمل كمضيف طريان التي تسمح بتناول 
وتقديم اخلمور عىل متن طائراهتا وقد يضطر املضيف يف هذه 

احلالة اىل ان يقدم اخلمرللمسافرين؟
اجلواب: جيوز العمل وال جيوز تقديم اخلمر.

السؤال: ما رأيكم باملوظف الذي ينسق عمله مع املدير اواحد 
زمالئه وال يداوم بذريعة انه اخذ األذن من املدير اواملسؤول ؟

اجلواب: اذا كان املدير له حق اعطاء االجازة جيوز االستئذان 
منه واال فال.

العمل 

مزة
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)عليها  الزهراء  فاطمة  السيدة  صحن  يف  متقدمة  مراحل  انجاز 
السالم( ضمن التوسعة الغربية للمرقد العلوي املطهر.

وتبلغ املساحة الكلية للصحن )61,000( مرت مربع، ويّتسع لـ 200 
ويضم  املقدسة  العلوية  للعتبة  توسعة  مرشوع  اكرب  وهو  زائر،  ألف 
األعداد  استيعاب  امهها  كثرية  خدمات  ستقدم  رئيسة  أقسام  عدة 
الكبرية يف الزيارات املليونية لتوفري امكان للزيارة والعبادة اضافة اىل 
متحف أمري املؤمنني )عليه السالم( ومكتبة الروضة احليدرية املطهرة 
ومضيف الزائرين وجممع إداري وجماميع صحية وموقف للسيارات 
ونفق ملرور السيارات باإلضافة اىل الوحدات اخلدمية املختلفة التابعة 

للمرشوع.
وجتدر االشارة اىل ان املحور الرئييس للمرشوع هو املحور الوسطي 
الذي يقسم املرشوع اىل نصفني ومفتوح اىل السامء لظهور زاوية رؤيا 
قبة أمري املؤمنني )عليه السالم( تتخللها مناطق خمصصة لألشجار، 
وتقع البوابة الرئيسة للمرشوع مقابل مقام اإلمام زين العابدين )عليه 

السالم( وهو ضمن مرشوع التوسعة من اجلهة الغربية.

انجاز مراحل متقدمة في  

صحن فاطمة الزهراء 



اقامت شعبة التبليغ والتعليم الديني التابعة لقسم الشؤون الدينية في العتبة الحسينية المقدسة 

على قاعة خاتم االنبياء في الصحن الحسيني الشريف,  ندوة حوارية استضافت خاللها عددا من 

وجهاء وشيوخ العشائر في مختلف المحافظات العراقية, وذلك الطالعهم على السانية الشرعية 

وبيان تفاصيل االمور المتعلقة في الفصول العشائرية حسب ما ورد بفتاوى المرجعية الدينية 

العليا المتمثلة بسماحة السيد علي السيستاني )دام ظله(. 

ابرزها الرد على المستحدثات في »السانية«..

قسم الشؤون الدينية يقيم ندوة 
حوارية في الفصول والعادات العشائرية 
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وحول هذا املوضوع وامهية الندوة حتدث مسؤول شعبة التبليغ 
الندوة  »ان  قائاًل:  االبراهيمي  فاهم  الشيخ  الديني  والتعليم 
اختصت باالطالع عىل السانية الرشعية, واقيمت بالتنسيق مع 
اجلهات املعنية يف وزارة الداخلية ومسؤول شؤون العشائر فيها 
واالمن الوطني لغرض تفعيل دور العشائر حلفظ امن املجتمع, 
والغاية  الصدد,  هبذا  قوانني  ستصدر  املقبلة  القريبة  األيام  ويف 
منها هتذيب االعراف العشائرية وبسط االمن املجتمعي يف كل 

املحافظات العراقية«. 
الدينية  الشؤون  قسم  رئيس  الصايف  امحد  للشيخ  كلمة  ويف 

قال فيها: »عندما نسأل عن معنى شيخ عشرية او شيخ قبيلة؟ 
ومن هذه العناوين املحرتمة والتي هلا احرتام خاص يف عيون 
املجتمع العراقي, ونعرّب عنها باملقبولية التي ال يمكن ان نحصل 
عليه اعتباطًا وانام هناك عنارص جعلت هذا الشيخ حمبوبًا, بغض 
النظر عن )االسم والعنوان(, لذا عليه  ان يكون ملاًم يف )الكرم, 
االخالق النبيلة, السرية احلسنة, استيعاب االخرين, االبّوة( اي 
بمثابة االب للجميع, حيث يلجأ إليه أفراد العشرية يف االمور 

اخلاصة والعامة«.

الشيخ احمد الصافي الشيخ فاهم االبراهيمي الشيخ جاسم محمد
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األمن  ضابط  مع  التواصل  العشرية  شيخ  حيتاج  »كام  وتابع: 
رجال  مع  التواصل  حيتاج  فهو  االمنية  القضايا  بعض  يف 
فالرشع  ضوابطه  له  القانون  فكام  بالدين,  تتعلق  ألمور  الدين 
لُه ضوابطه ايضًا، فهناك حّل نزاعات ومشاكل ودّيات وبقية 
يكون  بان  الفضالء  العشائر  شيوخ  اخوتنا  نويص  لذا  االمور, 
تواصلكم مع املعتمدين يف مناطقهم واعطاء دور للمعتمد فهو 
حلقة الوصل بينهم وبني املرجعية التي متثل احلاكم الرشعي«.

حممد  جاسم  العام  البهادل  عشرية  شيخ  حت��دث  جهته  من 
واالمور  القضايا  زادت  االخرية  الفرتات  »يف  قائال:  احلسن 
زادت  االن  وحلد  البائد  النظام  سقوط  بعد  من  العشائرية 
بكثرة, ونحن كشيوخ عشائر خدام للمجتمع، حيث رأينا هذه 
االمور استفحلت واصبح هبا اجحاف قوي للناس واملواطنني 
االمان  صامم  كوهنا  العليا  املرجعية  اىل  فالتجأنا  العراقيني، 

للعراق بأمجعه وهي بالدرجة االوىل الرقم )واحد(, حيث نأخذ 
بأمرها ونأخذ بكالمها املفيد«.

العشائر  بني  التعاون  ص��ور  لكل  »نحاول  احلسن:  وتابع 
واملرجعية الدينية العليا، فنسبة هذا التعاون هي اكثر مما هو نحو 
العرف العشائري, والغرض منه هو احلفاظ عىل وحدة العراق 
عموم،  عشائر  كشيوخ  نحن  اما  واملساكني,  الفقراء  والناس 
خففنا بنسبة اكثر من )90%( للفصول وباقي االمور من سانية 
الدهس وتم االخذ هبا من مجيع حمافظات العراق,  ونحن حاليا 
نثقف هبا تدرجييا وهذا لن يأيت اال بدعم من املرجعية الدينية 
عبد  الشيخ  سامحة  املقدسة  كربالء  يف  السيام  وممثليها  العليا 
الدينية  الشؤون  قسم  ومشايخ  عزه(  )دام  الكربالئي  املهدي 

الفضالء املقيمني هلذه الندوات«.

التجأنا الى المرجعية العليا كونها صمام االمان للعراق 

بأجمعه وهي بالدرجة االولى الرقم )واحد(, حيث نأخذ 

بأمرها ونأخذ بكالمها المفيد
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اخرس ينطق فجأة

طفل ال يتجاوز الرابعة من العمر 

فقد ذويه اثناء المسير في زيارة 

االربعين المباركة وتحديدا بالقرب 

من مدينة االمام الحسين )عليه 

السالم( للزائرين على الطريق العام 

بين محافظتي كربالء ـ بابل، فسارع 

خدام اإلمام الحسين المنتشرين 

بالقرب من مدينة الزائرين لتقديم 

المساعدة له كال حسب فهمه 

واجادته للغة التي يتحدثها، فلم 

يصل احد الى مراد الطفل الذي 

بانت عليه مالمح اليأس كثيرا وكأن 

حياته انتهت نتيجة التيه الذي خيم 

فجأة عليه، واذا بأحد االشخاص 

المنتسبين في مدينة الزائرين 

يصطحبه الى مركز االتصاالت 

والمفقودين التابع لها.

تعامل خمتلف
عن  متاما  خمتلف  التعامل  واملفقودين  االتصاالت  مركز  يف 
الذين  املركز  نتيجة اخلربة املرتاكمة من قبل منتسبي  االخرين 
هنا  يامزحه،  ذاك  يقبله،  هذا  تامة،  بحفاوة  الطفل  استقبلوا 
وهو  نفسيا،  ارتاح  الطفل  بان  االخرين(  شعَر  )كام  شعرت 

كذلك.
اجراءات عديدة

السيد  قبل  من  العديدة  الروتينية  االج��راءات  بدأت  بعدها 
عن  الطفل  باستجواب  املركز  مسؤول  داخ��ل(  عودة  )امحد 
اسمه وعمره وحمل سكناه واين فقد ذويه؟ لكن!! مع االسف 

مل يصل اىل نتيجة بسبب عدم قدرة الطفل عىل التكلم.
يدامهني  اخل��وف  بدأ  وشخصيا  )اخ��رس(،  أنه  اجلميع  مخن 
خشية عدم عودة الطفل اىل اهله، واذا بالسيد )امحد( يقول ال 

تقلق عليه فهناك وسائل اخرى بإمكاننا اللجوء هلا.. 
ما هي؟..

مرة،  من  وألكثر  املارة  أمام  الطفل  مواصفات  بإذاعة  سنقوم 

ونحن عىل ثقة تامة سنصل اىل لذوي الطفل ان شاء اهلل.
اذاعة مواصفات الطفل

بعد البحث والتفتيش تم العثور عىل جرح قديم يف ساق الطفل 
يبدو انه نتيجة )تدخل جراحي( يف قدمه اليرسى، وهنا اذاعوا 
هذه اجلملة )طفل يبلغ من العمر اربع سنوات تقريبا يرتدي 
تيشريت اسود وبجامة سوداء ويف قدمه اليرسى جرح قديم(.

اللقاء من جديد
ما ان انقضت نصف ساعة من الزمن تقريبا واذا بذوي الطفل 
اهنالت  التي  والدته  تتقدمهم  املفقودين  مركز  اىل  حيرضون 
بالدموع كسيل النهر لتعانق ابنها وتبادله اطراف احلديث واذا 
بلغة كوردية،  معها  يتكلم  نفسه  الوقت  ويبكي ويف  يقبلها  به 
اىل كربالء  اتت  تلعفر  العائلة من قضاء  ان هذه  بعدها  ليتبني 
ألحياء ذكرى اربعني االمام احلسني )عليه السالم( من حتت 
قبته املباركة، كام تبني لنا بان الطفل ليس اخرسا ولكنه مصدوم 

من روعة فراق االهل يف حلظة مزدمحة.
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من أجل رصانة العمل الوظيفي وتحديد األهداف المســـتقبلية والسياســـات والرؤية ألقســـام العتبة 
ها، وَرسم خط السير إليها وبالتالي تحقيق 

ُ
الحســـينية المقدســـة وطرائق إدراك األهداف المراد تحقيق

أكبر قدر ممكن ِمن المكاســـب وأقّل قدر ممكن من الخســـائر، كذلك بغية إكساب مهارات التخطيط 
األساســـية وكيفية كتابة الغاية والتحليل بطريقة )sowt( أقام قســـم تطوير الموارد البشـــرية التابع 
للعتبة الحســـينية المقدســـة دورة تطويرية مهمة حملت عنوان )التخطيط التشـــغيلي( اســـتهدفت 
)30( مسؤوال من رؤساء أقساٍم العتبة المقدسة ومعاونيهم، مدة ثالثة ايام وبواقع ثالث ساعات 
يوميا في مجمع سيد الشهداء الخدمي، بحسب مسؤول شعبة التدريب حسنين محمد األنباري.    

)التخطيط التشغيلي( تعّرف على محتواه.. 

مشروع استراتيجي أطلقه قسم تطوير الموارد 
البشرية في العتبة الحسينية المقدسة
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يتم  التشغييل(  )التخطيط  برنامج  »ان  األنباري:  وقال 
العمل عليه ألول مرة يف العتبة احلسينية املقدسة وذلك 
االقسام  رؤس��اء  تستهدف  مستمرة  ورش  خالل  من 
ومعاونيهم وفق طريقة )sowt( املستخدمة يف التحليل 
وكيفية  االه��داف  ووضع  التحليل  وكتابة  التشغييل، 
للتنفيذ  قابلة  وانشطة  برامج  اىل  االهداف  هذه  حتويل 
ليتم تطبيقها عىل ارض الواقع من قبل مسؤويل الشعب 

والوحدات واملنتسبني«.

حمطات؛  عدة  عىل  احتوى  الربنامج  هذا  »ان  واضاف: 
كانت املحطة االوىل فيه ورشة تعريفية حول الربنامج، 
الثالثة  املحطة  وأم��ا  التشغييل  التخطيط  يف  والثانية 
واألخرية هي فرتة كتابة اخلطة وستستمر ملدة )3 - 4( 
أيام، وبعد هذه االيام االربعة ستكون هناك فرتة تعليمية 
من قبل فريق عمل متخصص ملعرفة ما هي احتياجاهتم 

ونتابع معهم التعديل عىل اخلطة  املقدمة لنا«.

برنامج )التخطيط التشغيلي( يتم العمل عليه 

ألول مرة في العتبة الحسينية المقدسة 

وذلك من خالل ورش مستمرة تستهدف 

رؤساء االقسام ومعاونيهم وفق طريقة 

)sowt( المستخدمة في التحليل التشغيلي
حسنين محمد األنباري
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املتدربني بكتابة خطة للشهر احلادي عرش من  الدورة طالبنا  وتابع: »مع هناية 
وبعدها  الوقت،  نفس  يف  وتطبيقية  تعليمية  ستكون  الفرتة  وهذه  فقط  السنة 
ستكون هنالك دورة متخصصة لكتابة اخلطة يف مؤرشات االداء وحتقيق النتائج 

ستقام خارج العراق, وهي تكميلية لدورة التخطيط«.
ال��دورة:  م��درب  جميد  محيد  ماهر  الدكتور  االستاذ  حتدث  متصل  سياق  يف 
وحتليل  الغايات(  بناء  )كيفية  أمهها  مهمه  موضوعات  الدورة  هده  »تناولت 
البيئتني الداخلية واخلارجية من خالل تشخيص نقاط القوة والضعف والفرص 
والتحديات لكل قسم علمي نسبة اىل الغايات املوضوعة مسبقًا, ثم مراجعتها 
وجهات  وبوصف  بزمن  حمدده  وفعاليات  وانشطة  ذكية  اهداف  اىل  وحتويلها 
تنفيذ معينة, وبعدها ستكون هنالك دورة يف شهر  كانون االول من العام اجلاري 
عن مؤرشات االداء والتحقق وبعدها يطالبون بكتابة خطة حقيقية تشغيلية لعام 
)2022م( وايضا تسلم اىل القسم وسوف تشذب وهتذب وتتم متابعتها بشكل 

ميداين مع االقسام اإلدارية املختلفة لتطوير االداء وحتسينه«.

الدكتور ماهر حميد مجيد
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االستاذ  التطوير  قسم  رئيس  معاون  حتدث  فيام 
املرشوع  هذا  »ج��اء  قائاًل:  رشيف  عباس  منتظر 
ضمن توجه وغايات قسم التطوير بالدفع لأمام، 
املقدسة  العتبة  اقسام  لدى  االسرتاتيجي  فالتوجه 
وبتوجيهات  التنسيقات  من  جمموعة  ضوء  عىل 
املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة الشيخ عبد 
الكيانات  بمساعدة  عزه(  )دام  الكربالئي  املهدي 
وحتديد  ورسمها  خططها  وض��ع  عىل  االداري���ة 

مواردها وكيفية استثامرها«.

منتظر عباس شريف

المشروع ضمن توجه وغايات قسم 

التطوير بالدفع لألمام، لمساعدة الكيانات 

االدارية على وضع خططها ورسمها 

وتحديد مواردها وكيفية استثمارها..
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عل��ى  وألع��اب  هداي��ا  توزي��ع 

أطفال مرضى السرطان.. 

بتوجيه مبارش من قبل سامحة املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة الشيخ عبد املهدي الكربالئي )دام 
عزه( عىل دعم مجيع رشائح املجتمع العراقي، بادرت شعبة املرسح املعارص التابعة اىل العتبة احلسينية 
املقدسة بالتعاون مع االخوة املتربعني عىل اقامة برنامج ترفيهي الطفال مرىض الرسطان، لتوزيع اهلدايا 
الرمزية عىل االطفال، وذلك ضمن مساعي طيبة لرفع احلالة النفسية ورسم البهجة عىل وجوه عوائلهم. 

األحرار: امحد الوراق
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عن ذلك حتدث مسؤول شعبة املرسح املعارص السيد منتظر 
الطويل قائاًل: 

احلسينية  العتبة  اىل  التابعة  املعارص  املرسح  شعبة  "بادرت 
برنامج ترفيهي ألطفال مرىض الرسطان  اقامة  املقدسة عىل 
للعتبة  التابعة  االورام  لعالج  الدولية  وارث  مستشفى  يف 
وذلك  عليهم،  الرمزية  اهلدايا  وتوزيع  املقدسة،  احلسينية 
عىل  البهجة  ورسم  لدهيم  النفسية  احلالة  رفع  يف  سعيا 
وجههم، والربنامج استمر بتوفيق من اهلل )عز وجل( ودعم 

العتبة احلسينية املقدسة".
ومن جانبه حتدث والد احد اطفال املصابني بمرض الرسطان 

املواطن عدنان محيد عواد قائاًل:
العليا  الدينية  املرجعية  اىل  واالمتنان  الشكر  بجزيل  "نتقدم 
الوارف(  ظلة  )دام  السيستاين  احلسيني  عيل  بالسيد  املتمثلة 
الشيخ  سامحة  املقدسة  احلسينية  للتعبة  الرشعي  املتويل  واىل 
عبد املهدي الكربالئي )دام عزه( لكل ما يقدموه من عالٍج 
ونشكر  الرسطانية  باألورام  املصابني  املرىض  اىل  وخدمات 
ابناءنا  اىل  النفيس  الدعم  قدم  الذي  الطبي  الكادر  ايضًا 
واطفالنا وان شاء اهلل احلياة مستمرة والعيش الكريم بوجود 
اخلريين ودعمهم املتواصل، وهلم منا جزيل الشكر واالمتنان 

عىل هذه اجلهود املبذولة خلدمة هذه الرشحية املظلومة".
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جانب من خطوط إنتاج املناهج الدراسية لوزارة الرتبية العراقية لسنة 2022 يف مطبعة دار الوارث للطباعة 
والنرش احدى اكرب املؤسسات التابعة للعتبة احلسينية املقدسة.

جتدر االشارة اىل ان اسعار طباعة املناهج مدعومة من قبل العتبة احلسينية املقدسة وبفرتة زمنية قياسية لطباعة 
)2.150.000( نسخة من املناهج الدراسية كانت )45( يوما، حيث استخدمت املطبعة أجود انواع الورق 

الكوري، واملواد االولية كالصمغ احلراري واأللوان من مناشئ أوربية.
فيام يعدُّ الرتبويون هذه اخلطوة داعمة لالقتصاد الوطني وإسهامه يف توفري العملة الصعبة.

عدسة: رسول العوادي
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دأبت العتبة الحســـينية المقدســـة على خلق كل ما هو بناء في التربية والتعليم لنشـــر الوعي الثقافي 
بيـــن صفوف شـــرائح المجتمـــع المختلفة، فمن ضمن سلســـلة برامجها الثقافيـــة والتوعوية، أقام مركز 
الحـــوراء زينـــب )عليها الســـالم( مهرجان التخريـــج الخاص بالطالبـــات العراقيات، بمشـــاركة )13( محافظة 
عراقية تضمن مناهجه فقرة تكريم أيتام شـــهداء الحشـــد الشعبي. ولمعرفة المزيد عن هذه التظاهرة 

الثقافية والتوعوية مجلة )األحرار( التقت المهندسة )سارة محمد( مسؤولة المركز فقالت: 

»خطوة نحو اإلمام صاحب الزمان«
أكثر من )4200( طالبة تؤدي قسم التخّرج

 في الصحن الحسيني الشريف
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»ان املهرجان يأيت ضمن سلسلة من الربامج الثقافية والتوعوية 
الطالبات  خيص  بام  املقدسة  احلسينية  العتبة  اعدهتا  التي 
من  طالبة   )4200( يقارب  ما  شاركت  حيث  اخلرجيات 
والبرصة  وبابل  )بغداد  بينها  من  العراقية  املحافظات  خمتلف 
قبة  الدين( حتت  قار ودياىل وصالح  والنجف وكربالء وذي 
مبينة  أيام«.   )7( ملدة  واستمر  السالم(  )عليه  احلسني  االمام 
»ان املهرجان تضمن برامج متنوعة منها أداء قسم التخرج يف 
اجلامعية  والزيارة  العقيدة،  نداء  واملشاركة يف  املبارك  الصحن 
وحفل  ثقافية  برامج  اقامة  إىل  إضافة  املقدسة،  العتبة  ملشاريع 

الشعبي  احلشد  لشهداء  خاصة  وف��ق��رات  األي��ت��ام  لتكريم 
وحمارضات توعوية خمتلفة«. 

مؤكدة، »بأن هلذه الربامج اثرا كبريا  يف نفوس املشاركني سواء 
الطالبات او اخلرجيات لكون الربنامج يف حرم االمام احلسني 
وقدسية املكان تعطي انطباعا عىل نفسية املشاركني وان اجلميع 
كانوا عىل شوق كبري يف املشاركة يف هذا الربنامج, وان اهلدف 
من اقامة هذه الربامج لكي يصد اهلجمة الغربية املعاكسة التي 
بعض  ونرش  خاصة  بصورة  الشباب  اذه��ان  تشتيت  حت��اول 
هذه  عملت  حيث  االسالمية  التعاليم   عن  البعيدة  التعاليم 
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املقدسة وطبقة  العتبات  فيام بني  تقوية األوارص  االنشطة عىل 
متسكه  ومدى  العراق  ثقافة  ملدى  انطباعا  واعطى  الشباب 
االعالم  يصوره  كام  وليس  االسالمية  بالتعاليم  بااللتزام  

الغريب«. 
كبري  إنجاز  العراقيات  للطالبات  العلمية  الشهادات  البّناء: 

سيسهم يف بناء البالد
من جهته حتدث السيد )سعد الدين البناء( املرشف عىل مركز 
للطالبات  نبارك  »نحن  قائال:  السالم(  )عليها  زينب  احلوراء 
يف  الكبري  واالنساين  العلمي  االنجاز  هذا  عىل  العراقيات 
ستؤهلهن  التي  واالنسانية  العلمية  الشهادات  عىل  احلصول 

الشهداء  بأن ال ينسني دور  البلد ونوصيهن  بناء  للمسامهة يف 
االبرار الذين نذروا انفسهم للوطن ومحاية العرض واملقدسات 

من خالل االهتامم بإيتامهم ورعايتهم«.
لتناوله  تأيت  التخريج   مهرجان  أمهية  »أن  إىل  البناء،  وأشار 
امهية  له  ملا  البائد  النظام  اإلنسان يف زمن  انتهاك حقوق  حمور 
مل  الفئة  هذه  لكون  القادمة  االجيال  لتوعية  ومهمة   كبرية 
ذلك  يف  حصلت  التي  اجلرائم  عىل  تتطلع  ومل  النظام  تعارص 
الزمن من خالل هذه املحارضة والتي تكون مدعومة بالصور 
التوثيقية, سنحاول إيصال فكرة ولو بسيطة عن االحداث التي 
ذلك  ان  البعض  يروجه  كام  وليس  الزمن  ذلك  يف  حصلت 

السيد )سعد الدين البناء(
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الزمن افضل من هذا الزمن وغريها من االحاديث التي تقال 
وهناك حمارضات متنوعة لكل يوم تأيت ضمن سلسلة من هذا 
املهرجان, باإلضافة اىل حمارضات دينية القيت يف صحن االمام 

احلسني )عليه السالم(«. 
امتنان وشكر للعتبة احلسينية املقدسة

جامعة  من  إحسان(  )زينب  الطالبة  اعربت  متصل  سياق  يف 
البرصة عن مدى شكرها وامتناهنا إىل العتبة احلسينية املقدسة 
عىل اتاحة الفرصة لطلبة العراق عىل اختتام مسريهتم العلمية 
يف  التخرج  قسم  واداء  السالم(  )عليه  احلسني  اإلم��ام  عند 

الدراسة  بني  ما  وثيق  ترابط  املقدسة، من أجل عمل  حرضته 
وبناء  خاصة  بصورة  املجتمع  خلدمة  امليداين  والعمل  النظرية 

البالد بشكلها العام«.
الثقايف  بناءها  تواصل  املقدسة  احلسينية  العتبة  ان  ويذكر 
خالل  من  العراق  ألبناء  والتوعوي  واالكاديمي  والعلمي 
إقامة العديد من النشاطات الفكرية والربامج الثقافية النسوية 
التي تدعم املرأة بكافة رشائحها واحتوائها والعمل عىل تطوير 
قدراهتا وقابلياهتا يف خمتلف املجاالت لتقديم كل ما هو صالح 

ومفيد للمجتمع.
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الناشرين  ــحــاد  أت اســـدل 
ـــن وشـــركـــة  ـــي ـــي ـــعـــراق ال
بالتعاون  العارف  صــدى 
ــعــامــة  مــــع الـــشـــركـــة ال
لـــلـــمـــعـــارض الـــعـــراقـــيـــة 
النجف  معرض  فعاليات 
ــاب في  ــكــت ــل الــــدولــــي ل
ــــــــى بــعــد  دورتــــــــه االول
عشرة ايام على إقامته 
فـــي مــحــافــظــة الــنــجــف 
 )14( بمشاركة  االشــرف 
دولـــــة وهــــي )الـــعـــراق، 
االردن،  مـــصـــر،  لـــبـــنـــان، 
سوريا،  المغرب،  ـــران،  اي
تونس،  المانيا،  االمــارات، 
قـــــطـــــر، الــــســــعــــوديــــة، 

الكويت، ايطاليا(.

معرض النجف الدولي للكتاب يسدل ستار عامه األول

بمش��اركة »200 دار نش��ر« عربي��ة وأجنبي��ة ف��ي 
مقدمتها معرض العتبة الحسينية
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املقدسة  احلسينية  العتبة  فيه  شاركت  الذي  الدويل  واملعرض 
بجناح خاص بإصداراهتا تضمن برناجما ثقافيا شمل جمموعة 
العلوي  احلرم  تاريخ  عن  )ندوة  منها  وثقافية  علمية  ندوات 
املقدس، وندوة عن االجراءات التحقيقية يف املحاكم العراقية، 
ندوة عن اشكاليات التعايش املجتمعي يف العراق، وندوة عن 
املخطوطات يف املكتبات النجفية، وندوة عن تاريخ القصة يف 
النجف االرشف، وندوة عن الصناعة النجفية ودورها يف دعم 
االقتصاد، وندوة عن تاريخ غرفة التجارة وتأثريها عىل التجار 
يف النجف االرشف، واخرى عن التحديات االقتصادية التي 

يف  والسينام  املرسح  تاريخ  عن  ندوة  املقبلة،  احلكومة  تواجه 
النجف االرشف(.

خريي  مرص  دولة  من  والتوزيع  للنرش  النهار  دار  مدير  وقال 
ال��دويل  االرشف  النجف  معرض  يف  مشاركتنا  »ان  نبيل: 
للكتاب  هي اول مرة نشارك يف هذا املعرض وان شاء اهلل لن 

تكون االخرية بل سنشارك يف كل مرة يفتتح فيها املعرض«.
الدويل  بغداد  معرض  يف  النهار  دار  مشاركة  عن  خريي  ونوه 
ومعرض السليامنية، فيام تأيت مشاركة الدار  يف معرض النجف 
التنمية  وكتب  االعالمية  الروايات  يف  بارزة  بعناوين  الدويل 

دولة مصر / خيري نبيل 
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البرشية وقصص االطفال وايضا الوسائل التعليمية لأطفال 
مضيفا أن الدار استقبلت مجهور القراء الوافدين اىل معرض 
النجف االرشف وهم عىل مستوى عال من الثقافة حيث تم 

الرتحيب هبم«.
هذه  »تتناول  خريي:  قال  املعرض  وزوار  زبائن  غاية  وعن 
نفوس  وتستهوي  الديني  والوعي  الثقايف  الوعي  املعارض 
البرشية  التنمية  بكتب  املتلقي  رفد  امهية  وتراعي  االطفال 

وكل يشء متنوع الذي يفتح للقارئ اجلديد مداركه.
املعارض االستاذ عيل  فيام ذكر منتسب قسم االعالم شعبة 
املقدسة: »شهدت حمافظة  احلسينية  العتبة  حسن عن جناح 
للعتبة  وك��ان  كبري  ثقايف  ح��دث  اقامة  االرشف  النجف 

بعرض  املشاركة  خالل  من  فيه  مميز  دور  املقدسة  احلسينية 
نتاج  هي  والتي  عنوان،   )500( جتاوزت  التي  اصداراهتا 
ومؤسسة  الفكرية  الشؤون  قسم  منها  االقسام  من  جمموعة 
االعالم  وقسم  الدينية  الشؤون  وقسم  البالغة  هنج  علوم 
املوقرة، وابرز  الكريم وباقي االقسام االخرى  القرآن  ودار 
فقهية  كتب  هي  هبا  املشاركة  متت  التي  االص��دارات  هذه 
متتاز بمجموعة  التي  البالغة  بنهج  وعقائدية وكتب ختتص 
البالغة  هنج  مؤسسة  قدمتها  التي  واالطاريح  البحوث  من 
املقدسة  احلسينية  العتبة  ان  اخرى،  معلومات  كتب  وهناك 

هي حريصة عىل املشاركة سواء داخل او خارج العراق«.
وعن زوار جناح العتبة حتدث عيل: »زار اجلناح العديد من 

علي حسن
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باملنجز  واش��ادوا  والسياسية  والثقافية  الفكرية  الشخصيات 
الثقايف للعتبة احلسينية املقدسة حيث تم كوهنا رافدا ثقافيا مهام 

بالنسبة للشارع الثقايف«.
وأشار اىل »اهم ما يميز هذا اجلناح هو االسعار املدعومة الن ما 
يميز هذا اجلناح انه مرشوع غري ربحي، انام هو ناتج مبادرات 
تابعة  وشعب  وأقسام  ودور  مؤسسات  ونتاجات  وتوجهات 
البيت )عليه  للعتبة املقدسة اسهمت يف نرش فكر وثقافة اهل 

السالم( وبالتايل نرش الوعي والثقافة«.
وتابع عيل »ان اصدارات العتبة احلسينية املقدسة  توفر كل ما 
وجملة  الصغري  احلسيني  جملة  املثال  سبيل  وعىل  القراء  حيتاجه 
فهذا  الباحثني،  ختص  وكتب  الشباب  ختص  وعناوين  ارستنا 
التنوع يف العرض والتنوع بالنسبة للزائرين هو رسالة واضحة 

وعلم  وادب  ثقافة  صاحب  شعب  هو  العراقي  الشعب  ان 
والعلم  واحلداثة  االلكرتوين  التطور  من  الرغم  عىل  وواعي 
خالل  من  الكتب،  قراءة  يف  ويستمر  يقرأ  الشعب  هذا  يبقى 
كان  حيث  العربية  الدول  من  للمعارض  الواضحة  املشاركة 
الكتب  عىل  واطالع  وزي��ارات  ومعرفة  ثقافات  تبادل  هناك 
مع  ايضا  تفاعلوا  وكام  للجانبني،  واالص��دارات  املعروضة 
الثقايف  املنجز  مع  واشادوا  املقدسة  احلسينية  العتبة  اصدارات 

للمعرض«.
الثقافة  نرش  يف  ساهم  ال��ذي  املعرض  ان  اىل   االش��ارة  جتدر 
يوم  افتتاحه  بعد  ايام  عرشة  فرتة  استمر  املجتمعي  والوعي 
10/20 من الشهر املايض يف حمافظة النجف االرشف واسدل 

ستاره يف 2021/10/30
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ق الشيخ عباس القمي )رضوان الله تعالى عليه( في 
ّ

 المحق
ً
 المؤمنين الورعين، أنه رأى يوما

ُ
يروي أحد

ر وهو في أواخر حياِتِه يسند جسده إلى جدار الصحن الشريف، ويجهد بصعوبة 
ّ

 المطه
ّ
الصحن العلوي

للوصول إلى الحرم الطاهر، فسأله عن سبب وقوفه في ذلك المكان، فأجاب:
وأرى  السالم(  )عليه  المؤمنين  أمير  لقبر  ر 

ّ
المطه الشباك  ولثم  الحرم  إلى  للوصول   

ً
شوقا أتحّرق  إنني 

المؤمنين كيف باستطاعتهم الوصول إليه بسرعة ويحتضنونه.
ر وهم يحملون كتاب )مفاتيح 

ّ
 العلوي المطه

َ
يقول الرجل: شيخي أال تنظر إلى الزائرين حينما يدخلون الحرم

ك ال موالي في الحقيقة تدخل مع هم في كل لحظة.
ّ
الجنان(.. إن

بين مؤلفاته  الجنان من  نالهما كتاب مفاتيح  اللذين  والنجاح  الشهرة  س سّره( عن سبب 
ّ
ِئل )قد

ُ
وقد س

األخرى؟ 
السالم(؛ ألني  )عليها  الزهراء  للسيدة فاطمة  س 

ّ
المقد االسم  بركة  الخصوصية من  : هذه 

ً
قائال فأجاب 

ة واسم البضعة الزكية.
ّ
فت وجمعت هذا الكتاب بني

ّ
أل

”
ْ

ه
ِّ

 بكف
ْ

“مفاتيح الجناِن غدت

ّ
 النجفي

ّ
ي

ّ
ق الشيخ عباس القم

ّ
المحق

إعداد/ علي الشاهر
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من هذه احلادثة، نرشُع يف احلديِث عن 
الضياء  صاحب  واملحقق  البارع  العامل 
رسه(،  )قّدس  القّمي  الشيخ  الناصع، 
حمّملني  منها  نعوُد  رحلٍة  يف  معُه  لنبحَر 

بأغىل اجلوائز.
الوالدُة املباركة

بن  رضا  حممد  بن  )عباس  الشيخ  هو 
مدينة  يف  املولود  القّمي(،  القاسم  أيب 
أبرز  املقدسة سنة )1293 ه�(، من  قم 
والوعظ  والتاريخ  احلديث  يف  علامئنا 
الكثرية  املصنفات  واخلطابة، وصاحب 

يف شتى املجاالت.
وقد ُعرفت أرسة الشيخ القّمي )رضوان 
اهلل تعاىل عليه( بالفضل والتقوى، فأبوُه 
الشيخ حممد رضا القمي املعروف بعلمه 
يرجعون  الناس  وكان  وتدينه،  وورعه 
واملسائل  الرشعية  األحكام  ملعرفة  إليه 
الفضل  صاحبة  وهي  أّمُه  أما  الدينية، 
املبّجلة  السيدة  فهي  يقول،  كام  عليه 
األج��واء  ه��ذه  زينت خ��ات��م، ووس��ط 
إيامنية،  دينية  نشأًة  املعّظم  شيخنا  نشأ 
يضوُع يف أرجائها عطُر حمّمد وآله )عليه 

وعليهم أفضُل الصالة والسالم(.
يف  العلم  حتصيَل  القمي  الشيخ  ب��دأ 
مواصاًل  عمره،  من  األوىل  السنوات 
ال��والء  ع��ىل  امل��رشع��ة  مدينته  يف  ذل��ك 
عندهم  تتلمذ  ومم��ن  املطهرة،  للعرتة 

الشيخ  احلاج  القمي،  أرب��اب  حممد  )امل��ريزا  الوقت  ذلك  يف 
أبوالقاسم القمي، السيد أمحد الطبابطبائي القمي، الشيخ حممد 

حسني القّمي( )أعاله اهلل مقامهم الرشيف(.
إال أّن الولَع الذي ُعرف عنه )قدس رسه( بالسفر الستحصال 
العلوم الدينية والوصول إىل املراتب العلّية، دفعه ليشّد الرحال 
النجف  مدينة  إىل  هاجر  أْن  فكان  ذلك،  وجد  أينام  طلبه  يف 
يبلغ حينها من  األرشف للدراسة يف حوزاهتا الرشيفة، وكان 

فيها،  والفقهاء  العلامء  كبار  عند  فحرض  عامًا(،   22( العمر 
صاحب  اليزدي  الطباطبائي  كاظم  حممد  )السيد  بينهم  ومن 
كتاب العروة الوثقى، املريزا حسني النوري املعروف باملحدث 
تقي  حممد  املريزا  الوسائل،  مستدرك  كتاب  صاحب  النوري 
الشريازي املشهور باملريزا الثاين، السيد حسن الصدر، السيد 
أبو احلسن النقوي اللكنهوئي( )تقّدست أرساراهم الرشيفة(.
املؤمنني  أمري  مرقد  بأنوار  مترّشفًا  قضاها  سنوات  سبع  وبعد 
مرة  القمي  شيخنا  عاد  العظيمة،  وأنفاسه  السالم(  )عليه 
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الشيخ علي عباس 

 
ً
القمي: عندما كنت طفال

 
ً
كنت أرى والدي مشغوال

بالكتابة من الصباح إلى 

المساء دون انقطاع 

ا نسافر 
ّ
ى عندما كن

ّ
وحت

إلى خارج المدينة..

معدودة  أشهر  سوى  فيها  يلبث  مل  أنه  إال  مدينته،  إىل  أخرى 
الشيخ  من  بطلٍب  املقدسة،  مشهد  مدينة  إىل  منها  سافر  حّتى 
فيها حّتى سنة  إقامته  القمي )قدس رسه( واستمّرت  حسني 
لينهَل من جديد من علوم مشاخيها وأساتذهتا  ه�(،   1354(

الكرام، ومن بينهم )أغا بزرك حكيم شهيدي، املريزا حممد آية 
اهلل زاده اخلراساين، احلاج الشيخ مرتىض اآلشتياين، احلاج أغا 
حسني القمي، املريزا عبد اجلواد أديب النيشابوري( )رضوان 

اهلل تعاىل عليهم(، 
عكف  عامًا(،   22( املقدسة  مشهد  يف  إقامته  استغرقت  وقد 
واإلرشاد  الوعظ  وجمالس  والتصنيف  التأليف  عىل  خالهلا 
املخططات  فضح  يف  اإلصلحي  دوره  مارَس  كام  واخلطابة، 
مما  اجلمهور،  أمام  اإلسالمي  العامل  عىل  باهليمنة  االستعامرية 
عّرضه للتهديد بالقتل، مما اضطّره لرتك إيران هنائيًا واللجوء 
إىل أمري العدالة وغوث املستغيثني أمري املؤمنني )عليه السالم(، 

ليبقى يف النجف حتى األيام األخرية من عمره الرشيف.

صفاتُه وأخالقُه
ال يمكن الوقوف إمجااًل عىل حياة هذا الرجل العظيم، إال أننا 
لنعرَف  ناصعة،  وأزاهري  يانعة  ثامرًا  اقتطفنا من روِض حياته 

أكثر من هو الشيخ عّباس القّمي؟
والتأليف  بالتدوين  هيتّم  عليه(  تعاىل  اهلل  )رض���وان  ك��ان 
نجله  قال  االهتامم،  هذا  كثريون  عنه  نقل  وقد  والرتمجة، 
بالكتابة: »عندما كنت طفاًل  والده  تعّلق  األكرب )عيل( حول 
كنت أرى والدي مشغواًل بالكتابة من الصباح إىل املساء دون 
انقطاع وحّتى عندما كّنا نسافر إىل خارج املدينة«، كام كان هيتّم 
يرافقهم  النظري، فعندما كان  بأصدقائه ورفاقه بشكل منقطع 
ويعاملهم  وحيرتمهم  كبريًا،  اهتاممًا  هبم  هيتّم  كان  السفر  يف 
عن  ابتعد  فقد  دنياه،  يف  زه��ده  عن  أما  احلسنة،  باألخالق 
مظاهر الرتف، ومل يتعلق باملظاهر الدنيوية، وهو ذاته الرجل 
البيت  أهل  بأحاديث  دائاًم  الناس  حُيّدث  للجميع،  املتواضع 
وكان  العظيمة،  بأخالقهم  معهم  ويتعامل  السالم(،  )عليهم 

من عادته أن جيلس حيث ينتهي به املجلس.
ألّنه  سامعيه؛  نفوس  يف  تأثري  هلا  فكان  وخطاباته  كالمه  أما 
عندما كان يدعو الناس إىل االلتزام بإحدى العبادات أو ُخلق 
من األخالق، كان ُيلزم نفسه أّواًل ثّم يدعو الناس إليه، وهذه 

هي صفات علامئنا األبرار.
ومن بنِي الكلامت اجلميلة التي ِقيلت يف حّقه، ما قالُه اإلمام 
الشيخ آغا بزرك الطهراين، بأنُه »املثاُل الواضح لإلنسان املثايل 
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النبيلة  اخلصال  صاحب  الفاضل  للعامل  البارز  واملصداق 
واخللق الرفيع والتواضع اجلّم، سليم الذات والطوّية، رشيف 
به  أنست  العابد،  الزاهد  والشهرة،  الغرور  بعيدًا عن  النفس 

وامتزجت روحي مع روحه«.

املؤلُف واملحّقق البارع
يعّد كتاب )مفاتيح اجلنان( املشتمل عىل جمموعة من األدعية، 
والشهور  باأليام  اخلاّصة  واألع��امل  زالزيارات  واملناجاة، 
النبي  ومواقف  وقصص  الدينية  والسنن  اآلداب  عن  فضاًل 
األكرم وآله األطهار )عليه وعليهم أفضل الصالة والسالم( 
هو األشهر من بني مؤلفات شيخنا القّمي، إال أن هذا الرجل 
جماالت  يف  كتابًا(   26( عىل  يربو  ما  اإلسالمية  للمكتبة  ترك 
منتهى  جمّلدات(،   3( واأللقاب  »الكنى  بينها  من  خمتلفة، 
يف  املهموم  نفس  )جمّلدان(،  واآلل  النبي  تاريخ  يف  اآلم��ال 
مصيبة سّيدنا احلسني املظلوم )عليه السالم(، هدية األحباب 
يف ذكر املعروفني بالكنى واأللقاب واألنساب، الآليل املنثورة 
يتعّلق  فيام  الرجبية  الفوائد  املأثورة،  واألذك��ار  األح��راز  يف 

الفوائد الرضوية يف تراجم علامء اجلعفرية،  العربية،  بالشهور 
الغاية القصوى يف  نفثة املصدور فيام يتجّدد به حزن عاشور، 
ترمجة العروة الوثقى، األنوار البهية يف تواريخ احلجج اإلهلية، 
السالم(،  )عليها  النسوان  سّيدة  مصائب  يف  األح��زان  بيت 
ذخرية األبرار يف منتخب أنيس التّجار، الدّرة اليتيمة يف تتاّمت 
سفينة  واآلداب،  السنن  يف  األب��واب  خمترص  الثمينة،  ال��دّرة 
البحار ومدينة احلكم واآلثار، كحل البرص يف سرية سّيد البرش 
)صىل اهلل عليه وآله(، منازل اآلخرة واملطالب الفاخرة، هدية 

الزائرين وهبجة الناظرين، وسبيل الرشاد يف ُأصول الدين«.

وهذه قّصة أخرى
من بني املؤلفات املهّمة واملشهورة للشيخ القّمي )رضوان اهلل 
تعاىل عليه( كتاب )منازل اآلخرة واملطالب الفاخرة(، وُيروى 
فاطمة  السيدة  زي��ارة  من  يومًا  عاد  القّمي  الشيخ  وال��د  أن 
املعصومة )عليها السالم( فاستقبلُه ولده الشيخ عباس ليترّبَك 

بالنفحات والفيوضات، فداَر حديث بني األب وابنه:
املعصومة  السيدة  ملواليت  زيارة  يف  كنت  اليوم  بني  يا  األب: 
)عليها السالم( وكان عىل املنرب احلسيني خطيب يقرأ يف كتاب 
العزيز.. طاملا كنَت يف خدمة  بني  فيا  اسمه )منازل اآلخرة(، 
أهل البيت )عليهم السالم( ومن خّدام املوىل احلجة بن احلسن 
)عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف( ليتك تستطيع أن تّؤلف مثل 

هذا الكتاب؟
ابنه من أّلف  ان  يعلُم  الكلامت، وهو ال  قال األب البنه هذه 
أمام  بالصمِت  واكتفى  عليِه  اسمه  يضع  مل  ولكنه  الكتاب، 

سؤال أبيه.
لقد قىض الشيخ القّمي )رضوان اهلل تعاىل عليه( حياة حفلت 
إىل  الروُح  فاضت  حّتى  احلقيقي،  واإليامن  والتقوى  بالعلم 
بارئها، وذلك يف يوم )23 ذي احلجة 1359 ه�(، وقد صىّل 
احلسن  أبو  السيد  اإلم��ام  الديني  املرجع  الطاهر  جثامنه  عىل 
األصفهاين )قّدس رسه الرشيف( وُدفن يف الصحن احليدري 

املطّهر. 
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واحللة هذه املدينة العائمة عىل بحر من املعرفة، ال 
االيامن  اىل  اهلادف  واحلوار  العلم  لغة  اهلادئة،  اللغة  غري  تعرف 
عام  فضاًل  وروحًا،  عقاًل  والرقي،  التطور  يف  الراغب  واليقني، 
بمنأى  تكن  مل  لكنها  نبتها،  وطيب  مائها  عذب  من  اهلل  حباها 
عن اوار مستعر من املعارك الطاحنة التي َعَركت أهلها الطيبني 

برحاها امللتهبة.
ويف هذا اجلو املشحون باألحداث نشأ الشاعر مغامس بن داغر 
وثبات  واخالقي،  قيمي  التزام  من  توارثه  عىل  وشب  احليل، 
األطهار  واله  االكرم  النبي  بحب  طافحة  بروح  ممزوج  عقيدي 
)عليهم السالم( وشعره ينبيك عن تلك اخلصال النبيلة وصدق 

العاطفة املتجسدة بالوالء الطلق.
ملحققه  عرش«  التاسع  للقرن  احليل  داغر  بن  »مغامس  ودي��وان 
»قدس  احليل  العالمة  مركز  عن  الصادر  احلداد  سعد  الدكتور 
احلسينية  للعتبة  التابع  العلمية  احللة  حوزة  تراث  إلحياء  رسه« 
احللية  الدواوين  سلسلة  احد  هو  صفحة(   320( ب�  املقدسة 
املحققة لشاعر وخطيب اثار جداًل عند كتاب السري والرتاجم، 
وتنازع عىل انتسابه املديني طائفة من املؤرخني واملهتمني بأدب 
املدن الوالئية، فمنهم من نسبه اىل البحرين، واخر اىل االحساء، 
وثالث اىل القطيف وغريها، لكن الكلمة الفصل جاءت لتكشف 

قراءة: ضياء األسدي

شـــهد القرن التاســـع الهجري قمة االزدهـــار المعرفي في مدينـــة الحلة بعد 

تراكـــم العطـــاء الفكـــري والعلمي واألدبـــي لقرون ثالثٍة مضت، ارســـى فيها 

علمـــاء الحلة واعالمها قواعد رصينة في مجـــاالت مختلفة من فروع العلوم 

العقلية والنقلية واآلداب وبعض الفنون المتفرقة.  
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عن انتسابه احليل بدليل ناهض تعرض.
العلم  منابر  أعالم  تسيد  ظل  يف  احللة  مدينة  يف  مغامس  نشأ 
وكأن  الدنيا،  اقطار  من  الطالب  افئدة  اليهم  فهفت  الدرس 
كثري منهم منشدين اىل احللة ارضًا واناسًا، فلم يغادر بعضهم 
احللة،  فعاشوا فيها، واقرب اخرون بثراها، ومازالت قبورهم 

شواهد مضيئة يف ازقتها تدل عليهم )رمحهم اهلل(.
والقصبات  كالقرى  جماورة  مناطق  من  اليها  نزح  من  وهناك 
الدرس  مراكز  من  قريبًا  ليكون  له؛  سكنًا  فاختذها  هلا  التابعة 

وجمالس العلامء، وينتفع منتهاًل من معارفهم عن كثب. 
ومنهم الشاعر ابن داغر احليل الذي اختذ القرب املكاين وسيلة 
لالتصال، ولشغف متوارث فيه طلب العلم، وفطرة سلمت 
يف األدب، وفطنة كملت يف الذكاء، قصد املدينة ليغرتف من 
نمري افذاذها العلامء وفطاحلها األعالم فكان له ما ابتغاه من 
وابدع  علاًم  فانتج  واخلصال،  السجايا  معه  عذبت  طيب  زاد 
اليه  يشار  واديبًا  عاملًا  األجيال  يف  يتناقل  اسمه  وظل  شعرًا، 

بالبنان.
ويقول املحقق يف مقدمة حديثه انه ويف هذا السفر الذي مجعه 
من هنا وهناك، شاهد يثبت ما ذهبنا اليه بحق الرجل العارف 
عىل  والسائر  امليامني،  املهداة  ملنهج  السالك  احلق،  بطريق 
خطاهم، والنارش لفضائلهم مدحًا ورثاًء، فلم يعد لغريهم يف 

منجزه الشعري )صلوات اهلل عليهم(.
وخيتتم ما عملنا اال إحياء لرتاث هذه املدينة الطيبة، وما خلفه 
ابناؤها الطيبون من نتاج معريف، مازال كثري منه مل ينرش ليفيد 

منه خلقا كثريا.
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ً
صدر حديثا

نقد قواعد النحويين 
التابعة للعتبة  صدر حديثا عن مؤسسة علوم هنج البالغة 
احلسينية املقدسة كتاب )نقد قواعد النحويني يف ضوء كالم 
هادي  حيدر  الدكتور  ملؤلفه  السالم(  -عليه  املؤمنني  أمري 
الرسائل  اإلصدار ضمن سلسلة  الشيباين، وجاء  خلخال 
اجلامعية – وحدة الدراسات اللغوية، وتناول فيها املؤلف 
من  مصدرًا  ليجعله  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  كالم 
عمد  إذ  النحو،  قواعد  وبناء  النحوي  االستشهاد  مصادر 
أنه  مع  به  االستشهاد  عدم  إىل  وحديثا  قديام  النحويون 

أفصح الفصيح وأبلغ البليغ. 
املؤمنني )عليه  أمري  إىل االحتجاج بكالم  الكتاب  وهيدف 
منعها  التي  النحوية  القواعد  من  مجلة  تعديل  يف  السالم( 
الشعرية، فضال عن  أو قرصوها عىل الرضورة  النحويون 
بناء قواعد نحوية مل ُيرش إليها أغلب النحويني اعتامدًا عىل 

ما ورد من كالم أمري املؤمنني )عليه السالم(.
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عمدًا أريُد أن أجرَبها
ها ين وأجرُّ وهي جترُّ

تُوضعني مواضَع اخلوِف
وأزجُرها..

ببقايا ثقٍة وحْب
والقلُب الواهُن حمّطٌم

كسرٌي ينظُر بحرسْة
 ***

تتالطُم املرايا بكثرِة املنايا
أعصُب عينيَّ حتى ال أرى

فتتضُح الرؤيْة
الصوُر عاّجة خلَف احُلجب

فقد كانت حقيقتنا حلاًم
وأحالمنا حقيقْة

وتريديَن البقاء؟!
عالَم البقاُء؟!

وعالَم البكاُء؟!
ثِمٌل ذلك الوجود

ونحُن يف سكرتِِه َنْعَمْه
والذي نجا..

واغرتَف غرفًة بيدِه وما رِشْب
أطرديني.. أنبذيني

فقد عرفُتِك وال طاقَة يل بأالعيبِِك
فأنا أرنو ألفضَل منِك

***
حنَي تضافرْت الروُح

من بنِي جفوين
تشّظْت عىل مضْض

ما عاَد يتألْف قطباها
بني حجم األمنياِت

ومسافاِت املامت
ماجت بني اخلروج واللقاِء
فجنوحها عادًة عند املساء

ال أحد يريد للجنوح أن يمكَث
فسُيدخل ِمديَتُه يف كل ِعرٍق

من عروق جسدي البايل
حتى أنا ال أدري

أين يرقُد نبيض؟!
***

التنهيدُة ما كادت تسعفني
هذا إْن استطعْت أن أطلقها
من صدري املمتلئ باألعباِء

فزفريي ال ُيرِجُع شهيقًا
وآهايت ال صدى هلا

اعترُص أملًا من وجعي
ألرّمَم هبا محمي وبراكيني

النازحة من عيوين ألمخص قدمي
أتقّلب ذات اليمني وذات الشامل

ورائحة الشواِء
تعجُّ يف أسامِل البالْء

ملتحٌف بأكفاين
التي ما عادت لتكفيني

استحمُّ من َعرقي
وعاضٌّ عليها بنواجذي

والقلُب ملتاٌع
يستغيُث.. يا أبا الغيْث

نص: مكي كاظم الجزائرييا أبا الغيث
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مرددًا  اخلفّيٍة.  رضحيك  عوامل  اىل  طريف  أسّدَد  زلُت  ما  سَيدي، 
ترضعي حتت قبتك. مؤمٌن بأنك ترى مقامي، وإن طال غيابك 
عن قبويل. أو لسَت النور الذي انتزع خماوف قلبي؟!. أو لست 
تنقذين من  الذي أضاء رؤياي؟، ونجومك كانت  البهي  الضوء 
مقدسك،  بقرب  نفيس  ازهرت  حتى  الويضء  بالنهار  متاهايت 
نحوك،  يدفعني  وضياؤك  العقد.  من  مفرغة  بالعفوية،  متشحًة 
هي  س��وداء  ال��وراء.  إىل  يشدونني  الذين  من  بالنزاهة  يطوقني 
أفكارهم.. نقي كاملرايا البلورية هو رضحيك. يالقدسية الرضيح 
وأنا أنتظر به مويت برغبٍة وتوٍق دونام انتهاء، يا هلذا التوفيق وأنا 
أحلم أن أتذوق أبديتك لربهة واحدة، أو تكافئني بإشارة رضا.   
جدثك،  عند  الشفاعة  تتوسل  التي  الروح  عىل  خشيُت  سَيدي، 
أن تذوب يف الوهم ومُتحى يف حياة الغفلة والنسيان، واملومهون 
العقل  والقلب..  العقل  بني  ما  يقرتبون  األذن،  يف  يصفّرون 
يرفضهم والقلب يتقّبلهم، يمضون معًا ما بني نقطة سوداء عىل 

ورقة بيضاء. فاملخفي أسود واملطروح أبيض. يغتيل الصدر حنقا 
املكان  وظهر  بطن  يلسعون  أسود  حنق  طعم..  وال  له  لون  ال 

املقدس. 
سَيدي، اسمك عظيم يطيب للساين لفظه، وألذين سامع صوته، 
أنا أهوى كربالء،  املتقد يف دمي.  العشق  كل يوم يتضاعُف هذا 
قبتك  عرب  جدثك..  من  املنبعث  بعطره  تراهبا،  بلون  باسمك 
واملنائر. كل يوم تزداد روحي عمقًا كاألهنار الصافية يف معرفتك 
بك،  ارتفع  ان  حلمي  معي  وكان  طفال،  كنت  منذ  ذلك  كان 
ويكون يل اساًم منك مرتفعا كالشمس، ثم ارتفع بطيئًا مطاّل بني 

صحائف نورك بحرف ضوِء من شمس عواملك. 
ساجدًا  دمك  حم��راب  أم��ام  أبقني  وهنايتي،  بدايتي  يا  سَيدي، 
كل  فحويل  برتابك.  حممال  جسدي  وابِق  عيّل،  اهلل  نعم  وشاكرًا 
يشء موات والوصول إليك صعب.. اقسم لك إنني سأبقى عىل 

سجيتي اقرأ نفيس وأرثي حيايت حتت ظل رمحتك. 

هوى كربالَء باسِمك
َ
أنا أ

بقلم: حيدر عاشور



عندما احرتقت أمنيات الفقراء، وعطل املوت أجهزة التنفس، 
انعقد جملس طارئ وراح يبحث كرباء القوم ما حل بمملكتهم 
املحرتقة.. فأمجعوا امرهم وجاءوا بنبأ عاجل.. قال قائل منهم: 

لقد كانت أمنيات شعبنا مها يكبس عىل انفاسنا وانزاح.
هبا  نستأصل  سياسة  من  منا  ضري  ال  لكن  صدقت  آخر:  وقال 
شأفة حنقهم علينا، فنسري خلف نعوشهم مودعني آماال احلمد 
هلل قد أفلت مع آخر قطرة من مرشات اإلطفاء، ثم نرصخ بدهاء 
ونشجب عرب حمطات االثري وندين ونلعن قناين االوكسجني.. 
إذ  التحقيق..  قيد  للحجز  بنل(  )السندويج  جدران  ونخضع 
كيف امست افرانا لشواء اجساد املحترضين اصال من كابوس 

الوباء االصفر.
واالب��واب  املتآمرة،  الكهرباء  اس��الك  عىل  القبض  وسنلقي 
اللجان،  تلو  اللجان  اللئم واخلسة، وسنشكل  بأقفال  املوصدة 
طاقة  فال  جمهول،  ضد  حمرقتكم  ستقيد  للدماء  وحقنا  وأخريا 
لكم اهيا الشعب الصبور إذا فار التنور وغضب الغول وباتت 
انيابه منه بمقتل.. لكننا نعاهدكم يا شعب مملكتنا احلليم.. اال 
ترون أننا نمجد الشهداء، فانتظرونا متى ما اقمنا ألجلهم نصبا 
عظيام، وسنصيل عىل ارواحهم كل عام ركعتني، فنحن الكرماء، 

ولسنا بضنني، فلتحيا مملكتنا موقدا ملحارق نحن هلا ضارمون.
قلب شاعر منصهر

اآلن..  اسبوع من  بعد  يعانق حلم حياته  ان  املفرتض  كان من 
باألمس حادثته عىل اهلاتف.. قال هلا:  يا حبيبتي كأين غدا من 

املجهول خائف.

خيوط  من  يغزل  النافذة  تلك  قرب  يرقد  كان  لقد  هلا:  قالوا 
ضياء القمر قصيدة وصال، كان حيسبه قريبا، فربقع رماد الليل 
بقايا  ركام  بني  كلامته  أثر  تقتفي  واخذت  راسها،  عىل  طرحته 
عظامه املتفحمة،  فلم جتد منه سوى قطعة مجر حاميه محلتها بال 
شعور، فاذا هو قلبه قد تناثر من بني اناملها حروف قصيدة كان 

قد اشعلها قبيل املحرقة بلحظات .
رسالة متأخرة جدًا

واملوت  أنا  اجلدارية..  ساعتنا  بندول  مع  راقصا  يتاميل  الشوق 
حلناهنا،  استقباال  البهجة  بامء  دارنا  عتبة  أرش  أنا  ينتظر،  كالنا 
واملوت هناك يعبد هلا طريق االبدية ليحيل جدائل امي اىل رماد. 
تساقطت ساعات االنتظار كقطع الدمينو وأخريا استقرت عىل 
فتعالوا  واالنفاس  اجلدران  تلتهب  نريان  رسيع،  استدعاء  خرب 
املنحوس؛  املحرقة  فجر  انبلج  وعندما  االحبة،  رفات  وامحلوا 
تأيت  ال  احلبيب  ول��دي  الفردوس،  جنة  من  رساله   وصلتني 
 .. بينكم  سأكون  قريب  فعام  هنا  املقام  يب  يطول  فلن  لزياريت 
انتظروين. بطيئة اخلطى كنت ايتها الرسالة، لقد وصلتي متأخرة 
جدا فأنا اآلن أمتتم بالدعاء عىل قرب امي بدرا غائرا خلف غامئم 

احزاين. 
أضاحي العديد

وميض  الرقطاء،  الدسيسة  رياح  هبت  االرواح  حصاد  قبيل 
وبرق ورعد صارخ ، تشظت عىل اثرها قلوب كانت قد تصنعت 
فرحة من أجل عيد بعيد.. وكرات حديدية الهبة راحت تنتقي 

ضحاياها بغدر وتثقب اجساد.

قصة: ميعاد كاظم الالونديمملكة النار
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ُترّدُد عىل مسامعي،  عابرْة.. كانْت هذا الكلمُة دومًا 
احلياُة عابرُة.. األشخاُص عابروْن، اللحظُة السعيدُة 
نا عابروْن، لكْن فقط تلَك اللحظة التي  ُكلُّ عابرْة، و 

فقدُتِك هبا مل تكْن عابرًة!!
متحوها  ال  خمّيلتي  يف  أنغرسْت  التي  التفاصيُل  تلَك 
لقد  الناعمِة  الظفرية  ذو  الَشعُر األسوُد  عابِرْة،  كلمُة 

ُقصَّ عىل دّكِة امُلغتسْل!
والقدمتان  ب��ق��ّوْة،  بربطهام  قاموا  املرتفتان  اليدان 
قاموا  احِلجِل  ارت��داِء  عىل  اعتادتا  اللتان  الناعمتان 
مل  أنِك  الطفِل  عن  فرقِك  لكن  كالطفِل،  بتقميطهام 
هذِه  يف  كالطفْل  ب��األملِ  بإحساسِك  صوتًا  ُتصدري 

اللحظْة. 
مل  لكْن  اآلخ��ْر،  العاملِ  إىل  ذهبِت  أّن��ِك  استوعبُت 
عابرْة،  كانت  اللحظة..  تلَك  اآلَن  حّتى  استوِعْب 
ُكنتي   ، السنِّ بكباِر  تضُج  كانت  التي  املوتى  ثالجُة 
أنَّ  أعلم  بينهْم،  ترفًا  االكثَر  الوحيدة  الزهرَة  انِت 

صوَت الرسيِر وهم يدفعونُه.. آالُمِك!! 
الناعمْة،  والوسادِة  الريِش  رسيِر  عىل  تعّودِت  فأنِت 
ُكنُت أترقُبِك حلظًة بلحظٍة كيف وضعوِك عىل عربة 
يربطوا  أن  إخبارهم  أردُت  احِلبال..  وربطوا  املوتى 
»تابوتِك« بإحكام كي ال تقعي لكْن أشعُر بأن لساين 
ما عاَد قادرًا عىل الكالِم سوى أنه يرجتْف، أعلُم جيدًا 

إنِك يضيُق صدُرِك من الظالم!!
لقد أخربهُتم أن يضعوا الشموَع لُِتنرَي قرَبِك ال ختايف، 
شمعًة  ستكون  روحي  أما  معهم،  سيكون  فجسدي 
ُتنري عتمَتِك وحترتق ألجِلِك.. وستبقى هذه اللحظة 

غرَي عابرٍة حتى أكوَن معِك!!

يف حديث رشيف للنبي األكرم )صىل اهلل عليه وآله(: 
َوْيٌل  َها،  ُكلَّ َعاِجيَب  اأْلَ ِفيِه  َفإِنَّ  َأْبَجْد  َتْفِسرَي  ُموا  »َتَعلَّ

لَِعامِلٍ َجِهَل َتْفِسرَيُه«. 
َفِقيَل: َيا َرُسوَل اهللِ )ص( َما َتْفِسرُي َأْبَجْد؟ 

ا  »َأمَّ والسالم(:  الصالة  أفضل  آله  وعىل  )عليه  َفَقاَل 
ُة  ا اجْلِيُم َفَجنَّ ا اْلَباُء َفَبَهاُء اهللِ، َوَأمَّ لُِف َفآاَلُء اهللِ، َوَأمَّ اأْلَ
ا  َوَأمَّ َفِديُن اهللِ،  اُل  ا الدَّ َوَأمَّ اُل اهللِ،  َومَجَ َوَجاَلُل اهللِ  اهللِ 
اْلَواُو  ا  َوَأمَّ اِر،  النَّ يِف  مِلَْن َهَوى  َفَوْيٌل  اهْلَاِوَيُة  َفاهْلَاُء  ْز  َهوَّ
اِر َفَنُعوُذ بِاهللِ  اُء َفَزاِوَيٌة يِف النَّ ا الزَّ اِر، َوَأمَّ ْهِل النَّ َفَوْيٌل أِلَ
اُء  َفاحْلَ ي:  ُحطِّ ا  َوَأمَّ َم،  َجَهنَّ َزَواَيا  َيْعنِي  اِوَيِة  الزَّ يِف  مِمَّا 
َطاَيا َعِن امْلُْسَتْغِفِريَن يِف َلْيَلِة اْلَقْدِر َوَما َنَزَل  ُحُطوُط اخْلَ
اُء  الطَّ ا  َوَأمَّ اْلَفْجِر،  َمْطَلِع  إىَِل  امْلاََلئَِكِة  َمَع  ئِيُل  َجرْبَ بِِه 
َفُطوَبى هِبِْم َوُحْسُن َمآٍب َوِهَي َشَجَرٌة َغَرَسَها اهلُل َتَعاىَل 
يِلَّ  احْلُ ُتْنبُِت  ِة  نَّ اجْلَ ُسوِر  َوَراِء  ِمْن  ى  َلرُتَ ا  َأْغَصاهَنَ َوإِنَّ 
َفْوَق  اهللِ  َفَيُد  اْلَياُء  ا  َوَأمَّ َأْفَواِهِهْم،  َعىَل  َيًة  ُمَتَدلِّ َلَل  َواحْلُ
ا َكَلَمْن: َفاْلَكاُف َكاَلُم اهللِ ال َتْبِديَل لَِكِلامِت  َخْلِقِه، َوَأمَّ
َأْهِل  َفإمِْلَاُم  ُم  الالَّ ا  َوَأمَّ ُمْلَتَحدًا،  ُدونِِه  ِمْن  جَتَِد  َوَلْن  اهللِ، 
َأْهِل  َوَتاَلُوُم  اَلِم  َوالسَّ َة  ِحيَّ َوالتَّ َياَرِة  الزِّ يِف  َبْيَنُهْم  ِة  نَّ اجْلَ
َيُزوُل  اَل  الَِّذي  اهللِ  َفُمْلُك  امْلِيُم  ا  َوَأمَّ َبْيَنُهْم،  ِفياَم  اِر  النَّ
وُن َفُنون َواْلَقَلِم َوما  ا النُّ َوَدَواُم اهللِ الَِّذي اَل َيْفَنى، َوَأمَّ
َوَلْوٌح  ُنوٍر  ِمْن  َوِكَتاٌب  ُنوٍر  ِمْن  َقَلٌم  َواْلَقَلُم  َيْسُطُروَن 
ُبوَن َوَكفى بِاهللِ َشِهيدًا«  ُفوٌظ َيْشَهُدُه امْلَُقرَّ ِمْن ُنوِر اهللِ حَمْ
ذكر ذلك كّله يف معاين األخبار إىل قوله »َقَرَشْت« فقال 
ُهْم إىَِل َيْوِم اْلِقَياَمِة َفَقىَض  ُهْم َوَنرَشَ فيه: »َقَرَشُهْم َفَحرَشَ

.» قِّ َبْيَنُهْم بِاحْلَ

ز
ّ

 هو
ْ
ٌأبجد

عابرة
ة: تبارك علي الهاللي

ّ
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الى روِح الشهيِد البطل )كاظم فالح رخيص العبيدي(  أبي عبرة العبيدي

اسطورِة الرقم  الذهبي في استشهاد أبي عبرة

  ان المس ســــر ذاك الرقــــم الذي حّل في حياتــــه وكبر معه في قرية)الشــــجري(، اختلطت عليه 
ُ
منــــذ

تفاســــيره المســــتقبلية، وما ستؤول عليه من احداث غريبة وعجيبة سجلت في تاريخ عمره نقطة ضوء 

ال بالهــــم والحزن، كأنه 
ّ
متوهجــــة تنيــــر بصيرتــــه وتفعم قلبه باألمل واالنتظار بما رســــمه لــــه القدر، مظل

موســــوم بهــــذا الرقم الذي يســــير مع افعالــــه كظل ضوء امتزج به. قلبه المفرط بكل شــــيء اســــمه 

 تحت سر االنتظار.. واجمل االنتظارات في ذاته، انتظار ان يكون الى جوار ربه باسم 
ً
انسانية ازداد نموا

)الشهيد أبي عبرة(. كيانه المحاط بهموم مدينته وما حولها من قرى محاطة بأشواك الحرمان تنهش 

 انسان.  
ّ
في داخلي من أجل تحسينها. فهو انسان أكثر هما من أي
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 هكذا مرَّ عمره ومعه كّل يشء يتغلغل يف عمق روحه ب�)عفك( حمطة 
والدته التي ال يبدهلا بكنوز العامل. حني يغار عليها تراهم يقولون 
للجبل ما هذا الصدى، وللنحلة احريس زهور )الديوانية(. فسامء 
 ( اىل عشرية  تركن  الذي ال يقف عند حد، وسمعته  مدينته فرسه 
العبيدي( الصخرة والشمعة، االوىل تشج رؤوس الظاملني، والثانية 
اجلبال  جيرحون  رج��ال  املظلومني.  وتنرص  التائهني  طريق  تنري 
هذا  وازاء  لتتحّدينا..  تعايل  لأسود  وينادون  والبحار،  والتالل 
التاريخ الساطع، توقدت فيه شجاعة نادرة يف حب اخلري وصناعة 
 1967، سنة  االول  مهده  رشوق  منذ  وهكذا  الشمل.  ومّل  الفرح 
والقدر يسريه نحو النظر اىل األمام، اليمكن الرجوع وال خطوة اىل 
الوراء.. حيمل معه حظه وقدره بالرقم الذي عكس كل افعاله. كان 
حيمل به عىل ظهره اثقال الوطن والعقيدة واملذهب، وحني يتقوس 
كالسهم وتزداد اهتزازاته يتقوى أكثر، حتى اطلق عليه )ابو عربه 
الشمس  صديق  فهو  رّسه.  يكمن  أين  أبدا  تعرف  ولن  العبيدي(. 
واخلرضة والفقراء، صديق االنسانية. سبع من قرى الديوانية تشهد 

له كيف جعلها ترشب املياه النقية بشكل دائم، وسبع أخرى حّول 
صلبه،  من  زه��رات  وسبع  صلد،  اسفلت  اىل  الطينية  شوارعها  
أباهن)ابا  حيفظ  ان  تعاىل  اهلل  ليسألن  صباح  كل  وجوههن  يرفعن 

عربه(. 
يميض  صامت  زمن  هو  مزهوة..  شمسا  ترشق  معطاء  ديمة  هو 
حتفره  خملدا  اساًم  يكون  ان  هو  حلمه  جل  ساعة،  اثر  ساعة  باخلري 
من  اجلهادي،  النداء  وجاء  وقتها،  ازف  وحني  الشهادة،  ازاميل 
)ابو عربه  املجاهد  بارش  الشعبي:  فوره سجل يف سجالت احلشد 
الشعبي.   باحلشد  جماهدا  ه�   1435 شعبان   17 بتاريخ  العبيدي( 
هبا  يطرد  معركة  كل  مع  ينمو  عروقه  يف  االستشهاد  عشق  فبدأ 
)داعش( التكفريي. مل يتوقف عند معركة واحدة بل كان يتنقل من 
معركة اىل أخرى، وال يصغي ألي صوت وال هيمه اصداء اصوات 
االصوات  كل  بني  من  غري  ال  واحد  لصوت  يصغي  كان  النشاز. 
احلق  بني  الفاصل  احلقيقي  القائد  السيستاين.  اإلمام  صوت  هو 

والباطل.. املسدد من اهلل واملنتظر القائم.

ه����و دي���م���ة م��ع��ط��اء 

تشرق شمسا مزهوة.. 

ه�������و زم���������ن ص����ام����ت 

ساعة  بالخير  يمضي 

حلمه  جل  ساعة،  اث��ر 

 
ً
ي��ك��ون اس��م��ا ه���و ان 

ازام��ي��ل  تحفره  مخلدا 

ازف  وحين  الشهادة، 

وق��ت��ه��ا، وج���اء ال��ن��داء 

ال��ج��ه��ادي، م��ن ف��وره 

س��ج��ل ف���ي س��ج��الت 

الحشد الشعبي
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يف  يعيش  أنه  املتجّعدة،  وجبهته  السمراء  سحنته  من  تتعجبوا  ال 
يعادي  البسطاء، ويف حرب مع كل من  الفقراء والناس  سالم مع 
يف  وجوده  هي  آثاره  عربه  ابو  أنه  العليا,  الدينية  واملرجعية  الوطن 
كل مكان يتواجد فيه ال يشء أكثر. بعد كل انتصار كان حيقق مراد 
املجاهدين بكل ما يتمنونه يبث فيهم الفرح واالمل. كان يشد من 
أزرهم ويعلمهم الصرب عند احلصار، والصوم وقت اشتداد اجلوع 
ان  املجاهدون  اهيا  يردد:  كان  احلرب  عاصفة  هدوء  عند  واحلذر 
البطن اخلاوية ال مشكلة فيها تصرب عىل خوائها ولكن نحن يف هذه 
اجلحيم  هذا  يف  نمثل  نحن  اخلاوية،  الرؤوس  من  نخاف  احلرب 
الداعيش، املرجعية والعراق نسري باسمهام يف الظلمة ونحمل عىل 

ظهورنا القناديل. 
اىل  وصعودا  الصخر(  )جرف  حترير  مع  النرية  افكاره  وس��ارت 
حمافظات املثلث السني الذي ذبح االهايل وفجر املقدسات وعشش 
املتميزين  من  فكان  والناصبي.  الوهايب  العامل  وجمرمو  القتلة  فيه 
عاشوراء-  رسيا   - يف  والثقيلة  اخلفيفة  األسلحة  كافة  باستعامل 
احدى تشكيالت قوات احلشد الشعبي اخلاصة، والرجل املهم يف 
- رسية ناقالت الدبابات الثامنة- واخلبري يف هندسة الكهرباء التي 

الكهرباء  نال شهادته االكاديمية سنة 1997.. وبرع يف استخدام 
تم  باحلالل  رؤوس  سبعة  جيمع   ان  اقناعه  بقوة  واستطاع  عمليًا. 
كل  يّذكر  كان  املجاهدين،  اسرتاحات  يف  يديه  عىل  قراهنم  عقد 
)عليه  القاسم  زفاف  تم  وكيف  كربالء،  بطف  متزوج  غري  جماهد 
واحلزن  وامل  والعطش  اجلوع  وشدة  احلرب  طبول  حتت  السالم( 

واجلزع املميت..؟. 
)ابو عربه العبيدي( كان يشبه احلجر الرقيق يف ايام املواجهة، يغرق 
النتنة، ويروض عرب سواتر  الدواعش ويربق حتت جثثهم  بتصفية 
الصد سبل االقناع: ان اجلهاد واالستشهاد خلقت من أجل ان ينال 
االنسان اجلنة هبن. أي حجر صلب هو، وأية شفافية يملك. نقاوة 
وكأنه  رشيانه،  يف  ترسي  ثائر  دم  قطرات  هي  ام  نوعها  من  فريدة 
روح مرئية حيملها برشف اىل هدفه السامي. وينتظر ان يفوز بعيون 
بناته السبع، ويرفع من رؤوسهن كي يفزن برضا اهلل بعد نيل رشف 
الدواعش  مع  االخ��رية  معركته  كانت  ج��الل.   بكل  االستشهاد 
وضمريه.. الدواعش املخرتقني لقانون االنسانية بجرمهم املشهود 
والعلني، وضمريه ألهايل مدينة الفلوجة املحارصين من كل حدب 
وصوب، تأكل)داعش( بخرياهتم ورشفهم وتطعن شيوخهم وتذبح 
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يافعات  من  مضض  عىل  اجلهاد(  )نكاح  زنى  من  وتكثر  شباهبم، 
انتفض  برجاله  والعراق  ازف  فالوقت  الكريمة.  الفلوجة  وحرائر 
من أجل كل عراقي رشيف، وعراقية رشيفة يف الفلوجة.. فبدأت 
عاشوراء.  رسايا  املقدمة  ويف  –الفلوجة-  وتطهري  حترير  عمليات 
كان ابو عربه صائام وهو خيطط الخرتاق حدود سواتر العدو ونجح 
سبع مرات يف تفجري معداهتم وقتل سبعة من أهم قادة الدواعش 
يف بيت اغتصبوه من أهله وهجروهم اىل طريق املوت، فجاء نداء 
واملزرعة..  البيت  لتطهري  املتطوعني  أول  فكان  منهم،  االستغاثة 
وبقي سبع ليايل تامات يف عمق معسكرات )داعش( صفى وقتل ما 
يمكنه النيل منهم ، واجهض خططهم يف عقر مقراهتم. ويف صباح 
يوم الثالثاء 17 شعبان 1437ه� املوافق 24 / 5 / 2016م.. اي 
بعد سنتني من الفتوى اجلهادية، حزنت عمليات الفلوجة ورسايا 
اخوته  مع  الشجاعة  صولته  صال  العبيدي(  عربه  )فأبو  عاشوراء 
املجاهدين لفك حصار القوات األمنية واحلشدية، لكثافة حتركات 
)داعش( واستمكاهنم من القنص البعيد وارسال املفخخات احلية 
والسيارات واهلمرات امللغومة باملوت، كان عليه ان يتقدم إليقاف 
ارتفعت  الداعيش  العدو  مع  تالمحه  وعند  املميت،  الزحف  هذا 
احلسني  أكرب  اهلل   � صوت  يتخللها  السامء  عنان  اىل  االنفجارات 
عند  وغضبه  وانفعاالته  صوته  يميزون  كانوا  اجلميع  انترص- 
القتال، ومل هتدأ عاصفة االنفجارات اال بعد ان انسحب )داعش( 
هروبًا قهقريا، ينهزمون كأهنم –قرقوزات- مضحكة. ولّوح البطل 

بيديه بعالمة  العبيدي((  ابو عربه  العبيدي )  )كاظم فالح رخيص 
النرص ورفع رايتي العراق واحلشد الشعبي عاليا.. وزحفت القوات 
لتدخل وتّطهر االرض من قذارات الوهابية والسلفية واخلونة. وابو 
عربة يواصل مالحقة املهزومني من )داعش( ليبعدهم اىل مسافات 
كبرية ال يمكن ان تصل اليها رصاصاهتم الغادرة.. وكانت بقايا من 
عصابات )داعش( االنتحاريني يرتبصون بكل بطل حشدي فكان 
قاومه وقتل مع  منه  يتمكن  مل  املرة، ولكنه  املفخخ من نصيبه هذه 
به  غدر   حني  فرحته  تتم  ومل  الداعشية..  البرشية  القنابل  من  ستة 
قناص لئيم عن بعّد فسّلم روحه الطاهرة عند غروب ليلة االربعاء 
ليكون شهيدا بكت عليه الرجال وشّيع سبع مرات . فقد شّيع يف 
بأهازيج  وشّيع  )الشجري(،  قريته  ويف  ليال  عفك  وقضاء  بغداد، 
والئية يف صباح عفك مرورا بمدينته الديوانية، ويف قضاء الشامية 
وتشييع مهيب مجع العوام والسادة يف ربوع مدينة سيد البلغاء وأمري 
املتقني النجف االرشف ليدفن فيها بعد ان تم سبع تشييعات مل ينلها 
شهيد قبله. فهي ليست اال حقيقة ذلك الرس يف رقم سبعة بحياته، 
الرقم الذي يعد االكثر عمقا من أي حقيقة وهو جيعل حياة رجل 
مرهونة كالنهر اجلاري به، فام يزال عطاؤه الثري جاريا، بكنيته التي 
يعتز هبا.. لذا اطلق عىل قرية ) الشجري( قرية الشهيد ) ايب عربه 
العبيدي(. ليكون يف بكاء قريته عليه كسقاء أرضها التي تتوسدها 
سبع سنابل حيملن اسمه برشف عظيم يشعرن بوجوده حيا يرزق 

بينهن أكثر مما حيسْن برحيله االبدي...  
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)عليه  كاحلسني  فذ  وقائد  كالطف  عمالقة  ثورة  امتالكنا  مع 
السالم(، وثروة مادية من نفط وغاز وزراعة وسياحة وغريها.. 
اال ان البلد الزال اسري التخلف والفساد ال ليشء سوى لسبب 
وكانت  احلسينية..  الثورة  يف  اإلصالح  طبيعة  فهم  عن  البعد 
االص��الح  فكر  عن  بعيدة  لسياسات  ال��والة  انتهاج  النتيجة 
واجلريمة  الفساد  أنواع  كل  من  علينا  وباهلا  لينعكس  احلسيني، 
ثورة  معاكس عن  باجتاه  دفعها  ما  ايضا  اخللقي، وهو  والتخبط 

اصالحية حقيقية.
إن الشعوب االوربية التي اختذت من كتابات )جان جاك روسو( 
انموذجا، أمتت إنجاز أهدافها متأثرة بمصلحيها، فكانت النتيجة 
احلسني  اإلم��ام  لنا  رسمها  التي  املبادئ  أما  التقدم،  يف  باهرة 
املجتمعات  صدور  يف  الفاعلة  املتقدة  واملشاعر  السالم(  )عليه 
العامل  توحد  أن  وسعها  يف  الطف  ثورة  خلفتها  التي  اإلسالمية 
بأرسه، وهي متتلك من عوامل اإلصالح والتجديد ما ال متتلكه 
السالم(  )عليه  ثورته  طبيعة  يف  نتمعن  فإن  أخ��رى،  ثورة  أي 
لوجدناها أول ثورة استطاعت مع قائدها ومفجرها أن تصبح 
عامال لتجميع األمة، فإذا كانت )صالة اجلمعة وخطبتها( عامال 
لتجميع عدة آالف فإن ثورة احلسني )عليه السالم( استطاعت 
أن جتمع املاليني يف وقت واحد، لكن طبيعة التعامل مع أهداف 
الثورة واالنشغال بقشورها دون االلتفات اىل )اللب واجلوهر( 

قائدها  باجتاه  تسري  وهي  املاليني  تلك  فيه  تتجمع  ملوسم  حوهلا 
ارقى  الشعب  فيها  يتنفس  بأيام  حمددة  موسمية  مراسيم  لتأدية 

القيم واسامها، فام بالنا إن كانت مجيع ايام السنة هكذا!.
الثورة  مع  تعاملنا  طبيعة  تقييم  إع��ادة  إىل  مجيعًا  يدعونا  االمر 
)عليه  اإلمام احلسني  وفهمها، ألن هدف اإلصالح يف وجدان 
بنفسه  التضحية  باجتاه  دفعه  ما  وهو  الشهادة  سبق  قد  السالم( 
أن  علينا  فإن  لذا  عليهم(،  اهلل  )رض��وان  واصحابه  بيته  وأهل 
هنتف يف وجه العامل وفيام بيننا بأنه )عليه السالم( املصلح قبل أن 

يكون املظلوم الشهيد.
نعيد  أن  أواًل  بنا  جيدر  بامتياز،  حسينيني  نكون  أن  أجل  فمن 
الثورة من  العمالقة، ففي هذه  بالثورة احلسينية  صياغة عالقتنا 
أن توحدنا وتنتشلنا من  ما بوسعها  املفاهيم واألسس واملبادئ 
واقعنا احلارض )املرتدي( واملستقبل )املخيف( الذي ال ينفك ان 
والضعف  العام  املال  ورسقة  والفشل  والفساد  بالتخلف  يرفل 
)ال��ث��ورة  خ��الل  م��ن  نستطيع  جديد  واق��ع  إىل  األع���داء  أم��ام 
احلسينية( اللحاق بمن سبقنا، ويف ذلك الوقت وحده نكون قد 
ضمنَّا )شفاعة احلسني( وشفاعة جده وأبيه وأمه البتول )عليهم 
السالم(، أما إذا اكتفينا بالشعائر فقط، فإنا نحينا جانبا هاما من 
ذلك  ويف  السالم(  )عليه  أجلها  من  استشهد  التي  املبادئ  تلك 

مظلمة للحسني املصلح الشهيد ولثورته.

أي���ن
ثورة الحسين       فينا؟
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شيخ الخطاطين في بابل..

الدكت��ور  ملهم��ة  المقدس��ة  العتب��ات 
»حسام الشاله« الحية في تنمية إبداعه 

شيخ الخطاطين في محافظة بابل اللقب الذي أطلقته عليه وزارة الثقافة 
واإلعالم عام ۲۰۱۲م، )السيد حسام علي عمران الشاله(, ولد سنة  ۱۹٤۲م 
في الحلة محلة الطاق, تتلمذ في المرحلة االبتدائية على يد الشـــيخ نجم 
في مســـجد القطانة 1956م, ودخل دار المعلمين االبتدائية وتتلمذ على 
يـــد الفنـــان المرحـــوم محمـــد علي شـــاكر عـــام 1958م, ثم تخـــرج من دار 
المعلميـــن االبتدائيـــة عـــام ۱۹٦۰م, وأكمل على يد األســـتاذ الكبير عبد الله 
السنجاري عندما استلم إدارة مركز األشغال اليدوية في مدينة الحلة سنة 
۱۹۷۳م وتتلمـــذ على يد األســـتاذ المرحوم صادق الـــدوري في الدورة التي 
أقيمـــت في بغداد دار إعداد المعلمين 
عـــام ١٩٧٤م واســـتأنف تعلمـــه على يد 
 نـــون فـــي الموصل 

َ
األســـتاذ يوســـف ذ

عـــام ۱۹۷۹م, وله العديـــد من المعارض 
فـــي داخـــل وخـــارج العـــراق وهـــو عضو 
نقابـــة الفنانين العراقيين وعضو جمعية 
الخطاطيـــن العراقييـــن وعضـــو جمعيـــة 
الرواد الثقافية المستقلة وعضو جمعية 
إحيـــاء تـــراث بابـــل وعضـــو هيـــأة اإلحياء 
والتحديـــث الحضـــاري, وقد تـــم تكريمه 
في مركز األشغال اليدوية اذ تم تسمية 
قاعة باسمه )قاعة حسام الشاله( في 
المركز, كما تم منحه شـــهادة الدكتوراه 
الفخرية لدوره في دعم الثقافة واالدب 
ونشاطه المعرفي واالنساني عام ٢٠١٩ 
م فـــي اربيـــل العراق, توجهنـــا الى داره 
العامرة واجرينا معه هذا الحوار الشيق:  
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يف  واألرسة  البيئة  أسهمت  كيف  االح���رار: 
التكوين الفني والثقايف لشيخ اخلطاطني يف بابل؟

يل  هيآ  َم��ن  مها  الدينية  والبيئة  االرسة  كانت 
كنت  وعندما  والثقايف,  الفني  التكوين  اسباب 
طفال اذهب لزيارة العتبات املقدسة مع والدي, 
املوجودة  االسالمية  والزخرفة  الكتابات  كانت 
حيث  كثريا,  تشدين  العتبات  هذه  ج��دران  عىل 
وعىل  اجل��دران  عىل  أرسمها  ان  اح��اول  كنت 

قصاصايت الورقية. 
االحرار:  من اكتشف موهبة اخلط عند استاذنا 

الشاله؟ 
فأين مذ كنت  أحٌد،  يّف  يكتشفها  مل  موهبة اخلط 
عناوين  عىل  وانتبه  باخلطوط  اهتم  كنُت  طفال 
عىل  املوجودة  االسالمية  والزخارف  الكتب 
جدران العتبات املقدسة واجلوامع واحلسينيات 
املرحلة  ومن  خطا,  وليس  رسام  اقلدها  وكنت 
كثريا,  يشجعني  اهلل(,  )رمحه  خايل  كان  االبتدائية, 

وحياول أن يساعدين عىل تقويم احلروف.
االحرار:  من هم اساتذتك الذين تتلمذت عىل 

ايدهيم؟
قوموين  الذين  الطفولة,  مرحلة  يف  اس��ات��ذيت 
 1956 القطانة  مسجد  يف  نجم  الشيخ  أوهل��م 
املساجد  يف  ادرس  االبتدائية  مرحلة  يف  فكنت 
واحلسينيات أثناء العطل الصيفية اما يف مرحلة 
عيل  حممد  األستاذ  باملرحوم  فتأثرت  املتوسطة 
معهد  يف  ي��درس  ك��ان  حيث  شعابث  شاكر 
املعلمني  دار  من  خترجي  وبعد  اجلميلة  الفنون 
االبتدائية تأثرت كثريا باألستاذ املرحوم عبد اهلل 
األشغال  مركز  إدارة  استلم  عندما  السنجاري 
وبكراسة  1973م  سنة  احللة  مدينة  يف  اليدوية 
وال  البغدادي  هاشم  حممد  اخلطاط  املرحوم 
زلت امترن عليها حتى تتلمذت عىل يد األستاذ 
املرحوم صادق الدوري يف الدورة التي أقيمت 
1974م  عام  املعلمني  إع��داد  ب��دار  بغداد   يف 
يف  ذنون  يوسف  األستاذ  يد  عىل  تتلمذت  كام 

املوصل عام 1979م.
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االحرار: ما هي الصعوبات التي يعاين منها فنان اخلط العريب؟
 يف احلقيقة, الصعوبات التي يواجها طلبة اخلط العريب هي ندرة 
األساتذة واملعاهد, فنأمل من احلكومة املركزية واملحلية االهتامم 

هبا وتطويرها خدمة ألبنائنا وحفاظا هلذا الرتاث العريق.

االحرار: كيف تقيم جتربة تالميذك؟ ومن هو األكثر بينهم تأثرا 
بكم وحمل فخركم؟.

نعم لقد اصبحت جتربتهم رائدة يف هذا املجال حيث ساروا اثناء 
بأعداد  أصبحوا  تالميذي  أن  احلال  وواقع  ايدينا  عىل  دراستهم 
أستطيع عدهم,  بفني ال  تأثروا  كبرية وطاليب مهكثريون والذين 
لكن ممكن ذكر اشهرهم, فمنهم اخلطاط حممد املحاوييل واألستاذ 

كريم العامري واألستاذ حيدر كاظم واألستاذ كريم احلسيني.
االحرار: تعد خمطوطات احللة من بني أهم ما يميز املدينة، كيف 
ترون العناية هبا؟ وهل تدعون إلنشاء مركز لدراسة املخطوطات 

يف جامعة بابل للعمل عىل حتقيقها واخراجها اىل النور؟
عىل  حت��وي  التي  امل��دن  أه��م  من  االن  احللة  مدينة  تعد  اكيد 
املخطوطات وذلك بسبب كثرة علامئها  وأدبائها, حيث كانت فيها 
املرجعية الدينية بزعامة الشيخ حممد بن ادريس العجيل )قدس(, 
وأن علامءها ألفوا الكثري من الكتب وتوجد مئات املخطوطات 
االختصاص  اصحاب  االخوة  وادعو  الشخصية,  خزاناهتم  يف 
هبذه  للعناية  مركز  النشاء  واالهلية  احلكومية  اجلامعات  يف 
اىل  واخراجها  وحتقيقها  عليها  واحلفاظ  النفيسة  املخطوطات 

النور لتعم الفائدة مجيع االجيال يف املستقبل. 
نادرة  بمخطوطات  احللية  األرس  من  العديد  حتتفظ  االح��رار: 
إىل  بإهدائها  يقوموا  أن  تؤيد  هل  احللة,  وادب��اء  لعلامء  وقّيمة 

املكتبات العامة؟
كم امتنى ان هتتم احلكومة املركزية واملحلية بإنشاء مركز خاص 
خاص  متحف  إجي��اد  عىل  تعمل  وان  والزخرفة,  اخلط  لتعليم 
احللية  البيوت  أكثر  التي موجوده يف  املخطوطات والكتب  هلذه 
للحفاظ عليها من التلف والرسقة والضياع كام حصل يف العهود 

السابقة. 
االحرار: ما هي أهم األعامل التي قمت بإنجازها؟ ومعارضك 

الشخصية؟
يف  واحلسينيات  املساجد  اكثر  وزخرفة  خط  يف  هي  اعاميل  اهم 
احللة مثل حسينية ابن إدريس العجيل احليل وحسينية ال علوش, 
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ومسجد  املصطفى  وحسينية 
ال  ومسجد  الدينية,  اجلامعة 
بخط  قمت  وكذلك  ال��رس��ول, 
مدح  يف  القصائد  م��ن  الكثري 
ال��س��الم(,  )عليهم  البيت  ال 
ومخسني  اربعة  كتبت  انني  كام 
احلاج  املرحوم  تأليف  من  كتابا 
حم��م��ود ح��س��ان م��رج��ان , وان��ا 
نسخة  خ��ط  ع��ىل  االن  ع��اك��ف 
اهلل,  شاء  ان  الكريم  القرآن  من 
العريب  للخط  أقمت معرضا  كام 
اإلرشاد  مركز  يف  1964م  سنة 
العريب  للخط  شخصيا  ومعرضا 
بغداد سنة 1999م ومعرضا  يف 
نقابة  يف  العريب  للخط  شخصيا 
املعلمني سنة 1974م وشاركت 
للخط  الرتبية  وزارة  معرض  يف 
1980م  سنة  بغداد  يف  العريب 
وشاركت يف كافة معارض نقابة 
الفنانني و اقمت معرضا شخصيا 
يف مقر نقابة املعلمني يف بابل عام 
يف  شخصيا  ومعرضا  1986م, 
عام  بابل  ف��رع  املوظفني  نقابة 
يف  شخصيا  ومعرضا    1987
وكرمُت  1998م  الفنانني  نقابة 
فنان  بلقب  وت��ّوج��ت  يومها 

مثل:  العراقية  املحافظات  يف  مشاركات  ويلَّ  الرائد  املحافظة 
وايضا  والساموة(  املقدسة  وكربالء  االرشف  والنجف  )احللة 
يل مشاركات عربية خارج العراق يف )تركيا وإيران وسوريا(. 

االحرار: ان امكن  أن تكلمونا عن  جملس الشاله الثقايف الذي 
يعقد يف  داركم؟

جملسنا الثقايف من اقدم جمالس مدينة احللة, مل يتوقف منذ سنة 
1940 وحلد االن حيث ورثته عن والدي واىل يومنا احلارض 
ادباء  ترتاده جمموعة من  اعتبارا من سنة 1962 وحلد االن.. 
العلمية  البحوث  فيه  وت��دار  الفيحاء  احللة  مدينة  ومثقفي 

والنقاشات العلمية  .  
حسام  االس��ت��اذ  الكبري  للخطاط  أخ���رية  كلمة  االح����رار: 

الشاله؟ 
يقتيض  وهل��ذا  رشي��ف  فن  العريب  اخل��ط  أن  األخ��رية  كلمتي 
للعاملني فيه أن يكونوا ملتزمني بام أمرهم اهلل تعاىل من اخللق 
القويم والدين السليم والتواضع احلميد والعمل املستديم وان 
االثر  هذا  لديمومة  املساعدة  يطلب  من  اىل  العون  يد  يمدوا 
الطيبة  الفرصة  هذه  التاحتها  )االحرار(  ملجلة  وشكرا  اخلالد, 
اإلمام  رياض  والعطاء يف  التألق  من  مزيدا  اهلل هلم  وأسال  لنا, 

احلسني ومناهله املرتعة، ومن اهلل التوفيق.
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دة بالـــوالء آلل البيت األطهار 
ّ

ة المتوق
ّ
علـــى تالٍل مرتفعـــة في منطقة التاجية بمدينـــة الحل

د األصغـــر ابن اإلمـــام علي )عليهما الســـالم( 
ّ

)عليهـــم الســـالم(، يقـــع مرقد الشـــهيد محم
 للمحبين الموالين للعترة الطاهرة.

ً
 قبلة

ّ
والمعروف بـ )بكر بن علي(، والذي يعد

المرقد الشـــريف، شـــهد في الســـنوات األخيرة، حركـــة عمرانية، لتوســـعته وتقديم الخدمات 
آلالف الزائرين الذين يفدون من داخل العراق وخارجه لزيارته والتبّرك به، وهو ما لمسته مجلة 
 )بكر بن علـــي( وإعمار مرقده 

ّ
)األحـــرار( خـــالل إجراء تحقيق مفصل عن حياة شـــهيد الطـــف

الشريف.

مرقد َبكر بن علي )عليهما السالم(

ِقبلُة المحّبين ونوٌر  شّع 
على مدينة الحّلة الفيحاء
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بدايًة، كان احلديث مع نائب األمني اخلاص للمزار الرشيف، 
يمثل  الرشيف  املزار  »هذا  قال:  الذي  حممد  عبد  أمحد  الشيخ 
املعروف  طالب(  أيب  بن  عيل  بن  )َبكر  الطف  شهيد  مرقد 
الدارمية  النهشلية  مسعود  بنت  )ليىل  وامه  االصغر،  ب�محمد 
التميمية( من ارسة ُتدين بالوالء ألهل البيت )عليهم السالم(، 
مها  ولدين،  عليه(  وسالمه  اهلل  )صلوات  ملوالنا  ولدت  وقد 
حممد االصغر املعروف ب� َبكر )ومعناه الفتى اليافع من اإلبل(، 
وعبيد اهلل، ووقد ذكر الشيخ املفيد )أعىل اهلل مقامه الرشيف( 
يف )االرشاد( قائاًل: )وحممد االصغر املكنى بايب  بكر وعبيد 
السالم(  »عليه  احلسني  االمام  اخيهام  مع  الشهيدان  ومها  اهلل  

بالطف، امهام ليىل بن مسعود الدارمية(.

التحاقه بالركب الحسيني

واقعة  يف  السالم(  )عليه  احلسني  بأخيه  االصغر  حممد  التحق 
املدينة  انُه خرج من  الطف، بحسب ما قاله عبد حممد، وقيل 

اإلمام  اخيه  من  االصغر  حممد  طلب  كربالء  اىل  الطريق  ويف 
احلسني )عليه السالم( ان يكون هَو أول من يستشهد بني يديه 
يف واقعة الطف، والروايات تقول إن بكرًا أول الشهداء الذين 

استشهدوا يف واقعة الطف.

 كيف وصل الى بابل؟

بعض  عند  حيوم  الذي  الغموض  »بخصوص  حديثه:  وتابع 
)عليهام  عيل  بن  َبكر  الشهيد  جسد  وصول  كيفية  يف  املوالني 
الطف؟  بابل وهو يف األساس من شهداء  إىل ارض  السالم( 
فهناك روايتان، األوىل: مضموهنا انه حينام برز بكر اىل ارض 
فاستشهد  املكان،  هذا  اىل  الفرس  به  فهامت  ُجرح؛  املعركة 
املنطقة  هذه  ان  هو  عليها  املعول  الثانية  والرواية  فيه.  ودفن 
استشهاده يف  بعد  )بني هنشل(، وقد أخذوه  أخواله  ديار  هي 
هو  احلايل  دفنه  مكان  يؤكد  ما  ولعّل  عندهم،  فدفنوه  كربالء 
العثور عىل صخرة اثرية قديمة بعد هدم املزار عام )1902م 

الشيخ أحمد عبد محمد
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� 1323ه�(، وال تزال موجودة اليوم، وقد اشار إليها الشيخ 
)هكذا  بقوله:  املعارف(  )مراقد  كتابه  يف  الدين  حرز  حممد 
ُنسب واشهر يف قطره لوجود صخرة بخط كويف منقط ترّصح 
باسمه ونسبه وسنة وفاته، وقد عثروا عليها عند جتديد قربه 
سنة )1323ه�(، ويضيف حرز الدين، ورأيت هذه الصخرة 
يف النجف االرشف حيث طلبت رؤيتها من سدنته فجاءوا هبا 
إلينا ونص كتابتها هكذا )بكر بن عيل بن ايب طالب اهلاشمي 
مات سنة واحد وستني للهجرة النبوية عىل مهاجرها الثناء(، 
عليها  الكتابة  معامل  وضوح  وعدم  الصخرة  لقدم  انه  ويظهر 
وبعد  اليوم  اما  صحيح،  بشكل  قراءهتا  تتم  مل  فأهنا  حينها 
االعتناء هبا وإبراز كلامهتا فقد وجد ان النص املكتوب عليها 
هو )هذا قرب بكر بن عيل بن ايب طالب اهلاشمي، وكان وفاته 

يف سنة ستني بعد اهلجرة النبوية عىل مهاجرها السالم(.

واقعة استشهاده

كان بكر بن عيل )عليهام السالم( من املقاتلني بني يدي أخيه 
أيب عبد اهلل احلسني )عليه السالم( واملنارصين واملدافعني عن 

حرم رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( حيث تذكر كتب التاريخ 
بأنه نزل يف يوم عاشوراء اىل أرض املعركة وهو يرجتز ويقول:

شيخي عيل ذو الفخار االطوِل
                                            من هاشِم اخلري الكريِم املفضِل

هذا حسني ابن النبي املرسِل
                                            عنه نحامي باحلسام املصقِل

تفديه نفيس من أخ مبجِل 
                                            يا ربُّ فامنحني ثواَب املنزِل

إعمار المرقد الشريف

تاريخ  عىل  ليقف  حديثه،  يف  اخلاص  االمني  معاون  ويستمر 
يقول:  حيث  هبا  مر  التي  االعامرية  واملراحل  الرشيف  املرقد 
إن »حادثة الصخرة التي عثروا عليها عند هدم املرقد وجتديد 
عبارة  قربه  وكان  للمرقد،  اإلعامرية  املراحل  بداية  متثل  بنائه 
املزار من كبار  البعض من خّدام  عن قبة وبناء بسيط، وينقل 
تم  املايض  القرن  ستينيات  ويف  صغرية،  قبة  كانت  اهنا  السن 
والثامنينيات  السبعينيات  عقدي  اىل  بنائها،  واعادة  القبة  هدم 
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والتي شهدت اعادة بنائها مرة ثالثة وتم اضافة إيوان للرجال 
ُأخذت  املباد،  احلكم  فرتة  وخالل  األروقة،  وبعض  والنساء 
هذه الصخرة اىل متحف العتبة العلوية بعد ان تم كشفها من 
العامة  االمانة  تشكلت  عندما   2007 عام  ويف  أزالمه،  قبل 
هي  واآلن  الصخرة  جلب  تم  جديد  كتشكيل  للمزارات 

موجودة عند القرب الرشيف.

الشكل الجديد للمرقد:

هندسية  تصاميم  ووضع  املرقد  هتديم  تم  2011م  عام  يف   
الشيعية  للمزارات  العامة  األمانة  قبل  من  جديدة  ومعامرية 
الرشيفة، واستمر العمل فيها اىل عام 2014 والتي شهد توقفًا 
ان  وبعد  البلد،  هبا  مر  التي  والظروف  املالية  االزم��ة  بسبب 
كانت املساحة الكلية تبلغ )1600( م2، اصبحت يف الوقت 
من  دونم  ثالثة  اىل  منها يصل  واملستغل  دوناًم،  الراهن )26( 
بينها الصحن واروقة اسرتاحة الزائرين، ومدرسة دينية وغرفة 
قبة  تعلوه  الرشيف  املرقد  وأصبح  األخرى،  وملحقاته  إدارة 

بارتفاع يصل اىل )17( مرتًا  القرآنية  باآليات  خرضاء مطّرزة 
وقطر )12( مرتًا، ومئذنتني بارتفاع )30( مرتًا.   

النشاطات والفعاليات الدينية

وثقافية  وتوعوية  دينية  »نشاطات  الرشيف  املرقد  إدارة  تقيم 
القادمني لزيارة مرقد بكر بن عيل )عليهام السالم(،  للزائرين 
التبليغ والتوجيه الديني واقامة صالة اجلامعة،  وتم ذلك عرب 
كذلك احلال يف شهر رمضان املبارك واقامة املحطات القرآنية 
املرقد  إدارة  توفر  وصفر  حم��رم  شهري  وخ��الل  والدينية، 
االجواء املناسبة للمواكب احلسينية املعزية حيث حتيي الكثري 
من املواكب احلسينية ذكرى فاجعة الطف يف مرقد بكر بن عيل 

)عليهام السالم( بكونه احد شهداء الطف«.
»املرقد  أن  الرشيف،  للمزار  اخلاص  األمني  معاون  ويلفت 
ويقصده  الزائرين،  حوائج  وقضاء  اإلهلية  بكراماته  معروف 
بزيارته  للترّبك  وخارجه  العراق  أنحاء  مجيع  من  املحبون 

وطلب احلاجة«.
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تأليف  ان  الكاتبة اإليرلندية »كارن أرمسرتونغ«،  أكدت 
كتاهبا »حممد )صىل اهلل عليه وآله(: سرية نبي االسالم«، 
اإلس��الم  عن  وحقيقية  واقعية  ص��ورة  لتقديم  هي��دف 

ورسول العظيم.
حياة  إل��ی  كتبها  أشهر  أح��د  يف  أرمسرتونغ  وتطرقت 
الكتاب  أصبح  وال��ذي  وآل��ه(،  عليه  اهلل  )صىل  الرسول 

األكثر مبيعًا علی مستوی الواليات املتحدة األمريكية.
وتروي أرمسرتونغ يف كتاهبا »حممد: سرية نبي اإلسالم«، 
حقيقة  عن  تكشف  أهن��ا  تزعم  بطريقة  النبوية  السرية 
الرسول صىل اهلل عليه واله، وتصحح الصورة املزيفة التي 

عرضها »سلامن رشدي« اإلحلادي للغرب.
اإلبراهيمية  للديانات  مقارنة  دراس��ة  الكتاب  ويضّم 
الثالث وحتدثت الكاتبة فيه عن تأثري الغرب علی املسلمني 

وتصحيح صورة اإلسالم املشوهة لدی الغربيني.
كتاب  أرمسرتونغ  كارن  أصدرت  أيضا  اإلطار  هذا  ويف 
»حممد: رسول لزماننا« يف 2006 حيث تطرقت فيه إلی 
حياة النبي صىل اهلل عليه واله، وسريته الرشيفة وهو جزء 
إلی حياة كبار  التي تطرقت  البارزة«  من جمموعة »احلياة 

الشخصيات التأرخيية.
اهلل  صىل  الرسول  حول  مؤلفاهتا  ثاين  الكتاب  هذا  ويعّد 
لنبيهم ورؤيتهم  عليه واله، ويروي طريقة فهم املسلمني 

جتاهه وكيف يؤمنون به ويقدسونه.
واله  عليه  اهلل  صىل  الرسول  أرمسرتونغ  كارن  ووصفت 
السيايس واإلجتامعي كام أكدت يف  الزاهد واملصلح  بأنه 

وصفه علی صفتي العقالنية واحللم.

كتاب حول السیرة النبویة.. 
 في أمريكا

ً
األكثر مبيعا

زار وفد من قسمي االعالم والعالقات يف العتبة احلسينية املقدسة 
للتباحث بشأن  العاصمة بغداد،  العربية يف  سفارة مجهورية مرص 
ترتيبات زيارة شيخ األزهر اىل العراق، وتقديم مقرتحات مشاريع 

وأطر تفاهم عىل املستويني اإلعالمي والثقايف.
ورّحب السفري املرصي وليد حممد اسامعيل بوفد العتبة احلسينية، 
العراق،  يف  اخوهتم  جانب  اىل  املرصي  الشعب  وقوف  مؤكدًا 
لغرض بحث مشاريع  املختصة  اجلهات  ملفاحتة  استعداده  ومبديًا 
والثقايف،  االعالمي  اجلانبني  يف  الزائر  الوفد  محلها  التي  التعاون 

وذلك بحسب الضوابط الدبلوماسية املعتمدة.
من جهته قال مدير قسم اإلعالم يف العتبة احلسينية املقدسة عقيل 
الرشيفي: »استفهمنا يف لقائنا بالسفري املرصي وليد حممد اسامعيل 
العراق،  اىل  هبا  القيام  املزمع  األزه��ر  شيخ  زي��ارة  تفاصيل  عن 
باإلضافة اىل طرح مقرتحات ملشاريع تعاون يف اجلانبني االعالمي 
وإقامة  والزيارات  اخلربات  بتبادل  يتعلق  ما  وخاصة  والثقايف، 

األنشطة املتبادلة يف البلدين الشقيقني«.
نشاطات  أه��م  عن  م��وج��زًا  رشح��ًا  »قّدمنا  الرشيفي  وأض��اف 
ومشاريع العتبة احلسينية املقدسة يف املجاالت اخلدمية والصحية 
قسم  يصدرها  التي  املطبوعات  لبعض  استعراض  مع  والرتبوية، 
كافة  يف  احلسينية  العتبة  ونشاطات  مشاريع  بنرش  وهتتم  االعالم 

املجاالت«.
مؤكدًا بأن »أمهية مثل هذه الزيارات واللقاءات تكمن يف توحيد 
املستمر واملثمر  التعاون  الرؤى وخلق حالة من  الصف وتقريب 

مع االخوة املرصيني يف جمايل االعالم والثقافة«.

وفد إعالمي من العتبة الحسينية يزور 
السفارة المصرية في بغداد
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أشادت صحيفة »ناشيونال« اإللكرتونية العاملية، بتصّدر 
املقدسة  كربالء  وع��ن  عمومًا  العراق  عن  فنية  أع��امل 

خصوصًا، ملبيعات دارّي نرش ومزادات عامليني مؤخرًا.
وقالت الصحيفة يف تقرير هلا، إن »حادثة  العراق تصدرت 
قائمة املبيعات لدارّي )كريستيز( و)بوهنامز( العامليتني يف 
اململكة املتحدة«، مضيفًة أن »الدارّين قّدمتا أعاماًل لفنانني 
عراقيني خالل موسم اخلريف احلايل، بينهم جواد سليم، 
وفائق حسن، وضياء العزاوي، وكاظم حيدر، والتي تم 

جتميعها خالل ستينيات القرن املايض«.
ب�  املعنّونة  اللوحة  كان  املجموعة  »نجم  أن  التقرير  وأّكد 
)ملحمة الشهيد( لعام 1963م، واخلاصة بالرسام )كاظم 
حيدر(«، مبينًا أن »هذه اللوحة تتحدث عن معركة كربالء 

اخلالدة«.
وأشارت صحيفة »ناشيونال« اىل أن »هذه اللوحة القامشية 
توفر عرضًا )أكثر حرية( من العديد من اللوحات الثابتة 
واملثرية، حيث  املرئية  الفرشاة  السلسلة، عرب رضبات  يف 
إىل   )25000( بمبلغ  سعرها  )كريستيز(  دار  ق��ّدرت 

)35000( جنيه إسرتليني«.

قالت وزارة الثقافة والسياحة واآلثار العراقية، اخلميس، 
الئحة  عىل  املقدسة  احلسينية  الشعائر  إدراج  تدرس  أهنا 

الرتاث العاملي يف اليونسكو. 
وذكرت الوزارة يف بيان إن »ذلك جاء خالل لقاء الوزير 
حسن ناظم بمكتبه الرسمي اليوم مدير مركز الدراسات 
القرييش   عزيز  األمري  عبد  احلسينية  العتبة  يف  والبحوث 
والوفد املرافق له، وجرى خالل  اللقاء الذي حرضه مدير 
عام دائرة العالقات الثقافية فالح حسن شاكر بحث سبل 

التعاون وتعزيز الرشاكة مع العتبة احلسينية املقدسة«.  
سعي  الثقافة  وزير  مع  ناقش  الزائر  »الوفد  ان  واضاف 
احلسينية،  واألشعار  )ال��رّدات  ُعنرصي  إلدراج   املركز 
عىل  املقدسة(  العتبات  يزّين  الذي  الكربالئي  والكايش 

الئحة الرتاث العاملي غري املادي يف اليونسكو«.
ال��وزارة  »استعداد  البيان  بحسب  الثقافة  وزي��ر  وأك��د 
زيادة  إمكانية  »مناقشة  مقرتحًا  املركز«،  مع  للتعاون 
املختصة  اللجان  مع  املادي  غري  الثقايف  املوروث  عنارص 
العراق  وان  خاصة  اليونسكو،  الئحة  ضمن  وإدراجها 
أجل محايتها  العنارص من  الكثري من هذه  بامتالكه  يتميز 

واحلفاظ عليها كموروثات شعبية«.
وتابع البيان انه »يف هناية اللقاء اتفق اجلانبان عىل رضورة 
املجال   هذا  يف  واجتامعات  مشرتكة  عمل  ورشات  عقد 
من اجل احلفاظ عىل موروثنا الثقايف غري املادي ومحايته«.

ملحمة الشهيد.. لوحة فنية عن 
معركة كربالء الخالدة تتصدر 
معروضات دار مزادات عالمية

وزارة الثقافة تدرس إدراج “الشعائر 
الحسينية” على الئحة التراث العالمي
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تربية  يف  كبريًا  دورًا  لأبوين  أن  منا  واحد  كل  عىل  خيفى  ال 
عىل  امللقاة  املسؤوليات  أكرب  من  الدور  هذا  وُيعدُّ  األبناء، 
عاتقهام يف احلياة فهي واجب انساين وديني، ووفق األساليب 
تكوين  يتم  واألبناء  األبوين  بني  العالقة  توثق  التي  الرتبوية 
من  واحد  كل  يبقى  لكن  األبناء،  لدى  القويمة  الشخصية 
جانب  يف  يصيب  قد  معصوم  غري  إنسان  جمرد  هو  األبوين 
معني من جوانب الرتبية السليمة وقد خيطئ، مما جيعل االبن 
يكتسب بعض السلوكيات واألفكار املغلوطة وجيهل بعض 
إىل  له، ولو وصلنا  لبناء مستقبل صالح  املقومات األساسية 
اللوم  نلقي  أن  املعقول  من  فهل  االخفاق  من  املرحلة  هذه 
ومن  األخطاء  أشد  من  يعد  فهو  ذلك  قلنا  إذا  آبائنا،  عىل 
يصبح  عليهم  اللوم  نلقي  لو  ألنه  الضالة  املعتقدات  كبائر 
االنسان يف حينها جمرد أداة منفذة ال يمتلك وجودا له، فمن 
الطبيعي جدًا ان يكتسب اإلنسان يف مراحل حياته سلوكيات 
جيدة وأخرى مغلوطة لكن عندما يصل إىل مرحلة اإلدراك 

مسار  يغري  ان  فيستطيع  لديه  القويم  التفكري  دائرة  وتكتمل 
حياته نحو األفضل، فاإلنسان هو املسؤول األول عن قيادة 
اهلل  ألنه  الصواب،  ج��ادة  إىل  للوصول  وإصالحها  حياته 
سبحانه وتعاىل منح االنسان العقل الذي يستطيع به ان يميز 
بني اخلطأ والصواب وما دام العقل هو البذرة الصاحلة التي 
إىل تطوير  ان يسعى  إذن عليه  تعاىل هبا عىل اإلنسان  َمنَّ اهلل 
واألخالقيات  الثقافات  من  اهلائل  بالكّم  وتزويده  عقله 
الذي  الوعي  من  العليا  الدرجة  إىل  ليصل  السليمة  واملبادئ 
األفضل  نحو  وقيادهتا  شخصيته  تغيري  خالله  من  يستطيع 
بداًل  مشكالته  ومواجهة  املسؤولية  بحمل  يتكفل  أن  وعليه 
من أن يلقي هبا عىل عاتق اآلخرين أو يلقي اللوم عىل والديه، 
طاقات  من  يمتلكه  بام  بنفسه  نفسه  يصنع  َمْن  هو  فاإلنسان 
كبرية ومتميزة عن سائر الكائنات وهبها اهلل تعاىل له ليصل 

إىل درجة من الرقي املجتمعي يف احلياة. 

مصطفى الحداد

ْن يصنع 
َ

اإلنساُن هو م
ه بنفسه
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حاولُت أن أعدك صديقًا يل يا زوجي. ولكن فشلت، فانت 
جعلتني  من  وأن��ت  واستملكته،  قلبي  دخل  شخص  أول 
أتذكر  وكلام  ديني،  وفروع  أصول  وعّلمتني  احلياة،  أحب 
تعابري وجهك أتذكر والديك فيزداد حنيني هلام، الهنام سبب 
وجودك باحلياة. اعلم إنني كنت عىل خطأ معك، حني تركتك 

وجعلتك حزينًا. وبنفس الوقت ال استطيع ان ابعد عن رايس 
فكرة زواجك بأخرى، فانت حلمي اجلميل الذي اغفو كل 
ليلة عىل امل عودتك. اآلن علمت إن تلك السنوات كانت 
أع��ذرك  ذل��ك  وم��ع  اصعب،  وال��ق��ادم  حيايت  أي��ام  اصعب 
وأمتنى لك من كل قلبي اخلري وعيّل ان أحتمل نتيجة أخطائي 

وغروري يف تركك.

اهم  من  االثاث  وتلميع  الغبار  تنظيف  ان  االثاث:  تنظيف   -6
االتربة  جتمع  كون  االجيابية  بالطاقة  ينعم  منزل  لتحقيق  السبل 

يسبب احلساسية واالمراض .
7- تنظيف املرايا: احريص عىل تنظيف املرآة بامء الورد اسبوعيا 
لتجديد  عجيبة  بطريقة  الورد  ماء  ويساعد  الطاقة  تعكس  كوهنا 

طاقة املكان .
الروائح  من  للكثري  املنزل  يتعرض  والبخور:  العطور   -8
بالتايل عليِك  املطبخ قريبا من مكان اجللوس  اذا كان  خصوصا 
طاقة  تسبب  التي  العطور  كذلك  واملسك  بالعود  دائام  تعطريه 

اجيابية اليوم كعطر الالفندر وعطر الورد والياسمني .
9- تنظيف الصحون: تراكم الصحون املتسخة يف املطبخ يساعد 
عىل مجع البكرتيا واحلرشات اضافة ملنظرها غري اللطيف لذلك ال 

تدع الصحون تبقى ليلة كاملة متسخة .
احب  ال  السيدات  من  الكثري  تقول  والليمون:  املاء  غيل   -10
تقول  واخ��رى  كاملستشفى  يصبح  البيت  كون  التعقيم  روائ��ح 
طريقة  اليِك  الباهظة  اجلوية  املعقامت  لرشاء  االموال  امتلك  ال 
طبيعية لتعقيم اجلو واملنزل من الفايروسات اغيل املاء  مع اخلل 
النار  عىل  ودعيهم  البحري  امللح  من  والقليل  الليمون  ورشائح 

سيبدأ البخار يعلو  حينها سينترش يف املنزل ويعقمه.
وطاقته  املنزل  حيوية  جتديد  يف   كثريا  ستساعد  النصائح  هذه   
االجيابية واالهم من ذلك ذكر اهلل عز وجل وقراءة القرآن الكريم 
فال يمكن لإلنسان ان حيصل عىل راحة واطمئنان يف منزله دون 

ذكر اهلل لذا احريص عىل فتح سورة البقرة كل يوم  .

أثناء  الطفل  عىل  للوالديِن،  الغضب   نصيحٌة: 
أقل  فيظهر  بالتوتر  ويصيبه  فهمه  يّؤخر  الدراسة 
من مستواه الطبيعي. إذا بدأت بالغضب فتوقف، 
أعصابنا  نفقد  ضده.  ملاذا  ال  ألجله  تعمل  فأنت 
برسعة مع أوالدنا ؟. لنتذكر أن استيعاهبم أقل من 
الكبار، وحيتاجون  اىل الصرب وتكرار املحاولة.. 
عّود  عنا.   ويبعدهم  يرضهم  رصاخنا  أن  لنتذكر 
طفلك عىل أدب احلديث واالستامع واحرتام آراء 
معه  تكلمت  إذا  إال  لن حيدث  اآلخرين، وذلك 
هبدوء وسمعت آراءه وتعويده أن يسمع أكثر مما 
يتكلم فالسمع يدّل عىل رّقي املتحدث واحرتامه 
ال  وجهه  عىل  ابنك  ترضب  األخرين،  ال  آراء 
ترضبه بعد وعدك بعدم الرضب، كي  ال يفقد ثقته 
فيك.  متتع بأبنائك وهم صغار فسوف متر األيام 
برسعة ولن يبقي لك من براءهتم وطفولتهم إال 
مازحهم  معهم  اضحك  العبهم  ذكريات  جمرد 
التعليم  واجعل  بينهم  كطفل  كن  معهم،  اخرج 
ابنك  واللعب.  انشغالك عن  اللهو  مع  واألدب 
يف صغره  سيجعله يتجه إىل من يستمع إليه خارج 

أسوار األرسة، وغالبا ما يكونون وباال عليه.

 الطاق���ة االيجابية 
ُ
تجدي���د

ف���ي المن���زل ) 2-2 ( 

قصة أسرية

شفاء طارق الشمري 

وقفة
ت��رب��وي��ة   
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يف االنتظار

دعني أمحل عنك أوزار الوقت، فلست أطيق 
صرب الفراق بعد اآلن.. دعني أنظْر إليك حلظة 

واحدة. 
من  سيل  الِعذاب..  لكلامتك  اشتاق  كم  آٍه.. 

اللهفة جيرفني.. أين ألقاك؟!
أال  الُبعد،  هذا  مَل  قلبي..  تسكن  أنك  أعرف 

تقرتب أكثر؟! 
ببياض العني.. سأحمو املسافة بيننا وأسرتيح.. 
يف  قدميك  م��وط��ئ  إىل  ال��ط��ري��ق  سأخترص 
أرض القلب.. أتسمع دقاته؟! إهنا خطواتك 

نحوي.. أعلم ذلك.
يفرح  ال  قربك،  إال  الراحة  يعرف  ال  حُمّبك 
يبرص  بغيبتك، ال  إال  إال بحرضتك، ال حيزن 
إال بنورك. ال يعرف دلياًل إليك إال بك، وال 

شفيعًا لديك إال أنت.. يا وجيها يف الدارين.
زائاًل  العيون،  بني  ماثاًل  فأراك  استفيق  متى 

عنك غبار الظنون؟! 
أهيا املرجتى يف الغمرات، املؤمل يف اللهوات، 
عافية  نفيس  سأَهُب  النجاة..  إىل  به  املنتهى 
قلبي  سأمتحن  اصطبارك،  ونعمة  انتظارك 
الغياب، ولكن هل إىل حضوٍر  بتحّمل عبِء 

وعد، وهل إىل وجٍد فتور؟!
عجبُت أليام متّر بال عودتك، ولساعات تدور 
عىل غربتك، عجبت لشمس تراك وال حتتجب 

خجاًل من طلعتك..!

خطواتك نحوي

االكتئاب واحلزن واالمل واملعاناة سببها رفض االنسان للاميض، أما 
امللل  أما  املستقبل،  رفضه  فسببه  والفزع  والرعب  والقلق  اخلوف 
احلاالت  فكل  للحارض،  اإلنسان  رفض  فسببه  والعجز  والكسل 
القبول  وعكسه  )الرفض(  سببها  االنسان  هبا  يمر  التي  النفسية 
ِسٌن َفَلُه َأْجُرُه ِعنَد َربِِّه َواَل  ِ َوُهَو حُمْ والتسليم، {َبىَل َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه هلِلّ

َزُنوَن )البقرة/112(}. َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم حَيْ

انجازات  عىل  يطلع  اسامعيل(  حممد  )وليد  املرصي  السفري 
 )200( من  أكثر  اص��دار  متصفحا  املقدسة  احلسينية  العتبة 
واالجتامعية  اخلدماتية  الصعد  بكافة  اخل��اص  م��رشوع��ا، 

والفكرية واهلندسية والعمرانية للعتبة املقدسة.
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َمْد َ محُ
عالقة الإميان بامل�صلح العاملي

يعترب االيامن بحتمية ظهور املصلح الديني العاملي 
األرض  كل  يف  العادلة  اإلهلية  ال��دول��ة  وإق��ام��ة 
األدي��ان،  مجيع  بني  البارزة  االش��رتاك  نقاط  من 
إّنام هو يف حتديد هوية هذا  بينها  فيام  واالختالف 
أهداف  مجيع  حيقق  الذي  العاملي  الديني  املصلح 
)د.  استعرض  وقد  السالم(.  )عليهم  األنبياء 
من  ااُلوىل  الستة  األبواب  يف  خان(  مهدي  حممد 
الستة  األديان  آراء  األبواب(  باب  )مفتاح  كتابه 
املعروفة بشأن ظهور النبي اخلاتم )صىل اهلل عليه 
أن  وبنّي  املنتظر  العاملي  املصلح  بشأن  ثم  وآل��ه( 
كلَّ دين منها برّش بمجيء هذا املصلح اإلهلي يف 
وينهي  العامل  ليصلح  الزمان  آخر  يف  أو  املستقبل 
للمجتمع  املنشودة  السعادة  وحيقق  والرش  الظلم 
النجفي  املرعيش  اهلل  آية  عنه  نقله  )وقد  البرشي، 
-621  :29 احلق  إحقاق  )ملحقات  كتابه  يف 
الطهراين  بزرك  آغا  ايضا  نقله  وكذلك   ،)622
 :21 الشيعة  تصانيف  اىل  )الذريعة  كتابه  يف 
5267/319(، كام حتدث عن ذلك املريزا حممد 
بشكل  األب��واب(  )ذخ��رية  كتابه  يف  االسرتبادي 
تفصييل، ونقل طرفًا من نصوص وبشارات الكثري 

من الكتب الساموية ملختلف األقوام بشأنه..

األلف إىل الياء خُتفي نفسها خلف وشاح احلياء خجاًل أن خُتفق يف 
وصفك )حممد(..

أمجل بيٍت شعري يف أقالم الشعراء و أعظُم نٍص يف أنامل الُكتاب.. 
الرسامون رساًم  لُه  أنحنى  ما  )مدينًة خرضاء( وأرقى   رسم أسمه 

ساعاٍت و أيام.. 
أفضُل مشهٍد ُسلطت عليه االضواء ووقف ُيصفُق له االنام..

أفواه  يف  حٍق  كلمُة  السامء..  ملُك  و  اإلهلية  الرمحة  قصيدُة  حممٌد 
الصادقني، وحرف ُخبٍز يف بطون الفقراء.. 

مثل نيزٍك هرب من حرب الكواكب و النجوم لُِييضء األرض..
اكتامل  لليلة  املالئكة يف  كتسبيُح  الربية، هو  أحيا  الذي  الغياث  هو 

القمر انبهارا بام خلق اهلل من مجال..
القرآُن الناطق، و النبُي الرؤف الذي ختتم بآثار احلصري عىل خديه 

وعانقت أناملُه إيدي األطفال خاتًم من ذهب. 
امُلضيئة  الزهور  هو  الغيوم،  من  بُِمحارٍة  اهلل  ظللها  التي  اللؤلؤة 

بالسالم التي تناثرت من البساط بني مكَة و األقىص. 
حيُث  هلل  ُشكرًا  لكن  أنا،  أصفُه  أن  وحاشى  اهلل  خلق  ما  أجُل  هو 

ِولدُت حممدية..
تبارك عيل اهلاليل
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ا وجماالاً  بني االأم�س واليوم: منطقة ما بني احلرمني ال�صــريفني يف كربالء املقّد�صــة، تزداُد األقاً

بربكاِت �صــيد ال�صــهداء واأخيه �صاقي عطا�صى 

كربالء )عليهما ال�ّصالم(.




