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تحت رعاية واهتمام المرجعية الرشيدة..  

االحتفاء بتخرج )80 برعماً( من االيتام في الصحن الحسيني 

الشريف

الحشد الشعبي سلطان االنتصار

اإلعالم وبرمجة المجتمع 

صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام : مجلة االحرار

مرقُد العلماء األربعة في مدينة الحلة الفيحاء.. 
صرٌح عظيم ومهوى للقلوب سعى لبنائه المخلصون 

رغم أنف الطغاة

العتبة الحسينية المقدسة
 تقيم معرض كربالء الدولي لكتاب الطفل

محسن األمين العاملي

»سّيٌد ُيعزى إلى خيرِ الورى ** وبنيِه الطّيبين الطاهريْن«

الحس��ينية  العتب��ة  ف��ي  العرب��ي  واالدب  اللغ��ة  ش��عبة    
المقدسة تنظم دورة تحسين الكتابة االعتيادية

» ثالثة من كنوز الجنة: كتمان الصدقة، وكتمان المصيبة، 

وكتمان المرض«

قول أمير المؤمنين )عليه السالم( - المصدر: ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج ٤ - الصفحة ٢٨٨٦

ِمن كنوز الجنة





القادمون من َمسّرات األس������طورة، فاجأتهم مدينة اإلمام الحسين )عليه 
السالم( بتواضعها وكرمها، وجمالها الروحي المقترن باسمه العظيم، 
وهي توحد تقالي������د األمم والتقاليد االجتماعي������ة، وتوحد االتجاه نحو 
قبل������ة أبي األحرار، لتكون جس������دا حس������ينيًا، كأنه النه������ر الكبير الذي 

تتفرع منه أنهار تذهب باتجاهات مختلفة من العالم.
كل شيء ينطق بالطمأنينة قدر ما ينطق بالقلق.. 

كربالء اس������تثنائية بكل شيء؛ ألنها ضّمت حياة مجتمعات متفرقة من 
اإلنسانية منذ الطف، فكانت معبرة عن تجربة غنية بكل معاني اإلنسانية 
بمختلف الثقافات، جاءت من منابعها األصلية لتصب في رحاب المدينة 
)ثقافة موحدة(، انضجها س������يد الش������هداء بدمه الطاهر في كل )مكان 
وزمان(، لتكون اآلن مدرس������ة نهضوية حسينية بكل المقاييس، استفزت 
الكثير كقضية أساس������ية للتغير، وكربالء الق������وة المكانية التي تقود 
التغيي������ر والتح������ول المذهبي مقترنًا بث������ورة الط������ف، وبداللة الضريح 

الطاهر.
القلق يح������وم حول كل حس������يني المنهج، وتدركه العق������ول الراجحة 
م������ن أبناء المرجعي������ة الدينية العليا )علماء ومفكري������ن وقادة( من خالل 
خبرة وتجربة تؤهلها معرفيا لفرز األشخاص القادمين بصفات وأسماء 
كبيرة بين الحش������ود ووفود -يومية وأسبوعية وس������نوية- ممن يّدعون 
)ثقاف������ة الحياد(، وفي المحصلة نعرف جميع������ًا أن الباحثين عن تعميق 
)الثقافة التبعية( يمثلون جهة تعمل على ش������ّل وتعطيل وتشويه كل ما 
هو مرتبط بالتفتح الحسيني الناهض والقادم بمركبي المعرفة والقوة، 
إلظهار اإلس������الم بصورته التي رسمها اإلمام الحسين )عليه السالم( بدمه 
م������ن أجل االرتقاء بالحياة والواقع والفكر والتفكير، والدفاع عنه بأغلى 

األرواح.
كربالء الحسين مدرسة- تجذرت جذورها في عمق األصالة والتأصل، 
وهي قضية اإلسالم الصحيح، ضمن مسارات وضعها األئمة المعصومون 
)عليه������م الس������الم(، وانتصروا عل������ى اعدائهم بالحياة، وها هي ش������واهد 
أجداثهم أمس������ت أركانًا طاهرة لمن يريد أن يعرف اإلس������الم الحقيقي، 
وانتصار فكرهم ومنهجهم في العالمين، وها هي مدارس������هم زاخرة في 

كل مجتمعات العالم.

كربالء ا�شتثنائية بكل �شيء
 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    

   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م
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احلسينية  العتبة  الطبي يف  والتعليم  الصحة  هيأة  رئيس  أّكد 
العتبة  مستشفيات  ان  الساعدي  ستار  الدكتور  املقدسة 
احلسينية املقدسة عاجلت نحو )عرشة ماليني( مريض منذ 
افتتاحها وانفقت اكثر من مخسة ومخسون مليار دينار عراقي 

عىل عالج الفقراء واملتعففني.
واعلن الساعدي عن »احصائيات عمل املؤسسات الطبية 
التابعة للعتبة احلسينية املقدسة منذ افتتاحها واىل اآلن بقوله 
استفادوا من خدمات مؤسسات  الذين  املرىض  »امجايل  ان 
و)911(  ماليني  تسعة  هو  الطبية  املقدسة  احلسينية  العتبة 
الف و)51( مريضا، وجمموع املبالغ التي رصفت ودفعت 
كلفتها من العتبة احلسينية املقدسة هي )55( مليار و)300( 
مليون دينار عراقي، منها )41( مليار دينار عراقي للمرىض 
مضافا  العالج،  تكاليف  دفع  عىل  القادرين  غري  الفقراء 
وصل  الذي  كورونا  جائحة  خالل  املقدم  املايل  الدعم   له 
االنشاء  يف  عراقي  دينار  مليون  و)300(  مليار   )14( اىل  
والتشييد واملستلزمات واالدوية يف فرتة عصيبة عىل العراق 
العتبة  قدمته  ما  هو  الدعم  بني  »من  ان  اىل  الفتا  والعامل«، 
االورام  لعالج  الدولية  وارث  ملؤسسة  املقدسة  احلسينية 
منذ افتتاحها يف شهر آب من العام املايض واىل اآلن البالغ 
دعمت  كام  عراقي،  دينار  مليون  و)800(  مليارات  سبعة 
االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة مستشفى اإلمام زين 

العابدين )عليه السالم( للعوائل املتعففة التي تلقت العالج 
فيها بمبلغ )17( مليار دينار عراقي«. 

السبطني  أكاديمية  افتتاح  حفل  خالل  الساعدي  واضاف  
لعالج التوحد حرضته جملة )االحرار( مساء السبت املوافق 
الف   )110( مستشفياتنا  يف  »اجرينا   :2022/6/11
وزراعة  املفتوح  القلب  يف  نوعية  جراحية  عملية  و)130( 
نخاع العظم وزراعة الكىل وزراعة القرنية وتبديل املفاصل 
هذه  اغلب  مرىض  وك��ان  وغريها،  االشعاعي  والعالج 
العمليات حيتاج للسفر اىل خارج العراق إلجرائها وانفاق 
مبالغ طائلة، ويف جائحة كورونا تكاتفت كل اجلهود إلنقاذ 
الناس من الوباء ومنها جهود العتبة احلسينية املقدسة التي 
سامهت بإنشاء )19( مركزا للشفاء بسعة رسيرية وصلت 
الف مصاب يف هذه  اىل )3820( رسير وعاجلت )560( 
الصحة  وزارة  ان  املفرحة  االم��ور  ومن  وارسهت��ا،  املراكز 
واملجلس العريب لالختصاصات الصحية وافقا عىل إضافة 
العريب  البورد  يف  الدكتوراه  لطالب  طبيا  اختصاصا   )20(
للدراسة يف املراكز التدريبية يف هيئة الصحة والتعليم الطبي 
حديثة  طبية  اجهزة  ادخلت  كام  احلسينية،  للعتبة  التابعة 
حاليا  ينصب  الذي  )السايربنايف(  املثال  سبيل  عىل  ومنها 

يف مؤسسة وارث الدولية لعالج االورام«.

مستشفيات العتبة الحسينية عالجت
 نحو عشرة ماليين مريض
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 )وَبكت السماء أربعين يوماً(
فيلم يستعرض )انثروبولوجيا( زيارة االربعين   

واملخرجة  للكاتبة  فيلام  بغداد  العاصمة  يف  الفرنيس  املعهد  قاعة  عىل  ُع��رض 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  أربعينية  زيارة  عن  مريفان(،  )سابرينا  الفرنسية 
وما حيمله طريق الزائرين من طقوس ومظاهر اجتامعية ودينية، بحضور السفري 
الفرنيس ووزير الثقافة العراقي ووفد رسمي من العتبة احلسينية املقدسة ومجع من 

االكاديميني واملثقفني.
االعالم  ملركز  ترصيح  يف  مريفان،  سابرينا  الفرنسية  وامُلخرجة،  الباحثة  وقالت 
لكوين  االهتامم  هذا  لدّي  »توّلد  املقدسة:  احلسينية  العتبة  إلعالم  التابع  الدويل 
مؤرخة )انثروبولوجيا( وأعمل عىل أبحاث حول اإلسالم الشيعي يف العامل، أركُز 
فيها عىل جانبني، االول يسلط الضوء عىل عمل احلوزة العلمية وكيفية الدراسة 
تقديم  وكيفية  العلمية  احلوزة  هذه  من  التخرج  بعد  العميل  اجلانب  وكيفية  فيها 
املهمة  الزيارات  فيها  تتم  التي  العبادة  أماكن  يتناول  الثاين  واجلانب  البحوث، 
والطقوس الدينية اخلاصة باملسلمني الشيعة وأمهها زيارة االربعني لإلمام احلسني 

)عليه السالم(«.
وأضافت مريفان« رّكزُت يف هذا الفيلم الذي حيمل عنوان )وبكت السامء اربعني 
األربعني،  زيارة  يف  الناس  ترّصف  لدراسة  االنثروبولوجّية  الناحية  عىل  يومًا( 
ودراسة هذه التقاليد التي يقومون هبا، حيث يتوّجه املاليني كبارًا وصغارًا إلحياء 
هذه الزيارة تاركني كل يشء وراء ظهورهم، وتشعر وكأن الزمن يتوقف واحلياة 
تتوقف، وتطغى روحية مقدسة عىل هذه الطقوس، وهذا ال يندرج ضمن مفهوم 

املدينة الفاضلة كمصطلح افرتايض، إنام جتسيد واقعي للمدينة الفاضلة..«

طالٍب   )7000( ال���  ُي��ق��ارُب  ما  بمشاركِة 
وطالبٍة.. العتبُة احلسينيُة املقدسُة ُتطلُق دوراهِتا 
الصيفيَة   متضمنة عدة حماور و منها  القرآنيَة 
القرآن الكريم، والفقه، واألخالق، والعقائد.

مزرعة فدك للنخيل التابعة للعتبة احلسينية 
جديدة  نخلة   )6000( تباشري  عن  تعلن 
وتتوقع  لإلثامر  املحدد  العمر  بلوغ  قبل 

زيادة اإلنتاج اىل )3( اضعاف.

االستاذ  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العام  االمني 
حسن رشيد العباجيي:

املرجع السيد حممد سعيد احلكيم خّلد تراثا كبريا 
إمكانياهتا  سخرت  املقدسة  احلسينية  والعتبة 

ومواردها إلحياء تراث العلامء االعالم.
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الفتوى  انطالق  الثامنة عىل  الذكرى  األيام  متر خالل هذه 
اخلالدة للمرجعية الدينية العليا بالدفاع الكفائي .. ممثال بآية 
اهلل العظمى السيد السيستاين أمد اهلل تعاىل يف عمره الرشيف 
وأبقاه ذخرا للعراق والعراقيني، ومن اجل املحافظة عليهام 
مرارا  الوقائع  أثبتت  وقد  ومقدسات،  وشعب  ك��أرض 
وتكرا بالقول والفعل إنام وجوده املبارك يمثل صامم امان 
البلد وخيمة ألبنائه، فهل تنفع الذكرى أصحاب القرار يف 
العليا  املصالح  نحو  الضيقة  املصالح  تغليب  عن  العدول 
للبالد والعباد؟ ال سيام مع تذكر صور املأساة لتلك األيام 
التوفيق  اهلل  نسأل  وقبلها،  الفتوى  انطالق  أثناء  العصيبة 
الثانية  وهي  اخلطبة  تلك  نص  ادناه  يف  وندرج   ، للجميع 
يف  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  بإمامة  اجلمعة  لصالة 

14/ شعبان/1435ه� املوافق 2014/6/13م :
اهيا االخوة واالخوات:

جدًا  خطرية  ومواطنوه  العراق  هبا  يمر  التي  االوضاع  ان 

عىل  امللقاة  املسؤولية  بعمق  وعي  لدينا  يكون  ان  والبد 
عاتقنا )إهنا مسؤولية رشعية ووطنية كبرية(.

اهيا االخوة واالخوات أود توضيح ما ييل:
أواًل:

وخطرًا  كبريًا  حتديًا  يواجه  العراق  وشعَب  العراق  ان 
بعض  عىل  السيطرة  يستهدفون  ال  االرهابيني  وان  عظياًم 
رّصحوا  بل   .. فقط  الدين  وصالح  كنينوى  املحافظات 
بأهنم يستهدفون مجيَع املحافظات وال سيام بغداد وكربالء 
املقدسة والنجف األرشف.. فهم يستهدفون ُكلَّ العراقيني 
ويف مجيع مناطقهم .. ومن هنا فإن مسؤولية التصدي هلم 
دون  بطائفة  خيتص  وال  اجلميع  مسؤولية  هي  ومقاتلتهم 

اخرى او بطرف ٍ دون آخر..
ثانيًا:

الذي  العراقي  الشعب  أن  إاّل  كبريًا  كان  وان  التحدي  ان 
الوطنية  املسؤولية  وحتّمُل  واإلقداُم   ُ الشجاعة  عنه  ُعِرَف 

وقفاٌت عنَد خطاب منبر الُجمعة المبارك

عة
جم

ال
ى 

�د
ص��

بقلم: طالب عبا�س الظاهر
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التحديات  هذه  من  أكرُب  الصعبة  الظروف  يف  والرشعية 
ِحْفُظ  الوقت احلارض هي  املسؤولية يف  فإّن   .. واملخاطر 
توفر  وهذه  املخاطر  هذه  من  ومقدساته  العراق  بلدنا 
حافزًا لنا للمزيد من العطاء والتضحيات يف سبيل احلفاظ 
بلدنا وكرامته وصيانة مقدساته من أن هتتك  عىل وحدة 

من قبل هؤالء املعتدين..
وال جيوز للمواطنني الذين عهدنا منهم الصرب والشجاعة 
والثبات يف مثل هذه الظروف ان يدَب اخلوُف واالحباُط 
يف نفِس أيِّ واحد ٍ منهم بل البد ان يكون ذلك حافزًا لنا 

ملزيد من العطاء يف سبيل حفظ بلدنا ومقدساتنا..
قال تعاىل يف حمكم كتابه الكريم:

 َ ُقوا اهللَّ وا َوَصابُِروا َوَرابُِطوا َواتَّ ِذيَن آَمُنوا اْصرِبُ ا الَّ َ )َيا َأهيهُّ
ُكْم ُتْفِلُحوَن )200(- سورة آل عمران- ( َلَعلَّ

وا  َواْصرِبُ  ِ بِاهللَّ اْسَتِعيُنوا  لَِقْوِمِه  ُموَسى  )َقاَل   : تعاىل  وقال 
ِقنَي  ِ ُيوِرُثَها َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَّ إِنَّ اأَلْرَض هلِلَّ

)128( – سورة األعراف-.
َ َوَرُسوَلُه َوال َتَناَزُعوا َفَتْفَشُلوا  وقال تعاىل : )َوَأِطيُعوا اهللَّ
 –  )46( ابِِريَن  الصَّ َمَع   َ اهللَّ إِنَّ  وا  َواْصرِبُ ِرحُيُكْم  َوَتْذَهَب 

سورة األنفال- .
َة َومَلَّا َيْأتُِكْم َمَثُل  نَّ وقال تعاىل : )َأْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اجْلَ
َوُزْلِزُلوا  اُء  َّ َوالرضَّ اْلَبْأَساُء  ْتُهْم  َمسَّ َقْبِلُكْم  ِمْن  َخَلْوا  ِذيَن  الَّ
ِ َأال إِنَّ  ِذيَن آَمُنوا َمَعُه َمَتى َنرْصُ اهللَّ ُسوُل َوالَّ َحتَّى َيُقوَل الرَّ

ِ َقِريٌب )214( – سورة البقرة- . َنرْصَ اهللَّ
َباِت َما َأَحلَّ  ُموا َطيِّ رِّ ِذيَن آَمُنوا ال حُتَ ا الَّ َ وقال تعاىل : )َيا َأهيهُّ
َ ال حُيِبهُّ امْلُْعَتِديَن )87( – سورة  ُ َلُكْم َوال َتْعَتُدوا إِنَّ اهللَّ اهللَّ

املائدة- .
ثالثًا:

ووطنية  تارخيية  مسؤولية  امام  السياسية  القيادات  ان 
ورشعية كبرية.. وهذا يقتيض ترك االختالفات والتناحر 
وكلمتها  موقفها  وتوحيد  العصيبة  الفرتة  هذه  خالل 

ان التحدي وان كان كبيراً إالّ أن الشعب العراقي الذي ُعرَِف عنه الشجاعة ُ 
واإلقداُم وتحّملُ المسؤولية الوطنية والشرعية في الظروف الصعبة أكبُر 

من هذه التحديات والمخاطر

،،
،،



قوة  ذلك  ليكون  املسلحة  للقوات  واسنادها  ودعمها 
إضافية ألبناء اجليش العراقي يف الصمود والثبات.

رابعًا :
إن دفاع أبنائنا يف القوات املسلحة وسائر األجهزة االمنية 
منهج  ان  يتضح  حينام  ذل��ك  ويتأكد  مقدس  دف��اع  هو 
عن  بعيد  ظالمي  منهج  هو  املعتدين  االرهابيني  هؤالء 
ويعتمد  بسالم  اآلخر  مع  التعايش  يرفض  االسالم  روح 
وسيلة  الطائفي  االحرتاب  وإثارة  الدماء  وسفك  العنف 
العراق  يف  املناطق  خمتلف  عىل  وهيمنته  نفوذه  لبسط 
إنكم  املسلحة  القوات  يف  أبنائنا  يا  االخ��رى..  وال��دول 
واجعلوا قصدكم  تارخيية ووطنية ورشعية  امام مسؤولية 
ونيتكم ودافعكم هو الدفاع عن حرمات العراق ووحدته 
اهلتك  من  املقدسات  وصيانة  للمواطنني  األمن   ِ وحفظ 
.. ويف  اجلريح  املظلوم وشعبه  البلد  الرش عن هذا   ِ ودفع 
دعَمها  العليا  الدينية  املرجعية  فيه  تؤكد  ال��ذي  الوقت 
والبسالة  بالشجاعة  التحيل  عىل  حتثكم  لكم  واسناَدها 
الدفاع  سبيل  يف  منكم  يضحي  من  وأنَّ  والصرب  والثبات 
عن بلده وأهله وأعراضهم فإنه يكون شهيدًا إن شاء اهلل 
تعاىل .. واملطلوب ان حيث األبهُّ ابنه واألمهُّ ابنها والزوجةُ  
زوجها عىل الصمود والثبات دفاعًا عن حرمات هذا البلد 

ومواطنيه.

خامسًا :
ان طبيعة املخاطر املحدقة بالعراق وشعبه يف الوقت احلارض 
مواطنيه  وأعراض  وأهله  الوطن  هذا  عن  الدفاع  تقتيض 
 ( الكفائي  بالوجوب  املواطنني  عىل  واجب  الدفاع  وهذا 
بمعنى ان من يتصدى له وكان فيه الكفاية بحيث يتحقق 
عن  يسقط  ومقدساته  وشعبه  العراق  حفظ  وهو  الغرض 
الباقني( وتوضيح ذلك بمثال أنه إذا تصدى عرشة آالف 
وحتقق الغرض منهم سقط عن الباقني فإن مل يتحقق وجب 
الذين  املواطنني  عىل  فإن  هنا  ومن   .. وهكذا  البقية  عىل 
عن  دفاعًا  االرهابيني  ومقاتلة  السالح  محل  من  يتمكنون 
بلدهم وشعبهم ومقدساهتم ..عليهم التطوع لالنخراط يف 

القوات االمنية.
سادسًا :

ان الكثري من الضباط واجلنود قد أبلوا بالءً  حسنًا يف الدفاع 
والصمود وتقديم التضحيات فاملطلوب من اجلهات املعنية 
الثناء  من  استحقاقهم  لينالوا  خاصًا  تكرياًم  هؤالء  تكريم 
الواجب  أداء  عىل  ولغريهم  هلم  حافزًا  وليكون  والشكر 

الوطني امللقى عىل عاتقهم.
شعوب  ومجيع  وشعبه  العراق  حيفظ  ان  تعاىل  اهلل  نسأل 

املسلمني من رش االرشار.



السؤال: ما وظيفة الوالدين يف تسمية األوالد؟
الولد عىل والده أن يسّميه باألسامء املستحسنة،  اجلواب: من حّق 
وأفضل األسامء أسامء األنبياء وأسامء األئمة )صلوات اهلل عليهم(.

السؤال: هل يصّح تسمية البعض بـ )قادر( أو )قّدوس( أو أّي اسم 
من أسامء اهلل تعاىل جمّردة عن كلمة )عبد(؟

اجلواب: ال جتوز التسمية باألسامء والصفات املختّصة به ك� )اهلل( 
و )الرمحن(.

ك�  اإلطالق  عند  إليه  ينرصف  وال  به  خيتّص  ال  بام  التسمية  وجتوز 
)البصري( و )السميع( و )القادر(، واألوىل إضافة كلمة )العبد( إليه 

وإن ُحذفت عند االستعامل ختفيفًا.
ك�  تعاىل عند اإلطالق  اهلل  إىل  بام ينرصف  التسمية  واألحوط عدم 

)الرب( و )اخلالق( و )الرّزاق( و )الرحيم( و )القّدوس(.

السؤال: ما هي األسامء املستحبة تسميتها لألوالد؟
اجلواب: تستحب التسمية باألسامء املتضّمنة للعبودية هلل عّز وجل، 
كام تستحب التسمية باسم النبي حمّمد )صىّل اهلل عليه وآله( وباقي 
األنبياء واملرسلني )عليهم السالم(، وتستحب التسمية باسم )عيل( 
و )حسن( و )حسني( و )جعفر( و )طالب( و )محزة( و )فاطمة(، 
وتكره التسمية بأسامء أعداء اإلسالم وأهل البيت )عليهم السالم(.

أهل  أســامء  عىل  مرّكبة  بأسامء  األبناء  تسمية  حكم  ما  السؤال: 
البيت )عليهم السالم( مثل )عيل السجاد( و )فاطمة الزهراء(، أو 

تسميتهم بإضافة )ال( التعريف مثل )الرضا(؟
اجلواب: جيوز، واألفضل تركه.

السؤال: ما هو املستحب القيام به للمولود؟
اجلواب: يستحب َغسُل املولود عند وضعه مع األمن من الرضر.

واألذان يف أذنه اليمنى واإلقامة يف اليرسى فإّنه عصمة من الشيطان 
الرجيم كام ورد يف اخلرب.

ويستحب أيضًا حتنيكه بامء الفرات وتربة احلسني )عليه السالم(.
الوالد،  الولد عىل  فإّن ذلك من حّق  وتسميته باألسامء املستحسنة 
بالعبودّية، وخريها أسامء  )إّن أصدق األسامء ما سّمي  ويف اخلرب: 
األئّمة  أس��امء  هبا  وتلحق  أمجعني(،  عليهم  اهلل  صلوات  األنبياء 
)من  قال:  أّنه  وآله(  عليه  اهلل  )صىّل  النبي  وعن  السالم(،  )عليهم 
ولد له أربعة أوالد ومل يسّم أحدهم باسمي فقد جفاين(، ويكره أن 
يكّنيه أبا القاسم إذا كان اسمه حمّمدًا، كام يكره تسميته بأسامء أعداء 

األئّمة )صلوات اهلل عليهم(.
ويستحب أن حيلق رأس الولد يوم السابع وأن يتصّدق بوزن شعره 

ذهبًا أو فّضة، ويكره أن حيلق من رأسه موضعًا ويرتك موضعًا.

ت�����ش��م��ي��ة الأب����ن����اء
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جاءت  لذلك  حكمة  كتاب  أنه  الكريم  القرآن  صفات  من 
فاإلنسان  احلياة،  حكمة  فيه  ألن  احلكيم(  ب�)القرآن  تسميته 
الذي يريد أن يضمن السعادة يف الدنيا واآلخرة البد أن يتمتع 
اين  واىل  جاء  أين  ومن  يعيش  كيف  يعرف  أن  أي  باحلكمة 
يذهب، وما هي سنن احلياة التي تعني القوانني واالنظمة التي 
وضعها اهلل تبارك وتعاىل هلذه احلياة والتي من خالهلا يستطيع 

االنسان ان يعيش احلياة الطيبة.
احلقائق  وهي  احلياة  سنن  احلكيم  القرآن  أوضح  فقد  لذلك 
التي ليس من السهل عىل االنسان أن يستوعبها ألن  الكربى 
مستوى  عىل  ليسوا  الناس  مجيع  أن  ثم  حمدودان  وفكره  عقله 
ومستويات  درج��ات  عىل  هم  بل  والفهم  الوعي  من  واحد 
اختالف  عىل  الناس  كل  أن  العجيب  من  فأن  لذلك  خمتلفة 

مستوياهتم الفكرية ينتفعون من القرآن كل حسب مستواه.

واألئمة  وآل��ه(  عليه  اهلل  )ص��ىل  اهلل  رس��ول  القمة  يف  فتجد 
املعصومني )عليهم السالم( يقرؤون القرآن ويزدادون بقراءته 
علام، بينام أبسط الناس ايضا ينتفع بتالوة القرآن ضمن حدوده.

القرآن  يف  ذكرها  يكثر  التي  األمثال  الشمولية  تلك  يف  والرس 
الكريم والتي تقوم بدور الوسيط بني احلقائق الكربى واحلقائق 
اجلزئية، اي أهنا تكون جرسا بني االنسان وبني احلقائق، ولذلك 
فال بد ملن يقرأ القرآن احلكيم ويتدبر آياته املباركات أن يتأمل 

تلك االمثال ثم يطبقها عىل احلقائق املتعلقة هبا.
وال يغيب عّنا أن االمثال تقوم بدور إيضاح احلقيقة وتقريبها 
القرآنية  املثلة  فهم  خالل  ومن  نسياهنا،  عدم  وبالتايل  للفهم 
حكيام  يكون  أن  اإلنسان  يستطيع  هبا  املتصلة  احلقائق  وفهم 
ُأْوُلوْا  إاِلَّ  ُر  كَّ َيذَّ َوَما  َكثرًِيا  ا  َخرْيً ُأوِتَ  َفَقْد  احْلِْكَمَة  ُيْؤَت  {َوَمن 

اأَلْلَباِب )البقرة/269(}.

»فضل  ــه(:  وآل عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رســول  يقول 
خلقه«،  عىل  اهلل  كفضل  الكالم  سائر  عىل  القرآن 
يعذب  »ال  ــه(:  وآل عليه  اهلل  )صىل  ايضا  ويقول 
اراد  »من  ايضا:  وعنه  الــقــرآن«..  وعى  قلبا  اهلل 
القرآن«، كام يقول  علم األولني واالخرين فليقرأ 
الكريم:  القرآن  يف  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري 
»أفضل الذكر القرآن، به ترشح الصدور وتستنري 
الرسائر«، وعنه )عليه السالم(: »اهلل اهلل يف القرآن 

ال يسبقكم بالعمل به غريكم«..

آللئ قرآنية

آفاق قرآنية
القرآن كتاب حكمة

القرآن في الحديث

إعداد: حسين النعمة
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هنضته  من  السالم(  )عليه  احلسني  لإلمام  األسمى  اهلدف  كان 
املباركة هو )اإلصالح( وهذا ما توضح يف وصيته ألخيه حممد بن 

احلنفية إْذ نقل املجليس فحوى الرسالة وهي: 
»بسم اهلل الرمحن الرحيم هذا ما أوىص به احلسني بن عيل بن أيب 
طالب إىل أخيه حممد املعروف بابن احلنفية, أنَّ احلسني يشهد أْن ال 
إله إال اهلل وحده ال رشيك له وأنَّ حممًدا عبده ورسوله ، جاء باحلق 
من عند احلق، وأنَّ اجلنة والنار حق، وأنَّ الساعة آتية ال ريب فيها، 
وال  بطًرا  وال  أرًشا  أخرج  مل  وإين  القبور،  يف  من  يبعث  اهلل  وأنَّ 
مفسًدا وال ظاملًا وإنام خرجت لطلب اإلصالح يف أمة جدي )صىل 
اهلل عليه وآله( أريد أْن آمر باملعروف وأنه عن املنكر ،وأسري بسرية 
بقبول  قبلني  فمن  السالم(  )عليه  طالب  أيب  بن  عيل  وأيب  جدي 
احلق فاهلل أوىل باحلق، ومن ردَّ عيلَّ هذا أصرب حتى يقيض اهلل بيني 
وبني القوم باحلق وهو خري احلاكمني، وهذه وصيتي يا أخي إليك 

وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت وإليه أنيب«.     
 وذكر الشيخ باقر رشيف القريّش: َأنَّ هذه الوصية أفصحت عن  
املبادئ العليا التي خلدت قصة احلسني )عليه السالم( واستوعبت 
مقتبسني  الذكرى  هلا  يقيمون  الناس  وأخذ  األرض،  لغات  مجيع 
تنفعهم  التي  والعظات  العرب  منها  ومقتبسني  باهلل،  اإليامن  منها 
الركب  تساير  ستظل  شك  دون  من  إهنا  حياهتم,  ميادين  مجيع  يف 
االنساين وهي ترفع شعار العدل، وشعار احلق، وشعار الكرامة، 

وتضئ الطريق، وتوضح القصد أمام كل مصلح يعمل من أجل 
صالح االنسان.

أّما اإلصالح يف القرآن الكريم فيعد من أعظم املفاهيم التي دعا 
هلا اهلل تعاىل وأرسل هبا األنبياء ووىص هبا األئمة )عليهم السالم( 
اهلل  بنبي  متثل  ما  منها  كثرية  احلكيم  القرآن  يف  اإلصالح  ونامذج 
ُيْفِهَم قومه أن يف عمله هذا  أْن  أراد  الذي  شعيب )عليه السالم( 
هدًفا معنوًيا وإنسانًيا وتربوًيا، وأنه يعرف حقائق ال يعرفها قومه، 
أنني  تتصوروا  وال  هلم  يقول  ثم  جهل,  ما  عدو  دائام  واإلنسان 
أقول لكم: )ال تبخسوا الناس أشياءهم وال تنقصوا املكيال، وأنا 
أبخس الناس أو أنقص املكيال، أو أقول لكم ال تعبدوا األوثان 
وإيّن  أبًدا,  أفعل شيئا من ذلك  فإنني ال  كله، كال  أفعل ذلك  وأنا 
أريد اإلصالح ما استطعت(، فالتطفيف والتبخيس هو ما اقرتفه 
االقتصادية واالجتامعية ظلٌم كبري  املفاسد  القوم وفيه من  هؤالء 
فنزل  والفردي  القومي  الدخل  عىل  ثمَّ  ومن  املستهلك  عىل  يقع 
بساحتهم عذاب اهلل تعاىل، ولعّل أول من تلفظ بمفهوم اإلصالح 
)عليه  شعيب  الكريم  النبي  ذاك  هو  الكريم  القرآن  يف  به  وعمل 
السالم( وقصته القرآنية املذكورة يف هذه اآليات املباركات نرباس 
وعماًل  علاًم  منها  اإلفادة  يف  السالم(  )عليه  احلسني  لإلمام  عمل 
وتطبيًقا وسلوًكا، فكانت كلامت اإلمام )عليه السالم( املرسلة إىل 
أخيه حممد بن احلنفية هي اإلعالن والبيان األول لنهضته املباركة.

ٍء َأْحَصْيَناُه يِف إَِماٍم ُمبنٍِي﴾، جاء يف كتب التفسري حول معنى )اإِلَمام  قوله تعاىل: ﴿َوُكلَّ يَشْ
الثقلني:  نور  تفسري  املحفوظ، وجاء يف  اللوح  كتاب ظاهر، وهو  أي: أحصيناه يف  امُلبنِي(: 
عن ابن عباس عن أمري املؤمنني )عليه السالم( أنه قال: »أنا واهلل اإلمام املبني، ُأبنّي احلق من 
اَم َأْمُرُه إَِذا َأَراَد َشْيًئا َأْن  الباطل، ورثته من رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(، وقوله تعاىل: ﴿إِنَّ
َيُقوَل َلُه ُكْن َفَيُكوُن﴾ جاء يف كتب التفسري: إّن اآلية تِصف كلمة اإلجياد وُتبنّي أنه تعاىل ال 
حيتاج يف إجياد يشء مما أراده إىل ما وراء ذاته املتعالية، أو يدفع عنه مانعًا يمنعه، و)ُكْن( أي: 
خياطبه بكلمة )كن(، ومن املعلوم أنه ليس هناك لفظ يتلّفظ به وإال الحتاج يف وجوده إىل 

لفظ آخر، و)َفَيُكوُن( بيان لطاعة اليشء املراد له تعاىل وامتثاله ألمر )كن(.

بقلم: حيدر التميمي

أثر القرآن الكريم في الخطاب الحسيني

إمام مبين

من أسرار السور الكريمات

اإلص������������������اح
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شهدت قاعة خاتم االنبياء في الصحن الحسيني الشريف إقامة ندوة تحضيرية للمؤتمر الدولي 
الس��ادس )األركان االربع��ة( وال��ذي م��ن المؤم��ل اقامت��ه في ش��هر نيس��ان م��ن الع��ام القادم، 
وحمل��ت الن��دوة التي نظمه��ا مجمع اإلمام الحس��ين )عليه الس��ام( لتحقيق ت��راث أهل البيت 
)عليه��م الس��ام( التاب��ع للعتب��ة الحس��ينية المقدس��ة عن��وان )االركان االربعة ابو ذر, وس��لمان, 
وعم��ار, والمق��داد ) رضوان الله تعال��ى عليهم ( »والء وجهاد وعطاء«(، حاض��ر فيها الدكتور رحيم 

الشريفي والدكتور سعد الحداد.. 

والٌء وجهاٌد وعطاٌء..

تقرير: نمير شاكر – تصوير: 

خلدتهم  شخصيات  عن  علمية  ندوة  عنوان 
المواقف وخذلهم التاريخ
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رشيد  حسن  األستاذ  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العام  االمني 
)ن��دوة  شخصيات  وس��رية  تاريخ  تتبع  عىل  ش��دد  العباجيي 
املؤمنني  ه��ؤالء  عىل  االض���واء  لتسليط  االرب��ع��ة(  االرك���ان 
للهداية  وطريق  كبرية  ثروة  فهم  تارخيهم  ومتابعة  الشجعان 

وقدوٌة إسالمية حسنة.
»لدينا  فيها:  قال  العلمية  الندوة  هبا  افتتح  التي  كلمته  ويف 
اروع  سطروا  فيام  املؤرخون  ظلمها  قد  تارخيية  شخصيات 
طيبة  ثلة  وهم  الظروف،  اصعب  يف  واالح��داث  القصص 
رافقت اهل البيت النبوي )افضل الصالة والسالم عليهم( يف 
زمن الرسول االكرم )صىل اهلل عليه واله وسلم( ويف زمن امري 
املؤمنني عيل ابن ايب طالب )عليه السالم( كام جاهدوا يف اهلل 

حق جهاده«. 
وتابع العباجيي: »بالرغم من جتاهل ادوارهم من قبل املجتمع 

الذي عارصوه والظلم الذي وقع بحقهم، كان من رواد هذه 
البيت  اهل  تتبعوا  هؤالء  الن  واملحدثون  املؤرخون  الظالمة 
خالل  من  وتتبعوهم  فأسقطوهم  وشيعتهم  السالم(  )عليهم 
نفيهم  او  اجلسدية  التصفية  او  بالتهجري  اما  احلاكمة  السلطة 
خارج البالد، لذلك والبد من تتبع تارخيهم وسريهتم العطرة 
ودحض  احلق  كلمة  اع��الء  اجل  من  السخية  وتضحياهتم 
املؤمنني  هؤالء  عىل  االضواء  تسليط  من  والبد  الباطل  كلمة 

الشجعان ومتابعة تارخيهم«.
اللجنة  ورئيس  البحثية  اجللسة  يف  املحارض  حتدث  جانبه  من 
العلمية يف مؤمتر االركان االربعة االستاذ الدكتور رحيم كريم 
املهمة ألنه  املؤمترات  املؤمتر بال شك من  الرشيفي قائال: »ان 
االسالمي  التاريخ  يف  مهمة  شخصيات  سري  عن  يتحدث 
املؤمتر  هذا  والعطاء,  واجلهاد  الوالء  يف  االثر  هلا  شخصيات 
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الضوء عىل حيوات هؤالء االركان االربعة بوصفهم  يسلط 
والوفاء  والوالء  احلياة  صناع  وهم  واملؤثرة  الفاعلة  النخب 
هبذه  اجلمهور  سيعرف  فاملؤمتر  لذلك  ال��رس��ايل,  وال��وع��ي 
ونرصة  والدفاع  احلامية  يف  دور  هلا  كان  التي  الشخصيات 
نأمله  والذي  املؤمتر  هلذا  الندوة حتضريية  وان هذه  االسالم، 
املهمة  دراساهتم  ويف  ببحوثهم  يتحفونا  ان  املشاركني  من 
الضوء  ان هناك مناطق حساسة يف حياهتم مل يسلط  ونعرف 
واجلادة  الفاعلة  املشاركة  اىل  الباحثني  وندعو  قبل  من  عليها 

يف هذا املؤمتر«.
ونوه الرشيفي: »ان الندوة حتتوي عىل عرشة حماور منها املحور 
والفلسفي  والفقهي  واالديب  واللغوي  واحلديثي  القرآين 
كثرية  املحاور  وهذه  االسترشاقية  الدراسات  حمور  وكذلك 
حتى يستطيع الباحث ان يدرس ويبحث يف اي حمور خيتاره, 
وحقيقة ان االعالم االموي والعبايس حاول طمس فضائل 

عيل  االمام  بأصحاب  بالك  فام  السالم(  )عليهم  البيت  اهل 
السري  من  الكثري  ُغّيبت  قد  االس��ف  فمع  السالم(  )عليه 
أن  املؤمتر  من  نأمل  لذا  ختصهم،  التي  واالح��وال  واملواقف 
يسلط الضوء عىل سريهتم العطرة وكذلك ملعرفة عىل ما الذي 
غريوه يف وجه التاريخ وما فعلوه، فهؤالء بحاجة اىل دراسة 
وتثوير حيواهتم ودراسة ما تركوه لنا من عطاءات ووالءات«.

الشريفي: المؤتمر يسلط 
الضوء على حيوات هؤالء 

االركان االربعة بوصفهم النخب 
الفاعلة والمؤثرة وهم صناع 

الحياة والوالء والوفاء والوعي 
الرسالي..

،،

،،

االربعة  االرك��ان  مؤتمر  في  العلمية  اللجنة  رئيس 
االستاذ الدكتور رحيم كريم الشريفي

مدير مجمع االمام الحسين )عليه السالم( 
مشتاق صالح المظفر
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السالم(  )عليه  احلسني  االمام  جممع  مدير  حتدث  جهته  ومن 
لتحقيق تراث اهل البيت )عليهم السالم( مشتاق صالح املظفر 
قائال: »التعريف بالشخصيات التارخيية التي هلا مواقف كبرية  
ومرشفة مع اهل البيت )عليهم السالم( هي مهمة نسعى اىل 
مجع تراثها الثر بكل ما ُكتِب عنهم فاخرتنا بعَض الكتب من 
بموسوعة  عنها  الستار  ازاحة  وسيتم  واملطبوعة  املخطوطة 
منها  وطلبنا  اجلامعات  بزيارة  قمنا  وقد  االربعة(  )االرك��ان 
اسناد هذا املؤمتر«, مشريا اىل »الندوة حتضريية للمؤمتر العلمي 

يف  السالم(  احلسني)عليه  االمام  جممع  يعقده  الذي  السادس 
الشهر الرابع من العام القادم املوسوم )االركان االربعة( وهم 
التاريخ  ابو ذر وسلامن واملقداد وعامر، وحقيقة بسبب امهال 
هلؤالء االربعة الذين هلم مواقف مرشفة مع رسول اهلل )صىل 
اهلل علية واله( ووصّيه باحلق امري املؤمنني )عليه السالم( الذين 
عانوا ما عانوا من التغييب، لذا اهتم املجمع بإقامة هذا املؤمتر 

إلظهار حقيقة شخصياهتم وصفاهتم للمجتمع احلارض«.
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»الخط عقال العقل« 
شعبة اللغة واالدب العربي في 

العتبة الحسينية المقدسة تنظم 
دورة تحسين الكتابة االعتيادية 

تقرير: احمد الوراق - تصوير: احمد القريشي

وعرضها  المختلفة  والمعارف  العلوم  تدوين  في  القصوى  االهمية  للكتابة  ان  الشك 
للمتلقي بشكل واضح ومستساغ وفق قواعد خاصة تعارفت وتآلفت عليها االجيال عبر 
التابعة لقسم الشؤون  العصور، ومن هذا المنطلق نظمت شعبة اللغة واالدب العربي 
الفكرية في العتبة الحسينية المقدسة دورة تحسين الكتابة االعتيادية لمنتسبي العتبة 
المقدسة، حيث تقام شهرياً وبواقع ثاثة ايام من كل شهر وبمعدل ساعتين في اليوم 
الواحد فيكون مجموع الوقت المخصص للدورة هو ست ساعات مقسمة على ثاثة ايام.
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مجعية  رئيس  حتــدث  املوضوع  هــذا  عن  اكثر  وللتفاصيل 
اخلطاطني العراقيني السابق يف كربالء ومسؤول برنامج تعليم 
اخلط العريب يف جمموعة العميد التعليمية عبد الكريم الشمري 
قائاًل: ان اخلط عقال العقل كام قال افالطون.. ولذا توجب 
واالساليب  العامة  اخلط  قواعد  ومراعاة  بالكتابة  العناية 
احلروف  بعض  وقوع  من  العربية  الكتابة  انظمة  يف  املعروفة 
عىل السطر وارتفاع البعض االخر ونزول القسم الثالث عن 
كل  وبعد  الكلامت  بني  والبعد  العام  التسطري  ونسق  السطر 
حرف عن االخر، اضافة اىل شكل احلرف وما يتطلبه  ذلك 

من معرفة طريقة رسمه ومسار حركته«.
هناك  ان  بّينا  العريب  اخلط  دروس  متابعة  خالل  »من  وبني: 
االعتيادية  الكتابة  حتسني  لربنامج  خطة  وضع  اىل  حاجة 
للسري  العربية  اللغة  تعليم  ك  مل��الَ طريق  خارطة  تتضمن 
بموجبه اثناء اعطاء دروس القراءة وغريها يف رسم مسارات 
االمالء  دفاتر  يف  او  السبورة  عىل  الكتابة  يف  ونظامية  جيدة 

وغريها«. 

وليس  الكتابة  حسن  تعليم  الدورة  تتضمن  حديثه:  وأكمل 
خط  وقواعد  خط  عىل  الدروس  هذه  يف  نعتمد  ولكن  اخلط 
ُضبطت  واذا  االعتيادية  الكتابة  من  جدا  قريب  النه  الرقعة 
اضافة  طبيعي،  بشكل  الكتابة  ُضبطت  الرقعة  خط  قواعد 
الكتابة االعتيادية  اىل ذلك تم توزيع كراسة خاصة بتحسني 
الرقعة  بخط  خاصة  اخرى  كراسة  ووزعت  املشاركني  عىل 
حتسني  يف  املعلومات  هذه  من  سيستفيدون  اهنم  املؤكد  ومن 
كتابتهم بشكل كبري وهذه الدورة هي االوىل بتحسني الكتابة 
بمشاركة 27 منتسبًا من خمتلف اقسام العتبة احلسينية املقدسة 

وتكون هناك عدة دورات اخرى يف االشهر القادمة«. 
وبالنسبة ألمهية هذه الدورة، قال: ال شك ان الكتابة احلسنة 
اهلل  الرسول االكرم )صىل  هي مطلوبة ومرغوبة وقد اوىص 
بحسن  )عليكم  مبارك:  قول  وله  الكتابة  بحسن  واله(  عليه 
اخلط فانه من مفاتيح الرزق( وهناك قول اخر ألمري املؤمنني 
وضوحا(،  احلق  يزيد  احلسن  )اخلط  يقول:  السالم(  )عليه 
ولذا فُحسن اخلط يشء مطلوب لكل انسان وخاصة اذا كان 
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مقروءة  كتابته  تكون  ان  البد  وظيفي  اداري  عمل  جمال  يف 
وواضحة له ولآلخرين«. 

العامة  القواعد  اجليدة ومعرفة  الكتابة  أن »اتقان  إىل  وأشار 
لضامن  االعتيادية  الكتابة  عىل  تطبيقها  اجل  من  اخلط  يف 
العريب  اخلط  لربنامج  مرادفة  حالة  وخلق  الكتابة  حسن 
الربنامج  نجاح  يضمن  لكي  ومالئاًم  ساندًا  مسارًا  ليكون 
والكتابة  اخلط  بحسن  يتميز  جياًل  لنا  وهييئ  كامل  بشكل 
البد  كان  املجتمعة  االه��داف  تلك  ولتحقيق  االعتيادية، 
الكتابة  حتسني  منهج  صياغة  يف  الرقعة  خط  اختيار  من 
االعتيادية لعدة اسباب منها تطابق املنهج مع برنامج تعليم 
التعليم  يف  اساسيًا  الرقعة  خط  اعتمد  الذي  العريب  اخلط 
سهولة  االن،  وحتى  العراق  يف  امللكي  العهد  اوائل  ومنذ 
العربية،  اخلطوط  ابسط  من  يعد  اذ  الرقعة  كتابة خط  ويرس 
قرب طريقة كتابة خط الرقعة من الكتابة االعتيادية مما جيعل 

ضامن حسن الكتابة  ايرس وارسع.
ميزاهنا  وضبط  الكتابة  نسق  عىل  السيطرة  لضامن  واضاف، 

بعضها،  مع  شكاًل  وتألقها  احلروف  انسجام  عىل  واحلفاظ 
االساسية  واملالحظات  بالنقاط  االلتزام  ال��رضوري  من 

التالية: 
عىل  الرقعة  خلط  االساسية  القواعد  تطبيق  رضورة   -1
وقوع  بحتمية  االلتزام   ( خالل  من  االعتيادية  الكتابة  نسق 
عدا  السطر  عىل  املنفصلة  او  املتصلة  النهائية  احلروف  كل 

احلروف التالية)ج ح خ ع غ م اهلاء الوسطية النازلة(.
2- مراعاة احكام خط الرقعة يف قياسات احلروف موزونة 
احلروف  برسم  واالهتامم  املرفقة  االبجدية  يف  كام  بالنقاط 

وفق مواقعها واتصاالهتا املختلفة مع احلروف االخرى.
3- رضورة التأين يف الكتابة ومراعاة رصف احلروف بشكل 
منتظم واحلفاظ عىل املسافات املعقولة بني الكلامت من جهة 

وبني احلروف من جهة اخرى.
تتيح  الكتابة قدر االمكان؛ ألهنا ال  حتايش حالة الرسعة يف 

للكاتب السيطرة عىل معايري جودة الكتابة.
السطر  عىل  للكتابة  اعىل  نظري  مستوى  وضع  امهية   -4

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar  Weekly ل�سنة 2022 م

18



اليصح  ايضًا  هلا  ادنى  ومستوى  جت��اوزه  ينبغي  ال  الواحد 
هناك  تكن  مل  ان  نظريًا  ذلك  تقدير  ويمكن  دون��ه  النزول 

خطوط فعلية لتحديد ذلك.
كاأللف  العمودية  احلروف  تكون  ان  امهية  عىل  التأكيد   -5
مطابقة  حاالهتا  كل  يف  املنفصلة  او  املتصلة  والكاف  والالم 
للحصول  وذلك  مائلة  تكون  وال  الومهي  العمودي  للخط 
يمينًا  االرتفاع  يف  تنافرها  عدم  ولضامن  متوازية  اشكال  عىل 

ويسارًا.
6- ان تكون احلروف االفقية ) كالباء والتاء والدال والذال 
والراء والزاي والفاء والقاف والنون والواو والياء( مطابقة 
للخط االفقي سواء أكان املطبوع يف الورقة او الومهي وذلك 
والصورة  احلروف  تلك  لشكل  استقرار  حالة  نعطي  لكي 
السطر وبالتايل نخلق نسقًا عامًا  املنتظمة لوقوعها مجيعًا عىل 

للكتابة. مستقرًا 
عن  بعضها  رسمها  وفرز  احلروف  شكل  متييز  رضورة   -7
تلك  وخاصة  بسببها  القراءة  واشتباه  تشاهبها  لتاليف  البعض 
املقاربة يف الرسم اصاًل كاحلاء وامليم او الراء والدال او الراء 

والواو او الفاء والقاف وغريها.
الثالثية  او  الثنائية  أكانت  س��واء  مدجمة  النقاط  كتابة   -8

وبنفس قاعدة خط الرقعة وذلك للرسعة والسهولة ولتاليف 
ضياع بعض النقاط او عدم ظهورها اثناء الكتابة.

الكتابة  اثناء  النهائية  االفقية  احلروف  بعض  سحب  حماولة 
والتي فيها القابلية عىل املد كالباء والتاء والثاء والنون والسني 
والشني والصاد والضاد والقاف واهلاء والتاء املربوطة والياء.

اختيار  خالل  من  احلروف  بعض  رسم  وجتميل  تسهيل   -9
او  وسطها  او  الكلمة  بداية  يف  س��واء  هلا  االفضل  الشكل 

هنايتها.
احلسينية  العتبة  يف  الديني  التبليغ  شعبة  مسؤول  حتدث  فيام 
املقدسة فضيلة الشيخ فاهم االبراهيمي قائاًل: نتوجه بالشكر 
اجلزيل والثناء اجلميل لراعي هذه الدورة شعبة اللغة واالدب 
الدورة  هذه  لتبنيهم  الفكرية  الشؤون  لقسم  التابعة  العريب 
الناجحة وهي دورة حتسني وتعليم كتابة اخلط العريب، حقيقة 
نتعامل مع كتب  العريب موضوع مهم جدا كوننا  كتابة اخلط 
ادارية ذات امهية يف عملنا وكام قيل: ان تعلم اخلط هو جملبة 
ال  لكنه  ِفكر  حيمل  االحيان  بعض  يف  االنسان  وان  للرزق، 
يستطيع ايصاله عىل الورق من خالل اخلط، اما اليوم بحمد 
ناجحة  دورة  وهي  الدورة  هبذه  مستمتعون  الكل  تعاىل  اهلل 

والبعض منهم ارصوا عىل تكرار إقامتها«. 
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االيتام  من  برعمًا(   80( بتخرج  االحتفاء 
في الصحن الحسيني الشريف

تحت رعاية واهتمام المرجعية الرشيدة..

روضة  براعم  تخرج  حفلة  الشريف  الحسيني  الصحن  في  االنبياء  خاتم  قاعة  احتضنت 
العتبة  في  الطفولة  وتنمية  رعاية  لقسم  التابعة  السام(  )عليها  رقية  السيدة 

االبتدائية  السام(  )عليها  رقية  السيدة  مدرسة  وتاميذ  المقدسة،  الحسينية 
)دام  السيستاني  الحسيني  علي  السيد  مكتب  لممثلية  التابعة  لأليتام 

الفعليات  من  جملة  الحفل  تضمن  وقد  كرباء،  في  ال��وارف(  ظله 
صاَحبها  المتخرجين،  االطفال  بالطلبة  الخاصة  واالنشطة 

توزيع الهدايا والشهادات.
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االمني  نائب  ــرار(  )االح التقت  االحتفاالت  هذه  ووسط 
الدين  ضياء  )عالء  السيد  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العام 
هذه  جتاه  املطهرة  العتبة  إليه  تسمو  ما  بنّي  وقد  املوسوي( 
تقع  كبرية  مسؤولية  »لأليتام  بقوله:  توجهات،  الرشحية 
احلسينية  العتبة  ولكن  البلد،  يف  املؤسسات  كافة  عاتق  عىل 
املقدسة كان هلا اهتامم بالغ يف )الرتبية والتعليم والصحة(، 
ابتداًء  االيتام  ابنائنا  ستشمل  الثالثة  املشاريع  هذه  وبالتايل 
من الروضة واالبتدائية اىل التعليم العايل، وستتكفل العتبة 
احلسينية املقدسة هبذا املوضوع، وايضا بالضامن الصحي هلم 

ولعوائلهم عرب مستشفياتنا يف عموم العراق«.
ونوه عن سعي العتبة احلسينية اجلاد يف رعاية ذوي الشهداء 
رّدا جلميل املضحني عن هذا البلد، فام قدموه يفوق ما نقدمه 
يف كل املعايري، وبالتايل نحن مدينون هلم، ونأمل ان شاء اهلل 

رؤية اطفاهلم قادَة للبلد يف املستقبل القريب«.      

املرشف  البناء(  الدين هاشم  السيد )سعد  من جانبه حتدث 
وجيب  مهمة  رشحية  »االطفال  االيتام:  مدارس  عىل  العام 
االهتامم هبا ورعايتها وتنميتها، وكام هو معروف »ان التعلم 
نرعى  ان  بنا  جدير  لذلك  احلجر«  عىل  كالنقش  الصغر  يف 
لألطفال  خاصة  رعاية  وهناك  عام،  بشكل  الرشحية  هذه 

السيد نائب االمين العام للعتبة الحسينية 
المقدسة د. عالء ضياء الدين الموسوي

السيد المشرف العام على مدارس االيتام 
د.سعد الدين البناء
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االيتام من قبل سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي املتويل 
ادارة  جملس  ورئيس  املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي 
مؤسسة االمام الرضا )عليه السالم( اخلريية التابعة ملمثلية 
مكتب السيد عيل السيستاين )دام ظله الوارف( يف حمافظة 
كربالء املقدسة، كذلك من قبل جناب السيد االمني العام 

للعتبة احلسينية املقدسة«.
املقدمة هلذه الرشحية من  وتابع: »مجيع اخلدمات والرعاية 
مراحل  يف  ولوجستي  مادي  ودعم  ونقل  وتعليم  رعاية 
الروضة واالبتدائية واملتوسطة تقدم بشكل جماين بالكامل، 
وهذه اخلدمات ال تشمل حمافظة كربالء املقدسة فحسب؛ 
فقد تم تشييد مدرسة لالبتدائية يف حمافظة املثنى مركز مدينة 
الساموة، وقد وصلت نسبة االنجاز فيها اىل 95%، ومل يبقى 

سوى التأثيث واملستلزمات وستجهز بالقريب العاجل«.
ويف ختام حديثه عّب البّناء عن سعادته يف املشاركة بإدخال 

خترجهم  حفل  خالل  االيتام  قلوب  اىل  والــرسور  الفرح 
الفرح والرسور عىل  بقوله: »حقيقة هذا االحتفال يدخل 
الدفعة  السيدة  روضة  خرجيي  االن  وهم  االيتام،  الطلبة 
خرجيي  وايضا  وطالبة،  طالب   )40( وعددهم  اخلامسة 
العدد  بنفس  الثامنة  الدفعة  االبتدائية  السيدة رقية  مدرسة 

من اخلرجيني«.
رقية  السيدة  روضة  مديرة  اخلفاجي(  )ضفاف  قالت  فيام 
بتخرجهم وانتقاهلم من  »ابتهاجا  السالم( لأليتام:  )عليها 
ادارة روضة  دأبت  االبتدائية  الدراسة  اىل  الروضة  مرحلة 
العتبة  يف  الطفولة  تنمية  رعاية  لقسم  التابعة  رقية  السيدة 
لتخرج  السنوي  حفلها  أقامت  التي  املقدسة  احلسينية 
من  مجلة  التخرج  برنامج  تضمن  وقد  االيتام،  االطفال 
اهلل  االكرم )صىل  الرسول  تتغنى بحب  التي  االحتفاالت 

عليه واله( واهل بيته االطهار )عليهم السالم(«.
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احلسن(  عبد  عيل  )زهراء  الطالبة  عبت  جانبها  من 
مرحلة  من  التخرج  شهادة  نيلها  بعد  سعادهتا  عىل 
االبتدائية وانتقاهلا اىل املتوسطة، معتربًة هذا االنتقال 
تكريس  يف  لالستمرار  القوي  الدافع  هلا  يمثل  ما 
جهود االهل واالدارة التدريسية يف الوصول اىل اعىل 
درجات التفوق والنجاح وخدمة البلد واملجتمع يف 

املستقبل«.
بينام شكرت والدة  )زهراء حسن فالح( ادارة العتبة 
واالمني  الرشعي  باملتويل  املتمثلة  املقدسة  احلسينية 
العام وادارة مدارس االيتام يف مؤسسة االمام الرضا 
)عليه السالم( اخلريية عىل احتضاهنم رشحية االيتام 
الرعاية  املهمشة يف قبل احلكومة، مشرية اىل ان هذه 
واالهتامم ازاح الكثري من العبء املوكل عىل عاتقهم 

بعد فقداهنم لرب ارسهتم«. 
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العتبة الحسينية المقدسة

 تقيم معرض كربالء الدولي لكتاب الطفل

العبايجي: االهتمام بمستقبل الطفل 
هو ضمان لمستقبل الشعب واألمة بأسرها

افتتحت االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة )معرض الكتاب الدولي لكتاب الطفل 
نظمه  والذي  واجنبية،  وعربية  محلية  نشر  دار   )50( من  اكثر  بمشاركة  الخامسة«(  »بدورته 
الحرمين  بين  ما  منطقة  في  المطهرة  الحسينية  بالعتبة  الطفولة  وتنمية  رعاية  قسم 
اهم  من  ويعد  والتنموية،  المعرفية  الطفل  ثقافة  نشر  الى  المعرض  يهدف  الشريفين، 

المعارض المتخصصة لثقافة الطفل في العراق.
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وابتدئ حفل االفتتاح الذي اقيم يف قاعة خاتم االنبياء )صىل 
اهلل عليه وآله( يف الصحن احلسيني الرشيف بتالوة معطرة من 
كاظم،  عيل  الصغري  احلسيني  البعم  بصوت  الكريم  القرآن 
فيام تناول االمني العام للعتبة احلسينية املقدسة االستاذ حسن 
االفتتاح  حفل  مراسيم  يف  ألقاها  كلمٍة  خالل  العباجيي  رشيد 
دور العتبة احلسينية املقدسة وعىل رأسها سامحة املتويل الرشعي 
يف االهتامم برشحية االطفال ومتابعتهم وهتيئة متطلبات احلياة 
النفسية والرتبوية والتعليمية هلم، حيث قال: عامل االطفال هو 
عامل صفاء ونقاء الرسيرة، فهو االنطالقة االوىل لإلنسان ينظر 
اليه ويعيش يف حياة خاصة مملوءة باملحبة والرباءة هذه صورة 
العودة اىل هذا  يتمنى االنسان  التي حيملها الطفل وكم  مجيلة 

العامل اجلميل«.
فال  والتعبري  الكلامت  من  نختاره  ان  حاولنا  »مهام  وتابع، 
ولذة  احلياة  لذة  نصف  ان  او  املرحلة  تلك  تصوير  نستطيع 
العيش فيها, وبعد هذا الوصف فان االهتامم بمستقبل الطفل 
مبينًا،  بأرسها«،  واألمة  الشعب  ملستقبل  ضامن  الواقع  يف  هو 
»لقد اهتم االسالم برتبية االبناء بعناية فائقة وألقى عىل عاتق 
االهل مسؤولية كبرية يف طريقه الدنيوي ومصريه يف االخرة«.

مع  السلبية  التعامل  اساليب  يتجنبوا  ان  االباء  عىل  وأضاف، 
هشة  شخصية  خيلق  فانه  املفرط  الدالل  كأسلوب  االطفال 
قادرة  غري  اهنزامية  فتصبح  واخلمول  الكسل  حتب  واتكالية 
االسلوب  وه��ذا  بنفسها  تثق  وال  التحديات  مواجهة  عىل 
او قد يكون  التعامل قد يؤدي اىل االنفالت واالنحراف  من 
التعامل مع االطفال بأساليب القسوة والعنف وهذا ايضا له 
ومعقدة  ومتأزمة  قلقة  شخصية  وختلق  وسلبية  خطرية  نتائج 
تتأثر  وقد  وعدوانية  حاقدة  وشخصية  اخل��وف  عقد  حتمل 
نفسيته اكثر تصبح شخصية منافقة وكاذبة خوفا من العقاب 

والتعنيف من قبل االرسة«. 
واشار العباجيي: وبناء ملا تقدم ومن املنطلق االبوي والروحي 
املقدسة وعىل  العامة للعتبة احلسينية  والرشعي أولت االمانة 
االطفال  برشحية  اهتاممها  جّل  الرشعي  املتويل  سامحة  رأسها 
ومتابعتهم وهتيئة متطلبات احلياة النفسية والرتبوية والتعليمية 
السيام ذوي الشهداء والعوائل املتعففة من خالل بناء رياض 
والقرآنية  الدينية  النشاطات  واقامة  وامل���دارس  األطفال 
مع  تتالءم  التي  الطفل  ثقافة  لنرش  واملعارض  واملسابقات 
وكذلك  ننشدها  التي  واالخالقية  والروحية  الدينية  املنظومة 

  األمين العام للعتبة الحسينية المقدسة 
االستاذ حسن رشيد العبايجي 
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االرش��اد  ومراكز  لألطفال  التوحد  ام��راض  معاجلة  مراكز 
ورعاية  االرسة  وحفظ  االرسي  العنف  ملعاجلة  االرسي 
االطفال من التفكك واالهنيار وبناء املجمعات السكنية هلم يف 
عدد من املحافظات باالضافة اىل توفري الرعاية الصحية املجانية, 
االفرتايض  العامل  من  للوقاية  املنيع  السد  هي  اخلطوات  وهذه 
اضعاف  اىل  يؤدي  الذي  االجتامعي  بالتواصل  يسمى  ما  او 
واالنحالل  املجهول  عامل  اىل  ويقودهم  االطفال  شخصية 
واجلريمة, ومعرض الكتاب للطفل الذي يقام اآلن واملعارض 
املتخصصة بنشاطات االطفال هي االسلوب االمثل واملناسب 
مُتىل  التي  االفرتاضية  املجتمعات  بيئة  عن  البديلة  البيئة  خللق 
علينا وهي دخيلة عىل ثقافتنا وديننا ومعتقداتنا وتقاليدنا التي 
ورثناها من رسالة السامء و القران الكريم عن نبينا حممد )صىل 

اهلل عليه واله وسلم( وتراث اهل البيت )عليهم السالم(.
ونوه العباجيي: ندعو اىل حترك مؤسسات الدولة الثقافية والتقنية 
الدينية  واملؤسسات  والرقمي  االلكرتوين  البث  عن  املسؤولة 
نطاق واسع ومؤسسات  واملجتمعية عىل  االنسانية  واملنظامت 
برتبية  هتتم  التي  واملعارض  املهرجانات  بإقامة  االهتامم  النرش 
االطفال واحتضاهنم ورعايتهم وتنمية مواهبهم وقدراهتم من 
اىل مصاف  نرتقي  هادفة ومشّوقة جتعلنا  تنموية  برامج  خالل 
من  واطفالنا  وحضارتنا  تارخينا  وحتفظ  علميًا  املتقدمة  الدول 
املجتمع  لبيئة  االخالقي  االنحالل  يف  والسقوط  االنحراف 
الينا مجيع امراض العرص  التي تنقل  العوملة  االفرتايض وثقافة 

والدخيلة  الشاذة  الغربية  والعادات  والتقاليد  السلوكيات  من 
عىل جمتمعنا وبلدنا وتؤدي اىل اهنيار حارضه ومستقبله«.

من جانبه حتدث رئيس قسم رعاية الطفولة يف العتبة احلسينية 
املقدسة االستاذ حممد احلسناوي قائال: افتتح قسم رعاية وتنمية 
الدويل  كربالء  معرض  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  الطفولة 
فيها  شاركت  ال��دورة   وهذه  اخلامسة,  بدورته  الطفل  لكتاب 
وعربية  حملية  باألطفال  خاصة  تنمية  ومركز  دارًا   )50( قرابة 

واجنبية«.
لألطفال  كتب  بني  ما  املشاركات  »تنوعت  حديثه،  وتابع 
واملجالت باالضافة اىل االلعاب الفكرية والتنموية,، كام شهد 
املعرض عددًا من الفعاليات اخلاصة بثقافة االطفال كالندوات 
التي ُأقيمت عىل هامشه واخلاصة بأدب الطفل ومناقشة واقع 
ادب الطفل يف العراق ويف خارج العراق باالضافة اىل الورش 
الورش  من  عدد  عن  عبارة  هي  والتي  املعرض  قدمها  التي 
املوجهة للعاملني يف ثقافة الطفل كورشة كتابة القصص املصورة 

وورشة كتابة القصص لألطفال وورشة فن احلكوات«.
الكويت  دول��ة  من  الضيوف  من  ع��ددًا  »استقبلنا  وأض��اف، 
هلذا  استضافتهم  وتم  وغريهم,  وايران  ومرص  ولبنان  وسوريا 
املعرض الذي كان عبارة عن تقديم يعني توقيع كتب خاصة 
عن  خاصة  ندوات  تقديم  اىل  باالضافة  الطفل  ثقافة  يف  هبم 
واقع ثقافة الطفل اضافة اىل عدد منهم سوف قدم ورشًا فنية 

للعاملني يف جمال ثقافة الطفل.

رئيس قسم رعاية الطفولة 
محمد الحسناوي
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»احتوى  قائال:  املعرض  عن  حديثه  احلسناوي  ويواصل 
وهي   اللطيفة،  والقصص  الكتب  من  الكثري  عىل  املعرض 
اجليل  تنشئة  اىل  وهتدف  واخالقية  تربوية  قصص  عن  عبارة 
بحسب اخالقيات ومبادئ الدين االسالمي احلنيف, واهلدف 
منه هو تشجيع االطفال عىل القراءة وعىل اقتناء الكتاب وعىل  
البديل  توفري  اىل  باالضافة  املواهب  واكتشاف  املطالعة  حب 
واالدم��ان  االلكرتونية  االجهزة  االلكرتونية  االلعاب  عن 
بثقافة  هيتم  املعرض  هذا  ايضا  االطفال,  قبل  من  االلكرتوين 
يف  للعاملني  الفنية  الورش  من  عددًا  قّدم  وقد  الطفل  وادب 
التي تعالج  الفكرية  الندوات  جمال ثقافة الطفل وايضا بعض 
ثقافة  يعانيها واقع  التي  املشاكل  الضوء عىل  او تسلط  الواقع 

الطفل يف العراق والوطن العريب«.
وعىل صعيد متصل حتدث الشاعر والكاتب املتخصص بأدب 
وثقافة الطفل االستاذ جليل خزعل قائال: ان معرض كربالء 
الدويل لكتاب الطفل واحد من اهم التظاهرات الثقافية التي 
واكبت  انا  احلقيقة  يف  االخ��رية,  السنوات  يف  بالطفولة  تعنى 
املعرض منذ دورته االوىل وسنة بعد سنة وعام بعد عام يتطور 
النرش  دور  عدد  زيادة  خالل  من  تألقا  وي��زداد  املعرض  هذا 
الرسامني والشخصيات  الكّتاب  املشاركني من  وايضًا طبيعة 

الثقافية املعنيني بالطفولة«.
وأكد خزع بأن »دورة هذا العام متألقة جدا بسبب وفرة دور 
الورش  املقدمة من خالل  الثقافة  بنوع  النرش وتنوعها وايضا 

وتنوعها  النرش  دور  بكثرة  ايضا  ومتيزت  الثقافية,  والندوات 
وايضًا اضافة ورش وهناك كّتاب ورسامون يشاركون ألول 

مرة وبأسامء كبرية ومعروفة«.
من جانبه حتدث املشارك من )مجهورية مرص – مكتبة النافذة( 
ال��دويل  الكتاب  معرض  ان  قــائــال:  عثامن  سعيد  االســتــاذ 
التي تدعم الطفولة  لكتاب الطفل واحد من املعارض املهمة 
وتشجعهم عىل قراءة الكتاب، وهذا انجاز كبري حُيسب للعتبة 
ويرعى  يدعم  مرشوع  هكذا  احتضاهنا  عىل  املقدسة  احلسينية 

وهيتم بالطفولة«.
حيث  املعرض  هبذا  بمشاركته  سعادته  عن  عثامن  وأع��رب 
قبوهلم  عىل  املقدسة  احلسينية  للعتبة  ممتنون  نحن   « يقول: 
اشاهد  ومل  املعرض  يف  لنا  االوىل  املشاركة  وهي  مشاركتنا، 
هكذا وتنظيم واستقبال خالل مشاركتي يف املعارض السابقة 

يف دول ومدن أخرى«.
بشكل  للطفل  دعم  هو  املعرض  يف  »هدفاملشاركة  وأضاف، 
عن  واالبتعاد  الكتاب  ق��راءة  اىل  االوالد  نوجه  ولكي  عام 
الكتب  وفرنا  بدورنا  ونحن  كاملوبايل,  االلكرتونية  الوسائل 
انتباههم  جتذب  مجيلة  خيالية  وقصصًا  والرتفيهية  التفاعلية 
ليتعلموا حب القراءة ومطالعة للكتاب الورقي، وقد شاهدنا 

إقبااًل كبريًا من قبل العوائل العراقية عىل املعرض«.

الشاعر والكاتب سعيد عثمان
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الشيخ الكربالئي خالل حفل التكليف الشرعي 

يكشف عن رسالة ورؤية العتبة الحسينية 

المقدسة من إنشاء مدارس الوراث

مشروع تكّفلت به المرجعية.. 

أقام��ت مجموع��ة ال��وارث التربوي��ة التابع��ة للعتب��ة الحس��ينية 
المقدس��ة حفا بهيجا لتتوي��ج أكثر من )350( تلمي��ذة من اللواتي 
بلغن س��ن التكليف الشرعي حضره ممثل المرجعية الدينية العليا 
في كرباء المقدس��ة واألمين العام للعتبة المقدسة وشخصيات 
ديني��ة واكاديمي��ة غفيرة، وجرى خ��ال الحفل إلق��اء كلمات تترجم 
س��عي األمانة العامة للعتبة الحس��ينية المقدس��ة الجاد في بناء 
وتطوي��ر اإلنس��ان واهتمامه��ا ف��ي بناء مجتم��ع متس��لح بالعلوم 

والمعرفة والدين..  

تقرير: أحمد الوراق – تصوير: محمد القرعاوي
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واستهل املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ 
افتتاح احلفل بحديثه  )دام عزه( كلمة  الكربالئي  املهدي  عبد 
عن الدواعي التي دعت العتبة املقدسة إلقامة هذه االحتفاالت 
املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  ورؤيتنا  رسالتنا  هي  »ما  بتساؤله: 
االكاديمية  التعليمية  العملية  يف  الوراث  مدارس  انشاء  من 
الواقع  ففي  واالعدادية؟،  واملتوسطة  االبتدائية  يف  تقام  التي 
املدارس  هذه  انشاء  من  وهدفنا  به  ننطلق  الذي  املنطلق  ان 
االنسان  وبناء  الطالب  بناء  الصحيح من  باملنهج  اعتقادنا  هو 
التعليم  هو  منهام  االول  اساسيني،  ركنني  عىل  يرتكز  الذي 
البناء  هو  الثاين  والركن  والرصني،  الصحيح  االكاديمي 
الديني واالخالقي والرتبوي للطالب والفرد بصورٍة عامة يف 
املجتمع، فالبناء الثاين ال يقل امهية عن االول، بل يتقدم عليه يف 
كثري من املجاالت ولذلك نعتقد بأمهية البناء الديني والرتبوي 
واالخالقي بان مناهج الدين هي االكمل واالصوب يف بناء 
االنسان البناء الصحيح ونحن نحتاج اىل وعي ونضج فكري 

يف كيفية بناء هذا البناء الديني واالخالقي والرتبوي«.
اليها يف  نلتفت  وتابع سامحته: »يف كثري من االحيان نحن ال 
تقع عىل عاتق االرسة  الصحيح واملسؤولية  البناء  الطفل  بناء 
نشعره  لكي  االلية  سنستخدم  بل  واملجتمع؛  املدرسة  وإدارة 
بأمهية هذه اللحظة يف حياة هذا الطفل الذي اصبح مسؤوال 
امام اهلل تعاىل واملدرسة واملجتمع ونفسة يف ان يبني نفسه البناء 
احلارض واملستقبيل، كثريا ما هنتم يف بناء شخصية الطالب وبناء 
له  خالق  هناك  ان  يشعر  ان  البد  اللحظة  هذه  ففي  مستقبله، 
وهناك  احلياة  يف  منهجا  له  وضع  وانه  اموره  يدبر  الذي  وهو 
وان  اليه،  للوصول  السعي  من  والبد  احلياة؛  هذه  يف  هدف 
هناك حياة دنيا وحياة اخرة وهو مسؤول امام نفسه والطلبة، 
تعامال  ويعاملهم  معهم  يعيش  ان  كيفية  يف  مسؤوال  وكذلك 
وعلمية  واخالقية  دينيه  مسؤولية  املسؤول  وهو  صحيحا، 

ودراسية ووطنية وعن الكالم الذي يتكلم به«.
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ودعا ممثل املرجعية الدينية العليا االرس الكريمة واولياء امور التالميذ اىل االلتفاتة نحو أمهية 
دور العائلة يف متنية االفكار السليمة لدى الطفل كام نحتاج اىل تفهم من قبل ادارات املدارس 
فنحن حينام نجعل الدوام من الساعة الثامنة صباحا اىل الساعة الثانية ظهرا فالبعض يتثاقل هذه 
الساعات الطويلة فليس هدفنا ان نجهد االرسة ونتعب الطفل يف هذه الساعات الطويلة من 
الدوام بقدر ما نحاول ان نستثمر الوقت يف هذا العمر لقيمة كبرية يف بناء الطفل، فليس هدفنا 
من اقامة الصالة هو ان نثقل عىل الطفل او نجربه عىل هذه املامرسة بل قلنا اىل ادارة املدرسة ان 
ترتكوا اخليار للطفل يف ان يقيم الصالة او ال ونربيه منذ الصغر يف ان يشعر بانتامئه اىل املجتمع 
فصالة اجلامعة تعطي الشعور بانة ينتمي اىل املجتمع وليس فردا معزوال عن بقية افراد املجتمع..

من جانبه حتدث حمافظ كربالء املقدسة املهندس نصيف جاسم اخلطايب يف كلمة له خالل احلفل 
عن معنى هذه االحتفاالت واسباب اقامتها بقوله: »اليوم العتبة احلسينية املقدسة عندما تقوم 
هبذا احلفل املبارك الذي هو ليس ممارسة وال حفال اعتياديا؛ انام هو رسالة علم وابداع وهدف 
بناء  تعزز وتساعد يف  التي  األمور  ملراعاهتا هذه  وابداع، هي مشكورة  رشيف وفضيلة وُطهر 

االنسان«.. 
وتابع: »ال نخفي رسًا اننا يف وضع استثنائي اليوم عىل املستوى االجتامعي والقيمي واملبادئ، 

محافظ كربالء المقدسة
المهندس نصيف جاسم الخطابي 
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فإن بعض ما انتجته البرشية من علوم لألسف استخدم لرضب العلوم النبيلة والكريمة التي 
تربت عليها جمتمعاتنا وجاءت هبا رساالت السامء والتي ضحى يف سبيلها االنبياء والرسل وال 
بيت النبوة )عليهم السالم( ولسنا ببعيدين اليوم يف العراق عندما نتعرض اىل تلك اهلجمة غري 
االعتيادية من قبل مؤسسات او ما تسمى منظامت او غريها من اجل رضب االرسة وهتديم 
ذلك  عند  االخرى  االجتاهات  اىل  االجيايب  االجتاه  من  العلم  ينحرف  ان  اجل  ومن  املجتمع 

سيكون املجتمع يف مهب الريح وستكون االرسة يف معرتك عيص للحفاظ عىل ابنائها«.
الصاحلي معاون  الدكتور عالء  التكليف حتدث  الفتيات بمفهوم  قيمة احلجاب وافحام  وعن 
للفتاة؛ بل نسعى الن نصنع  »نحن ال نسعى خللق طوق  قائال:  الرتبية والتعليم،  رئيس قسم 
متكني  هو  والتكليف  ترشيع  هو  التكليف  الفتيات،  هذه  قلوب  يف  واحلصانة  والقوة  الثقافة 
والتكليف هو تثقيف التكليف هو التزام التكليف هو يشمل كل معاين السمو لإلنسان بشكل 
عام وللفتيات املكلفات بشكل خاص، مبينا أن عدد املكلفات بلغ 354 مكّلفة بواقع مخس 
مدارس، أما رسالة سن التكليف، فهي سامية وحتمل قيام انسانية عالية ونحن مسؤولون عن 

نرش رسالة السامء يف االرض ومسؤولون عن تربية ابنائنا وبناتنا الرتبية االسالمية«.

معاون رئيس قسم التربية والتعليم 
الدكتور عالء الصالحي
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افتتاح اكبر مشروع انساني 
لعاج مرضى التوحد
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في العراق 

العتبة الحسينية المقدسة تفتتح أكاديمية السبطين لعالج مرضى التوحد بمساحة 
كلية تقدر ب�)9000( متر مربع، ومساحة بناء فعلية تقدر ب�)7862( متر مربع.
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كتاٌب واحٌد أّلفه عالم جليل واسم ساطع في سماء التشّيع، كفيٌل بالتعريف بالهوية الثقافية 
الشيعية، والتذكير بدور اإلمامية في رفع راية الحضارة اإلسامية، ولم يأِت ذلك بسهولة ويسر، بل 
تحّمل كاتبه المشّاق الكثيرة لتدويِن هذه الموسوعة التي أطلق عليها اسم )أعيان الشيعة(، 
العاملي  األمين  محسن  السيد  اإلمام  إّنه  كتابه،  مصادر  لجمع  عديدة  مناطق  إلى  سافر  حيث 

)تقّدست روحه الزكية(، الذي نطّل على صفحاته المشرقة التي يفخر بها تاريخ البشرية.

محسن األمين العاملي 
»سّيٌد ُيعزى إلى خيِر الورى ** وبنيِه الطّيبين الطاهريْن«

علي الشاهر 
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ويتضّمن كتاب )أعيان الشيعة( ترمجة مهّمة حلياة علامء الشيعة 
شخص(،  ألف   12( ب�  واختّصت  جمّلدات  عرش  يف  األعالم 
وهو بحق موسوعة عظيمة، ودائرة معارف شيعية كربى ترجم 
فيها املؤلف لكبار الشيعة وأعالمها من الصدر األّول لإلسالم 
إىل ما قبل عرص املؤلف من الصحابة والتابعني وتابعي التابعني 
والفقهاء  واملفرسين  والقّراء  واملحدثني  الرواة  من  والعلامء 
والنحويني  والرياضيني  واملنطقيني  واملتكلمني  واحلكامء 
والرصفيني واللغويني والبيانيني والنسابني واألطباء والشعراء 

واألدباء والعرفاء والوعاظ وامللوك والوزراء واألمراء.
عنها  يقول  كام  املوسوعة،  دّون��ت  أجل  من  التي  الغاية  أما 
سامحته: »قد كنت من زمن بعيد أحّدث نفيس بتأليف كتاب 
عمومًا،  عرشية  االثني  اإلمامية  الشيعة  أعيان  لرتاجم  جامع 
وتعوقني عن ذلك العوائق واالشتغال بام هو أهم، وملا رأيت 
مثل  إىل  الطبقات  مجيع  من  كثرية  أزمانًا  والتطّلع  التشّوف 
ومل  ُيؤّلف،  مل  أنه  ورأيُت  إليه،  احلاجة  واشتداد  الكتاب  هذا 
ُينرش حتى اليوم كتاب هبذا املوضوع واٍف بالغرض، عقدت 
اجلّد  ساعد  عن  والتشمري  تعاىل  عليه  االتكال  بعد  العزيمة 

واالجتهاد عىل تأليف كتاب يف ذلك «.
ابنه  قام  م(   1952  - ه�   1371( سنة  املؤّلف  رحيل  وبعد 
ما  باستدراك  عليه(  تعاىل  اهلل  )رضوان  األمني  حسن  السيد 
فيه:  قال  الذي  الشيعة  أعيان  مستدرك  كتاَب  وصّنف  فات 
»كان من طريقة والدي يف كتابه )أعيان الشيعة( أن ال يرتجم 
لألحياء، وبعد وفاته، تويف الكثريون من األعيان الذين جيب 
من  بعض  أسامء  تتبعت  قد  وفاته  بعد  وكنت  هلم،  ُيرتجم  أن 
توّفوا بعده أو فاتته ترمجتهم وأعددت هلم تراجم ُنرشت حتت 

عنوان مستدرك أعيان الشيعة«.

الوالدُة املباركة والنسب الرشيف
األمني  حممد  بن  عيل  بن  الكريم   عبد  بن  حمسن  السيد  هو 
إىل  تنتمي  عريقة  أرسة  يف  ه�(   1284( سنة  املولود  العاميل ، 
البيت )عليهم السالم( يف قرية شقرا من جبل عامل يف  أهل 
من  وكان  املييس  فلحة  حسن  حممد  الشيخ  بنت  وأمه  لبنان، 

علامء عرصه الصاحلني.
وآل األمني عشرية أصلها يف العراق من مدينة احللة الفيحاء، 
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كانت تعرف قبل ذلك بقشاقش أو وهذا تصحيف لألقسايس 
نسبة إىل أقساس بن مالك قرية قرب مدينة الكوفة املقدسة، 
أما نسبه الرشيف فيعود إىل السيد املهاب حسني ذي الدمعة 
احلسني  بن  العابدين  زين  السجاد  عيل  بن  الشهيد  زيد  بن 

الشهيد بن أمري املؤمنني )عليهم السالم(.
تلقى السيد العاميل تربية عظيمة ونشأ عىل العلم والفضائل، 
وقد أكمل دراسة املقدمات احلوزوية يف مسقط رأسه )شقرا( 
بنت   يف  انتهل  ثم  والبيان  والنحو  املنطق،  هناك  أتم  حيث 
سنة  املتوىف  رشارة  موسى   الشيخ  أستاذه  حمرض  من  ُجبيل 

)1304 ه�(.
النجف األرشف سنة )1408 ه� -  انتقل )قّدس رسه( إىل 
1900 م( واستقر فيها، فدرس مرحلة السطح واخلارج يف 
انتهل  إذ  االجتهاد،  درجة  ذلك   بعد  ليناَل  واألصول  الفقه 
الشيخ حممد طه  نجف )ت  قبيل  العلامء من  من حمرض كبار 
– 1323 ه�( ، واحلاج  رضا اهلمداين النجفي )ت � 1322(، 

درس  حرض  كام  ه���(،   1329  � )ت  اخلراساين  واآلخوند 

السيد أمحد الكربالئي )ت - 1332 ه�( يف مرحلتي السطح  
كام  االجتهاد،  درجة  هناك  ونال  واألص��ول  الفقه   وخ��ارج  
ساهم يف تربية مجلة من التالميذ وطالب العلوم الدينية، كان 
له اليد الطوىل يف األدب فقد كان شاعرًا وناقدًا شعريًا قديرًا، 

فضاًل عن كفاءته العلمية يف جمال العلوم احلوزوية.

املرجع املؤّيد
بأكمل وجه، وعكف  املرجعي  األمني دوره  العاّلمة  مارس 
منطلقًا  واإلن���اث،  الذكور  من  لكل  امل��دارس  إنشاء  عىل 
»طلب  وآل��ه(:  عليه  اهلل  )ص��ىل  االك��رم  النبي  حديث  من 
املدارس  هذه  ومن  ومسلمة«،  مسلم  كل  عىل  فريضة  العلم 
العلوية(،  واملدرسة  املحسنية  املدرسة  اليوسفية،  )املدرسة 
التعليمية واجلمع  العلوم ملنهاجها  وساهم يف إدخال خمتلف 

بني األسلوب الديني والعلمي.
يف  موسوعيًا  ك��ان  أن��ه  األملعي،  الرجل  ه��ذا  صفات  وم��ن 
يف  كام  والبساطة،  بالعفوية  منهجه  فتميز  ومعارفه،  ثقافته 

الشيخ موسى شرارة العاملي
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من إسهاماته المهمة 

أيضاً، إصاح المنبر الحسيني 

من خال كتابه )مجالس 

العزاء(، فيما قام بإرسال 

القراء إلى المناطق السورية 

واللبنانية وسواهما...

موسوعته  خالل  من  وبالشمولية  اجلواهر«،  »معادن  كتابه 
حياته  فكّرس  انفتاحيًا،  هنجًا  حياته  ويف  الشيعة«،  »أعيان 
للناس كلهم، بعيدًا عن مواقعهم وانتامءاهتم، فاستطاع بذلك 
أن ينفذ إىل وجدان الناس وقلوهبم، فكان مثااًل حيتذى به يف 
مقارعة االحتالل وتوجيه مسار حركة األمة ضّده، ما جعل له 
مكانة مميزة يف صفوف احلركة الوطنية يف سوريا ولبنان، حيث 
أعلن من بيته بالذات اإلرضاب ملدة ستة أشهر كاملة يف وجه 

االنتداب الفرنيس.
ومن إسهاماته املهمة أيضًا، إصالح املنرب احلسيني من خالل 
املناطق  إىل  القراء  بإرسال  قام  فيام  العزاء(،  )جمالس  كتابه 
السورية واللبنانية وسوامها، وقد نوى سامحته إصالح املنابر 
احلسينية وخطبائها يف عاشوراء، واتبع يف ذلك منجهًا، وأول 
ما كتبه »املقتل« الذي يقرأ يف صبيحة عاشوراء األليمة، ووضع 
كتابًا أسامه )املجالس احلسينية( واختار قصائد معينة مجعها يف 
كتاب أسامه )الدر النضيد يف مراثي السبط الشهيد(، والقت 

رواجًا وشهرة كبرية.

طرحه  يف  شجاعًا  عاملا  ذاته،  الوقت  يف  األمني  السيد  ويعد 
املذاهب  النقد لبعض  إذ يمكن مالحظة خصوصيتي  ونقده، 
واالجتاهات، ويف الوقت عينه؛ العمل عىل ترسيخ حالة الوحدة 
املسلمني  توحيد  إىل  فيه  يدعو  كتابًا  كتب  إذ  املسلمني،  بني 
بني  التأليف  لزوم  يف  اليقني  )حق  أسامه  تعاضدهم  ورضورة 
من  التكفرييني  الوهابية  عىل  الرّد  يف  آثارًا  ودون  املسلمني(، 
فاضحًا جرائمهم  الدرية(  و)العقود  االرتياب(  قبيل )كشف 
وفكرهم املتطّرف والذي ال يمت لإلسالم السمح بأي صلة.

رحيله املؤمل
توىف السيد حمسن األمني  سنة )1371 ه� - 1952( يف مدينة 
دمشق التي هاجر إليها ملدة من الزمن، ووري الثرى يف طرف 
زينب  السيدة  ملرقد  الكبري  الباب  مقابل  الرشقي،  اجلنوب 
بنت أمري املؤمنني )عليهام السالم( بمدينة دمشق، وقد شّيعه 
هذه  لفقدهم  شديدًا  بكاًء  عليه  وبكوا  مهيبًا  تشييعًا  املحبون 

القامة العلمية السامقة.
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االنبياء  ساللة  طهارة  كتيب  مؤلف  اخلفاجي  محزة  حممد  االستاذ  ويقول 
)عليهم السالم( الصادر عن مؤسسة علوم هنج البالغة يف العتبة احلسينية 
املقدسة واملطبوع عىل مطابعها وبواقع )59( صفحة من قطع A5، ونقال 
عن كتاب الكايف للشيخ الكليني بطبعته االوىل لعام 2015م: »فلام انقضت 
آدم  يا  ان  وجل(  )عز  اهلل  اوحى  ايامه  واستكمل  السالم(  )عليه  آدم  نبوة 
قد انقضت نبوتك واستكملت ايامك فاجعل العلم الذي عندك وااليامن 
واالسم االكرب ومرياث العلم وآثار علم النبوة يف العقب من ذريتك عند 
هبة اهلل فأين لن اقطع العلم وااليامن واالسم االكرب وآثار النبوة من العقب 
القيامة ولن ادع االرض اال وفيها عامل يعرف به ديني  من ذريتك اىل يوم 
آباء  عرشة  نوح  وبني  بينك  فيام  يولد  ملن  نجاة  ويكون  طاعتي  به  ويعرف 
انبياء واوصياء كلهم واوىص آدم عليه السالم اىل هبة اهلل ان من ادركه منكم 

فليؤمن به وليتبعه وليصدق به«.
اقتبسه عن كتاب  ما  الرابعة يف كتيبه  املؤلف يف استعراضه للمسالة  وينوه 

االرحام  اطهر  في  مستقرهم  وجعل  االصاب  واكرم  اشرف  في  انبيائه  مستودع  الله  جعل 
كونهم المبلغين عن رساالته فيجب ان يكون اساسهم طهر مطهر فا يضاهي حسبهم 
ونسبهم احد فهم اسياد الكون.. كما اصطفى الله من ولد آدم انبياء واولياء كذلك اصطفى 
نساء من خيرة الخلق يودعهن الله خير خلقه فيكون مستقرهم في تلك االرحام الطاهرة 
ألن الله قد حفظهم من دنس الجاهلية لذلك لم نجد اي زوجة من زوجات االنبياء المعروفات 
بالكفر انها ولدت نبيا؛ بل لم يلدن من االنبياء اي مولود اطاقا والسبب في ذلك ان االنسان 
بطعامها  يتأثر  كذلك  فيها،  يعيش  التي  بالبيئة  االنسان  يتأثر  كما  امه  رحم  في  وهو  يتأثر 
كل  تنقل  النها  الكافرة  االرح��ام  هذه  في  انبياءه  الله  يضع  لم  لذا  له؛  تستمع  وما  وكامها 

السلبيات الى جنينها فتؤثر عليه عقائديا ..

ط���������������ه���������������ارة

قراءة: عيسى الخفاجي
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)علل الرشائع(: »انام سميت فاطمة )عليها السالم( حُمّدثة 
الن املالئكة كانت هتبط من السامء فتنادهيا كام تنادي مريم 
اصطفاك  اهلل  فاطمة  يا  فتقول  السالم(  )عليها  عمران  بنت 
وطهرك واصطفاك عىل نساء العاملني، يا فاطمة اقنتي لربك 
واسجدي واركعي مع الراكعني، فتحدثهم وحيدثوهنا فقالت 
هلم ذات ليلة : أليست املفضلة عىل نساء العاملني مريم بنت 
عمران؟ فقالوا ان مريم كانت سيدة نساء عاملها، فيام جعلك 
سيدة نساء عاملك وعاملها وسيدة نساء االولني واالخرين«.

فيام حيتوي الكتيب عىل مقدمتني وستة مسائل وقائمة بأهم 
فهرس  وكذلك  تأليفه  يف  اعتمدت  التي  واملراجع  املصادر 

بأهم املحتويات..
أما املسائل فهي:

املسألة االوىل: قول امري املؤمنني )عليه السالم( »فاستودعهم 
يف افضل مستودع«.

املسألة الثانية: قول أمري املؤمنني )عليه السالم( »وأقّرهم يف 
خري مستقر«.

املسألة الثالثة: قول أمري املؤمنني )عليه السالم( »وتناسختم 
كرائم االصالب«.

»اىل  السالم(  )عليه  املؤمنني  ام��ري  ق��ول  الرابعة:  املسألة 
مطهرات االرحام«.

»كلام  السالم(  )عليه  املؤمنني  امري  قول  اخلامسة:  املسالة 
مىض منهم سلف«.

املسألة السادسة: قول امري املؤمنني )عليه السالم( »قام منهم 
بدين اهلل خلف«.

اخبار 

المعارف
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ً
صدر حديثا

املعارف(  )أخبار  نرشة  من  خــاّص  عــدٌد  صــدَر 
اإللكرتونّية الشهرّية، عن وحدة املوقع االلكرتوين 
املعارف  شؤون  بقسم  املعريف  االعــالم  شعبة  يف 
العباسية  للعتبة  التابع  واالنسانية  االسالمية 

املقدسة.
وجمريات  وأحـــداث  تفاصيل  الــعــدد  وتضمن 
الثانية  الرمضانّية  الفرقّية  الرُتاث  معارف  مسابقة 
وهو  صفحًة؛   40 بـ  العدُد  هذا  جاء  وقد  كاّفة، 

أشبه بدليٍل متكامٍل للمسابقة.
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فتوى السماء
الـــــســـــيـــــســـــتـــــاين ـــــــــع  ـــــــــرج امل در  هلل 
ـــم ـــه ـــت ـــم ــــــاء وس ــــــي ــــــب فـــــيـــــه صــــــفــــــات األن
فـــقـــل تــــنــــســــبــــه  كـــــنـــــت  إن  ســـــيـــــد  هـــــــو 
ـــــى أهنـــــا ــــــــاب حـــــت ــــــــب ـــــــه األل حـــــــــــارت ب
ـــــداســـــة قــــــد بــــدت ـــــق ــــه ال ـــم فــــي ـــل ـــع هــــــو م
ـــــــــــة هــــــــو قــــــــدوة ـــــــــــة هــــــــو آي هــــــــو أم
حـــــفـــــظ الــــــــعــــــــراق وصـــــــانـــــــه مـــــــن حمـــنـــة
لــه ــــــــٍج  هن يف  ــــــــاَف  ــــــــي األط ــــــــــــَد  وّح ــــــد  ق
ـــــطـــــًا ومــــدافــــعــــًا ـــــراب حيــــمــــي الــــعــــريــــن م
ــا ــش ف قــــــد  ـــــــش  ـــــــدواع ال خــــطــــر  رأى  ملــــــا 
ــــــــــوب كــــفــــايــــة بـــجـــهـــادهـــم أفـــــتـــــى وج
ـــــو نــــــظــــــْرَت حـــشـــوَدهـــا ـــــْت مجــــــــوٌع ل ـــــأت ف
زلــــــزلــــــت ـــــــوى  ـــــــت ف أي  أكـــــــــــب  اهلل 
تـــــرى ال  ــــِة  ــــمــــرجــــعــــي ــــل ل هـــــيـــــبـــــٌة  هـــــــي 

ـــــــــعـــــــــاملِ الــــــــرّبــــــــاين فــــــيــــــِه مــــــــثــــــــاُل ال
ــــاين ــــي ــــــان ب ــــــي ــــــب ـــــل لــــــــــدى ال ـــــك ـــــه ي ـــــي ف
ـــــاين ـــــث ال ـــــي  ـــــب ـــــن ال ـــــط  ســـــب إىل  ــــى  ــــم ــــن ي
ـــــرآن ـــــق ــــــوذج ال ــــــم ـــــف ن ـــــوص ـــــزت ب ـــــج ع
ــــــــان ــــــــق واإلت ــــــــــــــــــداع  اإلب روعـــــــــــــة  يف 
األزمــــــــــــاِن يف  ـــــعـــــظـــــامء  ال صــــــــــورة  ــــــو  ه
عــــصــــفــــت بـــــــه مـــــــن زمـــــــــــرة الــــطــــغــــيــــان
ــــِذ الـــــعـــــنـــــِف والــــــــعــــــــدواِن ــــب ــــن ودعـــــــــا ل
ــــاِن ــــع ــــج ــــش ال ـــــــِة  ـــــــزم ع يف  حلــــــيــــــاضــــــِه 
ــــــاِن ــــــب ــــــش ــــــال وال ــــــف ــــــألط بـــــالـــــقـــــتـــــل ل
لـــــيـــــزيـــــَل شــــــأفــــــَة ُعـــــصـــــبـــــِة الــــشــــيــــطــــاِن
ــــــــوِج والــــــطــــــوفــــــاِن ــــــــامل ـــــهـــــا ك ـــــت ـــــرأي ل
وجـــــاين ــــــاِن  ــــــزم ال يف  ــــــــ)داعـــــــش(  ل أمــــــــرا 
ســـــلـــــطـــــاِن حــــــــاكــــــــٍم  يف  هلــــــــا  أهـــــــــــــاًل 

شعر: عيسى البدن
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سيدي، يا هلذا العطِر من نسيٍم جدثك يلف الروح. مل أَر ولكن رأيت ما يدل عليه.. أشعُر أنه معي يغور يف جسدي. 
اطمئناٌن من النور قد فاض يف قلبي فيض املاء. كانت الذنوب هترب مني وأنا أغتسل برتاب أقداِم زائريك، حتسُب 
أنني سأتبعها، وحني أجلس حتت قبته حترتق كام حترُق النار احلطب. فأخرُج من بابك مزّينا بزينة النقاء، ومعّطرا بعطر 

رضحيك. 
سيدي، كنُت يف حائرك أتابع القادمني من كل حدب وصوب إليك، وأوصد عىل نفيس كل باب للثرثرة، وأتسلل يف 
خيايل إىل ركبهم، وكنت.. كأنك معي كام الح يل قلبي، يراين وال أراُه. منشغال كان باملشائني املخلصني، قسم يظلهم 
يف الطريق البعيد، وأخرون يتبعهم مثل ظلهم.. ولكن ليس ثمة من رآه.. هو طريق حيمل اسمُه قالوا، وقالوا كل هذه 
اخلريات التي تفرتش الطريق تعّدها املالئكة بوجوه خدم اإلمام حيملون اسمُه. كيف نقول ال وهو يف حلظة يعدون 
باملاليني، وبلحظة ال ترى سوى األثار والرايات.. فمن أين تزيد كربالء هبذه األعداد التي ال تعد بسهولة؟!. مل نزدد 

أذن إال هنا يف أربعني اإلمام.. هم يقّلون والزائرون يزيدون.  
القطع. قلت بىل !. من كان  التجمعات، وخلقوا املمنوعات وسبّبوا أسباب  امل يقل اهنم ال يتحملون وزر  سيدي، 
قبلهم اشطر منهم حني حارب اإلمام بزائريه. وكان ركب الزائرين ُيوغل يف الصحراء والرباري كمن عليهم غيمة 
فينتقل  بالعشق  الروح  يلف  باإلماِم  اإليامن  هلذا  يا  شكاك.  أو  مرتاب  يراها  ال  األضواء  منه  تسطع  بظالل  تظللهم 

عشقك يف كل مدينة ودولة وضمري. وكلام يمنعون زيارتك تتوسع الزيارة.
سيدي، قالوا: ثمة منتظر يرعاها، حني يشتد بنا اليأس وينالنا اإلحباط، نقصده بدعاء احلجة املنتظر.. فتنفتح األبواب 

الضيقة ونغرق يف حلِم االنتظار اجلميل. 
قلت، هل سمعت الذي أسمعه؟.. فقد ارتعش جسدي وخفق قلبي ومل استطع أن أسيطر عىل مدامع عيني، كنت 

أكتب عنه، وأسمعه يف رأيس وأحّس كأين أطري حول رضحيه وفوق املواكب والزائرين. 
قال: ابرش فقد وافق اإلمام عىل خدمتك، وتقّبل اهلل زيارتك.. فحافظ عليها فالطريق طويل. رفعت رأيس حتت القبة 

الرشيفة، فشممت ذات العطر الذي يسحرين بك سيدي، فيطمئن قلبي بانني عىل طريقك أسري.  

حيدر عاشور

وع��ط��َرك  معي  أّن���َك  أش��ع��ُر 
يغوُر في جسدي



إال  يغادرها  ال  أن  فعليه  الشعر  منطقة  الشاعر  يدخُل  حينام 
وهو حمّمل باألجوبة عىل أسئلته الكونية، وكذا بأعناٍب وتني 
مّجة،  خماطر  دخوله  يف  كان  وإن  حتى  اخلرضة،  من  وبساتني 
فللشعر صولته والشاعر احلقيقي فارٌس ُمهاب، وهو ما كان 
عليه الشاعر الكربالئي الراحل )حسن الصّباغ الكعبي( الذي 

غادرنا بتاريخ )21 شباط 2021(، تاركًا أثرًا شعريًا مهاًم.
الكعبي )عبد احلسن فالح حسني( توّلد  الشاعر  لقد أخلص 
)كربالء � 1947( للقضايا اإلنسانية العظيمة، وكان يرى يف 
خدمة أهل البيت )عليهم السالم( أعظم القضايا دون أن ال 
بنفسه،  وخربها  عاشها  والتي  ومعاناهتم  الناس  مهوم  ينسى 
وقع  مما  وكان  الدائم،  والرحيل  والغربة  اآلالم  بنَي  متشّظيًا 
بذكرى  قصيدة  من  قوله  وهبّي،  صادق  شعر  من  نظرنا  عليه 

مولد أمري املؤمنني )عليه السالم(:
أبطأَت يا قْلبي عليِه وإّنام 

إِبطاُء مثِلَك يف اهلوى
يشٌء ُيعاُب

ف�أبو تراٍب ال يمرهُّ
عىل تراٍب مّيٍت إال

وقاَم لُه الرتاُب
هذا الذي فتَح اإللُه

بسيِفِه كّل املدى
فمشى معًا

هو والكتاُب!
ُولِدت بمولِدِه العدالُة

والكرامُة والبالغُة والفتّوُة والشباُب
كتاباته  بدايات  يف  هبا  برز  والتي  السياسية  قصائده  من  أما 

الشعرية، يقول منّددًا بحكم النظام الديكتاتوري املقيت:
إْن كنَت ال خْتشى من اإلعداِم ** قْل إّنني آمنُت باإلسالِم

ومنافقًا  سافاًل  كْن   ** هًا  مرفَّ تعيَش  أن  ترغُب  كنَت  أو 
وحرامي!!

من  ابتداًء  خمتلفة  سياسية  أنظمة  ظالل  يف  شاعرنا  عاش  فقد 
البعث  حكم  إبان  بالعراق  حّل  وما  اجلمهورية  إىل  امللكية 
القرن  من  السبعينيات  بداية  السفر،  إىل  اضطره  مما  املقبور، 
األهل  عن  بعيدًا  عديدة  سنوات  املهجر  يف  فعاش  امل��ايض، 
مواصلة  من  يمنعه  مل  ذل��ك  أن  إال  واألص��دق��اء،  واألحبة 
مرشوعه الشعرّي، فقد عادة للوطن وهو حيمل بجعبته أكثر 

الكربالئي  الشاعر  حياة  من  سطوٌر 
الراحل حسن الصّباغ الكعبي

اح����ت����ف����ت )األح������������رار( 
بقصائده الوالئية..

* علي حسين
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من مخسة دواوين شعرية، يف فنون خمتلفة، وموّزعة موزعة عىل 
كافة األغراض واألشكال وكذلك كتب مخسة جماميع شعرية يف 
الشعر احلر والنثر واخلاطرة والقصة والنقد األديب معّدة للطبع 
والنرش حال توفر الفرصة، كام نرش قصائده يف اغلب الصحف 
بعنوان  مطبوع   دي��وان  ول��ه  والعربية،  العراقية  واملجالت 

)احلسينيات( خيتّص بالرثاء ألهل البيت )عليهم السالم(.
رأى  »لقد  الكعبي:  الستار  عبد  الشاعر  صديقه  عنه  ويقول 
الظلم  بسبب  ب��األغ��الل  مقّيد  أن��ه  الكعبي  حسن  شاعرنا 
هبموم  مثقاًل  نفسه  وجد  أنه  إال  منها،  اهلرب  فحاول  واجلور، 
النفس ومعاناة الناس، وهو ما ترمجه يف ديوانه )حصاد الزمن 

املضطرب(«.
إنسان  كل  »حياة  قائاًل:  نفسه  عن  فيكتب  اهلل(  )رمحه  هو  أما 
عبارة عن رشيط حافٌل باألحداث، وخري األحداث هي التي 
جتعلُه قادرا ًعىل إنتاج فن من الفنون الراقية، وخري الفنون هو 
يف  يقال  الذي  الشعر  وخري  الشعر  هو  األدب  وخري  األدب 
الصالة  أفضل  وعليهم  )عليه  وآله  النبي  ويف  وجل(  )عّز  اهلل 

والسالم( فرحًا أو حزنًا«.
ألهل  الكتابة  عدا  الكتابة  يف  دنيوي  طمع  يل  »ليس  ويضيف، 
كان  إن  الدفع  مضمونة  جتارة  فإهنا  السالم(  )عليهم  البيت 
عاجاًل أم آجاًل، وهي التي تبقى ذخرًا لصاحبها يف يوم الفاقة 

والعوز«.
ويكمل: »يف كتابتي لسادت األطهار، جاءت بضاعتي املزجاة 
من القصائد املنربية واإللقائية كتبتها عىل فرتات متباعدة وربام 
ختلو  ال  فهي  يكن  ومهام  الطقوس،  ومتباينة  الظروف  خمتلفة 
أو طعنة  أو غمزة سافرة  إيامءة خجولة  أو  واضحة  إشارة  من 
عارضة عىل كثري من أغراض احلياة وأبواهبا - فكرية أو سياسية 
وسبيل  حيات  مسرية  يف  خربته  مما   - اجتامعية  أو  تارخيية  أو 
جتاريب، ويف اعتقادي أن إنتاج أي فكر يدّل عىل نوع حياة حامله 
أو  والفنان  الشاعر والكاتب  ما، وأن حياة  مبدأ  نتيجة عىل  أو 

غريهم ال هتم القارئ بقدر ما هيمه إنتاجه وإبداعه يف جماله«.
ثّم يرّصح هبذه احلقيقة املهمة: »مل يكن الشعر مهام بلغ من مجال 
وقوة تأثري أن يعادل قطرة دٍم واحدة سقطت من مقاتل يف سبيل 
إليهم عّلنا  نتقّرب هبا  نكتبه سوى وسيلة  الذي  اهلل.. وما هذا 

نفوز برضا اهلل العظيم«.

يف االنتظار

نائيًا جيوُب ُجدب اآلفاِق
وتصحر قلوب

ما عادت تنبض بالدِم
فيطش بذار الصرب..

الثلج!
عىل أديم أفئدٍة حرى

بوداع األحباب
ويزقهُّ االنتظار مصاًل

يف رحم األزمان
وحيرس بدمعه

استطالة آماد حمنتنا
بليل األح�زان

وال هيدأ خاطره
حتى يغفو قلقنا
كطفل مرعوٍب

عىل هدهدة كفيه احلانية
س��اموات��ِه  زرق��ة  فتمتص 

الال متناهية
غ���ل���ي���ان���ات ت��وج��س��ن��ا 

املحموم
ناثرًا آليلء دمعاتنا

كنجامٍت زاهرٍة
عىل أديم بساط الليل

صوتنا  ة  بحَّ تغادرنا  كي 
املذبوح

من قبل والدتنا!
فنغفو عىل ُفرش النسياِن

وصاحب الزمن ال سكٌن 
يؤويِه

عند آخر هنارات الغربة
وال وسادة من حجٍر

أو زغب الريش
يضع رأسه املكدود عليها

فيسرتيح هنيئًة
من ثقل مصائب أرٍض

بقاء  تطيق  ع���ادت  م��ا 
الطيبة

ورمحة قلب هذا اإلنسان

نداءات 

طالب عبا�س الظاهر
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الى روح الشهيد
) عباس انتيش غليون المياحي(

وتمّنى الشهادة فاختارته ليكون شهيدا
حيدر عا�شور

أنا، عباٌس المياحي ال أخاف من أي شيء من قول الحق؛ وكشف الحقيقة، ووضع النقاط 
على الحروف، وال تهّمني النتائج وال أهابها. ومؤمن ايمانا مطلقا لكل ما يقوله اإلمام 
السيستاني. وطاعته اصبحت أمانة في عنقي منذ أن عرفت التكليف، وبدأت افتش عن 
نفسي في هذا النور الغامر الذي امتأل قلبي به. فكان لعشق كرباء والنجف دورا في 
ذاتي المطيعة التي عرفت أن أهل الحق هم أسياد الدنيا واآلخرة وعلى هذا العشق 
كانت  أمي تغذّيني بالحب اإللهي، تقول لي دائما: الصاة هي العمر، والصاة إن ضاعت 

ضاع معها العمر. 
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يف  وجبلت  معي  وك��ربت  وقلبي  عقيل  يف  مقولتها  ترسخت 
احلسني)عليه  باإلمام  روح��ي  وتعلّقت  واإلم��ام��ة  الوالية  طني 
أحتركها، حتى أصبحت  مثيل األعىل يف كل حركة  السالم(، وكان 
الدين  هي  السالم(  )عليه  احلسني  واإلم��ام  اهلل  سبيل  يف  الشهادة 
ي��راودين  ال��ذي  السعيد  حلمي  فكانت  تعاىل،  اهلل  يرتضيه  ال��ذي 
داخيل  ع��ذاب  الدامية.  ع��اش��وراء  وفاجعة  أمل  يف  تبحرت  كلام 
عنه؟.  أعلن  أو  أداريه  كيف  أعرف  وال  له  مثيل  ال  عشقا  يّف  حيفر 
يف  نفيس  ون��ذرت  ون��ار،  ماء  من  مزجيا  قلبي  يف  يتدّفق  فاحلسني 
ومنارته  الشاخمة  لقّبته  فداًء  عمري  وبقية  بشبايب  وتربعت  حرضته 
أشّمه  القرنة-  قضاء   – ليل  نسيم  بني  اسمعه  فاسمه  العالية.  
زخات  يف  واضحا  ن��داءه  اسمع  بل  ال��زه��راء-  حي   – ه��واء  يف 
يدخل  به  اشعر  اجلميلة.  البرصة  ارض  أدي��م  تغسل  التي  املطر 
ويزيد  والصرب،  واإلي��امن  القوة  ويمنحني  روحي  ويدغدغ  قلبي 
والوطن.  والدين  اهلل  سبيل  يف  الشهادة  عشق  يف  إرصاري  من 
يف  نقرؤها  أو  ما  مكان  يف  نسمعها  قد  كلمة  جمرد  أهو  االستشهاد 
كتاب، وربام نثرثر عنها يف حديث عابر، لكنها يف القلب تصبح شيئا 
اخر. هتشم رشايني الروح، وتأكل خاليا رأيس. نعم الشهادة صارت 
ألواهنا تغازل أيامي وتغمرين باألماين، وأنا أردد مع نفيس عرب كل 
صالة: لن متوت -يا عباس- إال بام تتمنى وحتلم.. لك ان تطمئن. 
األح��داث؟  جتري  كيف  أعرف  وال  دائ��ام،  شهيدا  نفيس  أختيل  أنا 
يف  أك��ون  ان  امتنى  كنت  كم  اخ��ر.  يشء  واحلقيقة  يشء  اخليال 
السالم(  احلسني)عليه  موالي  حرضة  ويف  املقدسة،  كربالء  مدينة 
واملقدسات  واألرض  العرض  سبيل  يف  ُيقتل  من  اسمع  وأن��ا 
للحلم  حي��ّن  والقلب  اجلمر  عىل  اتقّلب  ب��دأت  شهيدا..  يكون 
 – ال��ص��وت  م��ع  ت��ل��وح��ان  م��رف��وع��ت��ان  مفتوحتان  وذراع�����اي 
للشهادة. لبيك  السيستاين-  عيل  سيد  لبيك  حسني-  يا  لبيك 
 مل اصّدق ذلك، وشعرت بالفخر فعال  للنداء الكفائي اجلهاد احلقيقي 
لنا اخلذالن والقهر  ملقارعة عدو واضح -للعقيدة واملذهب- أراد 
خيارين:  بني  فكنت  واملذهبي..  العقائدي  تأرخينا  طوال  واإلبادة 
العّباس)عليه  بفرقة  او  السالم(  )عليه  األكرب  عيل  بلواء  االلتحاق 
العّباس  فرقة  مع  توغلت  )عباس(  اسمي  والن  القتالية،  السالم( 
)عليه السالم( وعلمتني كيف خيتلط الرصاص مع الشهيق وكيف 
باقل  التكفريية  )داع��ش(  اغتصبته  الذي  العراقي  ال��رتاب  نحّرر 
اخلسائر، وشاركت يف معارك دامية وخرجت  منها منترصا مفتخرا 
العراق  باسم  االنتصار  رائحة  أمجل  وما  الشعبي.  احلشد  برجال 

السالم. عليهم  االئمة  باسم  املتوسمة  الشهادة  رائحة  واملذهب.. 
اقرب ما يكون من جسدي،  املوت كان  ان  ايقنت  املعارك  يف اشد 
للدفاع  متفرغا  وانا  جدا،  بالشهادة  مملوًء  كنت  عيّل  اهلل  ويشهد 
متكنت  بانني  اص��ّدق  أن  بوسعي  ليس  واملقدسات،  العقيدة  عن 
عىل  أقبل  وأنا  لنفيس  قلت  حلمي..  قلب  يف  أكون  ان  من   أخريا 
وأنت  عريسًا  أك��ون  ان  تتمنني  كنت  أمي  يا  اعذريني  الشهادة: 
مرضجا  شهيدا  سآتيك  بيتك(.  وكمر  عينيك  )بنظر  تشبهينني 
صوتك  سريتفع  تقلقي  فال  اجلنة  يف  ع��ريس  حنة  وه��ي  بدمائي 
جلثامين.  املشيعني  عىل  عريس  )جكليت(  توزيع  وأنت  ب�)اهلالهل( 
أم���ي، ال��ي��وم ح��ررن��ا وط��ه��رن��ا )ج���رف ال��ص��خ��ر، وص��ح��راء 
نستعد  اآلن  ون��ح��ن  ال��ب��ش��ري(  وق��ري��ة  واحل���وجي���ة،  األن���ب���ار، 
نينوى(.  ي��ا  )ق��ادم��ون  عملّيات  ضمن  تّلعفر  قضاء  لتحرير 
انقطع  وان  ح��ّي  فيها  أك��ون  حلظة  ك��ل  يف  ب��ك  سأتصل  أم��ي، 
الشعبي  احل��ش��د  ب��ح��دب��اء  إل��ي��ك  ق���ادم  ف��أن��ا  انتظريني  ات��ص��ايل 
ال��رح��ي��م..  ال��رمح��ن  ن��ق��ل األع�����زاء إىل  ت��ت��وق��ف ع��ن  ال��ت��ي مل 
هدأت روح )عباس( بعد سامع صوت أالم الذي غرد له بالدعاء، 
وانقطع االتصال بعد ان خاض ) عباس انتيش غليون املياحي( معركة 
ناحية  من  املمتد  املوصل  ملدينة  الغريب  املحور  يف  نوعها  من  فريدة 
القيارة جنوبا إىل تلعفر شامال، وهو من حيث املساحة يعد املحور 
األكرب، واخلطر لوجود كل أصناف أعداء العراق املراهنني عىل إبادة 

نعم الشهادة صارت 
ألوانها تغازل أيامي 

وتغمرني باألماني، وهو 
يردد مع نفسه عبر كل 

صاة: لن تموت -يا عباس- 
إال بما تتمنى وتحلم.. لك 

أن تطمئن..
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قوات ابا الفضل العباس )عليه السالم(، لكن القوة املنترشة للفرقة 
املختفية  االنواع)الداعشية(  كل  تصفية  يف  جسورة  كانت  العباسية 
املجاهدين  استطاعوا  واملجاري،  واألنفاق  واملضافات  اجلحور  يف 
حماورها..  حول  والتمركز  املوصل  اطراف  حترير  من  العباسيني 
واجبات  ينفذون  كانوا  املجاهدين  من  جمموعة  مع  »املياحي«  أما 
املبادئ  أجل  من  االستشهاد  إن  يذكرهم  وك��ان  وقاسية،  صعبة 
متأل  أهازجيه  وكانت  اإلهل��ي،  العدل  لدولة  متهيدا  هي  السامية 
املجاهدين  مسامع  عىل  يكرر  وك��ان  املتقدمة،  الصد-  سواتر   -
اإلمام  لقتلة  وثأر  انتقام  هو  املدينة  حترير  إن  اهلمم:  هبم  فيشحذ 
األجداد..  أولئك  من  األحفاد  هؤالء  ألن  السالم(  احلسني)عليه 
بالدعاء  قضاها  فقد  ليلته  ينم  مل  ال��ذي  الغرائبي  اليوم  وج��اء 
والصالة حتى الح  فجر يوم اجلمعة املوافق 25 / 11 / 2016م 
تقدم  حيث  األخرية  مهمته  كانت  1438ه�  صفر   25 واملصادف 
تفاصيل  لنقل  متركز)داعش(  نحو  املجاهدين  من  جمموعة  مع 
يتنقل  كالريشة  خفيف  اصبح  فقد  اهلجوم.  ب��دء  قبل  حركتهم 
تلة حتى متكن من رؤية معسكر  اىل  تلة  اىل أخرى ومن  من حفرة 
واستعداده  حتركاهتم  تفاصيل  ينقل  بدء  ومنها  الداعيش،  اإلرهاب 
قريبة  كانت  واالختيار  القدر  حلظة  ولكن  عليهم،  املبكر  للهجوم 

فقد   مقتدر،  مليك  عند  حرضة  يف  ال��ربق  برسعة  فمثل  جدا  منه 
لئيم. قناص  من  غدر  رصاصة  مزّقته  الذي  جسده  الرتاب  غطى 

يقتلك  حتى  العدو  حتركات  تغفل  ان  ما  له  وجود  ال  هنا  السكون 
القلب  ويسعدان  اهلل  ب��إرادة  يتحققان  والرؤيا  فاحللم  القناص. 
كرجل  اليه  هبو  وقد  ألقرانه،  مفاجئة  إال  موته  يكن  مل  العاشق. 
واحد واستطاعوا إخالء جثته الطاهرة إىل خلفيات القوات.. هبت 
املوت..  هياب  ال  الذي  األسمر  الفتى  هذا  استشهاد  من  اجلميع 
وال هيتم لرصاص بل كان يرد رصاصة العدو بعرشات الرصاص 
كيف  بدمائها..  غارقة  جثة  اصبح  اآلن  جفن.  له  يرف  ان  دون 
كل  توفرت  وقد  هل��ا؟.  سيقول  ال��ذي  ومن  جثامنه  أمه  ستستقبل 
الزهراء  حي  رجال  واستقبله  )القرنة(  اىل  يصل  ان  التسهيالت 
هلا..؟.  سيقولون  وكيف  األم  تسمع  أن  خائفني  أبيهم،  بكرة  عن 
كانت األم تعلم أن ولدها قد استشهد منذ أن انقطع عنها االتصال 
تبكي  أن  دون  األزيل  بيته  إىل  كالعريس  تزفه  أن  مستعدة  وهي 
اهلل.   هلا عند  ليكون شفيعا  تفرح الستشهاده  أن  أوصاها  فقد  عليه 
وصل اجلثامن إىل البرصة كام متّنى أن يكون شهيدا، وبدأت مراسيم 
جنته  اىل  زف  قد  عريس  كأنه  السالم  دار  إىل  البرصة  من  التشيع 
باحتفاء املالئكة فجنازته كانت تطري باهلواء وتتلقها األكف بالدعاء 
والتهليل باسم اهلل الواحد األحد. وحني شاهدت أمه جدثه الطاهر 
تشاهد  كأهنا  السامء  نحو  شاخصة  وعيوهنا  الدائم  بيته  إىل  ينزل 
العني:  بدمع  أهزوجتها  وكانت  رأسها  فوق  تطوف  ابنها  روح 
ع���ب���اس  ي�����ا  أص����ب����ح����ت  ال����������رتاب  حت�����ت  )ص��������دك   -
م���دف���ون..(. امل��ق��اب��ر رصت  ب����أرض  م����وج����ود... وص����دك 

الحسين يتدّفق في قلبي 
مزيجا من ماء ونار، ونذرت 

نفسي في حضرته وتبرعت 
بشبابي وبقية عمري فداًء 

لقّبته الشامخة ومنارته 
العالية...



قوات احلشد الشعبي موقف او ال تكون 
إن وصف واقع احلال الذي أوجد قوة الدفاع الكفائي هي 
العليا يف ذات الشخص الذي له تقديرات  -املسؤولية- 
أي  أمام  أمهية  املسؤوليات  أكثر  بني  من  وهي  ساموية، 
فكر هدام. كان البد من حتديد ما نعنيه منه، ليس وجودا 
منه  نعنيه  بالذي  وانام  الواضحة  توجهاته  بل حتديد  فقط 
التي هلا عمق  العليا  الدينية  املرجعية  ينبع عن ذات  – ما 

بام  الزمن وابعاده يف احلارض واملستقبل. فهي  التاريخ يف 
من  وجُتسد  ديني،  وعي  ومتثل  توعوي،  فكر  من  حتمله 
موقف مطروحا عىل واقع الوطن الذي له ازماته وتكون 
متفاعلة، وفاعلة، وفعلها هو ما يقع عىل عاتقها بوصفها 
ارادة عقلية دينية أمام نفسها وانسان عرصها. لذلك فهي 
تعمل يف هذا االجتاه مدركة انه ال يكون العمل حمقق اال 
الشعبي(  احلشد   ( ولد  املوقف  خالل  ومن  باملوقف.. 
بشكل  للبالد  اجلامعي  الضمري  يف  مؤثرة  تارخيية  كقوة 
ليصبح يف وقت  عام..  بشكل  االسالمية  ولالمة  خاص 
من  وغريها  )داع��ش(  عىل  االنتصارات  سلطان  وجيز 

اخلونة والفاسدين. 

من هنا، فان صدور فتوى الدفاع الكفائي يف وقت سقوط 
اإلرهايب،  )داعش(  كيان  بيد  العراقية  املحافظات  بعض 
ومرور أهاليها بوضع صعب وقايس وثقيل عىل حياهتم 
وحياة كل العراقيني، هو التحدي العايل واملتعايل الذي قام 
به -العقل الرباين سيد عيل السيستاين- متمثال يف صوت 
احلوزة العلمية ومريدهيا والشعب الغيور بمواجهة املوت 
والعرض  االرض  أجل  من  وخطرية  كبرية  وحتديات 

واملقدسات. 
الشعبي(  احلشد  عىل)  نحافظ  ان  نحتاج  اليوم  ونحن 
بناء قوة  كسلطان االنتصار، ومعه الوعي واملوقف، الن 
للوجود  والرتسيخ  التفعيل  يلزمها  والئية  وطنية  شيعية 
العسكرية  طاقاهتا  جيعل  بام  العقائدية،  الفكرية  واالدامة 
املؤمنة بالوطن واملرجعية الدينية تتخذ مسارها الصحيح.
نقطة ضوء، اذا كان احلشد الشعبي مرشوع ولد من فتوى 
تضعه  مرشوع  فكل  فأجهض)داعش(،  الكفائي  الدفاع 
املستقبل  بناء  تفكر من خالله  إنام  العليا  الدينية  املرجعية 
انساين  معنى  من  املستقبل  هلذا  بام   – لإلنسان  السعيد 

شامل عىل مسار االزدهار. 

ح��ي��در ع��اش��ورس�����ل�����ط�����ان االن�����ت�����ص�����ار
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ويف عرصنا احلارض تفنَّنت الدول لكسب املزيد من املال عىل فرض 
عىل  الرضيبة  تدفع  بأنك  قيل  حتى  األمور  معظم  عىل  الرضائب 
املفرتض  باملال  إال  الرأساملية  الدول  الدائرة يف  تدور  فال  التنفس 
عىل الشعوب يف ُجّل املجاالت، فلكل واردة وصادرة من كسب 
ومن  فلكها  يف  ما  أو  الرضيبة  باسم  املال  دفع  من  البد  حركة  أو 
تلك رضيبة الدخل، فاملوظف الذي يعمل يف متجر أو مكتب عليه 
راتبه، وصاحب  الرضائب جزءًا من  دائرة  إىل  يدفع كل شهر  أن 
من  قسطًا  للموظف  يعطيه  راتب  كل  إزاء  يدفع  واملتجر  املكتب 
ذلك الراتب إىل تلك الدائرة، واملكان امُلستأجر أو امللك امُلستخدم 
للعمل عليه رضيبة خاصة، والعقار املستأجر أو امللك الذي تسكن 
فيه عليه رضيبة، آخذين بعني االعتبار عدد األشخاص ومساحة 
البيت، وضّمت إليها ست رضائب من أنواع خمتلفة، منها: ألجل 
ولكل  فيه،  دارك  باب  ينفتح  الذي  للشارع  ومنها  القاممة،  رفع 

مقومات هذا البيت، وإذا كان عندك وسيلة إعالمية أرضية كانت 
الرضائب  تدفع  أن  فعليك  السلكية  أو  كانت  سلكية  فضائية  أو 
املاء والكهرباء والغاز،  الرضائب عىل  تدفع  أن  عليها، كام عليك 
ملبس  من  حاجاتك  وسائر  والرشاب  الطعام  من  اشرتيت  وإذا 
أو  اشرتيت  ما  وإذا  رضيبة،  عليها  تدفع  آخر  يشء  أي  أو  آلة  أو 
رت تدفع رضيبة، وكذلك  بعت بيتًا أو عقارًا أو استأجرت أو أجَّ
عن  النظر  بغّض  رضيبة،  تدفع  الطريق  يف  سيارة  استخدمت  إن 
عىل  يأت  يشء  وكل  أحدًا،  راسلت  وإذا  ذلك،  إىل  وما  املواقف 
أو  دواء  أو  دفن  أو  موت  أو  والدة  أو  طالق  أو  زواج  من  بالك 

عالج فالرضيبة تلحقك من املهد واىل اللحد.
أما مرصف هذه الرضائب فيقال لك أهنا ُترصف يف خدمة الشعب 
وأما  والدوائر،  واحلوايش  الرئيس  أو  السلطان  رواتب  ومنها 
يف  وتعاىل  تبارك  اهلل  أودعها  التي  والثروات  األرض  مكنوزات 

من فكر العاّمة آية الله الشيخ محمد صادق الكرباسي

الَضريب��ة: مأخوذة من الض��رب بمعنى الفرض حي��ث يقال: ضرب عليه ك��ذا، بمعنى فرض 
علي��ه، وكل م��ال ُيفرض على أحد يقال ل��ه ضريبة والجمع ضرائ��ب، والضريبة في مصطلح 
أهل الفن هو المال الذي تأخذه الس��لطات من الش��عب بش��كل دوري وبنس��بة معينة 

سواء أكان الفرض على األموال أو األعيان أو على الرؤوس واألنفس.

شريعة الضرائب
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األرض فال أحد حياسبهم عليها، وإذا ما دققت يف األمور جتد 
أن الذي تتناوله قد ُفرضت عليه ربام أكثر من عرش رضائب 
قبل البدء بالزراعة سواء عىل األرض أو الشخص أو البذور 
أو املاء أو السامد أو احلصاد أو النقل أو التصنيع أو البيع أو 

الرشاء أو غريها والزالت الدولة تشكو العجز يف ميزانيتها.
هذه  ِقَبِل  من  امُلتَّهم  وأحكامه،  باإلسالم  قورن  ما  وإذا 
فإنه فرض رضيبتني رئيسيتني،  بالتخلف واجلور،  السلطات 
الدخل ملرة واحدة وذلك  بمثابة رضيبة  األوىل اخلُمس وهو 
وبعد  واملالك،  العامل  كلَّفت  التي  املصاريف  استثناء  بعد 
رصف ما حيتاجه املرء من مأكل ومرشب ومسكن وسفر وأي 
فقط:  أشياء  تسعة  ختص  التي  الزكاة  والثانية  أخرى،  حاجة 
اإلبل  والتوالد،  والتكاثر  االستخدام  الشائعة  الثالثة  األنعام 
العامة  األربعة  والغاّلت  عنها(،  البدائل  )أو  والغنم  والبقر 
املنفقة احلنطة والشعري والتمر والزبيب )أو بدائلها(، والنقدان 
الذهب والفضة )أو البديل عنهام( مما غال ثمنه، وَمن ال يملك 
ما سبق ذكره فال يشء عليه، وهناك زكاة الفطرة التي تقر عىل 
رؤوس املسلمني وهي من الضآلة بقدر قّل ما ال يتمكن أحد 

من دفعها ومورد رصفها الفقراء مبارشة.
املستحبات  أو  الفرائض  أو  كالكفارات  اجلزائية  األمور  أما 
يعم  ومرصوفها  قليلة  مواردها  فإن  كاألضحية  العبادية 

بالفائدة عىل اجلميع.
ع عىل مجيع أفراد الشعب منذ أن  وأما الثروات الطبيعية فتوزَّ
يولد الطفل واىل أن يموت الشيخ، وكان املسلمون وغريهم 
مراتب  أفضل  يف  العادل  اإلسالمي  احلكم  ظل  يف  يعيشون 
مل  التي  رشعية  إسالمية  حكومة  بأول  املثال  ويكفينا  العيش 
حتكم أكثر من عرش سنوات أال وهي يف عهد الرسول)ص(، 
أيامها مل يكن املسلمون بشكل عام يملكون أبسط  ففي أول 
وبالكاد  التمر  إال بعض  احلياة من األكل والرشب  مقومات 
ذلك  عىل  دليل  وخري  اخلبز  من  أرغفة  وعىل  عليه  حيصلون 
اليهود  عند  السالم(  )عليه  عيل  عمل  فقد  أتى،  هل  سورة 

ورهن درعه.
أغنياء  كانوا  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  الرسول  غادر  إن  وما 
وبدأت تدر عليهم األموال، وحينام حكَم عيل )عليه السالم( 
من الكوفة يف حكومة خامسة مل جيد سائاًل يف الكوفة إال رجاًل 
له  واحدًا من غري املسلمني، فأنكر وجوده وأمر بدفع راتب 
والتجاوزات  االنحرافات  عن  النظر  وبغض  املال،  بيت  من 
احلاصلة يف الدول اإلسالمية وعدم مراعاة العدالة فإن الدول 
اإلسالمية بمجموعها ُتعد أغنى الدول يف العامل، ولو طّبقوا 
املال يغدق من بني أيدهيم ومن  اإلسالم بكل أحكامه لكان 
فوقهم ومن حتت أرجلهم كام رصحت بذلك اآلية الكريمة: 

ِْم  هبِّ ن رَّ ُْم َأَقاُموْا التَّْوَراَة َواإِلنِجيَل َوَما ُأنِزَل إَِليِهم مِّ ﴿َوَلْو َأهنَّ
ِت َأْرُجِلِهم َحتََّى ]املائدة: 66[، ويف  ألَكُلوْا ِمن َفْوِقِهْم َوِمن حَتْ
أخرى يقول اهلل جل وعال: ﴿َوَمْن َأْعَرَض َعن ِذْكِري َفإِنَّ َلُه 

َمِعيَشًة َضنًكا﴾ ]طه: 124[.
اهلل  أن  السالم(  )عليهم  البيت  أهل  روايات  يف  وردت  وقد 
القيامة،  الناس إىل يوم تقوم  أودع يف األرض ما يكفي مجيع 
ولكن سوء الترصف هو الذي أوصل أمور البالد والعباد إىل 
ما نراه اليوم من كثرة العاطلني عن العمل بنسب خميفة وتزايد 
باهلل،  والعياذ  الفقر  خط  مستوى  حتت  يعيشون  الذين  نسب 
ويقول أمري املؤمنني )عليه السالم(: »ما جاع فقري إالّ بام ُمتِّع 

به غني« )رشح هنج البالغة: 240/19 حكمة 334(.
املعصومني  عهد  عىل  موجودة  الرضائب  هذه  مثل  وكانت 
)عليهم السالم( وكانت الرضائب آنذاك حمدودة بالُعرش )أي 
عرشين باملائة( فلذلك ُسّميت بالُعرش واجلايب الذي يأخذها 
»ويف   )404/3 البحرين:  )جممع  يف  ورد  فقد  بالَعّشار، 
ه  ه وهو يقدر عىل أداء حقِّ احلديث: َمن ماطل عىل ذي حقٍّ حقَّ
أخذ  وهو  العشري  من  مأخوذ  عّشار«،  خطيئة  يوم  كل  فعليه 
الُعرش من أموال الناس بأمر الظامل، يقال: عرشت القوم ُعرشًا 

بالضم: أخذت منهم ُعرش أمواهلم ومنه العارش.
»َمن  وآله(:  عليه  اهلل  )صىل  قال  األكرم  الرسول  مناهي  ويف 
خطيئة  مثل  فعليه  قضائها  عىل  قادر  وهو  حاجة  طالبًا  منع 
عّشار، فقام إليه عوف بن مالك فقال: ما يبلغ خطيئة عّشار 
يا رسول اهلل)ص(؟ قال: عىل العّشار كل يوم وليلة لعنة اهلل 
واملالئكة والناس أمجعني، وَمن يلعن اهلل فلن جتد له نصريًا، 
وَمن اصطنع إىل أخيه معروفًا فمّن به عليه حبط عمله وخاب 
العّشار  ذمِّ  يف  واألحاديث   ،)369/73 )البحار:  سعيه« 

وحرمة الُعرش كثرية ومتواترة.
وأما السبب يف غلظة النهي عنه يف اإلسالم فإنه يوجب هدم 
اخلانقة  الرضائب  ولوال  احلياة،  عصب  هو  والذي  االقتصاد 
للبرشية ملا وجد عىل ظهر البسيطة فقري بل وال إنسان متوسط 
الغريب  االقتصاد  إن  نعم  خري،  بألف  اجلميع  كان  بل  احلال 
يدمر  فإنه  الرضائب  وعىل  الربا  عىل  يعيش  الذي  الزائف 
األمور  إليه  آلت  ما  وهذا  بنيانه  وهيدم  أساسه  من  االقتصاد 
عىل  مبنيٌّ  كاذب  اقتصاد  ألنه  احلارض  عرصنا  يف  االقتصادية 
ه األموال إىل جهة معينة والطبقة  األرقام والتالعب هبا لتوجَّ
سائر  وأما  وسياسيًا،  اقتصاديًا  الشعوب  رقاب  عىل  احلاكمة 
الناس فقد أصبحت عالة عليهم يسرّيوهنم كام يشاؤون، وقد 
يرتاءى لبعض السذج من الناس من عمران بالدهم فام وراء 
املكنزون  الظاملون  أولئك  إال  الغنَّاء  واحلدائق  القصور  تلك 
لألموال، أما سائر الناس فهم يعيشون عىل القروض والديون.

جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة 2022 م Ahrar  Weekly

49



جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar  Weekly ل�سنة 2022 م

50

���ا
ن����

����
ت���

ارا
��ز

�����
م

رقعٌة جغرافية مباركة يطلق عليها األهايل )منطقة جبان( كانت فيام مىض خارج مدينة احللة الفيحاء، 
وأصبحت بمرور الزمن ونسبًة للمراقد املرشفة التي شّيدت فيها، مهوى أفئدة املحبني واملوالني للعرتة 
الطاهرة، حيث ُدفن فيها أربعة من خرية العلامء النجباء الذين وهبوا حياهتم يف خدمة املذهب احلق ونرش 

فكر وثقافة أهل البيت )عليهم السالم(.

مرقُد العلماء األربعة في مدينة الحلة الفيحاء..

ص��رٌح عظي��م ومه��وى للقل��وب س��عى لبنائ��ه 
المخلصون رغم أنف الطغاة

تقرير: أحمد الوراق - تصوير: صالح السباح
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صدقة،  بن  عيل  األمري  فيها،  ُدفِن  من  أوّل  أن  ويقاُل 
كانت  إذ  545ه�،  عام  املزيدية  لإلمارة  الثامن  األمري 
خارج مركز املدينة )اجلامعني (، ويف عام 689ه� تويف 
سعيد  بن  احلسن  بن  حييى  بن  أمحد  بن  حييى  زكريا  أبو 
اهلذيل من كبار علامء احللة وُدفِن فيها، وهكذا أصبحت 
العالمة  فيها  أهايل احللة فدفن  الرقعة مقربة ملوتى  هذه 
السيد  الدين آل سليامن احليل جد  السيد مجال  املنتجب 
وحتى  املوتى  دفن  يف  االهايل  وأستمر  احليل،  حيدر 

االطفال، وكان له ملحق لتغسيل املوتى.
ويف أواسط القرن العرشين توقف الدفن فيها، وعندها 
نظمت سجالت الطابو يف العهد العثامين ُسّجلت املقربة 
احد  املنتخب  امحد  )السيد  وهم  األربعة،  العلامء  باسم 

جالل  السيد  السالم(،  )عليه  اهلادي  عيل  االمام  اوالد 
ابو زكريا نجيب الدين  الدين بن سليامن احليل، الشيخ 
منصور  بن  صدقة  االمري  اهلذيل،  سعيد  بن  حييى  بن 
اخلاص  األمني  ذكره  ما  بحسب  األسدي(،  دبيس  بن 

السابق ملرقد العلامء األربعة جبور جاسم.

والداهتم
األربعة  العلامء  السادة  ووفيات  لوالدات  بالنسبة 
فأكثرهم كانت يف القرن السادس اهلجري، أما مؤسس 
اذن  اهلجري،  الرابع  القرن  يف  فهو  دبيس  االمري  احللة 
متتد الفرتة من القرن الرابع اىل القرن السادس اهلجريني.

األمين الخاص السابق
جبور جاسم
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تشييد املرقد الطاهر وكراماته
مساحة  عىل  األعالم  للعلامء  الطاهر  املرقد  تشييد  تم 
وجناح  األواوين  عىل  وحيتوي  مربعًا(،  مرتًا   2.436(
لإلعالم  وغرفة  اخلاص  لألمني  وغرفة  لإلدارة  خاص 
وغرفة للهدايا والنذور ومكتبة، فضاًل عن بناء قاعة جديدة 
داخل املرقد للزائرين الكرام، وهناك اعامل صيانة مستمرة 

للمرقد للغاية اآلن.
والفعاليات  االنشطة  من  العديد  املبارك  املرقد  ويشهد 
احلسينية  العتبة  يف  الكريم  القرآن  علوم  دار  مع  بالتعاون 
بالفقه  الدينية  املحارضات  بابل إلقامة   املقدسة يف حمافظة 
واالصول واحكام التالوة، وإحياء مجيع املناسبات الدينية 

من الوالدات والوفيات ألهل البيت )عليهم السالم(.
وفد أرخ الشاعر السيد حممد عيل النجار تاريخ البناء هبذه 

االبيات :

هذه قبة سمت يف عالها ..........اث الفيحاء من حمتواها
وهي رمز آلل مزيد باق ........ ثراها األخري من أمراها

ورموز أخرى تشري لعرص ..... ملئت باألفذاذ من علمأها
من متىل تأرخيها)فوعاها ...... خري هاِد من الكرام بناها(

                                                                                 1424ه�.

حصلت  قد  واملعجزات  الكرامات  من  العديد  وهناك 
لزائري مرقد العلامء األربعة، وينقل األمني اخلاص للمزار 
أن إحدى الزائرات جاءت من حمافظة بغداد وكانت مصابة 
املرض،  ذلك  تثبت  التقارير  كل  ومعها  الرسطان  بمرض 
انتهاء  وبعد  االربعة،  العلامء  السادة  مرقد  اىل  زيارهتا  بعد 
تعود  باملرأة  واذا  جمددًا،  التحاليل  لعمل  ذهبت  الزيارة 
اي  من  أعاين  ال  وتقول  وجهها  تعلو  والفرحة  مذهولة 
مرض، هذه احدى كرامات السادة األربعة وهناك الكثري 

من الكرامات هلم.
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بناء املرقد الرشيف يف زمن الطاغية
املزار  عن  أخرى  معلومات  عىل  )األحرار(  وقفت  كام 
الرشيف، نقاًل عن األستاذ )عيل جاسم عاشور( املرشف 
عىل البناء آنذاك، حيث قال: كادت معامل وأثر هذه املراقد 
أن تندثر وتنطمس، ويف أحد االيام تناقشت مع املرحوم 
اهلل  يريض  بعمل  نقوم  ان  عىل  دخنة(،  صاحب  )هادي 
هلذه  )شفل(  استأجرنا  وبعدها  مكانتها،  للمراقد  ونعيد 
املهمة، وحرض مجع من املواطنني اىل مكان العمل وعلت 
صيحات اهلالهل والتكبري هبذا احلدث وكان ذلك يوم 10 
رجب 1417ه� وبعد عملية رفع االنقاض ظهرت هناك 
قديمة،  )صخرات(  لوحات  عليها  ووجدنا  مراقد  اربعة 
القزويني( مع مجع  الدين  السيد )معز  املرحوم  قام  حيث 
من املهتمني بالتاريخ بتحقيق هوية املراقد ووضعت عليها 

لوحات رمزية وكانت تعود اىل
أبو  495-545ه�،  عام  منصور  بن  صدقة  بن  عيل 
عام  اهلذيل  سعيد  بن  حييى  بن  الدين  نجيب  زكريا 
601-689ه�،جالل الدين بن سليامن احليل ، السيد أمحد 

السالم(،  )عليه  اهلادي  عيل  اإلمام  اوالد  أحد  املنتجب 
احللة  بلدية  من  بناء  إجازة  عىل  احلصول  اردنا  وعندما 
املعاملة إىل دائرة  لتشيد قبة بسيطة، حيث أحيلت أوراق 
بسبب  االيام  تلك  يف  كبرية  خماطرة  كانت  وهذه  األمن، 
سياسة النظام املباد، مل نتمكن من فعل اي يشء من ذلك 
 2003 عام  نيسان  يف  البائد  النظام  سقوط  ولغاية  الزمن 
إلكامل  اهلل  عىل  توكلنا  وبعدها  املكان،  عىل  احلفاظ  تم 
الن  وحدي  املرة  هذه  ولكن  للمراقد،  قبة  بناء  مشوار 
املرحوم )هادي صاحب دخنة(، ووقتها  قد واىف  االجل 
عرضت  وحينها  قائاًم،  والرصح  العمل  لريى  حيًا  متنيته 
املوضوع عىل اهايل احللة فبادر املحسن )احلاج هادي عبد 
واحلسينية  القبة  بناء  كلفة  بتحمل  النعيمي(،  الصاحب 
املجاور للمرقد بعد ان أضيفت اليها مساحة منحتها بلدية 
والكلش واحلسينية  )املنتجب  تعويضًا عن مساجد  احللة 
ختدم  بام  متقدمة  ملراحل  البناء  يف  العمل  وسار  الكبرية(، 

زائري املرقد الرشيف. 



جمتمعنا  يف  وج��وده  أمهية  ومع  حدين،  ذو  سالح  اإلع��الُم 
اليوم، خصوصًا بعد هذا التطور الكمي والنوعي والكيفي، 
بعض  من  اليوم  نراه  وما  املغالطات..  بث  حياول  من  نجد 
ظاهرة  تشّكل  باتت  برامج  من  تبثه  ما  عرب  اإلعالم  وسائل 
عىل  تطبيعه  خالل  من  املجتمع  برجمة  حتاول  وهي  خطرية 
بعض الثقافات التي تكاد تغتال الدين عىل وجه اخلصوص، 
بث  بآخر  أو  بشكٍل  حماولًة  الربامج  بعض  تقديم  خالل  من 
أفكارها املغلوطة من دون أن يشعر املشاهد بام يدور حوله، 

مستغلني بذلك الفطرة التي يمتلكها الكثري من  البسطاء. 
ومع تعدد وسائل اإلعالم يف زماننا الراهن، الذي قد نراه يف 
واآلراء،  التوجهات  تعدد  وسط  طبيعية  ظاهرة  األمر  بادئ 
لكّنه يف نفس الوقت أمٌر خطرٌي جدًا، خصوصًا عندما نجده 

احلاالت  بعِض  تصوير  خالل  من  مغلوطًا  منحًى  ينحى 
املجتمع  يف  تتفشى  ب��دأت  خطرية  ظاهرة  باهنا  االجتامعية 
اجلهة  هي  الدين  إن  ومع  الدين،  هو  وراءه��ا  من  والسبب 
الدينية  ثقافته  عىل  احلفاظ  للمجتمع  تضمن  التي  الوحيدة 
تنفك  مل  املأجورة  االب��واق  أن  إال  واالجتامعية  واالخالقية 
عن منحاها فهي تتهم الدين واجلهات الدينية املتصدية اليوم 

باهنم السبب وراء تفيش بعض الظواهر.
يف  متفشية  ظواهر  عن  يتغاضون  نجدهم  نفسه  الوقت  يف 
إعالمهم  ألن  فيها،  النقاش  باب  يفتحون  وال  املجتمع، 
املنحرف من خالل ما يبثونه من برامج هتدم القيم والثوابت 
األخالقية هي السبب من وراءها، أما الدين فهو حياول بقدر 
اإلمكان أن يعالج األمر، لكنهم يغضون الطرف عنها حتى 

وبرمجة المجتمع 
بقلم: وجدان الشوهاني 

اإلع�������������������������ام

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar  Weekly ل�سنة 2022 م

54

ت
اال

�����
ق��

�����
م��

�����
ال��



الحنان المنزلي.. 
عاج نفسي بكل المقاييس 

عندما تنظر من حولك ترى الكثري من اللوحات اجلاملية التي تتجىّل 
أعشاشها  تبني  الطيور  فرتى  العظيم،  اخلالق  وإبداع  عظمة  فيها 
لصغارها  تؤّمن  متكاتفة،  بينها  فيام  وتتعاون  وتتكاثر  أرسًة  لتكّون 
حال  وكذا  لتحميها..  الطبيعة  وتقاوم  واألنس،  واهلدوء  األمان 
اإلنسان كذلك وهو  يكون  فكيف ال  احلية..  الكائنات  من  الكثري 
جانب  اىل  واإلدراك  والفهم  بالعقل  يتمّيز  والذي  بينها  األقدس 
العاطفة ،فيشّكل غذاءها الرئييّس وحاجتها الرضورية التي تضمن 
عاطفة  تتحد  فعندما  وسليم،  متوازن  جيل  لبناء  النفسية  الصحة 
املرأة التي وهبها اهلل )تعاىل( هلا، مع عقل الرجل )هذا ال يعني أن 
املرأة ليس لدهيا عقل لكن اهلل سبحانه وتعاىل جعلها تتميز بعاطفة 
قوية لتكون أم وأبنة وأخت(، نراهم يبدعون يف صنع اللبنة األولية 
الذي  احلنان  وهذا  والعاطفة،  احلب  يسودها  متامسكة  أرسة  لبناء 
فهو  النفسية،  االمراض  من  بالكثري  الوقوع  عن  يغنيهم  يعيشونه 

عالج ناجع بكل مقاييسه.
االهتامم والتقارب بوجهات النظر بني الزوج والزوجة، واملشاركة 
يكون  بان  األك��رب  التأثري  له  واالنسجام،  حياهتم  خيص  ما  بكل 

الوالدان قادران عىل تقديم احلب ألوالدهم.
انتم من تصنعون السعادة واالستقرار ألرسكم، فكثرة الشجار فيام 
بينكم ينعكس سلبًا عىل أطفالكم، جيعلهم يعيشون جسد بال روح، 

يفتقدون طعم احلياة واالبتسامة الصادقة الربيئة.
فقط،  واالم��وال  واهلدايا  لأللعاب  حيتاج  ال  طفلك  األب  *أهيا 
يرى احلب واحلنان واأللفة والدفء داخل  ان  بل هو حيتاج منك 
وعاطفة  مشاعر  تربطهام  ابوين  بني  باحلياة  يشعر  ان  حيتاج  أرسته، 
متوقدة، وتوافق نفيس فيام بينهام، فكام تسعده باأللعاب واهلدايا من 
اجلانب املادي أرمق نظرك من اجلانب األهم وهو اجلانب الروحي 

الذي حيتاجه أبنك.
أجل  من  تبذلينه  ال��ذي  واجلهد  التعب  من  الكثري  األّم  *أيتها 
ألطفالك  توفرين  لكي  احلياة  ملذات  من  نفسك  حترمني  أوالدك، 
احتياجاهتم، لكن انتبهي لنفسك وال تنيس احتياجهم ملشاعر املودة 
واحلب التي يروهنا بينك وبني األب، أنِت واألب طرفني مشرتكان  
يف  حتقيق سعادة أوالدكم، فأنتم مصدر العطاء واحلنان الذي يمأل 

قلوهبم.

بقلم / حنان الزيرجاوي 

غريها  ويثريون  االهت��ام،   أصابع  هلم  تتوجه  ال 
بطرق ملتوية ومغلوطة لكي تتوجه أصابع االهتام 

للدين ويكونون هم منها براء.
الوسائل  لبعض  اإلعالمية  امل��ادة  يف  دققنا  ولو 
للمجتمع،  حقيقة  برجمة  سنجدها  اإلعالمية 
من  حت��اول  االعالمية  الوسائل  تلك  إن  بمعنى 
خالل مادهتا اإلعالمية تغيري املجتمع بام يتعارض 
عىل  السيطرة  عملية  عليهم  لتسهل  الدين،  مع 
كمن  فهم  تشتهيه،  ما  وف��ق  وتسيريه  املجتمع 

يتصيد باملاء العكر.
يف  اإلع��الم  ذلك  أثر  وجدنا  الشديد  ولألسف 
ما  بلحاظ  الناس  استقرأنا  فلو  اليوم،  جمتمعنا 
يتابعوه سنجد إن كفة اإلعالم املغلوط هي الكفة 
إعالمها  يف  تتفنن  والتي  الكثري،  عند  الراجحة 
غري  احلقيقة  إن  حني  يف  احلقيقة  إنه  عىل  وتظهره 

ذلك.
باإلعالم  حقيقية  إىل هنضة  اليوم  نحتاج  هنا  ومن 
أقوى،  ب��امدة  امل��ادة  تلك  نواجه  لكي  الصادق، 
هو  الدين  إن  وكيف  للمجتمع،  احلقائق  ونبنّي 
حتت  يعيش  أن  للمجتمع  يمكن  ال��ذي  النظام 
غاربه  عىل  احلبل  ترك  فلو  وأم��ان،  سالم  يف  ظله 
الزمان  يف  مأمن  يف  نكون  فلن  املغلوط  لإلعالم 
ذلك  أراده  كام  مربمج  املجتمع  وسنجد  القريب، 
خداعة،  بعناوين  تغيريه  عملية  فتسهل  اإلعالم، 
الشخصية  واحلرية  واالرتقاء  والتحرض  كالتطور 
وجه  ع��ىل  واق��ع  هل��ا  ليس  مفاهيم  م��ن  وغ��ريه��ا 
لتحل  اإلع��الم  هبا  أتى  مفاهيم  هي  إنام  األرض 
فوات  وقبل  لذا  الدينية،  والثوابت  احلقائق  حمل 
فلدينا  للجادة،  املجتمع  إعادة  لنحاول  االوان؛ 
الكثري ممن يملك املعلومة الصحيحة وجييد طريقة 
تطبيعه  من  املجتمع  لنحمي  للمجتمع،  طرحها 

وبرجمته بشكٍل مغلوط.
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قال اإلمام احلسني )عليه السالم(: أهيا الناس إّن رسول اهلل )صىل 
اهلل عليه وآله وسلم( قال: »من رأى سلطانًا جائرًا مستحاًل حلرم 
وآله  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  لسنة  خمالفًا  اهلل  لعهد  ناكثًا  اهلل 
وسلم( يعمل يف عباد اهلل باإلثم والعدوان فلم يغرّي ما عليه بفعل 
هؤالء  وإن  أال  مدخله(  يدخله  أن  اهلل  عىل  حّقًا  كان  قول  وال 
الفساد  الرمحن وأظهروا  الشيطان وتركوا طاعة  لزموا طاعة  قد 
وحّرموا  اهلل  حرام  وأحّلوا  بالفيء  واستأثروا  احلدود  وعطلوا 
حالله، وأنا أَحّق من غرّي، وقد أتتني كتبكم ورسلكم ببيعتكم، 
وأّنكم ال تسلموين وال ختذلوين، فإن أقمتم عىل بيعتكم تصيبوا 
رشدكم، وأنا احلسني بن عيل بن فاطمة بنت رسول اهلل )صىل اهلل 
فلكم  أهلكم،  مع  وأهيل  أنفسكم،  مع  نفيس  وسلم(  وآله  عليه 
يّف أسوة، وإن مل تفعلوا ونقضتم عهدي وخلعتم بيعتي فلعمري 
مسلم  عّمي  وابن  وأخي  بأيب  فعلتموها  لقد  بنكري،  لكم  ماهي 
كم أخطأتم، ونصيبكم  بن عقيل، واملغرور من اغرّت بكم، فحظَّ

اَم َيْنُكُث َعىَل َنْفِسِه( )الفتح/ 10(.  ضّيعتم: )َفَمْن َنَكَث َفإِنَّ
وأمح��ده  الثناء  أحسن  اهلل  عىل  »أثني  ال��س��الم(:  )عليه  وق��ال 
بالنبوة  أكرمتنا  أن  عىل  أمحدك  إيّن  الّلهّم  والرضاء،  الرساء  عىل 
يف  وفّقهتنا  القرآن  وعلمتنا  وأفئدة  وأبصارًا  أسامعًا  لنا  وجعلت 
الدين فاجعلنا لك من الشاكرين، أّما بعد فإين ال أعلم أصحابًا 
أوىف وال وخريًا من أصحايب، وال أهل بيت أبّر وال أوصل من 
يومنًا  ألظّن  وإيّن  أال  خريًا،  عني  مجيعًا  اهلل  فجزاكم  بيتي،  أهل 
يف  فانطلقوا  مجيعًا  لكم  أذنُت  قد  وإين  غدًا،  األعداء  هؤالء  من 

حّل ليس عليكم مني ذمام، هذا الليل قد غشيكم فاختذوه مجاًل 
اهلل  فجزاكم  بيتي  أهل  من  رجل  بيد  منكم  رجل  كّل  وليأخذ 
مجيعًا، ثّم تفّرقوا يف البالد يف سوادكم ومدائنكم حتى يفّرج اهلل، 
القوم يطلبونني ولو أصابوين هلوا عن طلب غريي«. فقال  فإّن 
مِلَ نفعل  له إخوته وأبناؤه وأبناء إخوته وأبناء عبداهلل بن جعفر: 
يا بني  أبدا! فقال احلسني:  أرانا اهلل ذلك  لنبقى بعدك! ال  هذا؟ 
َعقيل حسبكم من القتل بمسلم، اذهبوا فقد أذنت لكم. قالوا: 
وما نقول للناس؟ نقول: تركنا شيخنا وسّيدنا وبني عمومتنا خري 
برمح ومل نرضب  نطعن معهم  بسهم ومل  نرِم معهم  األعامل ومل 
نفديك  ولكّنا  نفعل  ال  واهلل  ال  صنعوا؟  ما  ندري  وال  بسيف 
فقّبح  موردك،  نرد  حتى  معك  ونقاتل  وأهلينا  وأموالنا  بأنفسنا 
فقال:  األسدي  عوسجة  بن  مسلم  إليه  وقام  بعدك!  العيش  اهلل 
ال  واهلل  أما  حّقك؟  أداء  يف  اهلل  إىل  ُنعذر  ومل  عنك  نتخىّل  أنحن 
أفارقك حتى أكرس يف صدورهم رحمي وأرضهبم بسيفي ما ثبت 
باحلجارة  لقذفتهم  سالحي  معي  يكن  مل  لو  واهلل  بيدي،  قائمه 
بنحو هذا، فجزاهم  أموت معك. وتكّلم أصحابه  دونك حتى 
ثقتي يف كّل كرب  أنت  »الّلهّم  السالم(:  اهلل خريًا. وقال )عليه 
ة، كم  ورجائي يف كّل شّدة، وأنت يل يف كّل أمر نزل يب ثقة وعدَّ
الصديق  فيه  احليلة وخيذل  فيه  وتقّل  الفؤاد  فيه  من همٍّ يضعف 
عّمن  إليك  رغبًة  إليك  وشكوته  بك  أنزلته  العدّو  به  ويشمت 
سواك ففّرجته وكشفته وكفيتنيه، فأنَت ويّل كل نعمة، وصاحب 

كل حسنة، ومنتهى كّل رغبة«. 

بطولة اإلمام الحسين 
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الِعّز  »إّن  السالم:  قال اإلمام احلسني عليه  التوّكل:  يف 
والغنى خرجا جيوالن َفَلقيا التوّكل فاسَتوَطنا«.

 يف االتكال عىل ُحسن اختيار اهلل: قيل لإلمام احلسني 
عليه السالم إّن أباذر يقول: الفقر أحّب إيّل من الغنى، 
فقال احلسني عليه السالم: »رحم اهلل تعاىل أباذر، أّما أنا 
فأقول: َمن اتَكَل عىل ُحسِن اختيار اهلل تعاىل له، مل يتمّن 

غري ما اختاره اهلل عّز وجل له«.
عن  أبيه،  عن  الصادق،  عن  واآلخ��رة:  الدنيا  خري  يف   
احلسني  إىل  رجل  »كتب  ق��ال:  السالم،  عليهم  جده 
الدنيا  بخري  أخربين  سّيدي،  يا  السالم:  عليهام  عيل  بن 
واآلخرة. فكتب إليه: بسم اهلل الرمحن الرحيم، أّما بعد 
أموَر  اهلل  كفاه  الناس  بسخط  اهلل  رضا  طلَب  من  فإّنه 
الناس، ومن طلب رضا الناس بسخِط اهلل وكله اهلل إىل 

الناس، والسالم«.
 يف معنى األدب: سئل اإلمام احلسني عليه السالم عن 
األدب، فقال عليه السالم: »هو أن ختُرج من بيتك، فال 

َتلقي أحدًا إال رأيَت له الفضَل عليك«.

عن أيب عبد اهلل  عليه السالم قال: إن اهلل عرض والية أمري املؤمنني عليه السالم فقبلها املالئكة وأباها ملك، يقال له: فطرس، 
فكرس اهلل جناحه. فلام ولد االمام احلسني عليه السالم بعث اهلل جربائيل يف سبعني ألف ملك إىل الرسول اهلل حممد )صىل اهلل 
النبي حممد  )صىل اهلل عليه وآله(  أين تذهب؟: بعثني اهلل إىل  يا جربائيل إىل  عليه وآله( هينئه  بوالدته، فمر بفطرس، فقال: 
للتهنئة. فقال له فطرس: امحلني معك، وسل حممد )صىل اهلل عليه وآله( يدعو يل. فقال له جربائيل: اركب جناحي فركب 
ان  إن فطرس سألني  اهلل عليه وآله(  يا رسول )صىل  له:  فقال  اهلل عليه وآله(فدخل عليه وهنأه  الرسول )صىل  فأتى  جناحه 
أسألك أن تدعو اهلل أن يرد عليه جناحه. فقال الرسول )صىل اهلل عليه وآله(: لفطرس أتفعل؟ قال: نعم، فعرض عليه الرسول 
)صىل اهلل عليه وآله( والية أمري املؤمنني عليه السالم فقبلها. فقال )صىل اهلل عليه وآله(: شأنك باملهد فتمسح به ومترغ فيه. 
فمشى فطرس إىل االمام احلسني، ورسول )صىل اهلل عليه وآله( يدعو له. قال الرسول )صىل اهلل عليه وآله(: فنظرت إىل ريشه، 

وأنه ليطلع وجيري فيه الدم ويطول حتى حلق بجناحِه اآلخر وعرج مع  جربائيل إىل السامء وصار إىل موضعه.

كان اإلمام احلسني )عليه السالم( جالسًا يف مسجد َجده 
أخيه  وفاة  بعد  وذلك  وآل��ه(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول 
الزبري  بن  اهلل  عبد  وكان  السالم(،  )عليه  احلسن  اإلمام 
جالسًا  سفيان  أيب  بن  عتبة  كان  كام  منه،  ناحية  يف  جالسًا 
َفَعَقلها  َناقة  أعرايب غارم عىل  منه. فجاء  ناحية أخرى  يف 
َم  َفسلَّ سفيان،  أيب  بن  عتبة  عىل  فوقف  املسجد،  ودخل 
َقتلُت ابن  َفردَّ عليه السالم، فقال له األعرايب: إين  عليه، 
شيئًا؟.  تعطَيني  أن  َلَك  فهل  بالديَّة،  وُطولِبُت  يل،  َعمٍّ 
فرفع ُعتبة إليه رأسه وقال لغالمه: ادفع إليه ِمائة درهم. 
فقال له األعرايب: ما أريُد إال الديَّة تامة. فلم َيعَن به عتبة، 
َفعرض  الزبري  بابن  فالتقى  منه.  آيسًا  األعرايب  فانرصف 
وأقبل  عليه.  ها  َفردَّ درهم،  باِمئتي  له  فأمر  قصته،  عليه 
حاجته.  إليه  فرفع  السالم(،  )عليه  احلسني  اإلمام  نحو 
فأمر )عليه السالم( له بعرشة آالف درهم، وقال له: َهذِه 
لِقضاء ديوَنك. وأمر )عليه السالم( له بعرشة آالف درهم 
ن هبا َحالك،  أخرى وقال له: َهذه َتُلم هبا َشعَثك، َوحُتسِّ
موجاٌت  األعرايب  عىل  فاستولت  ِعَيالِك.  عىل  هبا  وتنفُق 

من الرسور واندفع يقول:

قصة في اثر كرم 
االمام الحسين  عن اإلمام الحسين

أقوال مأثورة

كرامات مالئكية في مولد االمام الحسين 

جملة االحرار اال�سبوعية
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وتعليق  صورة 

المؤمن علي 
العراق  لدى  الكويتي  السفير 

آية اهلل العظمى  »املرجع الشيعي األعىل 
عيل السيستاين شخصية إسالمية شاملة، 
والتسامح  باحلكمة  يتمتع  وهو خري من 
يف  او  هنا  سواء  اتباعه  جلميع  واالهل��ام 

العامل«.

كتب املنصور الدوانيقي إىل 
الصادق  جعفر  ايب  اإلم��ام 

)عليه السالم( قوله:
يزورنا  كام  تزورنا  ال  »مِلَ   

الناس؟!«
ف��أج��اب��ه اإلم���ام ال��ص��ادق 

)عليه السالم(:
ما  ال��دن��ي��ا  ل��ن��ا يف  »ل��ي��س 
عندك  وال  عليه،  نخافك 
له،  نرجوك  ما  اآلخ��رة  من 

وال أنت يف نعمة فنهّنئك هبا ويف نقمة فنعزيك هبا«. 
فكتب إليه جمددًا:

 »تصحبنا لتنصحنا«. 
فكتب اإلمام الصادق )عليه السالم( إليه: 

»من يطلب الدنيا ال ينصحك، ومن يطلب اآلخرة ال يصحبك«.

المرجعية  في  قالوا 

من تراث أئمة الهدى 

أخاء للمسلم ثاثة 
حيا  المسلم  مع  يكون  الذي  الخليل  ما 

في  معه  يكون  الذي  هو  وما  وميتا؟ 

حياته؟  في  يرافقه  الخليل  وما  حياته؟ 

)عليه  علي  المؤمنين  أمير  يقول 

السالم( في ذلك: 

فخليل  أخالء:  ثالثة  المسلم  للمرء  »إنَّ 

وهو  وميتاً  حياً  معك  أنا  له:  يقول 

إلى  معك  أنا  له:  يقول  وخليل  عمله، 

باب قبرك ثم أخليك وهو ولده، وخليل 

وهو  تموت  أن  إلى  معك  أنا  له:  يقول 

ماله، فإذا مات صار للوارث«.

المصدر: معاني األخبار : 232 ، البحار 82 : 174 



التربية  في  التحدي 

الخطر  و 
االص��������������اح

مقام والدة 
لخليل ا

وتسّهلت  األبناء  تربية  يف  العرص  حتّديات  زادت  كلام  أنه  مشكلة 
طرق الفساد واإلفساد عرشات املرات عاّم كانت عليه قبل عرشين 
واآلباء  األّمهات  انشغاالت  معها  زادت  كلام  عاما..  ثالثني  أو 
العرصية«  »احلياة  بدعوى  بجانبهم  تواجدمها  وقّل  أبنائهم  عن 
إىل  أواًل«  »األرسة  من  واألولويات  املفاهيم  وتبّدل  ومتطلباهتا 
أساس  يشّكلن  الالت  النساء  عند  وخصوصًا  أواًل«..  »العمل 

األرسة وعامدها.. 
والنتيجة بني هذا وذاك.. بدأنا بحصادها تقريبًا.

االمور  كل  حلساب  اسرتاتيجيتك  تضع  أن  عليك  االصالح؟  أتريد 
عىل  حتافظ  كيف  هذا  كل  وقبل  والضعف  القوة  ومواطن  واالبعاد 
أما  االخرين؟،  عىل  عملك  بنتائج  تؤثر  كيف  بل  ومبادئك؟؛  قيمك 
كيف يكون ذلك فقد أجاب املرجع الديني األعىل سامحة السيد عيل 
احلسينّي السيستايّن )دام ظله الوارف( عن سؤال توجه له عن السبب 

الرئيس خلروج اإلمام احلسني )عليه السالم(.. 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  خلروج  احلقيقي  السبب  ما  السؤال: 
ونحن بعد إيامننا بإمامته وعصمته يف غنى عن ذلك؛ ولكن هناك من 
مضطرون  ونحن  املخالفني  من   - عليه  اهلل  صلوات   - عليه  ُيشكل 

للجواب عىل هذا السؤال فام هو رأيكم يف املوضوع؟..
اجلواب: »قد بينه هو بنفسه )سالم اهلل عليه( حيث قال: »وإنام خرجت 
لطلب االصالح يف أمة جدي«، وقال )عليه السالم(: »خرجت آلمر 
باملعروف وأنه عن املنكر, وال شك أن التجاهر بالفسق الذي كان شيمة 
املتسمي بخليفة الرسول )صىل اهلل عليه وآله( صار يشكل خطًرا عظياًم 
عىل اإلسالم واملسلمني, وكان ال بد لإلمام )عليه السالم( كأي مسلم 
غيور, أْن يقوم ضد ذلك الطاغية املتغلب, وإْن كان يعلم أنَّ ذلك يؤدي 
إىل قتله, شأنه شأن كل األنبياء واملرسلني الذين قاوموا الظلم والطغيان 

والكفر واجلحود, حتى استشهدوا )سالم اهلل عليهم أمجعني(«..

احللة،  جنوب  يف  ونورًا،  ورفعًة،  هباًء،  تعلو  ربوة  عىل 
خليل  األنبياء،  أيب  والدة  مقام  ينتصب  األنبياء،  مهد 
اختالف  من  الرغم  وعىل  السالم(،  )عليه  إبراهيم  اهلل 
وجود  أن  إال  السالم(  )عليه  والدته  مكان  يف  املصادر 
)مغارة النور( عىل تلك التّلة وبجانبها برج برس نمرود 
)املحرقة(، تؤكد ثبوت املقام، وخاصة إن والدة النبي 
الطاغية  حكم  زمن  يف  كانت  السالم(  )عليه  إبراهيم 

)نمرود بن كورش(، بداية األلف الثانية قبل امليالد..
وينتصب مقام والدة نبي اهلل اخلليل )عليه السالم( عىل 
الربوة املرشفة عىل طريق احللة - نجف )7كم(،   تلك 
من  أكثر  مساحته  وتبلغ  )75م(،   ارتفاعه   تل  عىل 
وترتفع  كبري،  بسور  حماطا  م2(،  )1500م2×1000 
ب�)20م( وبقطر  ارتفاعها  يقدر  قبة خرضاء  املقام  فوق 
اْلَقَواِعد  َيْرَفع إْبَراِهم  {َوإِْذ  )5م(، ُكتب عىل طوقها آية 
ِمْن اْلَبْيت َوإِْساَمِعيل}، وهي حماطة بصحن يبلغ ارتفاعه 
أمامي  باَبني  عىل  يطل  وب��ع��رض)6م(،  تقريبًا،  )8م( 
إليها  النزول  فيتم  )املغارة(  القبة  أسفل  أما  وخلفي، 
5م(،   ×6( املغارة  مساحة  وتبلغ  درجة،  عرشة  بست 
ُولد  التي  هي  املغارة  يف  املتواجدة  الصخرة  أن  ويقال 

عليها إبراهيم اخلليل )عليه السالم(.

د. حسين البصري



6000
نخلة تدخل االنتاج يف مزرعة فدك 

بأجود أصناف التمور

2000 نخلة 
عدد النخيل المبشر خالل 

العالم الماضی 2021

كثر من20 طن  تسويق أ
خالل العام الماضي 2021 

60 طن نسبة الزيادة 
المتوقع تسجيلها يف االنتاج 
خالل الموسم الحايل 2022  

تحتوي المزرعة على90 
صنفاً وهي من أجود 

االصناف العراقية ابرزها

القرنفليالمكتومالبرحيالبريم

الخالصالزامليالمجهولأمير حاج

يتم تسويق التمور بعلب 
مختلفة االحجام وصديقة 

للبيئة وبأوزان مختلفة

2000 دونم مساحة المزرعة الكلية 


