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شريعة الصوم

صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام  :مجلة االحرار

�ضراحك يرعبهم
ُ

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

«فكد كيدك ،واسع سعيك ،وناصب جهدك ،فو اهلل ال تمحو
ذكرن�� ��ا ،»..الديمومة في قول الس�� ��يدة زينب (عليها الس�� ��ام)
وتجلجل أمام دعاة
مس�� ��تمرة بالصداح أمام «يزيد» كل عصر
ُ
هدم أضرحة األئمة (عليهم الس�� ��ام) أصحاب الهجمة الشعواء
التي لم يبرحوا فيها الى الركود او مجانبتها؛ بل وصلت بهم
االحقاد على تجديدها.
فيا أيها الضريح االش�� ��م اّنك راعبهم ،منذ األمس الذي هدموا
فيه القبر وساووه باألرض وامر عليه بأن ُيحرث ،ثم أمر أن
ُيحرث ،ولكن!!! لم ُيرد لتلك االحقاد إال أن تفنى وتغور.
مر الزمان تتجدد مس�� ��اعيها إلخماد
كأن ض�� ��راح أعدائه على ِّ
الرمل من
لكن
ص�� ��وت الحقيقة أن تدفنه في عف�� ��ر التراب!!!َّ ،
َ
على ارض كرباء مرتل« :ال اعطيكم بيدي إعطاء الذليل وال
افر فرار العبيد.»..
ُّ
يتجاهلون رواي�� ��ات صحيحة تتواتر عن الرس�� ��ول المصطفى
(صلى اهلل عليه وآله وس�� ��لم) واألئمة األطهار (عليهم السام)
إنما تؤكد على عمارة المراقد واالهتمام بها والحفاظ عليها
فقد روي عن أمير المؤمنين علي (عليه الس�� ��ام) عن الرسول
(صلى اهلل عليه واله وس�� ��لم) ف�� ��ي حديث طويل يقول« :يا علي
م�� ��ن َعّمر قبورك�� ��م وتعاهدها فكأنما أعان س�� ��ليمان بن داود
(عليه الس�� ��ام) عل�� ��ى بناء بيت المقدس ،وم�� ��ن زار قبوركم
ع�� ��دل ذلك له ثواب س�� ��بعين حجة بعدد حجة اإلس�� ��ام وخرج
من ذنوب�� ��ه حتى يرجع من زيارتكم كيوم ولدته أمه فابش�� ��ر
وبش�� ��ر أولياءك ومحبيك من النعيم وق�� ��رة العين بما ال عين
ّ
رأت وال أذن س�� ��معت وال خطر على قلب بشر» ( -بحار األنوار
– العامة المجلس�� ��ي – ج  – ٣٣الصفح�� ��ة  ،)٥٥وهذه الغبطة
والمكانة المتميزة للعتبات المقدس�� ��ة في قلوب المس�� ��لمين لم
ت�� � ِ
�أت من فراغ وإنم�� ��ا جاءت بلح�� ��اظ األدوار التي مثلتها على
مختلف العصور وفي شتى المجاالت والمستويات.
حسين النعمة

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

هاتف املجلة 07435000170
وات �ساب 07435004404
اإلشراف العام
طالب عباس الظاهر
رئيس التحرير
حسين النعمة
مدير التحرير
علي الشاهر
سكرتير التحرير
قاسم عبد الهادي
هيأة التحرير

حيدر عاشور  -حيدر السالمي
ضياء االسدي

المراسلون
حسنين الزكروطي
أحمد الوراق  -فالح حسن
نمير شاكر

التصميم واالخراج الفني
علي صالح المشرفاوي
حسنين الشالجي  -ياس خضير الجبوري

االشراف اللغوي
عباس الصباغ

االرشيف
ليث النصراوي

الناشر اإللكتروني
محمد حمزة

التنضيد اإللكتروني
حيدر عدنان  -علي سالم

التصوير
وحدة التصوير
المشاركون في هذا العدد
مهدي هالل الكربالئي  -سعد سلمان
إيناس الموسوي

ممثل «المرجعية العليا» محذرا:
من دون عِ لم ال يوجد عمل صحيح
حذر ممثل املرجعية العليا واملتويل الرشعي للعتبة احلسينية
املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي ،من العمل
يف اجلوانب األرسية واالجتامعية واالقتصادية من دون
ِعلم.
ٍ
كلمة له ألقاها يف حفل أقيم
وقال سامحته يف جانب من
لعدد من خرجيي الدورة الفقهية داخل الصحن احلسيني
الرشيف:
«إن من األمور التي نحتاج فيها للعالج والتوجه ،هو
أن نستشعر مجيعا بأمهية العلم والثقافة والفكر واملعرفة
يف حياتنا ،ففي كثري من األحيان نعطي أمهية أكرب ألمور
أدنى يف حياتنا ،هي أدنى من قيمتها من العلم واملعرفة
والثقافة ،وهذا يتجىل يف يشء من االهتامم باجلانب الثقايف
والفكري».
وأضاف« :خطورة عدم الشعور هبذا اجلانب يف حياتنا أكثر
سلبية ورضر ًا عىل أنفسنا واملجتمع».
وأكد سامحته:
أن «األساس املهم الذي نبني عليه النجاح ورضا اهلل تعاىل

ورضا اإلمام احلسني (عليه السالم) ،هو أن نشعر وهنتم
بالعلم واملعرفة ونعمل فعال عىل أن نتزود هبذا السالح
يف حياتنا ،لذلك فإن قيمة عملنا يف اجلانب االقتصادي
واالجتامعي واألرسي ال بد أن يكون أساسه العلم واملعرفة
«.
وأضاف سامحته «من دون علم ليس هنالك عمل صحيح،
ويؤدي للوقوع يف متاهات الضالل والريب ،وأن أي حركة
لإلنسان البد أن تكون نابعة عن علم ومعرفة «.

جامعة الزهراء عليها السالم

تقيم مهرجان
(بين التهجد والشهادة)
أقامت جامعة (الزهراء عليها السالم) للبنات التابعة
للعتبة احلسينية املقدسة ،مهرجاهنا األول (بني التهجد
والشهادة) ،إحياء لذكرى استشهاد أمري املؤمنني (عليه
السالم) التي تتزامن مع ليايل القدر املباركة.
وقال مساعد رئيس اجلامعة للشؤون العلمية الدكتور
(زه��ري حممد ع��ي) إن « اجلامعة تقيم ه��ذا املهرجان
األول ضمن نشاطاهتا العلمية واألكاديمية والرتبوية ،إذ
استثمرت ذكرى مناسبة استشهاد يعسوب الدين اإلمام
عي (عليه السالم) لتسليط الضوء عىل شخصيته وآثارها
جملة االحرار اال�سبوعية
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الرتبوية والنفسية ،ونقل الصورة األكاديمية للعامل
اإلسالمي ،انطالقا من جامعة الزهراء (عليها السالم)».
فيام نّبني معاون رئيس قسم الشؤون الدينية يف العتبة
احلسينية املقدسة فضيلة الشيخ ع��ي ال��ق��رع��اوي يف
حمارضته التي ألقاها يف اجلامعة ،دور اإلمام عي (عليه
السالم) يف إرساء تعاليم الدين اإلسالمي الذي يتجسد
باإلنسانية ،إىل جانب شخصيته وأثرها يف املجتمع،
باعتبارها أعىل وأسمى شخصية جتسدت فيها كل تعاليم
اإلسالم احلنيف».

العتبة الحسينية تحقق تقدما ً كبيراً
بـمستشفى الجهاز الهضمي في كربالء

بتوجيه من ممثل المرجع االعلى السيد
علي الحسيني السيستاني (دام ظله
الوارف) ..العتبة الحسينية المقدسة
تهدي ذوي االحتياجات الخاصة «كراسي
كهربائية متحركة».

ذكر قسم املشاريع اهلندسية التابع للعتبة احلسينية املقدسة :أن «كوادر
التنفيذ املبارش حتقق تقد ًما كبري ًا بمرشوع مستشفى اجلهاز اهلضمي الواقع
يف حمافظة كربالء املقدسة حي الغدير».
ويف األثناء ،تعمل العتبة احلسينية املقدسة عىل بناء عدة مستشفيات يف
عدد من املحافظات العراقية هبدف تقديم اخلدمات الطبية للمواطنني.
وأعلنت العتبة احلسينية املقدسة ،الثالثاء 12 ،نيسان 2022 ،افتتاح
أول «وحدة الطوارئ» يف العراق خمصصة ملرىض األورام الرسطانية يف
مؤسسة وارث الدولية.
كام كشفت اخلميس 14 ،نيسان 2022 ،حتقيق نسب إنجاز متقدمة يف
رابع أكرب مرشوع بالرشق األوسط نفذته العتبة احلسينية لعالج األطفال
املصابني باضطراب التوحد.
ويأيت هذا يف إطار اخلدمات الطبية املجانية التي تقدمها العتبة احلسينية
املقدسة للمرىض من خمتلف حمافظات العراق للتخفيف عن كواهلهم من
تكاليف إجراء العمليات اجلراحية.
وتقول العتبة احلسينية إن دور مؤسساهتا الصحية هو دور مكمل جلهود
اجلهات الصحية املعنية يف املحافظة يف تقديم أفضل اخلدمات الطبية
للمرىض ،وفق ًا للمتويل الرشعي الشيخ عبد املهدي الكربالئي يف حديث
له يعود خالل حفل افتتاح مستشفى زين العابدين.
ومنذ بدء جائحة كورونا وإىل اآلن ،أنشأت العتبة احلسينية  19مركز ًا
ومستشفى يف خمتلف حمافظات العراق إلنعاش املصابني هبدف دعم
ً
جهود وزارة الصحة يف مواجهة جائحة كورونا.

العتبة الحسينية المقدسة تعلن االنتهاء من
تأهيل مركز طبي لمعالجة مرضى السكري
والغدد الصماء في كربالء وسيقدم خدماته
مجانا لكافة مراجعيه.

التخصصية في
ّ
مؤسسة وارث األنبياء للدراسات
ّ
النهضة الحسينية التابعة للعتبة الحسينية
المقدسة تتعهد بطباعة مؤلفات المرجع
الراحل لطف الله الصافي الكلبايكاني (قدّ س
س ّره).
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صـــدى الجمعة

ٌ
وقفات عندَ خطاب منبر الجمعة المبارك
بقلم  :طالب عبا�س الظاهر

إن مطلب تغليب املصلحة الوطنية العليا عىل املصالح
احلزبية والفئوية والشخصية الضيقة يف خطاب املرجعية
الدينية العليا الذي كان و ما يزال بل وسيبقى أهم املطالب
التي ينادي هبا هذا اخلطاب ،وقد تكرر هذا املطلب املهم
واحليوي ،وأعيد التأكيد عليه مرارا وتكرارا وكلام حانت
فرصة للتذكري به من اجل بدء عملية اإلصالح يف العملية
السياسية وفق رؤية وطنية.
وكذلك كانت الدعوة عرب هذا اخلطاب للسياسيني عامة
ومن مجيع الكتل عىل حد سواء ملراعاة هذا املطلب ..ملا
يمثله وينطوي عليه مثل هذا األمر من رضورة ملحة لبدء
العمل اجلدي املسؤول الذي يصب أوال واخري ًا يف مصلحة
العراق والعراقيني كل العراقيني ،وابعاد املخاطر واخلسائر
املحتملة املرتتبة عىل أي تأخري يف عملية تشكيل احلكومة..
ولإلرساع يف تقديم اخلدمات العامة للمواطنني ،ومن ثم
لصنع مستقل البلد واألجيال القادمة.
ففي اخلطبة الثانية لصالة اجلمعة بإمامة الشيخ عبد املهدي
الكربالئي دامت توفيقاته يف  5رجب األصب1431 /ه�،
جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2022م
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املوافق 2010/6/18م جاء يف األمر الثاين منها ما نصه:
االمر الثاين :
مع انعقاد اجللسة االوىل ملجلس النواب اجلديد؛ فان
أمل املواطنني بأن ال تبقى اجللسة مفتوحة إىل أمد طويل
وغري معلوم ..اذ إن هذا األمر سيؤدي إىل تأخري تشكيل
احلكومة التي ط��ال انتظار املواطنني ومنذ ع��دة اشهر
لتشكيلها وبرسعة ...
 -1بل البد من تكثيف املشاورات واستشعار امهية
الوقت واالرساع يف التفاهم واالتفاق العاجل عىل املراحل
متثل مدخ ً
الدستورية الثالث التي نّ
ال لتشكيل احلكومة ..
 -2مع ابداء املرونة يف سقف املطالب من مجيع الكتل
السياسية ومراعاة ارشاك مجيع املكونات السياسية يف
املفاوضات اجلا نّدة للوصول اىل تفاهم مشرتك وفق أسس
دستورية..
 -3وعىل أن يعتمد معيار الكفاءة والنزاهة والقدرة
عىل أداء اخلدمة املطلوبة يف اختيار ال���وزراء ...بمعنى
آخر أن يكون تشكيل الوزارة وفق أسس مهنية بعيدة عن

،،

البد من تكثيف المشاورات واستشعار أهمية الوقت واالسراع في
التفاهم واالتفاق العاجل على المراحل الدستورية الثالث التي تمثلّ

،،

مدخالً لتشكيل الحكومة.
مراعاة االنتامءات احلزبية السياسية املحضة ،وذلك ألن
جزء ًا كبري ًا من معاناة العراق ناشئ من استرشاء الفساد
املايل واإلداري ،وعدم اعتامد الكفاءة واملهنية يف اختيار
املسؤولني ..بل األمر الذي كان مورد االعتناء واالختيار
هو االنتامء هلذه اجلهة السياسية او تلك.
ومن أجل احرتام املدد املحددة لتشكيل احلكومة ضمن
السقوف الزمنية التي أقرهتا فقرات الدستور ،وأمهية
االلتزام هبا ضمن هذه السقوف املحددة سلف ًا ،وهو
بالتايل ما يشري فيام يشري إليه هو التأكيد املستمر يف هذا
اخلطاب للمرجعية الدينية العليا بشكل الدائم عرب ممثليها
يف كربالء املقدسة عىل مسألة احرتام القانون والدستور.
لذلك فقد ورد يف التأكيد عىل مثل هذا األمر يف اخلطبة
الثانية لصالة اجلمعة بإمامة السيد امحد الصايف دامت
توفيقاته يف  /4شوال1435/ه� املوافق 2014/8/1م
حيث جاء يف اخلطاب ما يي :

األمر الثاين :
بقي اسبوع واحد من املهلة الدستورية لتكليف السيد
رئيس اجلمهورية مرشح الكتلة االكرب عدد ًا لتشكيل
احلكومة القادمة ،ويأمل اجلميع ان يتم هذا األمر يف املدة
ُ
مر التأكيد أكثر من مرة
املتبقية وفق األطر القانونية وقد نّ
عىل إن الظروف احلرجة التي يمر هبا العراق والتحديات
الكبرية التي يواجهها حت نّتم أن حتظى احلكومة القادمة
بقبول وطني واس��ع ..لتتمكن من التعاون مع الكتل
الرئيسة يف جملس النواب لوضع وتنفيذ اخلطط الرضورية
ملواجهة االزمات التي تعصف بالبلد ..
اهيا االخ��وة اننا نأمل ان ي��درك اجلميع مدى خطورة
الوضع الراهن وأن تعي القيادات السياسية حجم
املسؤولية العظيمة امللقاة عىل عواتقهم يف العبور بالبلد
إىل شاطئ األمان ،فال يرتيض أي واحد منهم لنفسه ان
يكون عائق ًا امام حتقق التوافق الوطني إلدارة البلد يف
املرحلة القادمة وفق أسس سليمة بعيد ًا عن املحسوبيات
واملحاصصات غري الصحيحة.
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بيان لمكتب المرجع السيستاني حول انفجار مسجد
«سه دكان» في مزار شريف بأفغانستان
صدر عن مكتب المرجع الديني سماحة آية الله السيد علي السيستاني (دام ظله الوارف)
تعازيه لذوي ضحايا تفجير مسجد (سه دكان) في مزار شريف بأفغانستان.

بسم اهلل الرمحن الرحيم

(انا هلل وإننّا إليه راجعون)
(أعزهم اهلل تعاىل)
اإلخوة واألخوات اإليامنيني يف مدينة مزار رشيف األفغانية نّ
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
مرة أخرى ارتكب تنظيم داعش اإلرهايب جريمة مروعة واستهدف املص نّلني األبرياء يف (مسجد سه دكان)
نّ
يف مزار رشيف وسفك دماء العديد منهم .وإننّنا إذ نتقدم بالتعازي واملواساة ألرس شهداء هذه اجلريمة،
يمن عىل اجلرحى واملصابني بالشفاء العاجل .ونظر ًا للوضع الراهن
نسأل اهلل تعاىل هلم الصرب والسلوان وأن نّ
بتوخي احلذر أكثر نّمما مىض والتعاون مع
يف أفغانستان احلبيبة نؤكد عىل مجيع اإلخوة واألخوات املؤمنني نّ
املسؤولني عن احلفاظ عىل أمن اجتامعات الناس للحيلولة دون تكرار هذه املآيس األليمة .نسأل اهلل العي
العزة والرفعة للشعب األفغاين الكريم.
القدير دوام نّ
 20شهر رمضان  1443ه�
مكتب السيد السيستاين (دام ظ ّله) ـ النجف األرشف

متابعة  :حممد حمزة

زك���������������اة ال�����ف�����ط�����رة
السؤال :كم مقدار الزكاة؟
اجلواب :ثالث كيلوات حنطة أو طحني أو قيمتها.
السؤال :هل جيوز إخراج زكاة الفطرة قبل يوم العيد
أو حجزها؟
اجلواب :جيوز.
السؤال :هل جيب إخ��راج زكاة الفطرة للجنني يف
بطن أ نّمه؟
اجلواب :ال جيب.
السؤال :هل جيوز إعطاء زكاة الفطرة قبل حلول عيد
الفطر الحتامل عدم متكنه من إعطائها يف صبيحة
العيد نّ
لتعذر إيصاهلا إىل مستح نّقيها؟
اجلواب :جيوز طيلة شهر رمضان.
السؤال :هل جيوز إعطاء زك��اة الفطرة من اخليار
والطامطة ونحومها؟ و بعبارة أخرى :هل يتداخالن
يف مفهوم القوت أم ال؟
اجل��واب :الضابط يف جنس زكاة الفطرة أن يكون
نّ
التغذي به
قوت ًا شائع ًا ألصل البلد يتعارف عندهم
وإن مل يقترصوا عليه سواء كان من األجناس األربعة

(احلنطة والشعري والتمر والزبيب) أم من غريها
�ذرة ،وأ نّما ما ال يكون كذلك فاألحوط
كاألرز وال� نّ
لزوم ًا عدم إخراج الفطرة منه.
السؤال :هل جيب دفع زكاة الفطرة لوكيل املرجع
الذي أق نّلده أم جيوز دفعها لوكيل مرجع آخر؟
اجلواب :جيوز أن تدفعه للمستحقنّ وجيوز أن تدفعه
ملن تثق بأننّه يوصله للمستحقنّ س��واء ك��ان وكيل
مرجعك أم مل يكن.
الترصف يف زكاة الفطرة بإعطائها
السؤال :هل جيوز
نّ
إىل ذوي القربى من املحتاجني لرشاء الدواء؟
اجلواب :إذا كانوا فقراء � أي :ال يملكون مؤونة السنة
ال نقد ًا وليس هلم عمل يفي بذلك � جاز إعطاؤهم
يترصفوا فيها كام يشاؤون.
الزكاة وهلم احلقنّ يف أن نّ
السؤال :ما حكم من مل يدفع زكاة الفطرة يف حياته
أبد ًا؟
اجلواب :ال تسقط عنه عىل األحوط لزوم ًا ،ولكن
ٍ
بعدئذ بقصد القربة املطلقة من دون نية األداء
يؤ نّدهيا
والقضاء.

م������������ق������������االت

استنفر جهوده خالل شهر رمضان المبارك

قسم الشؤون الدينية يقيم برامج
وندوات ومسابقات مختلفة لكال الجنسين

تقرير :قاسم عبد الهادي

يعدُّ قسم الشؤون الدينية في العتبة الحسينية المقدسة واحــداً من ابرز واهم االقسام
الفعالة التي تواصل اعمالها اليومية المستمرة من خالل الشعب التابعة له ،فهناك شعبة
خاصة بالتبليغ الرجالي اخذت على عاتقها الذهاب الى المناطق المختلفة القامة المجالس
الحسينية والندوات الثقافية والمحافل القرآنية ،واخرى بالتبليغ النسائي التي لها دور كبير داخل
صحن االمام الحسين (عليه السالم) حيث تقوم بتنظيم امور الزائرات سواء الفكرية والعلمية،
باإلضافة الى عمل العديد من الختمات القرآنية خارج الصحن المقدس عن طريق وحدة التعليم
القرآني بالمساجد والحسينيات الموجودة في كربالء المقدسة بل قد يتعدى ذلك العمل الى
بعض القرى والمدن القريبة من محافظة كربالء ،فضال عن ذلك شعبة التبليغ الجامعي الخاصة
بتبليغ طلبة الجامعات ،وايضا هناك وحدات خاصة بالرد على االسئلة الشرعية واالتصاالت وغيرها
من االمور التي تصب في خدمة الدين الحنيف ورد الشبهات عنه.
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،،

للتبليغ النسوي دور كبير حيث يتم تنظيم امور
الزائرات سواء الفكرية والعلمية ،باإلضافة الى
عمل العديد من الختمات القرآنية خارج الصحن
المقدس عن طريق وحدة التعليم القرآني
في المساجد والحسينيات..

،،

استنفار اجلهود

وملعرفة املزيد عن نشاطاته املتنوعة حتدث معاون مسؤول قسم
الشؤون الدينية الشيخ عي عبد زيد القرعاوي قائال :ان قسم
الشؤون الدينية له باع كبري يف متابعة واعداد النشاطات الدينية
والفكرية والثقافية وكذلك اجلانب العلمي ،وخاصة يف شهر
رمضان املبارك فقد استنفرت مجيع الشعب التابعة له جهودها
من اجل تقديم اخلدمة خالل هذا الشهر الفضيل شهر الرمحة
واخلري والربكات والعطاء ،واحلقيقة هناك عدد من الربامج سواء
يف اجلانب التبليغي النسائي والرجايل وكذلك الندوات التبليغية
وايضا عمل مسابقات تفيد يف تركيز املعلومات الثقافية والعلمية
والدينية لدى الفرد وعامة املجتمع.

الشيخ علي القرعاوي

الرجايل التي تأخذ عىل عاتقها الذهاب اىل املناطق املختلفة القامة
املجالس احلسينية والندوات الثقافية واملحافل القرآنية ،وفيام
خيص عمل التبليغ اجلامعي فإن مهمته تكمن باستقطاب طلبة
اجلامعات اىل العتبة احلسينية املقدسة إلقامة الربامج العلمية
والثقافية والفكرية وزيارة العتبات املقدسة يف حماور هتتم برشحية
الشباب.

للنساء جزء من اعامل القسم

وان التبليغ النسوي ايضا له دور كبري داخل صحن االمام احلسني
(عليه السالم) حيث تقوم بتنظيم امور الزائرات سواء الفكرية
والعلمية ،باإلضافة اىل عمل العديد من اخلتامت القرآنية خارج
الصحن املقدس عن طريق وح��دة التعليم القرآين باملساجد
واحلسينيات املوجودة يف كربالء املقدسة بل قد يتعدى ذلك العمل
شعب خمتلفة املهام
وعىل مستوى التبليغ الديني لدينا عدة حماور منها شعبة التبليغ اىل بعض املناطق القريبة من كربالء او بعض املحافظات القريبة.
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ايضا مساحة للرد عىل االتصاالت التي تأيت من خارج العتبة
االجابة عىل االسئلة الرشعية
وهناك بعض الربامج املختصة بشعبة االستفتاءات الدينية واالجابة من داخل الصحن احلسيني.
حيث ترتكز اجابات هذه الشعبة عىل رد الشبهات واالجابة عىل استقطاب رجال احلوزة العلمية
االسئلة الرشعية ،كام تعرفون ان عامة املجتمع يؤدون وجوب وان القسم استقطب جمموعة من رج��ال احل��وزة العلمية من
الصيام وهذا املكلف حيتاج ألدائه اىل االحكام الرشعية باعتبار النجف االرشف ليتواجدوا داخل احلرم احلسيني الرشيف،
ان املكلف ملدة (30يوما) هو عىل طول هذه الفرتة يف طور وه��ؤالء لدهيم ال��ق��درة واالمكانية عىل اجابة االسئلة ورد
التكليف ،ويف هذه الفرتة عدد كبري من االسئلة واالمور التي الشبهات التي حتصل من افراد املجتمع.
حيتاجها املكلف لذلك اخذت هذه الشعبة عىل عاتقها ان جتيب لشهر اهلل اعامل ونشاطات خمتلفة
االخوة وتوسع عدد ساعاهتا لتكون مالئمة يف شهر رمضان ايضا تأخذ عىل عاتقها الشعب العلمية سواء شعبة النشاطات
املبارك ألجل الناس ،وتقوم بمهمتها قبل وبعد االذان سواء يف الدينية او شعبة البحوث والدراسات باعداد كراسات وكتب
صالة الظهرين والعشاءين ،وتشمل هذه االستفتاءات بشقيها تتعلق هبذا الشهر الفضيل وهي تنفع يف اجلانب التبليغي او
الرجايل والنسائي ،وهناك شعبة خاصة للتبليغ النسوي وهناك اجلانب الفكري وممكن االستفادة منها يف العديد من املشاريع،
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وهناك ايضا املدارس الدينية فلها نشاطات متعددة يف شهر
رمضان املبارك فتقوم بتغيري نشاطاهتا من التدريس اىل اجلوانب
العلمية والفكرية والثقافية واقامة املجالس احلسينية واحياء
ليايل القدر واعداد الندوات الفكرية والثقافية واالستفادة من
هذا الشهر الفضيل من خالل توعية املجتمع وهتيئته لظهور
االمام احلجة ابن احلسني (عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف).

شعبة املعاهد

ولدينا يف القسم شعبة املعاهد الدينية والتي اخ��ذت عىل
عاتقها اقامة وتأسيس منتدى فكري وعلمي يقوم بعدد
من املشاريع وهذه الشعبة لدهيا جمموعة من املعاهد وبعض
طلبتها من خارج العراق فتؤدي مهام وبرامج خاصة خالل
شهر رمضان.

عام من حيث التعاون املشرتك ،وبعض الربامج تكون يف
املحافظات والبعض االخر يكون داخل كربالء املقدسة وهذا
التعاون املشرتك اثمر يف انتاج العديد من الربامج التي تصب
يف خدمة املجتمع سواء يف اجلوانب الفكرية والثقافية والدينية
واالجتامعية ،ولدينا ايضا الشعبة االجتامعية ومهمة هذه
الشعبة تقديم االعانات واملساعدات للفقراء ولدهيا العديد
من الربامج املتعددة والكثرية منها حل املشاكل التي حتدث يف
العوائل (املشاكل الزوجية) او العالقات املجتمعية.

هدف البد منه

وبشكل عام فان قسم الشؤون الدينية يتكون من ( )15شعبة
منها الشعبة االدارية ،وكل شعبة متخصصة بعمل معني وهذه
الشعب جتتمع وتستنفر جهودها ألجل شهر رمضان املبارك،
واهلدف من هذه الربامج التي يقيمها القسم بشكل عام هو
حل املشاكل االجتامعية
وهناك العديد من الربامج تشرتك هبا شعب القسم بشكل خدمة للمجتمع سواء عىل اجلانب الديني والثقايف والفكري.
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م������������ق������������االت

مراكز متخصصة للطفل القرآني

تزرع حب القرآن الكريم في قلوب البراعم
وتؤهلهم لمراحل متقدمة

تقرير :فالح حسن

مالئكة الرحمة يتبعون نهج أهل البيت (عليهم السالم) منذ نعومة اظافرهم
(غاية يحرص عليها مركز الزهراء (عليها السالم) للطفل القرآني) الذي افتتح
في عام  ،2018والواقع في شارع القزوينية بمحافظة كربالء ،حيث أخذ المركز
على عاتقه تقديم الدروس القرآنية والمتنوعة الى االطفال ،بكادر من معلمات
حاصالت على الشهادة االكاديمية في حفظ القرآن الكريم واختصاصات اخرى
كالتخصص في اللغة االنجليزية.

جملة االحرار اال�سبوعية
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وقالت موظفة إدارة مركز الزهراء (عليها السالم) للطفل
القرآين زهراء احلسيني يف ترصيح ملجلة (االحرار)« :يتبع
املركز معهد الزهراء (عليها السالم) ويستقبل االطفال من
عمر ثالث سنوات اىل مخس سنوات ،حيث هيتم بتدريسهم
القرآن الكريم وزرع الثقافة القرآنية يف نفوسهم وعقوهلم».
واضافت احلسيني« :من ناحية رشوط التقديم عىل املركز
نبدأ باالعالن عن طريق برامج التواصل االجتامعي الفيس
بوك ،او عن طريق االستامرة االلكرتونية ،حيث نحدد فرتة
لالختبار ويكون الكرتوني ًا أو حضوري ًا؛ من أجل معرفة
قابليات الطفل وقدرته عىل احلفظ».
وتابعت« :من ناحية امل��واد فعددها عرش م��واد متنوعة
بمناهج خمتلفة ،وتكون أوقات الدروس متغرية ومرتاوحة،
وبشكل تطبيقي وعمي ،إضافة إىل ختصيص وقت للعب
األطفال ووقت للتغذية ،اما الوقت الباقي فيكون اما حلل
متارين او للرسم عىل السبورة وغريها من الفعاليات».
ويف ختام كالمها« :ان الطالب املقبلني عىل املركز يكونون
ع��اد ًة من حمافظة كربالء املقدسة وخاص ًة من املناطق
القريبة ،وان مركز الطفل القرآين ذو منهاج سنوي ويضم
اعامرا حمددة».

ثامر يانعة لوحدة التعليم القرآين يف العتبة احلسينية

من جانبها حتدثت مسؤولة وحدة التعليم القرآين يف العتبة
احلسينية املقدسة (انتصار فاضل عباس) قائلة« :أهم
النشاطات التي تسعى إليها وحدة التعليم القرآين يف العتبة
احلسينية إنشاء جيل حافظ للقرآن الكريم ..واحلمد هلل
قد حتقق هذا اهلدف بثامر يانعة من حافظات لكل القرآن
الكريم باملستوى املتقن حتى نافسن مثيالهتن احلافظات
يف املسابقات الدولية واحرزن املراتب األوىل ..بعد ذلك
جاءت الفكرة كنشاط جديد ومتفرد من نوعه اال وهو
حتفيظ القرآن الكريم لألطفال من األعامر ما بني ()6-5
سنوات».
منوه ًة عن مساعي وحدة التعليم القرآين بقوهلا «تسعى
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ال��وح��دة إىل حتقيق مجلة أه��داف من خ��الل هتيئة املناخ
الرتبوي الذي يوفر للطفل النمو املتكامل ويسهل االنتقال
التدرجيي للطفل من البيت إىل املدرسة».
مبينة «كانت مدة ال��دورة األوىل لغاية ستة أشهر بواقع
فصلني دراسيني كل فصل مدته ثالثة أشهر ..متنح الوحدة
التعليمية يف هنايتها شهادة إهناء الدورة وتضم األطفال من
سن ( )6 -5سنوات».
واشارت اىل «اقامة دورتني بلغ عدد املستفيدين منها أكثر
من  250طف ً
ال وطفلة».

مهارات يدوية وسالمة فطرية ومهام ب ّناءة يتبناها
مركز املحسن للطفل القرآين
«تأسس مركز املحسن للطفل القرآين يف
وتابعت القول:
َ
عام ( )2018كنشاط من ضمن نشاطات وحدة التعليم
القرآين وكانت هناك عدة أهداف لتأسيسه منها :صيانة
جملة االحرار اال�سبوعية
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فطرة الطفل ورعاية نموه العقي واخللقي يف ظروف طبيعية
متجاوبة مع مقتضيات اإلسالم ..وتكوين اإلجتاه الديني
للطفل القائم عىل التوحيد املطابق للفطرة والتمسك
بوصية رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) كتاب اهلل والعرتة
الطاهرة ،كذلك تأديب الطفل بآداب أهل البيت (عليهم
السالم) وتعليمه حسن السلوك وتيسري تل نّقيه الفضائل
اإلسالمية واالجتاهات الصاحلة بوجود أسوة حسنة وقدوة
حمببة أمام األطفال وكذلك إليالف الطفل اجلو املدريس
وتبني استعداده لدخول املدرسة االبتدائية وتقوية ذاته
وتعزيز نظرته اإلجيابية عن نفسه ونقله برفق من (الذاتية
املركزية) إىل احلياة املشرتكة مع أقرانه وتزويده بثروة من
املعايري الصحية واالساسية امليرسة واملعلومات املناسبة
لسنه ،واملتصلة بام حييط به».
واضافت «من املهام التي نوليها االهتامم كذلك تدريب

الطفل عىل النطق الصحيح لكلامت القرآن الكريم وحفظه
وتدريبه عىل بعض املهارات اليدوية وامل��ه��ارات املمهدة
للقراءة والكتابة وتربية حواسه ومترينه عىل حسن استخدامها
وتشجيع الطفل عىل النشاط االبتكاري وتوجيه سلوكه كي
يعرب عن احتياجاته بطريقة مؤدبة».
يستطيع أن نّ
وتابعت «بسبب جائحة كورونا توقف هذا النشاط عام
 2020ليعاود نشاطه بداية عام  2021بمقره اجلديد الكائن
يف حي األرسة مقابل معهد العقيلة التبليغي».
وعن آفاق املركز التعاونية قالت« :تم التعاون مع عدد من
الشخصيات الرتبوية العربية يف دول اخلليج ب��ادئ األمر
لالستفادة من جتارهبم يف هذا املجال بتزويدنا ببعض املناهج

الدراسية ..اما االن فقد أصبحت لدينا إمكانات وخربة
من خالل أفكار إبداعية ملعلامت املركز الاليت تم اختيارهن
وفق ضوابط معينة فهن خرية حافظات القرآن الكريم الاليت
خترجن من التعليم القرآين ويمتلكن وعي ًا كبري ًا لتحقيق
احتياجات الطفل».
ٍ
ٍ
وآمال مرتقبة يف غدٍّ قريب أن تصبح
تطلعات
واختتمت مع
للمركز روضة الطفل القرآين ً
اسام عىل مسمى لتكون جنة
قرآنية للطفل يسعد بتواجده هبا كل طفل وتنمي معارفه
وقدراته وتوفر له التنمية الشاملة ليكون عنرص ًا صاحل ًا
ومنتج ًا ومبدع ًا ومتميز ًا يف املجتمع».
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ً
سعيا للنهوض بواقع التالمـــــــــ
العتبة الحسينية المقدسة تطلق مسابقات
الحسيني الصغير الوطنية التاسعة

تقرير :أحمد الوراق  -تصوير :محمد الخفاجي

أطلق قسم رعاية وتنمية الطفولة التابع لألمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة
مسابقات الحسيني الصغير الوطنية التاسعة لتالميذ المدارس االبتدائية في مديريات
التربية لخمس عشرة محافظة عراقية ،وبمشاركة ( )1400تلميذ وتلميذة تستمر ألربعة
أشهر وتتضمن مناهج االسئلة المدرسية والعامة والفروع االخرى (قراءة القرآن الكريم،
المسرح ،الشعر والخطابة ،االذان ،الرسم) وغيرها؛ واقيم حفل اطالق المسابقات على
قاعة خاتم االنبياء في الصحن الحسيني الشريف.
جملة االحرار اال�سبوعية
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ً
ً
ً
وعقائديا..
وعلميا
فكريا
ــــــــــيذ
وقال االستاذ حممد احلسناوي رئيس قسم رعاية وتنمية
الطفولة يف العتبة احلسينية املقدسة« :ت��أيت مسابقات
احلسيني الصغري الوطنية املقامة بنسختها التاسعة ضمن
النشاطات املهمة التي حيرص القسم عىل اقامتها ،حيث
وبتوفيق من اهلل سبحانه وتعاىل أطلقنا النسخة التاسعة
منها وبمشاركة ( )1400تلميذ وتلميذة وبمشاركة مخس
عرشة حمافظة عراقية باستثناء اقليم كردستان وستستمر
ملدة اربعة اشهر لتختتم بتصفيات وتتأهل منها بعض
املدارس لتشرتك يف املسابقة النهائية التي ستقام يف حمافظة
كربالء املقدسة».
واضاف احلسناوي« :ان فروع املسابقة تنوعت ما بني
مناهج االسئلة املدرسية و العامة ،بينام الفروع االخرى
تضمنت (قراءة القرآن الكريم ،املرسح ،الشعر واخلطابة،
االذان ،الرسم) وغريها من الفنون االخ��رى ،ويأيت
اهلدف األسمى منها لتنمية وتنشئة مواهب االطفال عىل
القيم االخالقية والرتبوية التي اكد عليها القرآن الكريم

والدين االسالمي احلنيف من خالل توصيات اهل البيت
(عليهم السالم) ،وسيتم الفرز واالختيار للمشاركني
عرب جلنة مكونة من مديريات الرتبية يف املحافظات
والعتبة املقدسة وسيكون التقييم عىل اساس املنافسة بني
التالميذ وحسب الدرجات واملعايري التي تضعها اللجنة
ويف النهاية هناك جوائز وهدايا ختصص للمشاركني يف
هذه املسابقة».
واوض��ح بالقول« :إن العتبة احلسينية املقدسة وفرت
مجيع مستلزمات نجاح هذه املسابقة من اليوم األول اىل
اخلتام؛ منها النقل من واىل املحافظات والسكن املجاين
للمشاركني ،فض ً
ال عن ذلك التربك بوجبة طعام من
مضيف االمام احلسني (عليه
ال��س��الم) ،وك��ل ه��ذا الدعم
برعاية سامحة املتويل الرشعي
للعتبة احلسينية املقدسة الشيخ
عبد املهدي الكربالئي».
محمد الحسناوي
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من جهتها حتدثت عضو اللجنة التحكيمية ملسابقة احلسيني
الصغري السيدة رحاب النرصاوي قائل ًة« :بجهود كبرية يشار
هلا بالبنان لألمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة وإدارات
املدارس والرتبويني من االساتذة واولياء امور التالميذ تم
اطالق مسابقات احلسيني الصغري الوطنية التاسعة والتي
هت��دف لتشجيع الطاقات ل��دى االط��ف��ال الذين ت��رتاوح
اعامرهم من ( )11- 6سنة وابراز مواهبهم ،وما افرحنا اننا
وجدنا البهجة والرسور عىل وجوه االطفال وهم يعتلون
املنصة يف حرضة ايب عبداهلل احلسني (عليه السالم) وهذا
اليشء افرحنا وافرح االباء واالمهات كثري ًا الذين بدورهم
شكروا ادارة العتبة املباركة عىل احتضان هذه الطاقات،
والبعض من اولياء االمور طلبوا منا كلجنة ان تستمر هذه
املسابقات واجلهود يف كل سنة».
واضافت بالقول« :اننا يف مدارس تربية اهلندية تكونت
جلنتنا من ثالثة اعضاء متمثلة بمرشفة تربوية من مديرية
جملة االحرار اال�سبوعية
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ت��رب��ي��ة اهل��ن��دي��ة اخ��ت��ص��اص
الرتبية الفنية واخلط ومرشفة
تربوية اخ��رى لتقييم الشعر
واخلطابة واالنشاد ومرشفة
تربوية لتقييم ق��راءة القرآن
الكريم واالدعية ،وهلل احلمد
رحاب النصراوي
اننا وجدنا التفاعل الكبري
للتالميذ وذوهي��م والبعض
منهم طلب منا أن نوصل صوهتم اىل قسم رعاية وتنمية
الطفولة ،حيث ان احدى االمهات طلبت منا االستمرار
والدعوة هلم يف كل سنة؛ وان ابنها ذا الست سنني كان
حافظ ًا خلطبة االمام زين العابدين (عليه السالم) وابلغتنا
اذا متت املوافقة حلضورهم يف السنة القادمة اهنا ستفرح
كثري ًا وستساعد ابنها عىل حفظ خطبة السيدة العقيلة زينب
(عليها السالم)».

فيام قالت الطالبة فاطمة بشار امحد من مدارس االمام عي
(عليه السالم) االهلية يف حمافظة النجف االرشف « :ان احدى
معلامت املدرسة طلبت مني يوم ًا ان احفظ آية الكريس وبعد
قراءيت للسورة تبني اين املك صوت ًا مجي ً
ال وجيد ًا ،وبالفعل
بدأت املعلمة تعطيني شعرا عن السيدة زينب (عليها السالم)
وبعدها جعلتني امثل دور السيدة زينب واالن اعطتني خطبة
زينب الكربى (عليها السالم) كي اقرأها ،وبعدها بمدة بدأت
امامه.
امي تكتشف موهبتي وبدأ ايب يعطيني االشعار واقرؤها
ُ
واكملت حديثها« :جاء هذا االهتامم والتأثر بالسيدة زينب
(عليه السالم) ،عندما كانت امي تقوم بتشغيل خطب السيدة
زينب (عليه السالم) عىل التلفاز وانا كنت اشاهد هذه اخلطب
وابكي كثري ًا وكانت امنيتي ان اقرأ خطبها واالشعار وامثل
دور ًا عنها واليوم حتقق هذا احللم».

،،

ما افرحنا اننا وجدنا البهجة
والسرور على وجوه
االطفال وهم يعتلون
المنصة في حضرة ابي
عبدالله الحسين (عليه
السالم) وهذا الشيء
افرحنا وافرح االباء
واالمهات كثيراً الذين
بدورهم شكروا ادارة العتبة
المباركة على احتضان هذه
الطاقات..

،،
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من أجل االرتقاء
بمستوى منتسبيها فقهيا
العتبة الحسينية المقدسة تختتم دورتها الرابعة عشر ة الفقهية
ش��هدت قاع��ة خات��م األنبياء داخ��ل الصح��ن الحس��يني الش��ريف اختتام ال��دورة الرابعة عش��رة
الفقهية لمنتس��بي العتبة الحس��ينية المقدس��ة ،باش��راف مباش��ر من قبل ش��عبة الش��ؤون
االجتماعي��ة لقس��م الش��ؤون الديني��ة ،وبرعاية المتولي الش��رعي للعتبة س��ماحة الش��يخ عبد
المهدي الكربالئي وأمينها العام األس��تاذ حسن رشيد العبايجي ورئيس قسم الشؤن الدينية،
وذل��ك من أجل تعمي��ق حالة الوعي الفقهي واألخالقي لدى المنتس��بين وض��رورة إحاطتهم
بأح��كام دينه��م واالرتقاء به��م ديني��اً وثقافياً من خ��الل ال��دورات التوعية الدينية .هذا وش��هد
اختتام حفل التخرج حضور عدد من الشخصيات الدينية وجمع غفير من المنتسبين.

تقرير /فالح حسن -تصوير /مرتض األسدي
جملة االحرار اال�سبوعية
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كالم يف التوعية الفقهية

وقال سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي يف كلمة وجهها
للحضور جاء فيها« :اليوم نحتفي االحتفاء الكرب بأبنائنا
املنتسبني الذين اشرتكوا هبذه ال��دورات يف هذه املناسبة،
اود ان اقدم كلمة ابني من خالهلا امهية وقدر العلم يف حياة
االنسان وان عمله مرهون برضا صاحب القرب الرشيف،
رضا اهلل تعاىل ورضا االمام احلسني (عليه السالم) فهذه
امهية العلم يف حياتنا وما قدر االنسان الذي ال يتعلم ،علينا
ان نشعر بالعلم واملعرفة ونعمل فعال عىل ان نتزود عىل هذا
السالح يف حياتنا».
وأضاف الكربالئي« :عن امري املؤمنني (عليه السالم) يف
ٍ
أمرئ ما حيسنه) يف هذه احلياة من
حديث هلو قال (قيمة كل
ٍ
وحياة وسلوك وسرية ،تتوقف قيمة االنسان
منهج عمل

،،

من قدره ومنزلته من قيمة املجتمع الذي يعيش فيه عىل
ما حيسنه يف هذه احلياة ،ال حسن يف اي جمال من جماالت
احلياة اال اذا كان مبنيا عىل اسس علمية ومعرفية من دون
ٍ
حركة يف احلياة واي سلوك فيها ،اي منهج
ان يرتكوا اي
يف احلياة ال يستند اىل العلم بل مستند اىل اجلهل فهو فاشل
ويؤدي اىل اثار خطرية يف املجتمع».
مؤكد ًا ان قيمة عملنا ودورن��ا بصورة عامة يف احلياة هي
باجلانب العبادي واجل��ان��ب االجتامعي واالقتصادي
واألرسي والتعامالت االجتامعية وكل ما يتعلق بنشاط
اإلنسان البد ان يكون أساسه العلم واملعرفة ،وان تكون
هناك دروس أخالقية وعقائدية وقرآنية وسرية لكي نتعلم
من هذه املعرفة مجيع ما يف مناهج احلياة وخصوصا جانب
اخلدمة املقدم ،لذلك ادارة العتبة حتاسب بعض املنتسبني

قيمة عملنا ودورنا بصورة عامة في الحياة هي بالجانب العبادي
والجانب االجتماعي واالقتصادي واألسري والتعامالت االجتماعية
وكل ما يتعلق بنشاط اإلنسان البد ان يكون أساسه العلم والمعرفة
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الذين تصدر منهم سلوكيات خاطئة الن ذلك يؤثر عىل
سمعة خدام اإلم��ام احلسني (عليه السالم) وإدارة العتبة
احلسينية املقدسة» .مشري ًا اىل ان الكثري من املسائل املوجودة
يف الرسالة العملية ال تتعلق باألحكام العبادية كالصالة
والصوم واملبادئ من االمور بل التعامل االجتامعي وطبيعة
العالقات التي ينبغي ان نسري عليها من سلوكيات اسالمية
وتعامالت اقتصادية صحيحة بجميع جماالت احلياة».

رفع املستوى العلمي واملعريف خلدام سيد الشهداء
(عليه السالم)

من جهة قال (السيد عيل عــارف) مــدرس يف الــدورة :إن
الدورة التي ختمت هي الرابعة عرشة يف كانون الثاين يف يوم
2022/1/5م وكانت بدايتها يف 2021/10/30م للعام
املنرصم ،التي اشرتك هبا احد عرش قسام من العتبة احلسينية
املباركة وضمت ( )110منتسبني ،وكانت اوقات الدورة
جملة االحرار اال�سبوعية
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عىل ثالثة أزمنة (صباح ًا ومساء وليال) من أجل أن تتفق
مع أوقات دوام املنتسبني .وأكد عارف إن الشعبة بارشت
بتنظيم الدورة اخلامسةعرشة التي بدأت يف اول يوم من شهر
رمضان املبارك ،التي اشرتك فيها ( )190منتسبا من ()19
قس ًام ملا هلا ميزة خاصة لكوهنا يف الشهر الفضيل.
موضح ًا ان الدروس التي درست يف الدورة اقترصت عىل
(الفقه واألخالق ،والعقائد) ،وتستمر طيلة أيام األسبوع
وملدة شهرين باستثناء يومي اخلميس واجلمعة ،وزمن الدرس
هو ساعتان ،ومكان اقامة الدورة يف رسداب الزينبية .مبينا،
ان الغاية من إقامة هكذا دورات هو رفع املستوى العلمي
واملعريف خلدام سيد الشهداء (عليه السالم) والفائدة العظيمة
التي حيصل عليها املنتسب وتشمل هي فوائد معنوية ومادية،
فاملعنوية تشمل األجر والثواب العظيم واملكانة االجتامعية
الكبرية لكونه خادم احلسني (عليه السالم) ومنها هي العلم

الشيخ انصار األسدي

واملعرفة من خالل اخلدمة يف العتبة احلسينية املقدسة.

عكس صورة إجيابية للزائرين

يف سياق متصل قال احد اساتذة الــدورة الفقهية الشيخ
(انصار األسدي) :ان العتبة احلسينية املقدسة قد دأبت منذ
تأسيسها يف خمتلف املستويات وعىل اكرب قدر من املسؤولني
بدءا من املتويل الرشعي للعتبة سامحة الشيخ عبد املهدي
الكربالئي (دام عزه) واألمني العام وكافة رؤساء األقسام
يف العتبة املرشفة يعملون عىل احلث والتأكيد واالهتامم عىل
هذه الدورات التي تقام داخل الصحن احلسيني الرشيف من
قبل األقسام الفكرية والثقافية والدينية وغريها من األقسام.
وبني األسدي ،ان الدورة بدأت منذ حواىل أسبوعني ،حيث
رشح لنا املسؤولون يف االقسام عددا اكرب بنسبة () %10
من مالك القسم ،وكان هناك اقبال اكثر من املنتسبني النُخب
من محلة الشهادات من األخوة والطلبة اجلامعيني .مؤكدا ان

اهلدف من إقامة هكذا دورات هو الرقي باملستوى الديني
والثقايف واألخالقي ملنتسبي العتبة احلسينية املقدسة من
حيث أمهية العلم ،فالناس ينظرون الينا نظرة خمتلفة فالبد
ان نكون مؤهلني دينيا وفكريا وثقافيا ،والبد ان نعكس
الصورة اإلجيابية والصورة الناصع ملنتسب اإلمام احلسني
(عليه السالم).
وأشار األسدي ،اىل أمهية تثقيف املنتسب دينيا وعقائديا
وأخالقيا من خالل ال��دروس منهجية وفقهية وأخالقية
إضافة املسائل االبتالئية التي يتعرض هلا املنتسب يف اخلدمة
احلسينية من التقليد والطهارة والصالة والصوم واحلج
واخلمس واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،باإلضافة اىل
بعض املسائل يف املعامالت مع الزائر واملنتسب.
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ا����س���ت���ب���ي���ان
راأي

في استبيان أجرته

(األحرار)
وسط تراتيل الصائمين..

مطالبات بتكثيف إقامة المحافل
القرآنية داخل الصحن الحسيني
والمؤسسات التعليمية
األحرار :عيسى الخفاجي – مالك الطائي
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ُ ّ
يعد ش���هر رمضان المبارك من
أفضل الشهور وأكرمها وأجملها،
لم���ا فيه م���ن الخي���رات والب���ركات التي
تح���ل عل���ى المس���لمين ،بأدائه���م لفريض���ة
الصي���ام ،الغن���ي والفقير ،الصغي���ر والكبير ،الكهل
والش���اب كلهم يسارعون ويتنافسون لنيل مرضاة الله
ّ
(عز وجل) ،فنهاره أفضل األوقات ولياليه أفضل الليالي ،إذ
األنف���اس فيه تس���بيح وذكر ،وموائد الرحمن فيه تس���ع الجميع،
ّ ّ
وهذا ما لم تنعم فيه أي أمة من األمم.
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ووس��ط ه��ذه األج���واء اإليامنية العظيمة ،ك��ان ملجلة
(األح��رار) التواجد بني قرا نّء املحفل القرآين الذي عبق
عطره خالل أي��ام الشهر الفضيل يف الصحن احلسيني
الطاهر ،فيام أع��دنّ ت املجلة استبيان ًا خاص ًا اشتمل عىل
مخسة اسئلة وشارك باالستبيان ما يقرب من ال� (100
زائر) حرضوا املحفل وادلوا بإجاباهتم املهمة.
بداي ًة ،طرح االستبيان يف سؤاله األول عن أمهية هذه
املحافل ومدى مواظبة املؤمنني عىل القدوم واملشاركة
فيها داخل الصحن احلسيني الطاهر ،نّ
فأكد املشاركون
بنسبة ( )%87أهنم حرصوا جد ًا عىل املجيء واحلضور
واملشاركة يف املحفل ،رغم بعض املعاناة التي تصيب
الصائمني وخصوص ًا القادمني من مسافات بعيدة أو
كبار السن ،فيام أج��اب ( )%9منهم بأهنم ال يمكنهم
احلضور واملشاركة اليومية يف املحافل القرآنية املباركة ،يف
حني أن ( )%4من املشاركني يتابعون املحفل عرب شاشة
قناة كربالء الفضائية التي حترص دوم ًا عىل نقل الربامج
والتغطيات املبارشة.
ويعج املحفل القرآين يف الصحن الرشيف يومي ًا بأناس
جيد  ،ولكن هل يقفون
يقرأون القرآن ويرتلونه بشكل نّ
عىل معاين كلامت تلك اآلي��ات والسور ،فكانت نسبة
( )%83من املشاركني باملحفل يؤيدون أن يكون هنالك
تفسري للكلامت الواردة؛ كي تسهم يف الفهم بشكل أكرب
لكتاب اهلل العزيز ،أما ما تبقى من املشاركني باالستبيان
وهم بنسبة ( )%17ال يؤيدون ذلك ربام لوضوح ذلك او
اهنم اشرتكوا قب ً
ال بمحافل او دروس تفسري
القرآن املجيد.
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وبالرغم من نّ
أن أغلب املؤمنني يواظبون عىل ق��راءة
القرآن الكريم يف هذا الشهر الفضيل ،إال أهنم مل حيسنوا
أو يطوروا من أدائهم يف القراءة الصحيحة ،وما املحافل
اال فرصة ممتازة للقراءة بشكل أفضل كام أكد املشاركون
باالستبيان ،فكانت نسبة ( )%84ممن حرضوا املحفل
وهي نسبة عالية أك��دوا عىل استفادهتم فع ً
ال بتحسني
قراءهتم باملشاركة يف املحفل ،مع إجادة أحكام التالوة يف
التحسن
حني أن ( )%2مل يستفيدوا و( )%14هم يف طور
نّ
التدرجيي.
نّ
وباالنتقال اىل موضوع آخر خيص العادات الرمضانية
التي أمست من االمور املتداولة يف السنوات االخرية،
بينها إقامة املسابقات الدينية الرمضانية التي تبثها الكثري

من القنوات واملحطات الفضائية عامة وقناة كربالء الفضائية
خاصة ،والغاية منها التزود بكثري من املعلومات النافعة التي
ختص الفرد حرص ًا وجمتمعه فجاء السؤال الرابع هبذا اخلصوص،
وتبني أن نسبة ( )%66أكدوا متابعتهم للمسابقات القرآنية
التي تبث عرب شاشة قناة كربالء ،يف حني أن ( )%30ال يتابعون
تلك القناة ومل يستفيدوا او يشاركوا بتلك املسابقات ،وقال ما
نسبتهم ( )%14أهنم غري مهتمني أص ً
ال بتلك املسابقات.
وبام أن للمحفل القرآين او اخلتمة فوائد مجة من حيث القراءة
والرتتيل والتصحيح والتفسري لكل من حرض تلك املحافل
س��واء املقامة داخ��ل الصحن احلسيني الرشيف أو البيوت
واحلسينيات وحتى بيوت األهايل ،فقد أكد املشاركون بنسبة
( )%100عىل أمهية استمرار اخلتمة القرآنية س��واء أكانت
بمحفلها احلايل او اقل من ذلك بقليل بغية التعلم واالستفادة.
اما عن اآلراء واملقرتحات التي وردت والتي تساهم يف تطوير
املحفل القرآين لألعوام القادمة:
 .1إعطاء مهلة زمنية مناسبة قبل الرشوع باملحفل ،الغاية منه
تقديم رشح بسيط للحارضين عن أحكام تالوة القرآن الكريم
ليتسنى للمشاركني القراءة الصحيحة وبحدود مقبولة.
 .2مطالبة املختصني والقائمني عىل املحفل او اخلتمة القرآنية
تعميم فكرة املحافل عىل اجلوامع واحلسينيات يف االقضية
والنواحي وبدعم مبارش من العتبة احلسينية املقدسة ليتاح
للساكنني يف تلك املناطق حضورها بدل القدوم اىل كربالء
وحتمل املشاق يف ذلك ويفضل تواجد بعض القرا نّء اجليدين

املعتمدين من قبل العتبة احلسينية املقدسة إلقامة املحافل
الرشيفة.
 .3لتعميم الفائدة من املحافل وترسيخها ،لدى الكثري أمنيات
ان تكون املحافل بوجبتني احدامها بتوقيتها احلايل واألخرى
لي ً
ال؛ كي يتسنى ملن مل حيرض او فاتتهم الفرصة باحلضور
واملشاركة.
 .4قيام العتبة احلسينية املقدسة بالتنسيق مع جهات حكومية
ك��وزارة التعليم العايل إلقامة املحافل القرآنية يف الكليات
واجلامعات واالقسام الداخلية للطلبة وكذلك وزارة العدل
والشؤون االجتامعية إليصال القيم الروحية التي حيملها القرآن
اىل املحكومني واملوقوفني املتواجدين يف السجون والذين
يكونون يف امس احلاجة للتهذيب واالصالح من خالل القرآن
ويف هذا الشهر حتديد ًا.
 .5ختصيص مساحة اكرب للمحفل القرآين كي يتاح حضور أكرب
قدر املمكن للزائرين ،وال يكون مقترص ًا عىل الرجال فقط بل
يتعداه للنساء وكذلك اليافعني.
 .6تكثيف برامج التفسري للقرآن املقدمة من قناة كربالء
الفضائية كوهنا مصدر ا موثوقا من ناحية مشاهدهيا والعتامدها
عىل املراجع التفسريية الرصينة.
ويعدُّ هذا الشهر املبارك هو مناسبة عظيمة يعيش فيها اإلنسان
احلقيقي نّ
بكل معنى الكلمة ،وتدعو (األحرار)
املسلم إسالمه
نّ
يتقبل اهلل تعاىل منهم صيامهم وطاعاهتم.
لكل قرائها أن نّ
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ريبورتاج
بين دعاء وتهجّ د وصالة..
مشاهد عبادية للمؤمنين تتزاحم فيها
البركات والرحمة داخل العتبتين الحسينية
والعباسية المقدستين
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امل����������ق����������االت
محمد الموسوي

إنه الوحيد..

المولود و ُ
المستشهد في بيت الله
بعد مقتل عثامن بن عفان سنة  35ه� أنتخب اإلمام عي بن أيب
طالب (عليه السالم) برغبة األكثرية من املهاجرين واألنصار
يف املدينة املنورة فأخذ بزمام اخلالفة ,وكانت خالفته بتطبيق
العدالة وإحقاق احلق وإحياء سنة رسول اهلل (صىل اهلل عليه
وآله) وكانت هذه السياسة العادلة صعبة وثقيلة عىل جمموعة
من املعاندين واملخالفني والطلقاء ,وهلذا أدت هذه املخالفة
واملعاندة إىل قيام ثالث حروب ضد العدالة اإلسالمية احلقة
التي طبقها أمري املؤمنني عي (عليه السالم) وهذه احلروب
ضد العدالة واحلق والرسالة املحمدية هي:
احلرب األوىل وكانت حرب (الناكثني) أي ناقيض عهد البيعة
وسميت هذه احلرب بحرب اجلمل ,وأنتهت املعركة بإنتصار
اإلمام عي (عليه السالم) وخرسان الناكثني.
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احلرب الثانية :حرب القاسطني أي حرب صفني وأنتهت
بإنتصار جيش اإلمام عي (عليه السالم) ،وبعد قضية وحيلة
التحكيم خرج جمموعة من املسلمني الذين كانوا مع اإلمام عي
(عليه السالم) عن طاعته وانتقدوا اإلمام عي (عليه السالم)
لقبوله مسألة التحكيم التي فرضوها هم أنفسهم عليه!.
احل��رب الثالثة :حرب املارقني وهي حرب النهروان ضد
اخلوارج الذين شكلوا جبهة حماربني ضد اإلمام عي (عليه
السالم) يف منطقة النهروان وأنترص أمري املؤمنني عي (عليه
السالم) يف هذه املعركة ايضا ,وبقيت العداوة واألحقاد يف
قلوب اخلوارج املتبقني من املعركة الذين نجوا منها.
بعدها دامت خالفة اإلمام عي (عليه السالم) أقل من مخس
سنوات ويف ليلة التاسعة عرشة من شهر رمضان املبارك

ري
رضب اخلارجي عبد الرمحن بن ملجم (لعنه اهلل) أم َ
املؤمنني (عليه السالم) بالسيف عىل رأسه وهو يف حمرابه
اثناء صالته ,وبعد يومني أستشهد (عليه السالم) من أثر
الرضبة الغادرة يف صبيحة اليوم  21من شهر رمضان يف
السنة األربعني للهجرة ,ودفن يف النجف األرشف من قبل
أهل بيته الكرام (عليهم السالم).
كانت شخصية اإلمام عي (عليه السالم) وبطوالته من
أج��ل اإلس��الم ال تعد وال حتىص فهي أع��ىل وأج��ل من
أن حيوهيا كتاب ومقالة من عدالته وحكمته وبالغته
وشجاعته وحلمه وفصاحته وزهده ،فكان حكمه العادل
يف عدة ميادين منها احلقوق واملال واإلدارة ,وهلذا كانت
حادثة إغتياله الغادرة تقويض ًا حقيقي ًا آلخر أمل حقيقي
لقيام جمتمع إسالمي صحيح ,واإلمام عي (عليه السالم)
غني عن التعريف عند األمة اإلسالمية وغري املسلمني بام
أمتاز بميزات خاصة أختلفت عن باقي الصحابة والتابعني
بعدة نقاط منها:
 -1أنه الفتى الوحيد الذي ولد بأمر اهلل تعاىل داخل الكعبة
املرشفة.
 -2أنه الفتى الوحيد الذي جيلب الطعام وال��رشاب إىل
رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) يف غار حراء قبل البعثة
وجيلس معه ليتعلم من رس��ول اهلل التعاليم واآلداب
الساموية.
 -3أنه الفتى األول الذي آمن برسالة الرسول الكريم حممد
(صىل اهلل عليه وآله) ودافع عن هذه الرسالة املحمدية.
 -4أنه الفتى الوحيد الذي فدى رسول اهلل باملبيت يف
فراش رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) يوم اهلجرة.
 -5أنه الفتى الوحيد الذي بقي بمكة املكرمة بعد هجرة
رسول اهلل اىل املدينة املنورة ,ويف اليوم الثاين وزع اإلمام عي
(عليه السالم) األمانات التي كانت عند رسول اهلل عىل
املستحقني.
 -6أنه الفتى الوحيد الذي تقدم للحرب يف أول معركة
للمسلمني ضد املرشكني وهي معركة بدر الكربى وقاتل
قتال األبطال وقتل من املرشكني إعداد ًا كثرية منهم ,ومن

تلك املعركة بدأ احلقد عىل اإلمام عي (عليه السالم) اىل
يومنا هذا.
 -7أنه الفتى الوحيد الذي فاز بأمر اهلل تعاىل بالزواج من
سيدة نساء العاملني فاطمة الزهراء (عليها السالم) بنت
رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) يف السنة الثانية للهجرة.
 -8انه الفتى الوحيد ال��ذي أهنى معركة األح��زاب أو
اخلندق بقتله بطل املرشكني عمرو بن ود العامري.
 -9أنه الفتى الوحيد الذي أهنى معركة خيرب بعد فتحها
بشجاعته وقلع باهبا ,وقتل بطل اليهود مرحب.
 -10أن��ه الفتى الوحيد ال��ذي ش��ارك يف كافة غ��زوات
الرسول األكرم (صىل اهلل عليه وآله) إال معركة مؤتة لغاية
يف نفس رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله).
 -11أنه الفتى الوحيد الذي نزلت بحقه أكثر من ()300
آية قرآنية متدحه وتعطي للمسلمني كافة مكانة اإلمام عي
(عليه السالم) يف اإلسالم وعند اهلل سبحانه.
 -12أنه الفتى الوحيد الذي رزق بسيدي شباب أهل
اجلنة اإلمامني احلسن واحلسني (عليهام السالم).
 -13أنه الفتى الوحيد الذي أمتاز بالشجاعة والفروسية
والبالغة والفصاحة والعلم واملحبة يف قلوب املؤمنني
والزهد ولقب ببطل اإلس��الم وأسد اهلل الغالب وإمام
املتقني وسيد الوصيني.
 -14أنه الفتى الوحيد الذي نزلت بحقه يوم الغدير يف
حجة الوداع الوصية بالوالية واخلالفة من بعد رسول اهلل
(صىل اهلل عليه وآله) وأصبح ذلك اليوم إىل يومنا هذا بعيد
اهلل األكرب (عيد الغدير) .
 -15أنه الفتى الوحيد الذي ولد يف بيت اهلل وأستشهد يف
بيت اهلل.
 -16أنه الفتى الوحيد الذي قال عنه وبحقه رسول اهلل
(صىل اهلل عليه وآله) أحاديث كثرية منها« :عي مع احلق
واحلق مع عي ,وعي مع القرآن ,وأقىض أمتي عي ,وال فتى
إال عي وال سيف إال ذو الفقار» ,وغريها من األحاديث
الكثرية بحق أمري املؤمنني عي بن أيب طالب (عليه السالم).
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اأ����س���اط���ن ال���زم���ان

اأ����س���اط���ن ال���زم���ان
الفقيه الشيخ عباس الخويبراوي الناصري 
َ
َمز ُ
ين يَا ر َ
«ن ْم َقري َر َ
التقى
الع ِ

بجوار المُ ر َْتضى َك ْهف َ
األ َ
ام»
ن
ِ
ِ ِ ِ
ِ

أعداد :علي الشاهر

ٌ
عالم مجاهد وور ٌع زاهد ،وعُ دَّ من المجددين في الحوزة العلمية الشريفة،
جنوبي العراق ،التي استقطبت
كان له السبق بفتح نواة في مدينة الناصرية
ّ
ً
أجياال متعاقبة من العلماء والخطباء األعالم ،كما
األساتذة والعلماء وخرّجت
دأب على مواصل العطاء ودعم المشاريع الخيرية خالل حياته الشريفةّ ،إنه
الفقيه الشيخ عباس الخويبراوي الناصري (قدّ س سره الشريف).
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حين بلغ ال� ( )15قدّ مه أخوته
وعشيرته للرئاسة والوجاهة
لما كان يظهر عليه من
الفطنة ورجاحة العقل وعلو
الهمة ،لك ّنه آثر االلتحاق
ّ
بحوزة النجف األشرف ،منصرفاً
عن الرئاسة متوجّ هاً إلى
الدراسة الدينية..

ابن الناصرية وعلم من أعالمها
��واد ب��ن ش��ايت ب��ن أيب سمره
ه��و الشيخ ع��ب��اس ب��ن ع� نّ
اخلويرباوي ،املولود يف مدينة النارصية بمحافظة ذي قار
سنة ( 1310ه�  1892 -م) ،من أرسة حمبة آلل البيت
(عليهم السالم) وذات وجاهة بني العشائر العراقية،
ولقب اخلويرباوي يعود السم جدنّ األرسة األعىل (الشيخ
خويرب).
كان (قدس رسه) فطن ًا ذكي ًا وهو ما يزال طف ً
سنيه
ال يف نّ
األوىل ،وت نّلقى تربية جليلة ونشأ تنشئة فضىل ،إال أنه ُف ِجع
بوفاة والده الشيخ عباس (رمحه اهلل) وهو يف ال� ( )10من
عمره ،ومع ذلك ،واصل تعليمه وشغفه بالدراسة ،وحني
بلغ ال� ( )15قدنّ مه أخوته وعشريته للرئاسة والوجاهة ملا

اهلمة،
كان يظهر عليه من الفطنة ورجاحة العقل وعلو نّ
لك نّنه آثر االلتحاق بحوزة النجف األرشف ،منرصف ًا عن
متوجه ًا إىل الدراسة الدينية ،وذلك سنة (1327ه�
الرئاسة نّ
ثم انتقل
 1907م) ،فقد درس املقدنّ مات والسطوح ،نّإىل الدراسات العليا يف تلك العلوم عىل أيادي مشاهري
املجتهدين يف عرصه ،ح نّتى َ
نال درجة االجتهاد ،حيث
درس عىل يد أبرز علامء النجف األرشف أمثال (الشيخ
حممد حسني النائيني والسيد كاظم اليزدي والشيخ حممد
رضا آل ياسني والسيد أبو احلسن األصفهاين والسيد
حسني احلاممي والشيخ عبد املحمد الزائر دهام واإلمام
السيد حمسن احلكيم والشيخ حممد كاظم الشريازي والشيخ
موسى اخلونساري) (تقدنّ ست أرسارهم الرشيفة).
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يف سنة (1340ه����  1920 -م) تقدمت وف��ود مدينة
النارصية بطلب إىل املرجعية الدينية العليا آنذاك ليكون
الشيخ النارصي معتمد املرجعية فيها ،فاختارته املرجعية
املباركة هلذه املهمة اجلسيمة ويف مرحلة حرجة من تاريخ
العراق ،فكان ذلك حيث عاد إىل مدينته النارصية.
أدوار ومواقف جهادية
ُع � ِرف (رض��وان اهلل تعاىل عليه) ب���أدواره اإلصالحية
فأسس اجلامع
الكبرية يف مدينة النارصية وضواحيها نّ
الكبري الواقع يف سوق الصفارين ،واملدرسة الدينية فيها
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وخترج عىل يده مجلة من العلامء الكبار كالشيخ أسد حيدر
صاحب املؤلفات اجلليلة والشيخ حسن مطر النارصي
وهو من املجاهدين الكبار وولده املجاهد الشيخ حممد
باقر النارصي (رضوان اهلل تعاىل عليهم).
وكان للشيخ النارصي دور كبري يف نرش التد نّين والتوجيه
العقائدي بني أهايل النارصية التي عانت الويالت واملآيس
أسس
عىل م��دى سنني طويلة ،وإىل جانب ذل��ك فقد نّ
مكتبة عامة ،فض ً
ال عن تأسيس نادي األدب اإلسالمي
الذي تكفل بإشاعة األجواء العقائدية وبث روح التد نّين

لسماحته (قدّ س سره) حضور فاعل في حصار مدينة
النجف األشرف ،عندما كان طالباً فيها عام 1918م
واشتراكه في ثورة العشرين وكان ما يزال طالباً حوزوياً..

واحتضان األدباء والشعراء اإلسالميني فكانت الندوات
الفكرية واألدبية واملحارضات وام��ايس الشعر العريب
تتواىل باستمرار ور نّد ًا عىل احلمالت الضالة التي اجتاحت
مدن اجلنوب فيام مىض من السنني.
كام وينقل بأن لسامحته (قدنّ س رسه) حضور ًا فاع ً
ال يف
حصار مدينة النجف األرشف ،عندما كان طالب ًا فيها عام
1918م واشرتاكه يف ثورة العرشين وكان ما يزال طالب ًا
ثم مسامهته الفاعلة يف أحداث عام  1935يف
حوزوي ًا ،نّ
مدينة سوق الشيوخ وقد كانت بقيادة علامء أجالء مثل
الشيخ عبد احلسني مطر وعبد احلسني شحتور وبرعاية
من املرجع الديني الراحل اإلم��ام الشيخ حممد حسني
كاشف الغطاء (تقدنّ ست روحه الزكية) مما أجرب احلكومة
إلرسال اجليوش لفتح املنطقة عسكري ًا .
ويف حركة عام 1941م وقف الشيخ النارصي مع تلك
احلركة التي استهدفت إهناء الوجود الربيطاين يف العراق،

وكان بيته يف النارصية مركز ًا للثوار فتعرض للقصف
الكافر إذ هت��دم داره مع سقوط أع��داد من الشهداء
واجلرحى.
وللشيخ الراحل (قدنّ س رسه) آثار علمية خالدة جت نّلت يف
مؤلفاته القيمة من بينها( :فوائد النارصية يف فقه اإلمامية
بثالثة جملدات ،مفتاح القواعد ،الزبدة يف املنطق ،منظومة
يف القواعد العقائدية وديوانه الشعري) تارك ًا يف نفوس
أبناء املدينة تلك األعامل العظيامت التي تكشف عمق
العمل اإلسالمي الذي قام به.
التحق الشيخ اخلويرباوي (رضوان اهلل تعاىل عليه) بالرفيق
األعىل يف صبيحة يوم ( 24ذي احلجة  1386ه�) املوافق
ل� ( 1967/4/5م) ،والذي ُفجع به أبناء املدينة وخرج
آالف املعزين حيفون باجلثامن الطاهر إىل أن ووري جثامنه
الثرى يف أحد اروقة الرضيح العلوي.
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يعدها :ضياء االسدي

حد يقة ا لك����تب

الـــــســـــبـــــك الــــنــــصــــي
فــي الــعــهــد الــعــلــوي
اإلحــــــــــالــــــــــة انـــــــمـــــــوذجـ ً
ــــــا
قراءة :عيسى الخفاجي

ُتعدُّ االحالة من الوسائل المهمة في السبك النصي وظاهرة من الظواهر النحوية التي تخرج
عن اطار الجملة المفردة الى العناية بالجوانب الداللية والتواصلية في النصوص واداة ذات
اثر فاعل في ربط اج��زاء النص وسبكه ،فهي تقع في اس��اس كل منظومة فكرية وقد رأى
اللسانيون ضرورة دراستها في اطار لسانيات النص ألنها من اهم وسائل السبك؛ وهي من
المعايير المهمة التي تسهم بنحو فعّ ال في الكفاءة النصية ،كما انها من اكثر وسائل السبك
ٌ
فقرة او جملة من ضمير او عنصر
انتشاراً في نصوص العهد العلوي المبارك ،اذ ال تكاد تخلو
اشاري او موصول يربطها بمواطن اخرى في النص لذلك فهي من اهم عوامل سبك النصوص
نصيتها..
التي تقف وراء خلق ّ
ويقول املؤلف (م .د .ظافر عبيس اجليايش) يف كتيبه (السبك
النيص يف العهد العلوي اإلحالة انموذج ًا) الصادر عن مؤسسة
علوم هنج البالغة التابعة للعتبة احلسينية املقدسة يف العام
(2017م) وطباعة دار الوارث للطباعة والنرش بوصف مادي
(81صفحة)؛ إن السبك هو خاصية داللية للخطاب؛ تعتمد
عىل فهم كل ُمجلة مكونة للنص يف عالقتها بام يفهم من اجلمل
وقيل بأنه (ذلك التامسك الشديد بني االج��زاء املشنّ كلة لنص
وهيتم فيه بالوسائل اللغوية الشكلية التي تصل بني
خطاب ما ُ
العنارص املكونة جلزء خطاب او اخلطاب برمته) ،فهو يدرس
احكام عالقات االجزاء اي يقف عىل جمموع االمكانات املتاحة
يف اللغة جلعل اجزاء النص متامسكة ببعضها البعض..
ويضيف أن اه��م ما حيققه السبك يف النص صفة االط��راد
واالستمرارية يف ظاهره فأننا نجد يف كل مرحلة من مراحل النص
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ً
صدر حديثا
كربالء وهجوم الوهابية
بالمراجع العربية واألجنبية

نقاط اتصال بالسابقة ..هبذا يعني انه ذو طبيعة خطية افقية
شكلية ُيعنى بالتتابع والرتابط ُ
اجلمي للنص واالجراءات
املستعملة يف توافر الرتابط بني عنارصه الظاهرة فض ً
ال عن
حتقيقه استمرارية الوقائع يف النص مما يساعد القارئ عىل
متابعة خيوط الرتابط املتحركة عربه ويقود اىل االنسجام
النيص فيظهر النص ككل واحد ُيسهم يف متاسكه عدد من
الروابط امهها الروابط السطحية التي تؤدي اىل الروابط
العميقة للبنى النصية السطحية.
واحتوى الكتيب عىل ثالثة مباحث؛ محل املبحث األول
عنوان( :معنى النص) وفيه تناول الباحث تعدد التعريفات
للنص باختالف املرجعيات واملنطلقات املعرفية والغايات
واإلجراءات ألصحاهبا فمنها من كان بنيوي ًا ومنها سيميائي ًا
وبعض مما كان اجتامعي ًا وعن ما صدر من لسانيات النص
وحتليل اخلطاب ،فيام جاء املبحث الثاين بعنوان( :معنى
السبك)؛ وفيه تم التناول اىل معنى مفهوم السبك وكيف
انه خاصية داللية للخطاب؛ تعتمد عىل فهم كل مجلة
مكونة للنص يف عالقتها بام يفهم من اجلمل ،اما املبحث
الثالث واألخري الذي محل عنوان ( :معنى االحالة) فقد
تناول اقسامها وعنارصها املتمثلة ب�(اإلحالة بالضامئر) ،و(
اإلحالة بأسامء اإلشارة) و (االحالة باألسامء املوصولة)،
ليختتم بحثه بخالصة لنتائج البحث مع قائمة بأهم املصادر
واملراجع التي اعتمدها يف كتابته وتضمنت الكتب املطبوعة
والرسائل اجلامعية والبحوث املنشورة وفهرسا باملحتويات.

صدر حديث ًا عن مركز كربالء للدراسات والبحوث
التابع للعتبة احلسينية املقدسة ،اصدار جديد محل عنوان
(كربالء وهجوم الوهابية باملراجع العربية واألجنبية)
للمؤلف األستاذ سعيد رشيد زميزم؛ سلط من خالله
الضوء عىل ما كتبته املراجع العربية واألجنبية عن جريمة
الوهابيني يف هجومهم عىل مدينة كربالء املقدسة وما
حلق هبا من دمار شامل وقتل الناس األبرياء.
واستعرض املؤلف يف أكثر من ( )90مصدر ًا توثيق ذلك
اهلجوم اجلبان يف الوقت الذي اغفلته مصادر ومراجع
كثرية بشكلٍ غريب عىل الرغم مما جاء فيه من انتهاكات
حلقوق االنسان وقتل الناس العزل من اتباع اهل البيت
السالم)؛وبني الكتاب يف جوانب أخرى منه ما
(عليهم
نّ
ورد يف املصادر واملراجع املختلفة من اعداد املستشهدين
من أبناء مدينة كربالء املقدسة اثر اهلجوم الغادر ،فض َ
ال
عن التدمري اهلائل الذي حلق باملدينة هنب ًا وحرق ًا وقت ً
ال.
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االدب�������������ي�������������ة

َ
ُ
ُ
رمضان شهر الله
ِ
ـــــــان
ـــــر اخلـــــــــــرِ واإلحــــــــسـ
رمــــــــضــــــــانُ شــــــهـ ُ

شعر :مهدي هالل الكربالئي

ِ
محـــــــان
الـــــــر
ــــــيــــــام َفــــــريــــــضــــــ ُة
الــــــص
فــــيــــك
ِّ
ُ
َّ

ـــــذاتـ ِ
ِ
فـــــيـ َ
ـــــــــن َلـ ّ
ـــــه
ــــبــــد َع
الــــع
ــــك
ُ
انــــقــــطــــاع َ
ْ

ِ
ِّ
ــــــــن ُعــــصــــيـ ِ
ـــان
كـــــــل الــــ ُبــــعــــد َعـ
ــــعــــد
بــــالــــ ُب
ْ

ـــــعــــــمــــــوا يف ِظـ ِّ
ـــــلـ ِ
ُّ
ـــــه
ُكـ
ــــــــــل األنـــــــــــــــا ِم َتــــــ َنـ َّ

بِـــــضـــــيـــــا َف ٍ
ِ
مـــــــــن خــــــــالِـ ِ
األكـــــــــــوان
ـــــــق
ـــــة
ْ

ــــمــــى بـــاســـ ِم ِ
ـــه
ـــــر
َشـ ْ
ِ
ــــس ّ
الــــكــــريــــم وقــــــد َت َ
ـــــهـ ُ

ِ
ِ
بـــــــاألقـــــــران
ـــــــقـــــــاس
ــــــيــــــس ُي
بـــــــاجلـــــــود َل
ُ
َ

ـــلـ ٍ
ــــــهـــــــ ٍر ُعــــــــــدَّ مــــنــــه بِــــلــــيـ َ
َ
ـــة
يــــــا ألـ
ـــــــــف َشـ ْ

َ
ِ
ــــــــــامن
ـــــــــجــــــــــ ُة اإليـ
ــــــــــــــــوج فـــــيـــــهـــــا َ ْهبـ
وتـ
َ
ُ

َ
ِ
ــــــــــه
ــــــــــذراتـ
بِــــــــآلــــــــئ الــــــــــقــــــــــرآن يف َشـ

ِ
َعـــــــ َبـ َ
ـــــــان
ـــــــرحيـ
ــــــق ا ُهلـــــــــــدى والـ
ِ
ــــــــــــــروح والـ َّ

ــــض فـــــيـ ِ
ـــــت لــــــيـ ٍ
ــــه َو َعــــــــذ َبـ ٌ
ـــــال بـــــيـ ُ
ـــــــة
طــــــابـ ْ

ِ
ــــــرآن
ــــــرنــــــيــــــمــــــ ُة الـــــــقـ
َتـــــعـــــلـــــو هبـــــــــا َت
َ

ـــو ِفــــهــــا
يــــــا لــــيــــلــــ َة الـــــــقـــــــد ِر ا ّلــــــتــــــي يف جـ ْ
فــــــالــــــ َقــــــدر

رواح
ُ َأ ٌ

ٌ
ـــــــــــــــالك
وأمـ

هبـــا

ْ َ
طــــوبــــى ِملَ
ــــــر ّوضــــــ ًا
ـــــــــن أ ّدى الــــصــــيــــا َم ُم َ
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ِ
ٍ
ـــــــــــان
ـــــــــــارئ َد ّيـ
ـــــــــــن بـ
حـــــــــــــي أتــــــــــى ِمـ
َو
ْ
ٌ
ــــــق َ
ِ
ــــــــت بــــــأمــــــ ِر اخلـــــــالـ ِ
ــــــان
احلــــــ ّن
ــــــــر َجـ
ْ
َعـ َ

ـــــــطـــــــاع ٍ
ِ
فــــــيــــــه بِ
لـــــلـــــ َّنـــــفـ ِ
ـــــــة وتـــــفـــــاين
ــــس
َ

ُ
أسألك األ َ
القرآن
َمان بليالي
ِ

حيدر عاشور

َسيدي :أنزوي بذايت وألغي املسافة والزمن بيني وبني األمل،
اللوامة،
وأغسل روحي بفيء روحانية رضحيك ،وأرسم لنفيس نّ
بكالم اهلل ترانيم الترضنّ ع الدائر حولك لعل روحي تبرص إمامها
وتقبلني يف
فيعمدها بالطهارة والقبول .موالي ِّ
َّ
عمدين برضاك نّ
شهر ربيع القرآن ،وارفع عني ظلامت الوهم ،وافتح يل أبواب
الرمحة ،وانرش ع نّ
ي احلكمة ،والصق جسدي املجبول برتبتك،
وصريه كيفام
املصبوغ بألوان األحالم عىل أرضك وحولك،
نّ
أتكور بني يديك رصخة غري واض��ح صداها،
تشاء ..فأنا
نّ
وصورة إنسان يأمل ان تصطفيه أرضك فيكون أنسانا..

الف ليلة ،كرست يف جسدي كل الرغبات ،نّ
وفكت عن روحي
كل األوهام ،نّ
وعطلت منظومة األماين يف نفيس ،ففاض القلب
شوقا للبحث عنك ،أصبحت أهيم بني الروضتني كأنني أرى
ِ
تشم رائحة وجودك
كل يشء وال
أحس بحاسة اجلامل نّ
أراكُّ ..
وال أراك ..إيه يا صرب املنتظر ،كم تذيقك الليلة من مجال املشهد
املقدس رؤيا (املكان ..القرآن  ..الدعاء ..اإلنسان  ) ..الكل
يتص نّفحون قاموس اإلمامة وينتظرون اللحظة التي تفتح أبواب
لتسجل املالئكة أسامء الواهلني ..فبينهم وبني النعيم حلظة
السامء
نّ
نور بمسرية عام..

َســيــدي :روح���ي تتباهى أهن��ا خلقت ع��ىل ارض طهور
كأرضك..؟! ،وجزعت النفس بأول صوت نطق اسمك ،إىل
الرس ويف اخللوات
ان كرب اجلسد -ظلت نّ
لوامة جزوعة حزينة يف نّ
تتهيأ إىل مشهد لقائك..
نّ

َسيدي :هذه ُ
ليلة اهلل العظيمة ،كن يل أمال مقيام يف قلبي ،وانظر
ا نّيل وارض عني ..فمن مل يشعر بالرضا لن يشع قلبه بالقبول
! ..ج نّ
ي انك اآلن تراين أتوسل إليك كثريا ،وقد وهبك اهلل
الكرامات ف�(اإلمامة من ولدك والشفاء يف تربتك والدعاء
مستجاب حتت قبتك) ..أنت معي هنا يا سيدي يف رحاب
مقدسك فأسألك بحق فاطمة َ
األمان بليايل القرآن..

َسيدي :أرى كل يشء وال أراك يف ليلة جعلها اهلل خريا من
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المراسم وقواعد السلوك
في التراث اإلســـــــــــــــــالمي
بقلم :سعد سلمان

ّ
إن آداب وقواعد السلوك المعروفة باسم (اإلتكيت) أو (المراسم) هي نمط من أنماط العالقات العامة
الغاية منها خدمة هدف مركزي تنقذ به الدولة أو أية هيأة أو منظمة غير حكومية على نحو منتظم
ودقيق سياستها على الصعيدين الداخلي والخارجي ،واإلتكيت والبروتوكول نمط خاص من أنماط
االتصال على الصعيدين الرسمي والشعبي.
فقواعد السلوك االجتامعي واإلجراءات واألعراف والتقاليد
املتبعة بني األفراد يف املجتمع التي تسمى (اإلتكيت) أصبحت
اليوم من املسائل املهمة التي جيب أن يعرفها ممثلو املنظامت
احلكومية واحلزبية ومؤسسات املجتمع امل��دين ،إ ْذ أصبح
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من الواجب معرفة املبادئ املتبعة يف املراسم واملجامالت،
وكيفية الترصف بلباقة وه��دوء وكياسة ،والظهور باملظهر
الالئق ،ومراعاة األعراف والتقاليد ،كقواعد الترصف السليم
واألسبقية ،وآداب املائدة والتعارف واختيار املالبس.

كلمةومعنى..

والواقع أن معرفة هذه القواعد هي ليست شكليات جمردة وعادات

برجوازية فارغة ،وإنام هي قواعد وعادات نشأت وتطورت مع
تطور احلضارة وتوصلت هلا البرشية نتيجة حترضها ،وهي تقوم
عىل أسس منطقية وصحية واجتامعية وهلا وجود قوي وفاعل يف
تراثنا العريب واإلسالمي.
ويف تراثنا العريب اإلسالمي هناك إش��ارات واضحة يف اخللق
السامي والطباع احلميدة والكرم وحسن الضيافة ،ويف تقدير

قيمة الوقت وأمهيته ،ومن هذا الرتاث نتعلم كيف جيب أن حيرتم
األعىل ومراعاة األدنى ،ومنه يمكن ان نتعلم ملاذا يستخدم أي
يشء وألي غرض؟ وهذا املوضوع ينسحب عىل موضوع الرتبية
يف البيت حيث من الرضوري أن نعلم األوالد كيف جيلسون عىل
املائدة وكيف يترصفون يف حضور األب واألم عىل املائدة وكيف
ال جيوز هلم ترك املائدة قبل األب واألم وال جيوز هلم كذلك أن
يبدؤوا باألكل قبل الوالدين.
إن تعليم أبنائنا وإخواننا وموظفينا والعاملني معنا يف امليدان تلك
القواعد هو جزء من التطويع عىل حب النظام ،الن يف ذلك جانب ًا
تربوي ًا ونفسي ًا واجتامعي ًا مه ًام ،فض ً
ال عن انه يف األصل يعتمد عىل
تراث عريب يبتدئ من عمق احلضارة العربية العريقة ،وما قدمته
حضارة وادي الرافدين للعامل أيام ازدهار هذه احلضارة ،واتساع

َ
«ح ْي َدرة»
من كلامت اإلمام عي (عليه السالم) حني برز إىل
مرحب اليهودي بعد أن رضبه ففلق رأسه فقتله:
َ

ُ
َأ َنــــــا ا َّل ِ
ــــيـ َ
ــــد َر ْه
ـــــــذي َسـ َّ
ــمـــ ْتـــنِـــي أ ِّمــــــي َحـ ْ
ــــه ْاملَــــ ْن َ
َكـ َ
ـــــات َكـــــ ِريـ ِ
ٍ
ـــيـ ِ
ـــث َغـــــا َب
ــــر ْه
ــــظ َ
ـــلـ ْ

َأ ِكـــيـــ ُلـ ُ
ــيـ ِ
ـــي َ
الـــســـ ْن َ
ـــد َر ْه
ــكـ ْ
ـــل َّ
ــم بِـــالـ َّ
ــف َك ْ
ــسـ ْ
قال الدمريي يف كتابه حياة احليوان الكربى:
اخ ُت ِل َف ِيف َو ْج ِه َت ْس ِم َيتِ ِه بِ َح ْيدَ َر َة
«و ْ
(َ :)385/1
َع َىل َأ ْق َو ٍ
يم ِةَ ،و ِق َ
الِ :ق َ
اس ُم ُه ِيف ا ْل ُك ُت ِ
يل
ب ا ْل َق ِد َ
يل إِ َّن ُه ْ
إِ َّن ُأ َّم ُه َف ِ
اط َم َة بِ ْن َت َأ َس ٍد(عليها السالم) َس َّم ْت ُه ِ َهب َذا
ِاال ْس ِم ِحنيَ َو َلدَ ت ُْه َو َك َ
اس ِم
ان َأ ُبو ُه َغائِب ًا َف َس ِّم ْت ُه بِ ْ
َأبِ َيها َأ َس ٍد َف َق ِد َم َأ ُبو ُه َف َس َّام ُه َع ِل نّي ًاَ ،و ِق َ
يل إِ َّن ُه َك َ
ان
ُي َل َّق ُب بِ ِه ِيف ِص َغ ِر ِه.»..

سلطاهنا ،ووقوف شعبها يف طليعة مواكب العمران والتطور.
إن آداب وقواعد السلوك ليست عادات وقواعد غربية بل هي
عادات وتقاليد هلا جذورها يف تارخينا العريب واإلسالمي ،ويمكننا
والسنة
من خالل مراجعة بسيطة لقواعد السلوك يف القران الكريم ُ
النبوية الرشيفة ومن معرفة بسيطة للعادات والتقاليد املوروثة من
الرتاث العريب اإلسالمي من اكتشاف أن قس ًام كبري ًا من آيات
القرآن الكريم الرشيفة حتض عىل إتباع هذه القواعد لتحقيق حياة
اجتامعية سليمة.
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�������س������ه������دا�ؤن������ا

روح الشهيدِ السعيد
الى ِ
( صباح خلف جاسم الشمري) أبي زينب ورضا

ُ
ُ
ْ
األخيرة على خط الصد
صالته
وكانت

حيدر عا�ضور

َ
صوت ُيسمع فالمقبرة مرصودة ألبهة السكون ،وكأنها هوّ ٌة تبتلع كل صوت ،وال ترد
ال
صداه وتنفيه الى عالم الغيب .وضعت يدها على شاهد قبره ،وبدأ أنينها يرتفع معلنا
جزعها وحزنها :اآلن نزيف القلب قد بدأ ،وأنت تنام ،والعالم يمشي يا ولدي اليتيم ..والزمن
يتولى .والوطن اصبح غامضاً موحشاً ،وأنت هنا تنام في وادي السالم نوماً أبدياً .اذهب،
وقل للرحيم أنهم ما يزالون ينشرون الرعب في األرض؟! ..وقل أنا تركت ول ّية نعمتي،
ولي نعمتي ،حالم كغيري بوطن يحمل نداءك–األكبر .-وقل للواحد األحد،
ولب ّيت نداء
ّ
قد استقبح عقلي ورفض قلبي أن تمس األرض والعرض والمقدسات بسوء؛ فكنت أول
جندي من النجباء ،يقدّ م دمه قربانا لعقيدته ووطنه .قل له وال تخف ،فالرحمن الرحيم
يسمعك ويعلم براءتك ورِقة قلبك ،وقوة روحك وتعلقك بحججهِ الطاهرين على األرض.
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أخذت تنتحب نحيب ًا متشنج ًا متواصال .كانت تتصور أن املالئكة
حوهلا تبكي لبكائها وهي حتيط القرب بذراعيها وقد وضعت وجهها
عىل صدر القرب ،فسكن نحيبها للحظات ،فقد مرت من فوقها سحابة
بيضاء أجربهتا أن ترفع رأسها لرتى النور اإلهلي خيرتق عينيها ..وما
بني اإلغامء وفقدان الوعي سمعت صوت أبنها ينفذ إىل داخلها:
أم��ي عندما خي��ت��ار ال��رج��ل ط��ري��ق اجل��ن��ة ف��ال أمهية
للحياة ع��ن��ده وق���د ت��رك��ت ل��ك ع��ط��ري ال��دائ��م يف (رض��ا
وزي��ن��ب) ،وإن ض��اق ص��درك وانحبست الدمعة يف مآقيك،
احتضني أح��ف��ادك فطفولتهم ت��ؤان��س وح��ش��ت��ك وتسي
روح��ك ،سأكون أنا بصورة «رض��ا» وأن��ت بصورة «زينب».
أمي ،أنا وحيدك اليتيم «صباح» فمن يل بعد اهلل يسندين غريك
إذ زامحتني احلياة ال تبكي ،وال تكرري شكواك لغري اهلل بفقد
عزيز قلبك ،فبني يديك مؤونة استشهادي ،فال تقاييض قلبي
بدعائكِ ،
ِ
بحزنك ،وال تبخي ع نّ
وأن��ت جديرة بلقب –أم
ي
الشهيد -ارفعي رأسك عالي ًا وشاهدي ماذا فعل أبنك ب�عصابات
اإلرهاب (داع��ش) .من أول النداء للسيد السيستاين ،أخرتت
اجلنة عليك! ،وأنت تعرفني ذلك ..فقد تساجلنا وبكينا حتى
أقنعتك إن هذا احللم بني يدي اذا ذهب لن يتكرر ..فالشهادة يف
سبيل اهلل والوطن تأيت مرة واحدة يف احلياة وال أريد أن أخرسها.
ِ
املآزق الصعبة ،ومل أتردد يف
وكنت أب�نك الذي مل يركع قط أمام
مواجهة العدو مهام كانت مواجهته قاسية ..ومل اترك معركة أجد
فيها استشهادي مؤكد ًا .أبرشك فقد كتبت بسجالت احلشد الشعبي
الشجاع الذي ال هياب املوت ،والبطل الذي يصنع االنتصارات
مع الثلة الطيبة من املجاهدين النجباء .والشهادة بني عينيه يقني.
كم مرة أروي لك قصص سحق (داعش) ،وأنت تفتحني فمك
صارخة ،ومل متت .ونضحك ضحكات عاليات كمنترصين.
وحني رويت لك أخر صمودي عىل سواتر الصد التي أعتليها،
لو تذكرين حني قلت لك أن العيد قد اقرتب اشرتي ألبنائي
املالبس اجلديدة قد يكون عيدي عند اهلل أمجل .قلت بعفوية :ان
شاء اهلل ..وهذا الدعاء نزل عىل قلبي نزول املاء البارد فتقشعر
جسدي ،ون��ادت روح��ي بصمت استعد ان أجلك ق��ادم وهو
أمللم
أمامك ينتظرك فال ترفضه .فبدأت أغرف من ترضعاتك وأنا ُ
بعيض عسى أن أحظى بالشهادة .وأقود نفيس وسط التعرضات
الداعشية املكثفة ليلة العيد ،فالقنابل والرصاص والصواريخ
كانت تتساقط علينا كاملطر وكنا يف موقف الدفاع املستميت يف
منطقة -بيجي -كي يصبح صباح العيد عىل أهلنا وأنفسنا دون
خسائر باألرواح .وبذات الوقت ال تفارق خيايل هواجس اللقاء

يا ولدي اليتيم ،أنت تنام
في وادي السالم نوماً أبدياً
والعالم يمشي ،والزمن
يتولى ،والوطن اصبح غامضاً،
اذهب وقل للرحيم انهم ما
يزالون ينشرون الرعب في
األرض؟!
بمن أحب بعد ان تفيض روح��ي ،كان اإلم��ام احلسني (عليه
السالم) كأنه يقول يل :اق��رأ زي��ارة وارث قبل قدومك ،وأبو
الفضل العباس( عليه السالم) يمسك بيدي ،وحويل نائحات
ونائحون فبكيت من صميم قلبي شوق ًا لرؤيتهم فصحوت رغم
ان عيني مل تر النوم أليام فالعدو الداعيش ينصب لنا الكامئن
ويرسل إلينا امل��وت جوا وأرض��ا وزحف ًا ..انزويت للحظات
قبل ان يدخل الفجر للصالة فأخرجت هاتفي واتصلت بك
لذكرك إن غدا العيد واليوم عرفات ،وان شاء اهلل السنة القادمة
ِ
أراك نازلة من جبل عرفات حتملني ص��وريت للحج معك.
ِ
أن���ت ع��ىل ع��ل��م إن ات��ص��ايل ب��ك ك���ان ك��ي أب��ل��غ��ك وأوك���د
ل��ك أن واج��ب��ي ال��وط��ن��ي وامل��ذه��ب��ي ه��و ع��ي��دي ،وس��أرس��ل
ل��ك تفاصيل أخ��ر م��ا قمت ب��ه م��ن ب��ط��والت التي اشرتيت
هب��ا ال��ش��ه��ادة ب��رح��اب��ة ص���در ،وأن���ت ت��ع��رف��ني ذل���ك ج��ي��د ًا.
أمي ،سأصعد اآلن ألصي صالة الفجر وصالة العيد يف نقطة
واجبي بساتر الصد .رغم أن املجاهدين عارضوا صعودي
أ نّ
ال بعد ان نصي ونقدم مراسيم العيد فيام بيننا كعائلة حشدية
من نجباء األرض الذين وضعوا أرواحهم قرابني استشهاد
للمذهب ..ون���داء ال��دف��اع الكفائي للسيستاين ك��ان إش��ارة
االستشهاد املنتظر فال نقبل غري الشهادة مصريا لبعد حتقيق
النرص املبني .ال أخفيك كان قلبي مشغوال باملكان والواجب
والصوت ال��ذي يف داخ��ي ال��ذي يدعوين إىل اللقاء املحتوم..
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أمي الغالية ،أن العيد
قد اقترب اشتري ألبنائي
المالبس الجديدة قد يكون
عيدي عند الله أجمل..
فالشهادة في سبيل الله
والوطن تأتي مرة واحدة في
الحياة وال أريد أن أخسرها.

ورغم كل ذلك ضحكت مع املجاهدين وقلت هلم :سأصي
عىل أديم ساتر الصد وحتت نريان (داعش) الكثيفة عسى أن
أنال القبول عند اهلل واصعد إليه بصاليت كام يريد أن يراين.
أمي ،فقد سجلت تاريخ صعودي للساتر يف فجر يوم الثالثاء
2015/9/22م املوافق  10ذو احلجة 1436ه��� ..وما أن
وصلت مكان واجبي ،وفرشت سجادة صاليت ،وقلت -اهلل
أكرب -نزلت اىل جانبي قذيفة هاون قطع يدي ،فكربت بصوت
عال ،وحرض يف خيايل بطل الرشيعة ومقطوع الكفني ابو الفضل
العباس وبدأ ندائي يتحول( يا ابا الفضل) ..صعد املجاهدون
إلنقاذي ،ولكن سبقتهم قذيفة أخر أخذت ساقي وبحرت
بدمي فرأيت كربالء وطفها الدامي فرصخت( يا زه��راء..
يا عي  ..يا حسني) ..وهذه أخر الكلامت قد نطقها لساين
وأكملتها ب�(أشهد ان ال اله إال اهلل واشهد ان حممدا رسول
اهلل) وصعدت روحي اىل السامء ،وبقي جسدي يف األرض.
وه��ا أن��ت ترقدين بجانبي ،وغ��دا العيد وأبنائي ينتظرون
أحضان جدنّ هتم ليقبلوا أيدهيا من أجل رشاء مالبس العيد..
عىل هذه كلامت صحت من غفوهتا وهي غارقة يف دموعها.
ابنها ك��ان معها ،بل ك��ان حوهلا شعرت ب��وج��وده ،صوته
يف أذهن��ا كصوت الفراشات يف طنينها حتلم بفجر يزخر
جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2022م

Ahr a r W eekl y

46

بالزهور .هنضت ونفضت عنها تراب القرب قبل اهنيار اليأس
يف نفسها .مرت عليها حلظات االشتياق قبل طلوع شمس
العيد .تقدمت للتالصق مع القرب وسط هول من الذهول
ِ
باسمه ،تذكرها بمشية العشق
العظيم ،ها هي الريح تلهج
ال��ذي كانت تالزمه بقوله :الشهادة أسمى وانقى من كل
متع احلياة ،وهو يرشح هلا لسنني ان االستشهاد يف سبيل اهلل
والوطن والعقيدة جنة تشبه اجلنة التي حتت أقدامها األمهات
بل هي ذات اجلنة وذات التضحية ،التي يصعد امل��رء عىل
كتف اإليامن واليقني كي يقرأ لغة القبول إىل بأبواب اجلنة.
مل يقف هذياهنا وهي جتمع يف عقلها صور املايض يف هدوء
عاصفة نفسها هتذي بالواقع احللو ،والرس اإلهلي الغامض..
أبنها الوحيد اليتيم منذ الصغر حتققت كل أحالمه .ال يشء غري
املرئي بعد صوته وهو حيدثها وسط هذه القبور الصامتة .اذن
الشهداء أحياء عند رهبم يرزقون وروح «صباح» فيها ترسي
سريان الدم يف اجلسد .هكذا قلتها بصوت قلبها املهتاج ،وبنربة
زاخرة باجلوع واجلزع ،وغرة الشوق التي تنطق آهاهتا من نياط
حلم تدىل من اشواق روحي ،فيا
القلب :لقد كان «صباح» قاب ٍ
لك من شهيد حي يزهو بالطيبة يداوي جروح صربي بال قيد،
فأشعر بك يا صباح حويل ..كل عام وروحك تنعم بنعيم اجلنة.

بـــــــــــــــرهـــــــــــــــان
أك���ذوب���ة (داع����ش)
حــيــدر عــاشــور

العراقيون الذين يقودون ويرفعون راي��ات االصالح
وثورة التغيري حيملون يف أنفسهم حتررا مكبوتا ومرهتنا
بمامرسات الضغط املوجه ضدهم ،انطلقوا هائمني
يف البحث عن التحرر من الداخل بعد ان ضجروا من
الوعود وامللل من التعاليم اجلاهزة التي تصدر اليهم من
خالل املواعظ والشعارات واخلطب الرنانة وصنوف
الغسل والتشحيم التي مورست عىل العقول والضامئر
وكم هائل من الضحك عىل الذقون.
اخلط الفاصل هلذا التحرر هو طريق النفيس والروحي
واإلن��س��اين ال��ذي نوهت اليه املرجعية الدينية العليا
وهي صدت وما زالت تصد بدفاعها «الكفائي» أكرب
مؤامرة عىل العراق بشكل عام والشيعة بشكل خاص،
فكان الدفاع «الكفائي» بمثابة التحرر من الداخل ،ولد
بأبطال احلشد الشعبي الذين تسارعوا بعد النداء االهلي
الذي اطلق من الصحن احلسيني الرشيف ليكونوا يف
ساعات اقوى قوة ضاربة وأرسع جيش يف العامل ،يلملم
جراحات الشعب الذي تعذب عىل يد صنيعة القاذورات
األمريكية ،واستطاع بقناعته املطلقة اعادة امن العراق من
دنس (داعش) والقضاء عىل الرعب الذي ترسمه القوى
الظالمية لرعب العامل الشيعي...
لذلك نشط ال��ش��ارع العراقي بمساندة ه��ذا اجليش
االهلي بكل االمكانات الروحية والنفسية وإبداع فكرة
التحرر من الداخل بعد ان حدد اجلميع منهج اإلصالح
والتغيري ،فبدؤوا من قاعدة اهل��رم ،القاعدة الشعبية،
وكرسوا فجوة املتسلطني والفوضويني وجتار املوت بني
قمة اهلرم وقاعدته الشعبية ،فتوفرت إرادة شعبية ترغب
بصنع التغيري داخليا.

فمن الطبيعي جدا نرى ونسمع فنون التشهري واالفرتاءات
التي مت��ارس ضد احلشد الشعبي عىل مستوي املحي
والعاملي مسخرين ما شاءوا من اموال وإمكانات لتشويه
بطوالته احلقيقة والواضحة عىل مجيع قنوات العامل.
فكانت كل الوقائع والدراسات والتحليالت السياسية
واإلعالمية فضحت أكذوبة (داع��ش) وقوته الومهية،
وكشفت ان ما قاموا به مل يكن حربا باملعنى العسكري بل
عشوائيات ولدهتا حكومات وقحة لتفريق حلمة الشعب
العراقي من جانب ،وتقسيمه من جانب أخر ،وباملحصلة
يتم عزله متاما عن العامل بأكمله وليس عن العامل العريب
فقط .لكن األسود استطاعوا ان يغريوا ارادات اخلونة
واملنتفعني من إضعاف ال��ع��راق .وتشري كل الدالئل
حتى هذه ان (داعش) إنتاج خاص بمصانع السياسات
األمريكية املصدرة لإلرهاب حتت مظلة حقوق االنسان.
ونقول من جديد ان االح��داث ستنتهي باملربع االول
والنتيجة نفسها التي انتهى اليها التدخل االمريكي حلل
االزمة السياسية يف العراق من اجل تفكيك هذه املرة
احلشد الشعبي الذي ارعبهم وباتوا مرتعبني من اتساع
قوته واشتداد بأسه مما شكل عقدة جديدة تضاف اىل
عقدة امريكا وأعواهنا وهي عقدة اخلوف من احلشد
الشعبي.
هل خضعت التغريات السياسية واحلكومية إلرادة
الشعب؟ وه��ل ستكون احلكومة بمستوى طموح
وأحالم الشعب العراقي؟
نقطة ضوء :قال تعاىل» إِ َّن َّ َ
ريوا
ري َما بِ َق ْو ٍم َح َّتى ُي َغ ِّ ُ
اهلل ال ُي َغ ِّ ُ
َما بِ َأ ُنف ِس ِه ْم »...
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م����������زارات����������ن����������ا

أبو الفضائل في حياته وأبو الكرامات بعد مماته..

إطالل��ة نوراني��ة على مرق��د العالم الش��يعي الكبير
ابن طاووس الحلي

األحرار :أحمد الوراق – تصوير :صالح السباح

مثلام كان زعي ًام للشيعة يف زمانه ومن أكابر علامئهم ،أصبح مرقده الطاهر يف مدينة احللة
الفيحاء ،واحد ًا من املراقد املهمة التي يتوافد عليها الزائرون لطلب نيل الربكات وقضاء
احلاجات ..إنه العامل العامل الزاهد والفقيه الورع العابد ،االصويل واملتكلم املدقق،
والرجايل واملفرس املحقق واالديب الكامل واملصنف الفاضل السيد اجلليل أمحد بن
طاووس ،املشهور بـ (أيب الفضائل) (رضوان اهلل تعاىل عليه) وهو واحد من اهم الكتاب
واملؤلفني يف ذلك الزمان فقد ترك السيد أبو الفضائل مؤلفات قيمة بلغت ( 82كتاب ًا) كام
احليل.
ذكر تلميذه الشيخ احلسن بن داود ّ
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جملة (األحرار) أجرت زيارة لقربه الرشيف ،وحتدّ ثت مع
األمني اخلاص للمزار عبد الكريم حسني علوان الذي
رسد سرة حياة هذا الرجل الشيعي الكبر ،حيث قال:

«هو الس نّيد أبو الفضائل مجال الدين أمحد بن سعد الدين ابن
أيب ابراهيم موسى بن جعفر بن حممد بن امحد بن حممد بن
امحد بن حممد بن ايب عبداهلل حممد (الطاووس) بن اسحاق
بن احلسن بن حممد بن سليامن بن داود ابن احلسن املثنى ابن
االمام احلسن السبط ابن امري املؤمنني
عي بن ايب طالب (عليهم السالم) ،ومل
تعلم سنة والدة السيد امحد بن طاووس،
إنام الراجح هو هناية القرن السادس او
بداية القرن السابع اهلجريني ،اما وفاته
فكانت يف احللة سنة  673للهجرة
املباركة.
واضاف قائالً :أن «العديد ممن ترجم
للسيد ايب الفضائل واثنى عىل مكانته
السامية ،وعلمه وادبه ،وأطراه بجميل
الصفات وحماسن االلفاظ ،فأول من
ذكره تلميذه الشيخ احلسن بن داود
احلي كتابه الرجال فقال( :أمحد بن
موسى بن جعفر بن حممد بن امحد
بن حممد بن حممد الطاووس العلوي
احلسني ،سيدنا اإلمام الطاهر املعظم،
فقيه اهل البيت (عليهم السالم) مجال
الدين ابو الفضائل ،مات سنة 673
للهجرة ،مصنف جمتهد ،كان اورع
فضالء زمانه ،قرأت عليه اكثر البرشي
واملالذ ،وغري ذلك من تصانيفه فأجازين
يف مجيع تصانيفه ورواياته وكان شاعر ًا
مصقع ًا بليغ ًا منشئ ًا جميد ًا ،حقق الرجال
والرواية والتفسري حتقيق ًا ال مزيد عليه،
َر نّباين وعلمني واحسن إ َّيل واكثر فوائد

هذا الكتاب يقصد كتاب (الرجال) ونكته من اشارته
وحتقيقاته جزاء اهلل عني افضل جزاء املحسنني».
ويف االجازة الكبرية لتلميذه العالمة احلي لبني زهرة قوله:
(ومن ذلك مجيع ما صنفه السيدان الكبريان السعيدان
ريض الدين عي ومجال الدين امحد ابنا موسى ابن طاووس
احلسنيان قدس اهلل روحهام وروياه وقرآه واجيز هلام روايته
عني عنهام ،وهذان السيدان زاهدان عابدان ورعان).
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مشاخيه وتالمذه النجباء

من األعالم الذين أخذ السيد أبو الفضائل عنهم العلوم
الدينية املختلفة يف الفقه واحلديث واالصول وعلم
الرجال( :الشيخ نجيب الدين حممد بن جعفر ابن نام احلي
تويف سنة 645ه� ،السيد اجلليل فخار بن معد املوسوي
تويف بحدود 630ه� ،السيد امحد بن يوسف بن امحد
العرييض العلوي احلسني كان حي ًا سنة 620ه� ،الشيخ
حييى بن حممد بن حييى بن الفرج السوراوي كان حي ًا سنة
620ه� ،السيد صفي الدين حممد بن معد بن عي املوسوي
كان حي ًا سنة 600ه� ،الشيخ احلسني بن امحد السوراوي
تويف بحدود 610ه� ،الفقيه حممد بن غالب (نص عليه
غياث الدين يف فرحة الغري) ،الشيخ سعيد الدين ابو عي
احلسني بن حرشم (خرشم) الطائي (نص عليه صاحب
املعامل) ،السيد حميي الدين حممد بن زهرة صاحب كتاب
الغنية).
أما شهر من تتلمذ عليه وروى عنه :هم (العالمة احلي،
احلسن بن يوسف بن املطهر احلي تويف سنة 726ه�،
الشيخ احلسن بن داود احلي تويف سنة 740ه� ،السيد عبد
الكريم بن طاووس ولده تويف سنة 693ه� ،شمس الدين
حممد بن امحد بن صالح القسيني).
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مؤلفاته ومصنفاته

خلف الس نّيد أبو الفضائل مؤلفات قيمة بلغت  82كتاب ًا
كام ذكر تلميذه الشيخ احلسن بن داود احلي يف كتابه
الرجال ،غري انه ذكر بعض كتبه منها :كتاب مالذ علامء
االمامية يف الفقه ويقع يف ستة جملدات ،كتاب الكر يف
الفقه ويقع يف جملد ضخم ،كتاب السهم الرسيع يف حتليل
املداينة او املبايعة مع القرض ويقع يف جملد واحد ،كتاب
الفوائد العدة يف اصول الفقه ويقع يف جملد واحد ،كتاب
الثاقب املسخر يف نفض املشجر يف اصول الدين ،كتاب
الروح يف النقض عىل ابن ايب احلديد املعتزيل تويف سنة
656ه� ،كتاب شواهد القران ويقع يف جملدين ،كتاب
زهرة الرياض ونزهة املرتاض يف املواعظ طبع يف جملة
تراثنا ،كتاب االختيار يف ادعية الليل والنهار ،كتاب
االزهار يف رشح المية مهيار ويقع يف جملدين ،كتاب عمل
اليوم والليلة ،كتاب حل االشكال يف معرفة الرجال،
وهو كتاب رجال ابن طاووس ،كتاب عني العربة يف غبن
الغربة ،كتاب ايامن ايب طالب ،كتاب بناء املقالة العلوية
يف نقض الرسالة العثامنية ،كتاب املسائل الكالمية يف
اصول الدين ،كتاب اآلداب احلكمية ،كتاب نور االقاحي
النجدية ،ديوان شعره ذكره ولده السيد عبد الكريم ابن

طاووس يف بعض اجازاته.
كام أن من املؤسف حق ًا ان ُيفقد ديوان السيد ابن طاووس ومل
يبق من شعره سوى جمموعة من االبيات فمن شعره ما كتب عىل
ظهر كتاب نقض الرسالة العثامنية بخط احلسن بن داود احلي
وفيه يرد عىل اجلاحظ:
ومن عجب ان هيزأ الليل بالضحى
ُ
الفراعل
وهيزأ باألسد الغباب

مرقده الطاهر

إن أقدم إشارة اىل مرقد السيد أمحد ابن طاووس تعود اىل القرن
العارش اهلجري ،اذ اشار بالرسم والتعريف (املطراقي زاده) يف
كتابه رحلة مصورة اىل املشاهد الدينية سنة  941للهجرة املوافق
 1534للميالد ،ويقع املزار يف حملة اجلباويني مقابل متنزه الشعب
وحيتل مساحة تقدر ب� ( 800مرت مربع) وعىل يمني الداخل اىل
املزار قرب السيد أمحد ابن طاووس يف حجرة مستطيلة الشكل،
تقدر مساحتها ب� ( 70مرت ًا مربع ًا) ،هلا ش نّباك حديدي نّ
يطل عىل
الزقاق اخلارجي املحاذي للمزار من جهته الغربية ،توقد فيه
الشموع من قبل االهايل واصحاب احلاجات يف اغلب الليايل من
السنة وخاصة يف املناسبات الدينية ،وبجانبه مرقد أخيه السيد
حممد ابن طاووس وكان قد نُقلت رفاته اىل جنب اخيه بعد ازالة
احلسينية املعروفة بحسينية ابن طاووس عند مدخل شارع اإلمام
عي (عليه السالم) يف منتصف سبعينيات من القرن املايض.
ومن حسنات الدهر ان املزار حظي بتأسيس مكتبة سنة 1383ه�،
عرفت بمكتبة االمام الصادق (عليه السالم) ،وكان موقع املكتبة
مغتس ً
ال ومدفن ًا لألطفال ،اال ان النظام البائد أغلق املكتبة بعد ان
صادر أغلب كتبها سنة 1979م من قبل مديرية امن بابل ،وتعود
اليوم وبفضل اخلريين لورثة املرحوم احلاج عبد الرزاق مرجان،

بحلة جديدة لتسهم يف بث الوعي الثقايف والديني بني شبابن ًا.
أما ق نّبة املزار فهي مجيلة البناء حمكمة اهلندسة خرضاء اللون
وكانت يف السابق مطلية باللون االبيض مل تشبه يف طرازها قبة
اخرى يف مدينة احللة ملا يميزها من وجود فتحات صغرية متناسقة
بخطوط دائرية ثالثة عىل سطحها اخلارجي بني فتحة واخرى
فراغ يقرب من املرت الواحد ،وقطرها الدائري ( 23مرت ًا) بارتفاع
( 9أمتار) و( 50سينتمرت ًا) من سطح املزار ،تسندها من الداخل
قبة ثانية بطول ( 8أمتار و 60سنتمرت ًا) ،وتتخللها من الداخل
أربعة شبابيك ،وتشري للرائي من اخلارج اىل مكان املرقدين ،غري
نّ
أن ارتفاع العامرات التجارية املقابلة هلا اضاع رونقها ،ومجال

منظرها ،وأخفى روحانية اطاللتها ،أما من الداخل فقد تم
صيانتها منذ عامني حيث ُز نّين سقفها وجدراهنا العليا املقرنصة
وتم تغليف األرضية واجلدران الداخلية
باملرايا املقطعة امللونة َّ
بالسرياميك.
فيام يعلو القربين الرشيفني صندوق مشبك من االملنيوم االصفر
بطول مرتين و 66سنتمرت ًا وعرض مرتين وارتفاع مرت واحد
و 75سنتمرت ًا ،ويعتقد الناس بصاحب املرقد ملا له من مقام
رشيف وكرامات تروى فليجأ إليه الزائرون عىل مدار العام
ربك والدعاء والزيارة ،وان من مجيل الفعل وجود شباك نّ
يطل
للت نّ
عىل الفرع املجاور توقد فيه الشموع تربك ًا يف املناسبات الدينية
وليايل اجلمع واالعياد.
ويعد املرقد مكان جتمع معتاد ألهايل املحلة متارس فيه املراسيم
السنوية اخلاصة بمحرم احلرام وصفر األحزان وشهر رمضان
املبارك ،حيث تقام املحافل القرآنية وجمالس العزاء ومناسبات
االئمة األطهار (عليهم السالم) وتشكل اثر ًا مهام يف نفوس
األهايل العتقادهم بفضائل وكرامات صاحب املرقد الرشيف.
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شريعة الصوم
()2 – 2
من فكر العالاّمة آية الله الشيخ محمد صادق الكرباسي
الصوم :هو الكف عن المفطرات الش��رعية مع القص��د ُ
والقربة في المدة المحددة من طلوع
الفجر إلى غروب الشمس ،والصوم في اللغة :هو ُمطلق اإلمساك.
والصوم ورد في كل األديان السابقة على اإلسالم ،كما وهناك مذاهب غير سماوية هي األخرى
اختارت نوعاً من الصوم ،وكلها تلتقي في مس��ألة اإلمساك ،ولكن اختلفوا في مادّ ة اإلمساك
أو في حجمه ،فمنهم َمن كان ُيمسك عن الكالم كما في بعض الفرق المسيحية التي اقتدى
أتباعها بالس��يدة مريم (عليها الس��الم) حيث ُأمرت من قبل ّ
الله تبارك وتعالى عند والدة الس��يد
المس��يح عليه الس��الم ،حيث أش��ار ّ
ن َصوْ ماً
الله إلى ذلك في الق��رآن الكريم« :إِ ِّن��ي َن َ
��ذ ْر ُ
ت لِل َّرحْ َم ِ
نس�� ّياً» [مريم ،]26 :كما أش��ار إلى صوم النبي زكريا في والدة نجله النبي يحيى
َف َل ْن ُأ َك ِّل َم ْال َيوْ َم إِ ِ
(عليهم��ا الس��الم)« :إِ ِّني َن َذ ْر ُ
نس�� ّياً» [آل عمران ،]41 :فكان في
ن َصوْ م��اً َف َل ْن ُأ َك ِّل َم ْال َيوْ َم إِ ِ
ت لِل َّرحْ َم ِ
األول��ى األكل والش��رب مباح��اً لها دون ال��كالم ،وفي الثان��ي كان الكالم مع الن��اس محظوراً دون
التسبيح وذكر ّ
الصمت.
الله ،وهذا هو الذي ُيسمى بصوم َّ
هناك حكمة يف مقدار الصوم ،ويف اختيار شهر رمضان
بالذات ،ويف اختياره باألشهر القمرية دون الشمسية،
أمر إال ومن ورائه حكمة،
والشك أن احلكيم ال يصدر منه ٌ
ِّ
ونلخص الكالم يف أربع جهات:
فكيف باهللنّ احلكيم األوحد،
أوال :اختيار النهار عىل الليل :إن النظام الذي أودعه اهللنّ يف
هذه احلياة وملخلوقاته وباألخص اإلنسان فانه جعل الليل
«و َج َع ْلنَا ال َّل ْي َل لِ َباس ًا.
سكن ًا والنهار معاش ًا ،حيث قال تعاىلَ :
َو َج َع ْلنَا الن ََّه َار َم َعاش ًا» [النبأ ،]11 -10 :ومن الطبيعي أن
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اإلنسان عندما خيلد إىل النوم ال يشعر باجلهد بل إن بعض
أجهزته تتوقف عن العمل لتأخذ قسط ًا من الراحة أو أن
ختف ،فالصوم لي ً
ال ال يكون له أثر كام هو
أداءها وجهودها نّ
احلال يف النهار ،فاحلكمة من وراء الصوم تنعدم أو تتضاءل
يف صوم الليل.
ثانيا :اختيار شهر للصوم :لقد أقر الكثري من املحللني أن
املدة التي حيتاجها اإلنسان إىل تطهري معدته من الزوائد
العالقة ،واجلسد من الفريوسات املرتاكمة ،والدم من املواد

الضارة ،هو شهر واحد ،أي نسبة نصف السدس ،وبالنظر إىل
تنظيم احلياة فانه من حيث التطابق يأيت الشهر أفضل املقادير،
ألن اليوم الواحد ال يكفي واألسبوع ال يمكن أن يفي بالغرض،
فمن هنا جاء الشهر ليكون املقدار املناسب والذي يمكن ضبطه،
وقد جاء يف حديث الرسول (ص) عندما حاججه بعض اليهود
وسأله عن سبب حتديد مقدار الصوم بالشهر فأجاهبم بجواب
رمزي أن اإلسترباء للجسم عام هو غري مرغوب فيه ثالثني يوم ًا،
ففي احلديث« :جاء نفر من اليهود إىل رسول اهللنّ فسأله أعلمهم:
ألي يشء فرض اهللنّ عز وجل الصوم عىل أ نّمتك بالنهار ثالثني
يوم ًا؟ ....فقال (ص)َّ :
إن آدم نّملا أكل من الشجرة بقي يف بطنه
ثالثني يوم ًا ،ففرض اهلل عىل ذريته ثالثني يوم ًا اجلوع والعطش»
[علل الرشائع ،]79/2 :مما يبدو أن آثار الطعام تبقى ملدة شهر يف
جسم اإلنسان بخالف احليوانات التي إذا أكلت اخلبائث فإهنا قد
تستربء بأقل من ذلك ،كام أوردنا ذلك يف رشيعة الطهارة.
ثالثا :أما ملاذا اختري شهر رمضان هلذه الغاية للمسلمني؟ فمن
املعلوم أن الدين اإلسالمي هو خامتة األديان ،وأن النبي حممد
(ص) خاتم األنبياء ،وأن اإلسالم يلزم املسلم باإلعتقاد بجميع
األنبياء واملرسلني وبجميع الكتب املنزلة من قبلة حيث قال
تعاىلَ :وا َّل ِذي َن ُي ْؤ ِمن َ
ُون بِ َام ُأن ِْز َل إِ َل ْي َك َو َما ُأن ِْز َل ِم ْن َق ْب ِل َك» [البقرة:
 ،]4وقال جل وعال« :و َل ِكن ا ْل ِرب من آمن بِاهللَِّ وا ْليو ِم ِ
اآلخ ِر
َ َْ
َ َّ َّ َ ْ َ َ
وا َْمل ِ
الئك َِة َوا ْل ِكت ِ
ني» [البقرة ،]177 :ومن هنا فإن هذا
َاب َوالنَّبِ ِّي َ
َ
الشهر هو الشهر الذي ُأنزلت فيه مجيع الكتب الساموية من لدن
آدم وحتى النبي اخلاتم (ص) ،عىل تفصيل أوردناه يف اجلزء األول
من (احلسني والترشيع اإلسالمي) من املوسوعة احلسينية ،وفيه
ليلة القدر التي هي خري من ألف شهر حيث هبا حتدد ميزانية العامل
كله ويلقى ٌ
كل مصريه فيها ،فهو شهر اهللنّ الفضيل الذي ُدعيتم
فيه إىل ضيافته كام ورد يف احلديث ،إذ ًا فهو األنسب وهو األوىل
ألن يكون شهر التطهري وشهر الدعاء وشهر التقرب إىل اهللنّ جل
وعال ببطون جائعة ونفوس مطمئنة ،يفتح اهللنّ فيه أبواب رمحته.
رابعا :أما ملاذا اختار اهللنّ الصوم باألشهر القمرية دون الشمسية؟
فباإلضافة إىل أن التوقيت اإلسالمي بشكل إمجايل معتمد عىل
دوران القمر وليس الشمس حيث السهولة يف الوصول إليه ،عىل
تفصيل أوردناه يف رشيعة التوقيت ،وباإلضافة إىل أن خصوصية
شهر رمضان فإن تقلب الطقس السنوي وطول الليل والنهار
يرتبط بالدوران حول الشمس ،فإن اعتامد التقويم الشميس يعني
أن الصيام يكون عىل نسق واحد ،فإما أن يكون يف األيام املعتدلة

من حيث ُقرص النهار وطوله ،أو يف اعتدال الطقس احلر والربد أو
االعتدال بينهام.
أما إذا كان االعتامد عىل التقويم القمري فإن الصوم ال يكون عىل
شكل واحد بل مرة يكون الطقس حار ًا وأخرى بارد ًا ويف مرة
أخرى معتدالً ،كام أن يف بعض األحيان يطول النهار إىل  18ساعة
أو يقل إىل عرش ساعات.

فلو القينا بنظرة ثاقبة فأهيام يتطابق مع احلكمة التي من
أجلها فرض الصوم؟

الشك َّ
أن االختيار يقع عىل الثاين ألن اإلنسان طيلة حياته
سيشعر بكل احلاالت التي يمكن أن ُيبتىل هبا اآلخر ،فيكون
أقرب إىل احلكمة التي من أجلها اشرتع الصوم ،ومن جهة أخرى
َّ
فإن العدالة ال جتد طريقها إىل اختيار التقويم الشميس إذ أن هذا
يعني أن الذي يف أقىص الكرة األرضية أو الذي يف أدنى األرض
يعيش عىل حالة واحدة وهو صيف دائ ًام ويف قباله أن اآلخر يصوم
الشهر دائ ًام يف طقس بارد ،وبالعكس ،وهكذا بالنسبة إىل طول
النهار وقرصه ،وهذا ينايف العدل اإلهلي .ويف اخلتام ال بأس
باإلشارة إىل أن احلديث السابق الذي ر َّد الرسول األعظم (ص)
عىل أسئلة الوفد اليهودي ،ورد يف آثار الصوم سبع خصال وهي:
 - 1يذوب احلرام من جسده - 2 .يقرب من رمحة اهللنّ - 3 .قد
ك نّفر خطيئة أبيه آدم (ع) ،وهذا ال يعني أن يعاقب عىل ِ
فعلة غريه،
ُ
هيون اهللنّ عليه سكرات
بل ين ِّبهه عىل االلتزام واالنقياد فقطِّ - 4 .
املوت - 5 .أمان من اجلوع والعطش يوم القيامة - 6 .يعطيه اهللنّ
براءة من النار - 7 .يطعمه اهللنّ من ط نّيبات اجلنة .وأما اإلمام
الرضا (ع) فانه يتحدث عن حكم الصوم قائالً« :الصوم لعرفان
حسن اجلوع والعطش ،ليكون العبد ذلي ً
ال مستكين ًا مأجور ًا
حمتسب ًا صابر ًا ،فيكون ذلك دلي ً
ال عىل شدائد اآلخرة مع ما فيه من
االنكسار له عن السنوات واعظ ًا له يف العاجل ،دلي ً
ال عىل اآلجل،
ليعلم شدة مبلغ ذلك من أهل الفقر واملسكنة يف الدنيا واآلخرة»
وأما اإلمام جعفر الصادق (ع)
[علل الرشائع.]78/2 :
فيقول« :ع نّلة الصيام ليستوي به الفقري والغني ،وذلك َّ
ألن الغني
مس اجلوع فريحم الفقري ،ألن الغني كلام أراد شيئ ًا
مل يكن ليجد َّ
مس
يسوي بني خلقه ،وأن ُيذيق الغني َّ
قدر عليه ،فأراد اهللنّ أن نّ
اجلوع واألملَّ ،
لريق عىل الضعيف ويرحم اجلائع» [علل الرشائع:
 ،]79/2وقد سأل بعض الذين ال يتمكنون من الزواج املعصوم
فنصحه بالصوم.
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ما قيمة المقطع الزمني فــــ

ممثل المرجعية الدينية العليا يبين ذلك ُ
ويذكر بأســـــــــــــــــــ
االحرار :حسين النعمة

كدأبه يف بيان عظمة الدين وايامنا منه بأن زكاة العلم تعليمه،
حتدث ممثل املرجعية الدينية العليا سامحة الشيخ عبد املهدي
الكربالئي (دام عزه) عن أسباب مغفرة الذنوب وخصوصية
شهر رمضان املبارك يف لقاء مجعه مع مسؤويل اقسام وشعب
العتبة احلسينية املقدسة ومنتسبيها يف قاعة خاتم االنبياء يف
الصحن احلسيني املرشف .واشار سامحته يف معرض حديثه
اىل بيان امهية وفضل شهر رمضان املبارك بقوله« :واحدة
من االحاديث التي تبني فضل شهر رمضان عىل بقية االشهر،
ان اهلل تعاىل اختص بعض االزمنة والعباد يف الدنيا بمنزلة
خاصة ومن فضل اهلل انه اختص هذا الشهر بالفضل العظيم
من بني االشهر االثني عرش ،ولكي نستثمر هذه الفرصة
وننال الكثري من االجر والثواب علينا تدبر ما ورد يف احلديث
الرشيف« :ان هذا الشهر نّ
فضله اهلل عىل سائر الشهور كفضلنا
اهل البيت (عليهم السالم) عىل سائر الناس» ..وقد ورد يف
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الزيارة اجلامعة فضل اهل البيت (عليهم السالم) عىل سائر
الناس حيث ان ميزة هذا الشهر عن باقي الشهور كهذه امليزة
والفضل».

الشيخ الــكــربــالئــي ُيــذكــر بــأســبــاب مغفرة الــذنــوب
وخصوصية شهر رمضان

ومن االم��ور التي نذكر هبا لكي ننتفع من هذا الشهر يف
حتصيل املغفرة يف الذنوب الكثرية لإلنسان وملاذا سمي هذا
سمي هبذا االسم
الشهر هبذا االسم مثال ان شهر شعبان
نّ
وذلك لتشعب اخلريات والربكات فيه ،وشهر رمضان سمي
هبذا االسم ملعنى ان رمضان يف اللغة العربية هي االحراق
والتذويب وهذا الشهر هو الشهر االفضل يف احراق الذنوب
وتذويبها ولذلك كام ورد يف احلديث «انام سمي رمضان ألنه
يرمض الذنوب» ،والغرض من التذكري هبذا احلديث هو ر نّبام
لدينا جبال من اصناف الذنوب التي ذكر بعضها يف دعاء

فـــــــي تنزيل كالم الله؟

ـــــــــــــــــباب مغفرة الذنوب وخصوصية شهر رمضان
كميل والبعض االخر مل يذكر تفصي ً
ال.

ما قيمة املقطع الزمني يف تنزيل كالم اهلل؟

يكفي يف عظمة ورشف هذا الشهر الفضيل ان اهلل تعاىل نسبه اىل
نفسه شهر اهلل ،فشهر شعبان هو شهر النبي االعظم (صىل اهلل
عليه واله) وهذا الشهر نسبه اهلل اىل اسمه املقدس (اهلل) فلله
تعاىل اسامء حسنى كثرية واالسم اجلامع لكل صفات الكامل
للذات االهلية هو لفظ اجلاللة (اهلل) تعاىل (عز وجل) حيث
اراد ان يبني املرتبة االعظم ،فعندما نسبه اىل الذات املقدسة
مل ينسبه اىل الرمحن او الرحيم وبقية االسامء اننّام اراد ان يبني
ان هذا الشهر يف املرتبة االعظم يف الفضل والرشف والعطايا
والكرم واجلود لذلك نسبه اىل الذات املقدسة؛ لكي ينبهنا
اىل عظمة ومكانة الشهر املبارك لديه تعاىل ،فهذا الشهر هو
الذي نزلت فيه الكتب الساموية وليس فقط القرآن الكريم؛
بل التوراة واالنجيل والزبور وجعل ليلة القدر خري من الف
شهر ..وكذلك كون الكتب الساموية هي التي هدت الناس
اىل طاعة وعبودية اهلل تعاىل ،وكان من خالهلا يتحقق الغرض،
فمن خالل هذه الكتب الساموية اكتسب الشهر الفضيل هذه
املكانة واملزية عند اهلل تعاىل ،ومن هذه املكانة دعانا اهلل تعاىل
من خالل نبيه االكرم (صىل اهلل عليه واله) اىل صلة ضيافته
فاهلل تعاىل قال سأضاعف عليكم الربكة واضاعف عليكم
الرمحة وان��زل عليكم اهيا الصائمون رمحة خاصة واوسع
ابواب املغفرة يف هذا الشهر املبارك.

ما هي األسباب اخلاصة لكسب الرمحة اخلاصة؟

هناك رمحة خاصة ورمح��ة عامة؛ كام ان هناك هداية عامة
واخرى خاصة فالرمحة اخلاصة اختص هبا عباده اذا اتوا ببعض
االسباب ومن مجلة هذه االسباب وما نأمل من االخوة خدام
االمام احلسني (عليه السالم) ان يأتوا هبا يف حياهتم الدنيوية
وهي مطلوبة منهم اكثر من غريهم ،فنالحظ كام يف الرمحة

اخلاصة (ورمحتي وسعت كل يشء) ،من االمور التي تنزل
الرمحة اخلاصة هي ان تكون رحيام بعباد اهلل وبخلقه كام يف
بعض الروايات (احب اخللق اىل اهلل ارمحهم وانفعهم لعياله)،
ففي رواية يسأل رجل النبي فيقول (صىل اهلل عليه واله):
«احب ان يرمحني ريب» ،ال شك انه يطلب املزيد من الرمحة،
فيجيبه النبي حممد (صىل اهلل عليه واله)« :رمحة اهلل وسعت كل
يشء وانت ال حتتاج اىل بيان االسباب ارحم نفسك وارحم
خلق اهلل يرمحك اهلل».

ما أسباب التوفيق لصيام شهر اهلل؟

التوفيق العام والتوفيق اخلاص ،واملقصود بالتوفيق العام هو
رفع املوانع واحلواجز عن اداء الصيام ر نّبام االنسان يتعرض
اىل ظروف حتول بينه وبني الصيام يف هذا الشهر الفضيل ور نّبام
هناك موانع مثل املرض والسفر الرضوري وغري الرضوري
او امور اخرى حتول دون ان يصوم يف هذا املقطع الزمني
الفضيل عند اهلل تعاىل.
ويف حديث ورد عن فاطمة الزهراء (عليها السالم)« :ما يصنع
الصائم بصيامه اذا مل يصن لسانه وسمعه وبرصه وجوارحه»،
يكون ذلك من خالل التوقيت اخلاص ،ل�(الدعاء) فاكثروا
من الدعاء فبعض االدعية نّبني هبا املعصوم ماهية صفات
الصوم اخلاص من مجلتها دعاء االمام السجاد (عليه السالم)
يف الصحيفة السجادية املشتمل عىل مضامني هذا الدعاء..
وثاين االمور هي (النية الصادقة) فك نّلنا نقول اصوم قربة اىل
اهلل تعاىل ال نريد بذلك ال ماال او شيئا اخر من امور الدينا،
يف شهر رمضان نريد ان نريب انفسنا عىل ان تكون نوايانا دائام
صادقة يف االمور العبادية وحتى الدنيوية ،ويف هذا الشهر
الفضيل علينا ان نريب نوايانا ودوافعنا يف االعامل العبادية
حتى يف خدمتنا لكي تكون نوايانا دائام صادقة مع اهلل تعاىل ال
يشوهبا يشء من امور الدنيا وقلوب طاهرة غري ملوثة..
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أوقات زيارة اإلمام الحسين
في شهر رمضان
وقد نّ
دل عىل زيارة اإلمام احلسني (عليه السالم) يف شهر
رمضان حديث أخرجه ابن قولويه يف (كامل الزيارات)
بسنده عن اإلمام الصادق (عليه السالم) ،قالَ « :من زار قرب
احلسني عليه السالم يف شهر رمضان ومات يف الطريق ،مل
اسب ،ويقال لهُ :ادخل اجل نّنة آمن ًا»[.]8
عرض ،ومل ُحي َ
ُي َ
نّ
خاص ًا من الشهر هلذه الزيارة،
إن هذا احلديث مل حيدِّ د وقت ًا نّ
وإننّام أطلق ذلك ،فهذا يعنى نّأهنا مطلوبة يف نّ
كل أيام الشهر
تتبعنا � مل نجده
يف الليل والنهار ،وهذا اإلط�الق � بحسب نّ
بقية األحاديث فحدنّ دته يف ليايل
نّإال يف هذا احلديث ،وأ نّما نّ
واملالحظ هنا ،نّ
أن الثواب الذي
بعض األيام دون النهار،
َ
أشار إليه احلديث يشبه الثواب الذي ثبت للشهيد؛ إذ إننّه ال
نّ
ولعل يف ذلك إشارة إىل نّ
أن َمن مات
اسب،
عرض ،وال ُحي َ
ُي َ
يف طريق زيارة اإلمام احلسني عليه السالم فكأننّام مات شهيد ًا
ٌ
رجل قوم ًا
حيب
معه عليه السالم ،وذلك عىل قاعدة« :ال نّ
نّإال ُح ِرش معهم»[ ،]9ويف الزيارة إعالن واضح عن ذلك
احلب ،وهناك حلظات ُأخرى يف هذا التشبيه ال ختفى عىل
املتأ نّمل.
وقد نّ
السيد
دل عليها حديث � تقدنّ م صدره قبل قليل � أخرجه نّ
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ابن ط��اووس بسنده إىل اإلم��ام الصادق (عليه السالم)،
أننّه سئل عن زيارة اإلمام احلسني (عليه السالم) يف شهر
رمضان؟ فقال عليه السالمَ « :م��ن ج��اءه خاشع ًا حمتسب ًا
مستقي ً
ال مستغفر ًا ،فشهد قربه يف إحدى ثالث ليال من
أول ليلة من الشهر ،أو ليلة النصف ،أو آخر
شهر رمضان :نّ
ليلة منه ،تساقطت عنه ذنوبه وخطاياه التي اجرتحها ،كام
يتساقط هشيم الورق بالريح العاصف ،ح نّتى أننّه يكون من
ذنوبه كهيئة يوم ولدته ُأ نّمه ،وكان له مع ذلك من األجر مثل
حج يف عامه ذلك واعتمر ،ويناديه ملكان يسمع
أجر َمن نّ
نداءمها نّ
اجلن واإلنس ،يقول
كل ذي روح نّإال الثقلني من نّ
طه ْر َت فاستأنِ ْ
ف العمل .ويقول اآلخر:
أحدمها :يا عبد اهللُ ،
أحسنت فأبرش بمغفرة من اهلل وفضل»[.]10
يا عبد اهلل،
َ
املصدر

[ ]8ابن قولويه ،جعفر بن حممد ،كامل الزيارات :ص.546
[ ]9الطرباين ،سليامن بن أمحد ،املعجم األوس��ط ،ج ،6ص.293
الطربي ،حممد بن أيب القاسم ،بشارة املصطفى :ص.126
[ ]10ابن طاووس ،عي بن موسى ،إقبال األعامل :ج ،1ص46
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حكم السفر لزيارة
اإلمام الحسين
في شهر رمضان

كالم اإلمام الحسين
في لزوم معرفة
سيد الشهداء أيب عبد اهلل احلسني بن ع نّ
ي
من كال ٍم لإلمام نّ
السالم) خطب به أصحابه يوم ًا:
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اد َكَ ،و ُي ْع َم َل بِ َف َرائِ ِض َك َو ُسنَنِ َك َو َأ ْح َك ِ
ِم ْن ِع َب ِ
ام َكَ .ف ْ
إن َ ْمل
إط َف ِ
رصو َنا َو ُت ْن ِص ُفو َنا َق ِوي َ َّ
الظ َل َم ُة َع َل ْي ُك ْمَ ،و َع ِم ُلوا ِيف ْ
اء
َت ْن ُ ُ
ُنو ِر َنبِ ِّي ُك ْم؛ َو َح ْس ُبنَا َ ُ
اهللَ ،و َع َل ْي ِه َت َو َّك ْل َناَ ,وإ َل ْي ِه َأ َن ْبنَا َوإ َل ْي ِه
ري)
ْاملَ ِص ُ
املصدر:

السالم) يف «ملحقات إحقاق احلقنّ /11
( )1روي َ
كالم اإلمام (عليه نّ
 »594عن الع نّ
«در بحر املناقب/
المة الشهري بابن حسنويه يف كتاب نّ
(»128خمطوط).

نّ
اان زيارة اإلمام احلسني (عليه السالم) يف شهر رمضان،
ال تتح نّقق غالب ًا نّإال بالسفر ،كام هو معلوم ،فيلزم أن يكون
هذا السفر أيض ًا مندوب ًا ،بمعنى نّ
أن السفر يف شهر رمضان
�ح ومقدنّ ٌم عىل
�رشوع
من أجل زيارته م�
ٌ
ٌ
ومندوب وراج� ٌ
اإلقامة والصيام ،هذا إذا بقينا نحن واألحاديث التي تندبنا
إىل زيارته يف شهر رمضان ،أ نّما إذا علمنا نّ
أن هناك أحاديث
تنهى عن السفر يف شهر رمضان ،عندها يصبح األمر
بحاجة إىل معاجلة ،وستجد نّ
أن هناك روايات وجمموعة من
األخبار تنهى عن السفر يف شهر رمضان؛ وتبع ًا هلا حكم
مشهور الفقهاء بكراهته[ .]32وعليه؛ يكون السفر من
أجل الزيارة مرجوح ًا ،نّ
وأن اإلقامة والصيام هو الراجح.
أن األم��ر ليس كذلك؛ عىل اعتبار نّ
نّإال نّ
أن األخبار التي
وردت يف استحباب زيارة اإلمام احلسني(عليه السالم)
تصلح كمق ِّيد هلذه األخبار التي أطلقت النهي عن السفر
يف شهر رمضان ،فتخرج بذلك ختصيص ًا عن هذا النهي،
ألهنا عبادة ،وتبع ًا هلا يكون السفر ألجلها
وتصبح راجحة؛ نّ
راجح ًا وعبادة أيض ًا.
املصدر

جواهر الكالم :ج ،17ص158
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�اح����ة االحرار

يف االنتظار

كر
َ�ضجد ُة ُ�ض ٍ

حيدر ال�ضالمي

محلت باقة ال��ورد بكلتا يدي متوس ً
ال بالطريق أن
يطوي نفسه أو أن يمنح اخلطوات عىل ظهره رسعة
الضوء ،حتى آتيك أو ًال وقبل كل أحد.
بدت املسافة أطول من املعتاد وتزاحم القاصدون
وصلت ،وجدتني األخ َري
طواف ًا حول عينيك ،وما إن
ُ
يف مضامر السباق ،وقد عالين غبار اجلهل وأعياين ُبعدُ
وخيم عىل قلبي رغام اليأس لوال أن أرشق
املعصية نّ
وجهك مهل ً
الُ ،مرحب ًا بالوافدين مجيع ًا بال استثناء.
كان كل يشء من حويل سعيد ًا حفي ًا بك ،مستبرش ًا
بليلتك ..أنى التفت رأيتك ،مل تفارقني حلظة واحدة،
كأنك ساكن بني أضالعي يف قرار مكني.

رب اجرب قلوبنا وأنر مستقبلنا ،وأرنا الفرحة التي وعدتنا به يا
يا ُّ
رمحن يا رحيم ،وأرنا عجائب قدرتك يف تفريح كربنا وزوال مهنا
اللهم ال جتعل للشيطان علينا
وحتقيق ما نتمنى يا رب العاملني،
ّ
سبيال وال ختزنا يا أرحم الرامحني يا رب املستضعفني...

اشتجرت عليك أكف الراغبني ،وأظلتك سحب
الراجني ،وأنت كحنية السيف أو كدارة القمر أحطت
بأكثرهم ،ورؤفت هبم وأشفقت عليهم.
رسمت نظرتك سجدة شكر ع��ىل رم��ال كربالء

مرضجة باليقني ،مدافة باحلب ،مغموسة بالوفاء،
تبحث عن علقمي اإلخاء حتت سنابك خيل التاريخ
قبل اغتياله للمرة األلف.
تعثرت قدماي بآثار التوابني وحتوف الزوارين وأنا
أجتول بني نّ
تل الزينبات ومذبح الشمس ،فام بلغت
باب الرجاء حتى جثوت عىل ركبتي معفر ًا وجهي
ببقايا أتربة السائحني يف األعايل
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اأمنية كل زائر..

مضيف العتبة احلسينية املقدسة يدعوكم لتناول وجبة اإلفطار
يف صحن اإلمام احلسن (عليه السالم)..

لوحة باأللوان املائية بريشة الرسام
األملاين ( ِولرت) بعنوان مرقد اإلمام
احلسني (عليه السالم) يف كربالء،
وقد رسمها عام 1903م ..و ُيظهر
فيها منارة العبد التي كانت يف
صحن اإلمام احلسني (عليه
السالم) قبل هدمها..

قالوا يف املرجعية..
يقول املرجع حممد اسحاق الفياض (دام ظله) يف اجابته عىل

سؤال مدير قسم الربامج ( BBCسمر فرح) خالل لقاءه إياه

يف لندن بعد اجراءه عمليته اجلراحية عام  2013بخصوص
سؤال عن املرجع السيستاين.

من علينا بالسيد عيل احلسيني
نعم اهلل علينا َ
«يا ولدي من ِ
السيستاين فهو املرجع األعىل للمسلمني الشيعة البالغ عددهم
ما يقارب ( )400مليون نسمة وهو زعيم أتباع أهل البيت

(عليهم السالم) يف العامل منذ ربع قرن وهو زعيم احلوزة
العلمية منذ ربع قرن كذلك وأهم يشء وأفضله هو نائب

اإلمام املهدي (عجل اهلل فرجه الرشيف) ،فهو أستاذنا وأستاذ
املراجع مؤمن زاهد يف الدنيا عابد عامل فكيف نتنافس معه ,نحن

املراجع الثالثة الباقني نكن االحرتام والتقدير واإلجالل لسيد
الطائفة عيل ُ
احلسيني السيستاين وألبنائه آية اهلل العظمى السيد

حممد رضا وآية اهلل العظمى السيد حممد باقر ,ومها عاملان كبران

يف مدرسة أهل البيت (عليهم السالم) الفقهية».

جلنان
ُ
عطر ا ِ
شمس رضحيك وطغت عىل ظلامت نفيس،
أرشقت ُ
َ
فقبابك الذهبية أنارت خبايا روحي املتهالكة
َ
وتعطرت بعطر
للقياك،
أغتسلت بمياه الشوق
ُ
ُ
الغفران ألشم ترابك..
َ
يلهج باسمك،
دخلت
ُ
رضحي��ك الطاهر وقلبي ُ
َ
ذلك القلب الذي يسبقني كلام دنوت منه كطائر
ُ
يرفرف بجناحيه ليحط فوق قبتك املقدسة
ٍ
ٍ
ملتاعة
وبنفس
هويت عىل أرض قربك ساجد ًا،
ُ
المست تربتك جبهتي فأرسين عطرها كأنه من عبق
اجلنان ،وتزاحم دمع اشواقي وحنيني ملناجاتك..
ألرسد َ
لك حكايتي بحديث قصري ودمع غزير..
�ت وليس يل م��أوى س��واك اذا دعاين
فملجئي أن� َ
فأنت نجمة سامئي التي تنري ظالم
احلنني اليكَ ..
أياميٌ ،
أنت
وفلك يدور يف رحاب كوين البائسَ ..
ٌ
وبسمة تلم بقايا دموعي.
سكين ُة نفيس
أفتح نافذة أيامي ليتغلغل نور عشقك وييضء
جنباهتا املظلمة ..فالدعاء يف حرضتك يزهر
بداخي السكينة واالطمئنان..

بقلم :ايناس املوسوي
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