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 قدمةم

رلرد ة احلاجة الفقيدة رضبها اهلل يس اذلدؼ من تسطَت األحداث يف حيال
ىذه مثل  ألف، أو تدوين مواقف خاصة هبا ، تسجيل سَتة ذاتية ذلا 

اخلصوصيات قد تستثَت ذكريات ادلقربُت منها فحسب ، لكنها لن تؤٌب شبرىا 
دلن ال يعرؼ عنها غَت االسم ، ولذا وددت لو أف الكلمات تًتاص لتشتعل 

ألنو حديث نابع من ، يستلهم منو أي قارئ ما يعينو يف حياتو ،  افكرا وقاد
وشذبتها مصاعب األياـ ، وكلها تصب يف روافد ، سنُت خربة عركتها ال

، أسجل أحداث حياهتا  اآلخرين دبا يثري ذبارهبم ومواقفهم ، فارتأيت وأنا
وسلاوفها ، ومشاعرىا اخلفية ، أف أصف عن كثب تفاصيل حياهتا اليومية 

 ،  هنا حققت ما أملت وكيف أ وشجوهنا وأحبلمها ورغباهتا ،

 وقد قسمت الكتاب إىل قسمُت : 

 ، ما أجراه قلمي يف السرد والوصف والرواية : األوؿ 

  ما سطره زلبوىا بأقبلمهم يف حقها ،:  والقسم الثاٍل

كتفيت وإظلا ا ، وحرصت مع ذلك على عدـ االستطراد اجتنابا للملل 
باستعراض األحداث اليت سبيزت بقوؿ أو فعل صدر عنها ، وقصدت من وراء 

واجتمعن هبا يف الفقيدة ، شلن أحبنب احلاجة ، لك كلو تلبية رغبة الكثَتات ذ
 .وسعُت يف خدمتها طلبا لؤلجر والثواب ، حلها وترحاذلا 

ومن جهة أخرى قصدت يف تسجيل حقبة تارؼلية يف تاريخ ، ىذا من جهة 
الكويت كانت فيها الفقيدة الراحلة علما من أعبلـ النساء ورمزا من رموز 

الثقافة االجتماعية والدينية يف الببلد، وأدعو اهلل أف يكوف ىذا العمل خالصا 
لوجهو يفيد منو القراء وينفع بو الفقيدة كصدقة جارية يـو ال ينفع ماؿ وال 

بنوف وأسأؿ اهلل أف يتقبلها قبوال حسنا ويتغمدىا بوافر رضبتو ، إنو مسيع 
 الدعاء وعلى ما يشاء قدير..

 

 

 

 

 

 

 

 ..أب رحٌم وأم رؤومالطفولة 



مع أمها وأختها من ) والدة احلاجة الفقيدة ( زكية احلاجة عندما ىاجرت 
واستقرت بعد زواجها من  ، كاف ادلقصد أف ربط رحاذلا يف الكويت ،  بغداد 
يف بيت صغَت حبي الصوابر يف مدينة الكويت ، وألف التتاف الكوييت كـر 

لتصطدـ بعقبة ادلذىب كما ىو احلاؿ اليـو يف احلياة البسيطة آنذاؾ مل تكن 
ذلا أف تستقر يف  قّدرائفي ، فلقد كانت سنية ادلذىب و اشتداد التناحر الط

  ، بيت شيعي

وقد تفهم الزوج ىذا الفكر ادلختلف برحابة صدر ، ومل يلـز زوجتو بقيد أو 
األبناء عن  شرط بل مسح ذلا حبرية االعتقاد والفكر، مبينا ذلا أف الدين ال يرثو

 وإظلا البد من إعماؿ الفكر للوصوؿ إىل ادلعتقد احلق . ، آبائهم 

وبينما كاف االب ـ  ٕٜٛٔعاـ اواخر يناير من إحدى الليايل الباردة من يف و 
بُت يف معركة الرقعي اليت وقعت للمشاركة " كـر " غائبا مؤديا لواجبو الوطٍت 

السامل  علي ة الصباح والشيخالقوات الكويتية بقيادة الشيخ على اخلليف
 ،  لرقعيابار ا عند عشواف علي بن بقيادة اإلخوافبُت  و الصباح

الثالثة ألخوين صبيُت ، والبنت  ولدت خدغلة ، األختيف تلك الظروؼ 
الوحيدة لوالديها حبي الصوابر يف دولة الكويت ، نعمت بالرعاية واحلب يف 

ظلهما ، كانت موضع اىتماـ والديها إذ رأيا فيها مشائل الصبلح والنبوغ 

مدائح آؿ البيت والوعي الديٍت ، درجت خدغلة يف سٍت صباىا على حفظ 
 ورثاءىم ، 

أهنا فتحت عينيها ، وأصخت بسمعها يف  -رضبها اهلل –إف ما ؽليز طفولتها 
جل جبللو ، واؿ بيت النبوة والطهارة صلوات اهلل بيت يذكر فيو اسم اهلل 

، فقد حرص والدىا على تناوؿ أطراؼ احلديث عن الوالية ألمَت عليهم 
التشيع لزوجتو اليت هنلت بدورىا من نبع ادلؤمنُت )ع( ليفتح بذلك باب 

حب النيب وآلو )ع( ، ومل تقف عند ىذا احلد بل تشربت حب أىل البيت 
وغذتو ابنتها اليت  نذرهتا خلدمة ادلذىب وىو الذي جهلتو سنوات طويلة من 

 عمرىا .

ولذا تفتقت منافذ خدغلة ؛ مسعها وبصرىا على أحاديث شيقة وزلاورات 
والداىا مبنية على أسس من الكتاب والسنة ، فتوّلد من ذلك  بناءة يتناوذلا 

 فضبل عن األـ الناضجة ، ، كلو رؤية صائبة يف ذىن الفتاة الصغَتة 

ىذه الرؤية أنتجت عقيدة راسخة اجلذور يف قلب كلتيهما ؛ أما األـ فلم 
تكتف بإعبلف تشيعها فحسب بل وذابت يف حب النيب صلى اهلل عليو وآلو 

بيتو عليهم السبلـ ونذرت ابنتها خلدمتهم ، وأعدت خلدغلة وحب أىل 
رللسا حسينيا خاصا هبا من حر ماذلا الذي حصلت عليو من بيع مصوغاهتا 

كل ىذا من أجل أف تعلن الوالدة زكية حديثة العهد بالتشيع الوالء  الذىبية ،
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موف التاـ ألىل بيت النيب )ص( الذين غّيبوا من تاريخ اإلسبلـ فعاش ادلسل
 ظمأى يتوقوف لتلك ادلوارد الندية وادلناىل العذبة ..

نالت خدغلة الرعاية األبوية يف كنف أسرهتا اليت احتضنتها دبزيد من ادلودة 
النباىة والنبوغ فيها ، فقرهبا إليو وأدناىا من واحلناف ، إذ رأى والدىا بوادر 

يها طرفا من رللسو ومأكلو ، بل كثَتا ما كانت تأوي إىل فراشو ليقص عل
فتتوقد روحها ، وقصص العظماء ، وحكايات الطفولة ، أخبار األوائل 

لطرافتها  تضباسة وتنضح عزؽلة ومضاء ، ومل يكن أنسها بتلك احلكايا
بل موىبة فذة يف ، ، بل كاف والدىا ؽلتلك قدرة استثنائية وتنوعها فحسب 

من ضة هبذا اللوف وقد أعجبت منذ طفولتها الغ، فن إلقاء القصص والنوادر 
ولعلها فيما بعد حاولت أف تتقمص ، وبذلك الضرب من اإللقاء ، األدب 

 ىذا الدور عندما أصبح رللسها مرتاد زليب أىل البيت عليهم السبلـ . 

وقد مازحتها يوما : إذف ىذه التلقائية والطبلقة اللسانية اليت تتمتعُت هبا البد 
أين أنا منو !! لقد كاف حلديثو  "ذبيب: فكانت أهنا من إرث والدؾ ادلرحـو ؟

رضبو اهلل عذوبة وحبلوة تؤنس مستمعيو فيتحلقوف حولو ، لقد كاف حبرا ومل 
  ".! أكن ألصيب منو غَت قطرة

ألهنا أخربتٍت أنو كاف ؽلتلك ، ورثت عن والدىا نربتو احلزينة ويبدو يل أهنا 
وإنشاد ، قراءة القرآف استخدمو يف أداء األذاف و ،  حنجرة قوية وصوتا شجيا

التهاليل والكثَت من مواويل البحر على منت البـو أثناء رحبلتو إىل إيراف واذلند 
فكانت تكثر من ، اهلل عنو ىذا الشغف  ، وورثت والدٌب احلاجة أـ عبد

عملها يف  أثناءترديد ادلراثي اليت تدعى )بالنواعي ( واليت كانت تدندف هبا 
طلبت منها قد أو تقليب بعض األوراؽ ادلنربية ، و ، أو أثناء اخلياطة ، ادلطبخ 

وتدمع ، وتنعى أخرى ، فكانت تنشد مرة ، أف تسمعٍت شيئا منها وأنا بقرهبا 
 عيناىا مرات ومرات وأنا أستمع لصوهتا احلزين..

 

 السجاٌا و الفضائل  وراثة

، وحبلوة اللساف اهلل من والدىا السماحة والطيبة  ورثت احلاجة أـ عبد
ودماثة اخللق ، وحب أىل البيت )ع( والقدرة على احتواء الناس وحسن 

ورثتو من والدهتا الرؤـو الكثَت الكثَت شلا كاف لو  اإللقاء ، ويف ادلقابل كاف ما
النصيب األوفر يف بناء شخصيتها ، تلك الشخصية القوية اليت امتازت 

 . بادلهابة والوقار ، والعزؽلة واإلرادة

مل يكن التصميم والعـز علا كل ما اتسمت بو احلاجة ) زكية صاحل( بل لقد 
عرفت بالسخاء الشديد ، تذكر والدٌب رضبها اهلل : "إنو كاف يف بيتنا سجادة 

إيرانية تفًتش أرضية البيت ومرآة كبَتة تزين احلائط ، لكن يف أغلب شهور 
هما ، وكاف والدي إذا سأؿ ف عاريُت عناسنة كاف احلائط واألرضية ادلذكور ال



عنهما قالت لو : بيت فبلف استعارعلا حلفل زفاؼ صللهم، فكانت السجادة 
وادلرآة ينتقبلف يف )الفريج( احلي السكٍت من منزؿ إىل منزؿ حىت يكمبل 

 دورهتما السنوية ليعودا إىل مقرعلا .

واجلَتاف  وعلى رغم قلة ذات اليد ، إال أف احملبة اليت تربط بُت أبناء احلي
ذبعلهم يقتسموف الطعاـ اللذيذ إذا حل بساحتهم ، فكانت األواٍل ادلؤلى 

كعادة   –بصنوؼ الطعاـ من اذلريس واحللوى تتناقل بُت البيوت ادلًتاصة 
وكانت خدغلة الصغَتة تسارع إليصاؿ ىذه األطعمة مع مربيتها  -الكويتيُت

 ىل البيوت اجملاورة ، )أـ حسن ( خاصة يف أياـ شهر رمضاف ادلبارؾ من وإ

 

 بنت كرم 

وقد كانت ىذه من الذكريات احملببة إىل قلبها واليت جسدهتا يف حياهتا خَت 
فكانت ذلا مسة رائعة ارتبطت باسم والدىا " كـر " لتكوف " بنت  ذبسيد ؛ 

فما عجنت خلبز يوما وما كـر " وىي بسط كفيها ، فعطاؤىا ال حدود لو ، 
ومؤلت القدور الكبَتة ، ودلا أسأذلا : دلن ىذا  خبزت كعكا )كليجة( إال

حبلت "  وضلن يكفينا اخلمس أو السدس ؟ فتجيبٍت بابتسامتها ادلعهودة :
يعٍت الناس ما يذوقوف يا ؽلو ؟!"وكانت تقـو بتوزيعو على الشي راىي ، 

  اجلَتاف واألقارب واألصدقاء. 

ت طرقات خشبة وقد اعتدت أف أستيقظ قبل صباح العيد بيـو على أصوا
الذي تكوره بعد أف ربشيو باجلوز أو التمر ، " كليجة العيد " العجُت 

فكانت تلك الطرقات دبثابة جرس الصباح ادلنذر بقدـو العيد فأنضم إىل أفراد 
األسرة الذين توزعوا صبيعا إلعداد كعك العيد ، حىت إخوٌب الذكور كانوا 

قب نضج الكعك ، وعندما يساعلوف يف إعداد احلشو وإشعاؿ الفرف وتر 
أسأؿ عن الدور الذي ؽلكنٍت تأديتو كانت توكل إيّل مهمة تزيُت ما ينضج 

منو بالزعفراف أو بالسكر الناعم ، مل تكن والدٌب لتهمش أحدا أو تلغيو من 
العملية اجلماعية بل اجلميع لديها ػلظى بالرعاية واالىتماـ . وبعد االنتهاء 

تقسمو يف أواف وتوزعو على البيوت األخرى  من إعداد كميات وفَتة منو
 لتحل فرحة العيد يف كل بيت .

 

 

 

 

 حب العلم والتعلم 

إال أنو كبقية الرجاؿ ، وبرغم اىتماـ والدىا الشديد بادلعرفة والثقافة والعلم 
ادلنطقة بداية  ارتياد ادلدارس اليت شهدتآنذاؾ مل يسمح البنتو الكويتيُت 



،  وسوريا وفلسطُت معلمات وافدات من مصر للعمل فيهاواطلرط ،  افتتاحها
بالرغم من رغبتها وأصر الوالد على موقفو من منع ابنتو من التعليم األكادؽلي 

األـ العديدة إلقناعو  الشديدة يف أف تلتحق بصفوؼ الدراسة. و مع زلاوالت
  بإحضار دفاتر النسخ البنتو لتتعلم الكتابة و فن اخلط ، ، قاـ والدىا

 ت الشعر يف تلك الكرّاسات مل يكبح صباحإال أّف رلرد نسخ احلكم و أبيا  
تأنس  شلا جعلها " خلدغلة"ىذه الرغبة مبلزمة  رغبة التعلم عند ابنتو فظلت

، ؛ القصص والسَت ، والشعر والنثر ، والروايات واألخبار بكل الكتب تقريبا 
 . يديها للقراءة وادلطالعة عيناىا وتسابق 

على غرس أعلية التعليم شديدة احلرص على التعلم و وذلذا وجدناىا فيما بعد 
و التحصيل ، و الثقافة يف أبنائها و تشّجعهم على مواصلة تعليمهم اجلامعي 

الدراسي بشكل عاـ ، بل و مارست ىذا الدور التشجيعي حىت مع أحفادىا 
، على جهودىم و تثٍت ، ، فكانت كثَتاً ما تطمئن على مستواىم الدراسي 

 و تدعو ذلم بالتوفيق و التفوؽ. ، و ربثهم على مواصلة التعليم 

و ظلت آلخر حياهتا رباوؿ جاىدًة أف تتعلم كل ما يفيدىا و خصوصاً يف 
ل كاف هنمها بالقليل البسيط من العلم بفلم ترض  رلاؿ اخلدمة احلسينية ،

الصغر مكتبة وارفة  للقراءة ال يوصف وحبها للكتابة ال ػلّد إذ اقتنت منذ
الظبلؿ دبا احتوت من تفسَت للقرآف وكتب السَتة ومؤلفات يف الشعر والنثر 

، وكاف يستهويها كل جديد يف عامل ادلعرفة والتكنولوجيا إذ مل تًتدد حلظة يف 
 يح أنامل يدىا من قلم الكتابة اقتناء أوؿ آلة كاتبة يدوية لًت 

، فلها يف كل يـو برنامج حيوي ال ؼللو بُت جنبيها روح تواقة للحياة والعلم 
من ألواف األنشطة البناءة وكم دلعت عيناىا إعجابا للتكنولوجيا احلديثة اليت 
سهلت العسَت وقربت البعيد واختصرت الوقت واجلهد ، ومل تأؿ جهدا يف 

تلقي دروس يف مبادئ احلاسب اآليل الذي أعاهنا كثَتا يف إعداد زلاضراهتا ، 
ات اليت كانت تقضي ساعات الليل والنهار وىي تنسخها بقلمها تلك احملاضر 

أصبحت فيما بعد بثمرة العلم احلديث تنجزىا يف سويعات قليلة . كانت 
أحب اذلدايا إىل قلبها رلموعة كتب شبينة تستعرض القضية احلسينية أو 

تتعرض لسَتة شخصيات أىل البيت عليهم السبلـ ، فهي دبجرد أف تصلها 
 وتتعرؼ مضموهنا .تتصفحها 

وكنت حينها يف  –بل الزلت أذكر أنٍت وصفت ذلا مرة أعلية علم النحو 
فطلبت مٍت أف أشرح ذلا القواعد النحوية كما  –احلادية عشرة من عمري 

تعلمتها يف ادلدرسة ، وكاف سروري ال يوصف وأنا أخصص كراسة ذلا لتقسيم 
ية عن الفعلية ، وكنت الكبلـ إىل اسم وفعل وحرؼ وسبييز اجلملة االمس

 أعجب من سرعة فهمها لو بل كاف بعضو سبر عليو مرورا ألنو حبسب قوذلا
 واضح ال ػلتاج إىل توضيح ،



لكنها للمشاغل اليت ذباذبتها من خبلؿ جدوذلا اليومي احلافل باألعباء   
ادلنزلية واالجتماعية مل تتم ىذا الدرس الذي ظلت ربن إليو ، وتقوؿ كلما 

أليف قصيدة جديدة من الشعر الشعيب :"آه ..لو تعلمت النحو أهنت ت
 لنظمت قصيدة بالعربية الفصيحة ببل معُت"

إذ كانت تستعُت يب أحيانا يف كتابة الشعر العمودي لتعرؼ االسم ادلرفوع من 
ادلنصوب ، ويف كل مرة أفاجأ أف سليقتها الشعرية سبلي عليها غالبا الوضع 

 أصحح ذلا ،  الصحيح ، ونادرا ما كنت

تنضح وكاف إعجايب بشاعريتها قد بلغ ذراه عندما استفاضت وتناثرت أبياتا 
تلك األبيات اليت تصدرت اجلزء  حسن( يف رثاء أخي ادلرحـو )أبوأدلا وحزنا 

الكرامة احلسينية ومل غلر قلمي النحوي فيها أي ديواف السادس من رلموعة 
 تعديل يذكر ، وقد كتبت تقوؿ:

 داويا       لدائك غَت ادلوت ما كاف شافياػػدت ادلػػقد فق أقرة عيٍت

 رت فؤاديا ػسعدت بك ٍب شط  ا زارٍل شطر ليلة     ػػلقد كنت طيف

 ى مآقياػزنا وأدمػفجلببٍت ح      صربت وسيف الصرب قد قّد مهجيت   

 ا من الرب ضافياػػارفُت برهبم        وألبستٍت ثوبػػػرحلت رحيل الع

 اقي أينما كنت ثاوياػارؽ     إليك اشتيػػػاهلل ما الح ب عليك سبلـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 رؤٌا ومصٌر

 مسعتها ذات مرة تقوؿ :

"ما أطوؿ الطريق ...إذ ال زلت أضبل رأسي ادلقطوع متجهة إىل بييت 
 ....والذي يبدو أنٍت مل أصل إليو بعد"

ىذه الكلمات إثر روايتها لرؤيا رأهتا يف طفولتها ، حيث  -رضبها اهلل–قالت 
رأت فيما يرى النائم أهنا انتظمت يف صف طويل عندما علمت أف ادلتقدمُت 



،النساء يف صف والرجاؿ يف صف لو يُذحبوف يف زلبة أمَت ادلؤمنُت )ع( 
 وعندما وصل إليها الدور ، 

صف ووجو إليها كبلما يفيد بإعفائها عن ذلك ابتسم القائم ادلسئوؿ على ال
لكنها  وأشار إىل ادلتجمهرين يف الصفوؼ قائبل ىؤالء يكفوفلصغر سنها ،

، فوقفت بقلب حديدي وأسلمت الرأس أصرت وبإصرارىا استجيب لطلبها 
 والقلب والكياف كلو هلل ..دوف تردد أو خوؼ .. 

مل تشعر حبد شفرة وال واقفة ،وبالفعل سبت عملية القطع بسهولة ويسر وىي 
، ومل تدرؾ انتهاء العملية إال بصوت اآلمر بأف تتنحى لتعطي  بوخز سكُت

ٍب تساءلت : ماذا سيحدث بعد ذلك ؟ قيل ذلا : اجملاؿ لآلخر ، ففهمت 
 ال شيء ! استمري حبمل رأسك حىت تصلي إىل بيتك!! 

وىي  ية أف يقعومضت سائرة وىي سبسك رأسها بكلتا يديها الصغَتتُت خش
لكنها  زبطو خطوات ىادئة وعينا مسمرتاف يف األرض الرملية باذباه ادلنزؿ 

 أفاقت قبل أف تصل إىل ذلك البيت ادلوعود..

انت حياهتا تأويبل صادقا لتلك الرؤيا ، ألهنا مضت بصرب وعزؽلة حاملة ك
قل  وعيها ادلستنَت وفكرىا الوقاد خبطوات متئدة وسَت حثيث متقدمة يف درب
سالكوه متوجهة بكل عواطفها ضلو البيت احملمدي العلوي الذي قضت 

حياهتا كلها يوما بعد يـو ، حىت آخر حلظة منها للوصوؿ إليو ، البيت الذي 
 ظلت تلهج بذكره طواؿ السنوات ادلاضية ، 

البيت الذي طادلا نازعتها نفسها بالسفر إليو عروجا ، ولعلها عندما ىذا 
وىي تنزؿ عن درجات ادلنرب يف ذلك اليـو الذي اعتّلت  خطت آخر خطواهتا

صحتها فيو إظلا خرجت من الدنيا بأسرىا عرب تلك الدرجات ، فكانت آخر 
، لقد ادلشرؽ بأنوار العصمة والطهارة  خطواهتا تلك بداية دخوذلا ذلك البيت

  وصلت أخَتا إليو وكاف طائر اشتياقها قد رفرؼ جبناحيو زىوا دبحل العروج..

 

 

 

 بداٌات الطرٌق

ويف رحاب بيت ادلطوعة أمينة تلقت أوؿ دروس القراءة والكتابة ، فكانت   
ذلفة وشوقا حلفظ ادلزيد ، وساعدهتا فطنتها على  كلما حفظت حرفا ازدادت

سرعة تلقي الدروس وفهمها ، فتعلمت يف فًتة وجيزة ما يتعلمو غَتىا يف 
سنوات ، فضمتها ادلطوعة إىل صفوؼ الكبار وىي ال تزاؿ غضة صغَتة ، 

وبفك اخلط فتحت عينا جديدة على العامل ، وسبكنت من قراءة القرآف الكرَل 
 ، سعادهتا الغامرة ال توصف وختمو وكانت 



إذ ال مدارس ، يف البيت  إال أف ىذا اإلصلاز العظيم كاف كفيبل بأف غللسها 
وال تعليم مسموح هبما للفتيات إباف تلك الفًتة ، غَت أهنا أشبعت حاجاهتا 

أـ  ) احلاجة زكية استشرفتوقد ، الثقافية من خبلؿ اقتناء الكتب وقراءهتا 
كوف ذلا شأف عظيم يف ادلستقبل ، فأخذت ربثها على زلمد( أف ابنتها سي

أعلمت والدهتا ، وكانت والدٌب إذا مسعت بصدور كتاب ما ، العلم وادلعرفة 
فصار اطبلعها ينبع ، ورغبتها يف اقتنائو فتبتاعو ذلا مهما كاف شبنو ، بأعليتو 

 الرأي األوؿ واألخَت.. لكن مع ذلك يظل للحاجة زكية،  عن شغف وشوؽ

ومل تكن قد  –تذكر والدٌب أف بائع الكتب ادلتجوؿ طرؽ الباب وأعلم والدٌب 
بتوافر كتاب قيم جدا ودلا أخربت جدٌب عن رغبتها يف  -بلغت العاشرة آنذاؾ

اقتنائو سلمت البائع روبية كاملة مقابل الكتاب ، ولكن عندما تصفحتو أمي 
ومل تكن جدٌب تعرؼ  –وقرأت فيو بعض األعماؿ اجملربة يف احملبة وغَتىا 

أخذت احلاجة زكية الكتاب من ابنتها وأخفتو عنها قائلة " ليس ىذا  -القراءة
 من العلم النافع" وغاب الكتاب عن األنظار..

عقيدة صلبة ال الصغَتة خدغلة اكسبت  ىذه االجواء العلمية منذ الصغر
مية العظمى هتزىا الرياح بل وال يستفل  منها بادلعاوؿ ، فصدحت بذكر ادلظلو 

ألىل البيت اليت سدؿ عليها التاريخ ستارا غليظا من التربيرات والغموض 
 والتعتيم واحلقد األسود . 

 تكن الفتاة بأقل عزؽلة من والدهتا يف ذلك ، بل لقد تنافستا يف التصميم مل
على سلوؾ ىذا الطريق ادلشوب بالصعاب ، وتذكر احلاجة الوالدة رضبها اهلل 

افق أمها وبيدىا كتاب )الفخري( إىل احلسينيات النسائية اجملاورة أهنا كانت تر 
وتسمع والدهتا وىي تطلب من أصحاب اجملالس أف يفسحوا اجملاؿ البنة 

األولياء الصاحلُت ، وكانت قارئة السابعة أف تعطر مسامعهم بذكر سَت 
وهنا فكاف التعجب ىو الرد ، إذ فضبلً عن ك الفخري آنذاؾ ال ترقى ادلنابر ،

خجبًل ، فكيف سك عباءة والدهتا من اخللف حياًء و طفلة ، كانت خدغلة سب
وترتسم عبلمات  ؟!  ذلا أف تواجو صبوع النساء و تقرأ ذلن بصوٍت جهور

التعجب على الوجوه حُت تعلن األـ أف طفلتها ستكوف قارئة حسينية و 
فكانت أنظار والدهتا معلقة هبا   صاحبة منرب و سيكوف ذلا رللس ذو شأف ،

مشجعة إياىا بأهنا سًتقى ادلنرب يوما ما ، وأف ىؤالء القارئات فضبل عن 
 ادلستمعات سيحدقوف دبأسبها ، 

وقد ربققت تلك النبوءة بفضل اهلل وبركة البيت الذي طهره اهلل من الرجس ، 
اخلاص  فما كادت خدغلة أف تبلغ العاشرة من عمرىا حىت كاف ذلا رللسها

 أسستو ذلا والدهتا مع رلموعة من الفتيات مسي أوؿ الوقت بػ)رللس البنات( .

ومنذ بداياهتا األوىل ، ضبلت قضية ذكر أىل البيت مع قريناهتا البلٌب نشأف 
معها ؛ ادلرحومة بييب الصحاؼ )أـ عبد الرسوؿ ( وادلرحومة بدرية )أـ 



وال ؼلفى ما للعمل إمساعيل مقامس( وادلرحومة سيدة مرَل الشخص، 
اجلماعي من شليزات ال يرقى إليها العمل الفردي يف الصبلبة وثبات ادلوقف 

واالستمرارية ،بل كانت الواحدة منهن تستمد القوة والثقة من الصف 
ادلرصوص ،إذ اعتدف على أف يقفن صبيعهن لقراءة القصيدة يشددف أزر 

غاية السامية قلوب بعضهن ويكملن إذا توقفت إحداىن ، وىكذا صبعت ال
 الصغَتات فسلكن درب القيادة رغم أف كرباىن مل تتجاوز العاشرة ..

 

 

 المجلس الحسٌنً

بشهر زلـر احلراـ ، فما يكاد  –رضبها اهلل  –اقًتف اسم احلاجة أـ عبد اهلل 
يذكر ىبلؿ احملـر إال ويقفز اسم الراحلة إىل األذىاف مع عشرات األمساء 

 اء احلسُت عليو السبلـ سنويا يف دولة الكويت .األخرى اليت تقيم عز 

غَت أف فًتة الثمانينات من ىذا القرف شهدت صحوة إسبلمية  مّست قلوبا  
فتية وصقلت أرواحا شابة وصنعت شخصيات قائدة ذبمعت حوؿ ىدؼ 

 واحد أال وىو إعبلء كلمة اهلل ،وااللتفاؼ حوؿ راية أىل البيت )ع( 

وقد وجدت ىذه األفئدة الوقادة يف حسينية احلاجة خدغلة كـر بغيتها 
،فتقاطرت الوفود من سلتلف األعمار وشىت الرؤى واألفكار متجهة إىل ادلأًب 

القاطن دبنطقة الرميثية لتنهل من معينها ولتغرؼ من حياضها ، وأصبح ادلأًب 
 ئات، وكاف يغص دب قبلة ادلوالُت ومنارة احملبُت ألىل البيت عليهم السبلـ

 احلاضرات يف أوائل احملـر حىت يبلغ احلضور ذروتو يـو عاشوراء ، 

عاشت احلاجة تلك الفًتة يف أوج نشاطها وكانت األحداث اجلارية    
تقتضي منها توضيح ادلوقف بالكلمة والفعل وربط القضية احلسينية بالواقع 

عن إرادة األمة وال كانت ادلعاصر ألف ثورة احلسُت )ع( مل تكن يوما دبعزؿ 
رلرد شعارات تنتهي بانتهاء شهري زلـر وصفر، وجهدت الفقيدة يف 
استحضار الدروس لواقعة الطف ودرلها بالواقع ادلعاش وكانت تلك 

احملاضرات سببا يف التفاؼ الناس حوؿ ادلنرب احلسيٍت الذي وجدوا فيو القيم 
من خبلؿ الوعي الذي سبثلتو اإلنسانية ادلتجددة لكل عصر واليت آتت أكلها 

 اجلماىَت يف عبلقتها بالًتاث والتاريخ ، 

وأدت سلسلة احملاضرات اآلنفة الذكر إىل جذب أكرب شرػلة من ادلتعلمات 
الشابات البلٌب واظنب على احلضور للمأًب واعتدف أف ػلضرف مبكرات قبل 

 موعد بدء اجمللس بساعات فبل ذبد موضعا يف الثالثة عصرا .

ـ وكاف حينئذ للرجاؿ يديره ادلرحـو كـر ٕٜ٘ٔعاـ  اجمللس احلسيٍت ستأس
نوروز، والقارئ فيو مبل حسُت اخلياط رضبو اهلل وبعد وفاتو قرأ فيو مبل حسن 

زلمد العبداهلل ، ٍب خصص للنساء  ، وكاف ادلأًب يعقد يف الشتاء داخل الغرفة 



ـ أنشأت ٜ٘ٗٔ،أما يف الصيف فتغطى ساحة ادلنزؿ كادلخيم ويف عاـ 
ادلرحومة زكية صاحل توسعة احلسينية من ماذلا اخلاص ، وقامت بإدارهتا بعد 

...  وفاة زوجها كـر والقارئة ابنتها خدغلة كـر

اليت تعود ملكيتها ألمي افًتشت أحد آنية أف احللى الذىبية " تذكر والدٌب   
إىل ادلرحـو عبد وكأٍل اليـو أرى دلعاهنا يف تلك )الطاسة( وتوجهت هبا  ادلطبخ

روبية ، وىو مبلغ يعادؿ مهر  ٓ٘ٔالعظيم األربش لبيعها وقبضت عوضها 
، وبالفعل بدأت عملية اإلنشاء والبناء فأقيم صرح احلسينية "العروس آنذاؾ 

وسبثلت يف غرفة مع تسقيف للحوش ، تلك األمواؿ كانت كافية لبناء اذليكل 
 األسود فقط ، 

للتربع بادلاؿ للمساعدة يف البناء إال أف احلاجة  فتبادرت رلموعة من النساء
زكية آلت على نفسها أف يكوف تشييد ادلأًب من حر ماذلا ، وبالفعل 

 استدانت إلسباـ البناء ٍب أوفت الدين فيما بعد ، 

كاف الشكل النهائي للحسينية غرفة واسعة يتخلل سقفها البواكدير للتهوية ، 
و بعد  ، شراء ادلراوح ادلعلقة يف السقف حىت إذا مدت خطوط الكهرباء ًب

فًتة من إنشاء اجمللس ، ًب استخداـ ادليكروفوف فكاف أوؿ رللس نسائي يف 
 . الكويت يسمح باستخداـ مكربات الصوت 

انتقل من حي ـ ٜ٘ٙٔيف عاـ وكربت الفتيات وكرب اجمللس على أيديهن و 
الصوابر حيث كاف يف غرفة مع فناء البيت إىل منطقة الرميثية بشارع عماف 

وىو ادلقر احلايل لو حىت  ٔٔقرابة عشر سنوات ٍب استقر يف الرميثية قطعة 
  ...اليـو 

اعتاد اجمللس أف يفتتح بقراءة الفخري من جلوس وىي روايات وسَت 
عليهم السبلـ ٍب يليو قصيدة تسمى  وأحداث تارؼلية متصلة برموز أىل البيت

اللطمية ٍب القصيد وىو شعر رثاء باللغة العربية الفصيحة تتخللو أبيات 
ٍب يقرأ اخلرب وىو احملاضرة اليت ، باللهجة العراقية الدارجة ادلعروفة بالنواعي 

تستهل بادلقدمة الشعرية ادلتضمنة ألبيات الرثاء بالفصحى والدارجة وؼلتم 
النعي ٍب يتلى الدعاء بادلأثور أو الزيارة اخلاصة بادلعصومُت عليهم بادلصيبة و 

 ، السبلـ 

وىذه السنة ادلتبعة يف برنامج ادلأًب مل يتم تناوذلا باجلرح والتعديل إال الفخري  
الذي استعيض عنو بآيات من القرآف الكرَل أو بالدعاء ادلتواتر عن النيب 

 ، حلسُت عليو السبلـ يـو عاشوراء األكـر )ص( أو زيارة أيب عبد اهلل ا

كانت الفقيدة حريصة على انتقاء الكلمة اليت ُتطرح يف رللسها و تنتقي     
من األشعار و النعي كل ما ىو شليز ، بالرغم من حرصها الشديد على أصالة 

اجمللس و أركانو إال أهنا رّحبت بالتجديد يف رلاؿ اللطميات و ظلت ربرص 



،  اجلديدة إىل رللسها و تتلّهف لسماعها من األخريات على إدخاؿ األطوار
وظل باب ادلشاركة مفتوحا دلن غلد يف نفسو الرغبة يف عرض قصيدة أو قراءة 
دعاء ، وكانت احلاجة أـ عبد اهلل تعطي الفرصة دلن غلتهد يف القراءة ويعتٍت 

 يف أدائو وتشجع على ولوج باب اخلدمة احلسينية ، 

من  قسط وافر أخذيتسّن ذلن باغبات يف ادلشاركة شلن مل ودلا رأت كثرة الر 
التدريب الكايف ، ورغبة منها يف نشر ىذا الفن احلسيٍت األصيل خصصت 
يوما يف األسبوع ذبتمع فيو معهن ، تعد القصائد الشعرية ادلطبوعة وتوزعها 

، وقد يف كراس خاصم اجلميع كل واحدة وتقيّ ٍب تستمع إىل أداء  عليهن 
أولت ىذه الدروس اىتماما بالغا ألهنا أرادت أف تنصبغ احلالة االجتماعية يف 

الكويت باذلوية احلسينية حىت ال تكوف حكرا على الفن العراقي ، وبالفعل 
شلن أقمن رلالس العزاء للحسُت من ادلؤمنات زبرج يف مدرستها العديدات 

 الشهيد )ع( يف شرؽ الببلد وغرهبا.

األحداث اليت اجتاحت ادلنطقة ؛ األليمة منها والسارة  عاصرت احلاجة صبيع
، ومل تقف منها موقف ادلتفرج بل كانت توثق كل حدث برأي شفوي منها 

 على ادلنرب أو موقف مدوف يف شعر أو نثر ، 

قضية انتصار الثورة اإلسبلمية عليها مرور الكراـ بل سجلت مثبل فلم سبر 
ت تتابع األحداث السياسية ألهنا خبربهتا  موقفها ادلشهور شعرا ونثرا ، وكان

كانت تعرؼ أف السياسة ىي اليت تصنع التاريخ وىو الذي تبحرت فيو طواؿ 
 ،عمرىا 

ومل تكن تقف عند حد ادلواالة أو ادلعاداة لؤلطراؼ ادلختلفة بل كانت تؤدي  
فرض األمر بادلعروؼ والنهي عن ادلنكر خاصة يف ملف القضية العراقية، واليت 

ارت ىاجسا ذلا يطاردىا ليبل وهنارا ، فلم ذبنب عن رثاء السيد زلمد باقر ص
الصدر قدس سره وأختو العلوية بنت اذلدى رضبها اهلل حىت يف أحلك 

الساعات اليت كاف فيها نظاـ البعث البائد يًتصد فيو للمؤمنُت ويطاردىم 
يف قلوب حىت يف البلداف اجملاورة . لقد عاشت قضية اإلسبلـ الذي يزىر 

مريديو واستنطقت حروفو وجسدتو بادلواقف الشجاعة ، ومل تًتكو مدفونا بُت 
 طيات الكتب ، 

مل تنفصل يوما عن إرادة األمة بل كانت كأحد أفرادىا الواعُت الذين هنضوا 
بادلسئولية العظيمة يف إحياء األمة تبث احلماسة يف القلوب وتدعو للصرب 

 وتنتظر الفرج.. 

مبلذا للمؤمنُت من أىل العراؽ الذين نزلت بفنائهم رزايا القمع كاف بيتها 
وادلطاردة والتشريد من قبل النظاـ الغابر، وكانت مشاعرىا جياشة ذباه 

 ادلعذبُت ، وكم ساندت قضاياىم بالقلب والقلم والكلمة.

 



 

 

 

 

 

 

 شراكة ومعونةالحاج ابو عبد هللا : 

عظيم امرأة" فإٍل على يقُت بأف وراء  كما يردد اجلميع مقولة "وراء كل رجل و 
كل امرأة عظيمة رجل ، وإف احلياة اليت توفرت لوالدّي كليهما كفيلة بصقل 

 شخصية كل منهما ، لقد امتاز والدي حفظو اهلل ورعاه بالنظاـ والدقة ،
ولعمري لو كاف للنظاـ ذبسيد لكاف والدي ،عرفتو منذ صغري حبزمو الشديد 

ي جديد ما مل تدرس عواقبو دراسة مستفيضة ، وقد ومعارضتو ادلسبقة أل
استلم مهمة اجلانب ادلادي من اجمللس احلسيٍت، وإصبلح األعطاؿ الفنية 

باإلضافة إىل تنظيم العملية العاـ وشراء ادلستلزمات اليومية ومراقبة الوضع 
يف ، يف أوقات ادلناسبات واليت تشهد زحاما منقطع النظَت صوصا خ، ادلرورية 

ت ؼللد أغلب الناس فيو إىل الراحة والنـو ، لكنو عند الشارع احملاذي وق
 للحسينية يشهد اختناقا مروريا، 

بل كاف يقـو بأعبائها بإخبلص مشهود ، مل تكن ىذه األمور مفروضة عليو 
واحتسابا لؤلجر والثواب اإلذلي، بدليل أنو كاف يوقت لرحبلتو ، تطوعا 

وف متواجدا أثناء ادلناسبات الدينية ادلهمة  السنوية خارج الببلد حبيث يك
 كشهري زلـر وصفر وليايل شهر رمضاف ادلبارؾ ، 

وإذا بثوهبا ، تذكر والدٌب أهنا رأت فيما يرى النائم أهنا هتم بدخوؿ حسينيتها 
معقود طرفو بطرؼ دشداشة والدي ، وتأويل الرؤيا يظهر شراكتهما ادلعنوية 

 ، باإلضافة إىل الثواب ادلًتتب عليها رؾ يف إصلاز أعماؿ اجمللس ادلبا

ودقتو الشديدة يف ، كانت والدٌب كثَتا ما سبتدح إخبلصو يف عملو وأمانتو    
، مبلحقة العيوب وإصبلحها وتنظيمو لكل ما لو عبلقة باجمللس احلسيٍت 

شلا جعل العمل الكلي للحسينية قريبا من ، وحرصو على تفقد األخطاء 
 مستوى الكماؿ ..

 

 

 

 

 

 



 

 

 ام عبد هللا = همة وعزٌمة 

أف اإلنساف يف طريق حياتو ال يستطيع ادلضي يف الفقيدة لقد وعت احلاجة 
تعاريج الدنيا إال بعـز وإصرار يستلهمهما من ضمَته احلي ومستعينا بالعـز 
واإلرادة اإلذلية ، فكلما خطا إىل الغاية خطوة دنت منو خطوات ، فليس 

واهلل كفيل باإليصاؿ إىل النتائج ، لقد أدركت الوالدة أـ عليو غَت السعي 
عبداهلل ىذه احلقيقة مبكرا ، فكانت إذا عزمت على أمر مل يوقفها شدتو 

وصعوبتو ألهنا على يقُت بأف اهلل سيتكفل بالبقية اجملهدة منو ، ولعمري إف  
كاف شيء ؽليز والدٌب عن سائر األمهات فهي ىذه اخلصلة اليت ترصبها 

 لشاعر بقولو:ا
 على قدر أىل العـز تأٌب العزائُم    وتأٌب على قدر الكراـ ادلكارـُ 

لقد كانت ترصبة حية وذبسيدا فّذا لعنواف أىل العـز ، بل كانت علتها تفوؽ 
علم الشباب يف شعلة نشاطهم وأوج حيويتهم ، مل تكن عظامها الواىنة 

حها وصبلبتها ، وقد علم وظهرىا الذي أحدبو ادلرض ليقفا عائقُت أماـ طمو 
اهلل منها ذلك العـز ادلتُت مسبقا فكفاىا الكثَت من التعثر والًتدد بتسديده 

 وتوفيقو عز وجل . 
ولقد سئلت يوما : لو مل يقدر لك رؤية آثار السنُت وذباعيد الشيخوخة على 

زلياؾ وبدنك ىل كنت ستعلمُت أنك بلغت الثمانُت ؟ كانت هتز رأسها 

قوؿ : كم من أمر أعـز على فعلو وأرى بُت جنيب نشاطا للقياـ بو بالنفي ، وت
 ..ٍب دلا أتوجو إليو باحلركة أدرؾ أنٍت مل أعد تلك ادلرأة القوية 

 

 حٌاتها االجتماعٌة 

ودماثة اخللق واحلياء ، وقد أصبحت عرفت خدغلة الفتاة الصغَتة باذلدوء 
فيما بعد سيدة اجتماعية من الطراز األوؿ ؛ كاف منزذلا زلط األفئدة ومهوى 

القلوب ، فاذلاتف ال يكف رنينو للسؤاؿ عنها ، وجرس الباب يقرع على 
 مدار اليـو مرات عديدة ، وكانت ال تفتأ تستقبل زائريها وترحب بضيوفها . 

س يتوافدوف على منزلنا حىت يف غَت أوقات الزيارة ومل اعتدت على رؤية النا
يزعجها ذلك أبدا بل كنت أجد يف قلبها متسعا ذلمـو الناس وحاجاهتم ، 

على الرغم من إتقاهنا فن احلديث وتناوؿ أطرافو يف كل األحواؿ ، إال إهنا مل و 
طل تكن شلن ػلب كثرة الكبلـ من غَت طائل وال ىي شلن يشارؾ يف اللغو البا

فيو طرفة أو نادرة أو مصلحة ،  بل كانت سبسك عنو أو تدير وجهتو إىل ما
وكثَتا ما تنشغل بالقراءة أو اخلياطة إذا طالت الزيارة عن احلد ادلألوؼ ، 

فأجدىا تشرؾ ضيفتها فيما تقرأ وتسمعها طرفا منو ، أو سبد ذلا بشيء من 
 .  قطع القماش أو اخليوط اليت ربتاج إىل تشذيب وترتيب



كانت ذات شخصية جذابة ، استطاعت أف سبلك ادلشاعر حبنوىا وحدهبا    
على ذوي احلاجات ، وسبكنت أف ذبمع حوذلا سلتلف األطياؼ العمرية من 

فالفتيات أيضا كاف ذلن نصيب من اىتمامها فضبل عن الشابات النساء ؛ 
لس يف  واألمهات ، وسبكنت برحابة صدرىا ورجاحة عقلها أف تكوف زين اجمل
النادرة ، كل مكاف تطأه ، كاف حديثها مليئا بالقصص واألمثاؿ واحلكايات 

كانت تتحدث  جالسها ادللل لتنوع موضوعاهتا، ماومل يكن ليطرأ على من 
بل كاف جليسها يأنس بقرهبا إذ يفيد من خربهتا يف احلياة ، عن علو أو رفعة 

تلك اخلصاؿ ادلميزة  لتعدد ادلواقف اليت تستعرضها ، ولثراء عقليتها .
أكسبتها ادلهابة واالحًتاـ لدى األخريات ، وكاف لتواضعها وأدهبا اجلم دورا 

فعاال يف سبيز شخصيتها ، أضف إىل ذلك كلو بساطة يف غَت ابتذاؿ ، 
وصراحة يف غَت امتهاف ، جعبلىا تتقن فن زلادثة اجلماىَت ولفت أنظارىم 

 وأمساعهم . 

  رمانٌتٌن ابإٌد ما تنمسك

 يكن ديدهنا الزينة والبهرجة يف رلتمع عرفت أغلب أوساطو االجتماعية مل
باالىتماـ بادلظاىر ادلزخرفة ، وكانت سبيل دائما إىل البساطة يف اذلنداـ 

والثياب ، سألتها مرة : ال أراؾ تتزينُت بأساور الذىب )وكانت تلك الزينة 
 فهل من سبب؟تعد من ضرورات رلتمع النساء يف فًتة من الزمن( 

إف من كاف دأبو رمانتُت ابإيد ما تنمسك " "فاقتضبت إجابتها قائلة : "
احلديث عن أىل البيت عليهم السبلـ فبل أقل أف يوافق مظهره لقولو". لقد  

كانت حبق مثاال للعفوية والبساطة فاكتسبت جراء ذلك حب الناس 
تعقيدات والتكلف واستقطبت بتواضعها قلوهبم ، ىذه البساطة البعيدة عن ال

 اتسمت هبا يف معاملتها لآلخرين فحسب ،

 

 رحالت الحج والعمرة وزٌارة العتبات المقدسة

اعتادت الفقيدة على تأدية فريضة احلج كل عاـ ذلفة منها للقاء اهلل واحلضور 
يف ضيافتو من جهة ، وشوقا منها ألنفاس اإلماـ ادلهدي صاحب الزماف من 

تعلم يقينا أف نسمات مكة ادلكرمة مضمخة بعبق جهة أخرى ألهنا كانت 
 أرغلو عجل اهلل فرجو ، وألنو ال ؼللو منو موسم احلج،

وعلى الرغم من التحاقها باحلمبلت ادلختصة كإحدى احلاجات إال أهنا     
كانت تبذؿ ما تستطيع يف اجملاؿ الديٍت وتقرأ رللسا حسينيا أو اثنُت عند 

 دينة ادلنورة، رلاورهتا لقرب النيب )ص( بادل

لكنها بعد أف حاؿ بينها وبُت ىذه الفريضة احملببة إىل قلبها وىن عظامها   
خاصة يف السنوات األخَتة من  -وضعف أعضائها عن احلركة احلرة السريعة 



ارتأت أف تتوجو إىل قرب احلسُت عليو السبلـ لتقضي يف حضرتو  -عمرىا 
 ليلة عرفة ويومها..

ؿ من وجداهنا الكثَت من االشتياؽ ولوعة الفراؽ  وطوؿ ىذا القرب الذي نا  
احلنُت يف الفًتة اليت حرمت فيها ىي واآلخروف من ادلؤمنُت من زيارتو ..وقد 
سطرت أشجاهنا وحنينها يف قصائدىا اليت تضمنها ديواف الكرامة احلسينية ، 

فكتبت تقوؿ سلاطبة اإلماـ علي بن موسى الرضا )ع( الذي دأبت على 
 رتو طواؿ فًتة انقطاعها عن زيارة اإلمامُت أمَت ادلؤمنُت واحلسُت )ع( :زيا

 الشوؽ حث الراحلو   سيدي من ابعيد اجينو      

 لوػػيرد مسرور ذل زورؾ       ػوعودتنا اللي ي

 بلؿ ادلشكلوػػة الزاير         ػلػػما ترد طلب

 ربلوػافراؽ وادي ك ومشكلتنو تدري بيها        

 ذا اليطوؿػع البتوؿ       اذلجر ىػابضلسيدي 

 وب اجلرػلو      حسُت نلتف َل ضرػلوػضّمد اقل

 ربؾ معتنُتػب حزين       جينو القػوهنتف ابقل

 

 

 ام عبد هللا : حٌاتها الخاصة 

  محبة ألخوتهاابنة بارة بوالدٌها 

تضافرت الًتبية ادلميزة اليت القتها الفقيدة واىتماـ والديها وأسرهتا يف خلق 
روح االحساس بادلسئولية ، فكاف نتاج ذلك أف كانت القضية احلسينية ىي 
القضية األوىل ببل منازع يف حياة الراحلة ، وقد شعرت بأهنا مدينة ألولئك 

لة ذلم يف حيلتهم ، وكثَتة صبيعا دلا وصلت إليو يف هناياهتا ، لذا كانت واص
كانت ابنة بارة بوالديها يف حياهتما وبعد موهتما ؛ الدعاء ذلم بعد وفاهتم...  

فلم تًتؾ صبلة بر الوالدين الواردة يف مفاتيح اجلناف ، وكثَتا ما هتديهما صاحل 
وخاصة والدهتا ، فتغيَت رلرى حياهتا على النحو الذي ذكرنا كاف أعماذلا ،

ا باإلعجاب ، وحرصها على برىا بوالدهتا بعد وفاهتا ناجم عن بالفعل جدير 
قد ذكرت يل أهنا دلا كانت سبرض والدهتا إثر ..! ف حادثة عجيبة حصلت 

وعكة أدلت هبا وألزمتها فراش ادلنية طلبت منها شربة من ادلاء ، تقوؿ والدٌب :  
غت كنت أضبل طفلي الصغَت عندما طلبت أمي قدحا من ادلاء بعد أف فر 

للوصوؿ إىل  (احلوشفناء )ة يف الغرفة  فاضطررت لقطع قنينة ادلاء ادلوجود
ادلطبخ ٍب عدت وأنا أىروؿ حاملة كأس ادلاء ، وعندما قربتو من فيها ، قالت 

" شربت ؽلو" فدخل يف روعي أف أمي أنبتٍت لتأخري يف جلب ادلاء وأهنا 



الزىراء)ع( " ٍب  واجدة علي فقالت يل مؤكدة " شربت ؽلو ، سقتٍت عميت
 أغمضت عينيها وأسلمت روحها لبارئها آمنة مطمئنة.. 

 امكم تراهً سدرة مظللتنا بظلها 

كما كانت أختا زلبة ألخويها وأسرتيهما وسبثل ذلك يف اىتمامها بصلتهم 
وكثَتا ما كاف يردد علينا وحرصها على اجتماعها هبم خاصة يف األعياد، 

 االكرب ) ابو عباس ( : " أمكم تراىي سدرة تظللنا بظلها " .   اخلاؿ

وقد ذكرت يل  ويف شهر واحد ، وقد نعي إليها خرب وفاتيهما يف سنة واحدة،
أف وفاة أخيها الكبَت زلمد )أبو عباس( تزامن مع أياـ االحتبلؿ البغيض 

ُت مل يًتكوا لدولة الكويت ،إذ كاف يلقى الرعاية الطبية على أيدي أطياء كويتي
لكنو  مهمتهم اإلنسانية ربت أشد الضغوط و تنكروا يف زي عماؿ النظافة ،

ودلا كانت ادلوارد شحيحة إباف الغزو ، فإهنا سلمت أسلم روحو إىل خالقو 
ع كبَتة من القماش ادلوكلُت باجلنازة كفنها اخلاص ادلكوف من برد ؽلاٍل وقط

ثة أخيها كانت ملفوفة بالربدة فوجئت أثناء التشييع أف جوقد األبيض ، 
اليمانية فقط حبيث يرى الرائي أف اجلسد مل يلف كما غلب بالقماش األبيض 

رجل آخر مل نازة جب، ودلا عاتبت ادلسئولُت ، قيل ذلا :"لقد أٌب إىل ادلغيسل 
لو فقسم الكفن الذي كاف حبوزتنا على رجلُت فكاف  يكن أىلو ؽللكوف كفناً 

  ..جراف ال أجر واحد" لك يا أـ عبداهلل أ

 الخٌاطة 

 يكن استخداـ اإلبرة واخليط متاحا لطفلة الرابعة من العمر ، إذ كانت مل
اخلشية من خطرىا ىو الدافع وادلربر الوحيد للمنع ، لكن الصغَتة خدغلة  

فتنحت طرفو لتجعلو مدببا ٍب توثق بو اخليط يف ، كانت تأخذ عود الثقاب 
وزبيط بو قصاصات القماش لتصنع منها دمية صبيلة من القطن ، طرفو اآلخر 

، تزينها خبيوط الصوؼ األسود وباألزرار ادللونة ، وقد لفت انتباه والدهتا 
صنيعها ، فإف ادلنع مل يولد احلرماف بل على النقيض منو أنتج فكرة مبتكرة يف 

العمل إيذانا من اإلفادة من ادلوارد ادلسموح هبا وادلتوفرة ، وكاف إسباـ ىذا 
 ربت إشراؼ ومراقبة . ، والدهتا بالسماح ذلا باستخداـ اإلبرة واخليط 

وبالفعل وجدت احلاجة زكية أف ابنتها هتوى اخلياطة وصناعة ادلبلبس وتزيينها 
، فلجأت إىل نسوة من العائلة عرفن دبهارهتن يف فن التفصيل واخلياطة 

 وسها يف اخلياطة ادلنزلية .والتطريز ، وبعثت بابنتها لتأخذ أوؿ در 

أهنا تعلمت أصوؿ اخلياطة والتطريز والتيل يف بيت )السيد عمر( تذكر والدٌب 
وصارت بذلك توكل إليها مهمة خياطة ادلبلبس ألفراد العائلة صبيعهم من 

والكبار والصغار ، فكانت تركن إىل مكنة اخلياطة منذ ، الذكور واإلناث 
الليل ، فكفيت بذلك من أعماؿ التنظيف وحىت أواخر  بواكَت الصباح

 والطبخ اليت كانت توزع مهامها على نسوة األسرة ، 



يظهر ، ورابطة مودة أسطورية ، فتكونت بينها وبُت ادلكنة عبلقة ضبيمة 
بإىداء ، ويف تشجيعها على تعلم فنوف اخلياطة  ،آثارىا يف طيات كبلمها 

كنات اخلياطة يف بداية حياهتن الزوجات الصغَتات حديثات العهد بالزواج م
الزوجية، وربمست لتعلم تفصيل أنواع ادلوديبلت من الثياب وكاف لنباىتها 

وجودة أدائها الدور األكرب يف نوعية إنتاجها ، وطورت معرفتها هبذا اللوف من 
الفنوف لتتجاوزه إىل خياطة فساتُت األفراح و صنع الستائر وتنجيد ادلفروشات 

رغم والوسائد ، وكاف بيتنا بشكل عاـ ينم عن دلسات فنية  وتطريز ادلفارش
و ظلت ىواية اخلياطة ترافقها بنتاً و أّماً و جّدة ، حيث   قلة ادلوارد آنذاؾ .

كانت زبيط فساتُت أفراح بناهتا و ذبّهز قطع مبلبس مطرزة ألحفادىا األوائل 
سنوات و يف  . و تظل غرفة اجللوس يف بيتها شاىدًة على فّنها . فمنذ بضع

أوؿ زيارة ذلا لكرببلء بعد انقطاع سنُت ، لفت نظرىا قماش منقوش اشًتت 
منو كمية تكفي لتنجيد قطع أثاث اجللوس ، و مل ؽلنعها ظهرىا احملٍت 
ورجبلىا ادلتأدلتاف من إكماؿ التنجيد ، بل وصنعت بعض الكماليات 

ف ذبديداً لتجميل القطع و أضافت بعض اللمسات اليت أضفت على ادلكا
 صبيبلً و بسيطاً يف آف واحد .

 

 المطبخ 

إف احلديث عن اخلياطة أو القراءة يف حياة احلاجة الوالدة ال يعٍت أهنا أغفلت 
جانب ادلطبخ بل كانت ذبيد فنوف الطهي ، وألهنا تتمتع حبب التعلم 

واالستزادة من كل جديد الذي غلعل ادلرء ال يقف عند حد ، فإهنا إذا 
بصنف من الطعاـ يهدى إليها تسأؿ عن كيفية ربضَته وتعد منو  أعجبت 

كميات وفَتة توزعها على صبيع أفراد أسرهتا ، وال أنسى أنٍت دخلت يوما 
مطبخها زائرة ذلا وإذا ىي تتفقد الفرف منحنية على كرسي ذلا وىذا بعد 

، بلوغها الثمانُت من العمر ، وقد أعدت أربعة عشر كعكة من احلجم الكبَت 
اثنتُت  وعندما عاتبتها على ىذا اجلهد الذي لن ذبٍت من ورائو غَت قضمة أو

 ، كانت ذبيب  : أو أشعل الفرف إلنضاج رلرد كعكة واحدة ؟! 

و حىت آخر فًتة من عمرىا كانت ربرص على صنع األكبلت احملببة ألبنائها 
دلرض ، الـ ابالرغم من انشغاالهتا و آكعك من ىريس و زللبية و  و أحفادىا

و كثَتاً ما كانت تكتب الوصفات و توّزعها على بناهتا و حفيداهتا و 
 القريبات منها.

 

 

 

 سحابة صٌف



كانت األخبار األولية اليت تناقلها الناس تنذر بوقوع الشر برغم التصرػلات 
الرمسية اليت حاولت هتوين الوضع احمللي ادلقًتف بأطماع العراؽ ، ومل سبض 

ادلوافق األوؿ من أغسطس ، ساعات على انقضاء يـو العاشر من احملـر 
قية دبعدات ـ حىت مسع الناس أف ما ًب تناقلو من وجود حشود عرآٜٜٔ

عسكرية متجهة حلدود الكويت ليست سوى سحابة صيف وأف األمور يف 
 اذباه االنفراج، 

وغط اجلميع يف نـو عميق مطمئنُت لسبلمة العواقب ، وكذلك أغمضت 
ها أعماؿ يـو عاشوراء ومسئولياتو اجلساـ توقد أعياحلاجة أـ عبد اهلل جفنيها 

ادلروحيات العراقية ونداءات لتصحو فجر الثاٍل من أغسطس على أصوات 
 الضباط من دوريات الشرطة بالتزاـ البيوت وعدـ اخلروج إىل الشوارع . 

كاف الوضع الراىن ؽلثل صاعقة شليتة ألفراد الشعب اآلمن الذي فوجئ 
بدخوؿ قوات غازية دوف سابق إنذار أو حىت مناورات قتالية مع أفراد اجليش 

ادلرحومة أهنا قالت "ترى سحابة الصيف  الكوييت ، وكاف أوؿ تعليق للحاجة
 مطرت مطر ثقيل ". 

تذكر والدٌب أف يـو احلادي عشر من احملـر مل غلر كما ىو معهود لو يف كل 
سنة إذ كاف احلضور للمجلس يف الثانية بعد الظهر ؽلثل خرقا لقانوف منع 
اهبا التجوؿ الذي فرضو العراقيوف على السكاف اآلمنُت فأغلقت احلسينية أبو 

حىت إشعار آخر ، ولـز الناس بيوهتم خشية وقوع أي مكروه أو نذير شر ، 
بينما عاث الطغاة العراقيوف الفساد يف أرجاء الكويت واليت مشلت السلب 

 والنهب وإشعاؿ احلرائق اليت جعلت الوطن احلبيب أشبو دبدينة أشباح ، 

أقلتها إحدى  وقد وصفت يل الفقيدة حاؿ الكويت إثر الغزو العراقي وقد
سيارات األجرة وىي تنظر عرب النافذة إىل الشوارع اليت أفسدىا العراقيوف 

بوضع ادلتاريس احلربية والدبابات ادلقاتلة والدوريات اليت نصبت على رأس كل 
 شارع لتفتيش اذلويات ، 

تقوؿ والدٌب :مل أسبالك نفسي من البكاء عندما نظرت إىل بلدي احلبيب  
ء القساة الطغاة إىل خراب ، وجدت زجاج ادلعارض كيف أحالو ىؤال

التجارية مهشما واجلنود مشغولوف حبمل ادلسروقات لبيعها يف العراؽ بسعر 
زىيد،ومل تكن ادلدارس وادلستشفيات دبنأى عن عمليات السرقة بل مشلت كل 
شيء بعد أف أبيحت عمليات السلب والنهب وصارت كويتنا فريسة مدماة 

 للغوؿ العاٌب.

كانت قوانُت احلظر دبنع التجواؿ ملزمة ألفراد الشعب يف أغلب األوقات ، 
فًتتب عليو أف لـز الناس البيوت ومل يغادروىا إال لضرورة طارئة، فاجتمع 

األىل ربت سقف البيت الواحد وتولدت عاطفة متينة شدت أواصره 
 وأحكمت عراه، 



العجن واخلبز ،  وتقاسم األفراد مهاـ الطبخ والتنظيف وكاف نصيب أمي
وصارت ىذه ادلهمة اليومية أشبو بوظيفة تؤديها باجتهاد لتوفَت أكرب كمية 
شلكنة من أقراص اخلبز الذي يتم توزيعو على البيوت اجملاورة ، تقوؿ والدٌب 

"لقد عشنا طواؿ األشهر السبعة إباف الغزو العراقي مؤملُت لرضبة اهلل ، 
 وبنجاة بلدنا من أيدي الطامعُت ، 

فلئن كاف القتل والتعذيب ومطاردة الثوار مفاجئا لشرائح كبَتة يف اجملتمع 
ننا كنا نعلم يقينا من ىو صداـ حسُت وكيف تعامل مع أبناء فإ، الكوييت 

شعبو واألكراد واجلارة إيراف ، ولذا مل يكن غريبا عليو صنعو اإلجرامي يف 
  "احلبيب وطننا

بو حسن( فقد كانت أأخي ىاٍل ) قهالكن يظهر أف والدٌب كاف أشد ما يقل
ترى خروجو النشط من البيت مع بداية منتصف الليل وعودتو  قبل الفجر 

بقليل ، وكانت ال تبوح لو دبا يعًتيها من القلق أثناء مهماتو السرية ، وكأهنا 
احًتمت رغبتو يف إبداء رفضو للوجود العراقي بأي شكل من أشكاؿ ادلقاومة 

عندما أقبل بعد فجر إحدى  صرخة االملنفسها من  ، لكنها مل تتمالك
الليايل متكئا على عصاه وقد لفت إحدى رجليو جببَتة عليها آثار الدماء،  

ومل يكشف ذلا أبدا عن ستار تلك الليلة الغامضة فكاف جوابو ادلقتضب ذلا" 
 شي بسيط ؽلو ال زبافُت" غَت كاؼ دلخاوفها أف تقر وهتدأ ،

يما بعد أنو تأخر تلك الليلة ألنو كاف يبحث عن لكنها علمت منو ف  
 !! طبيب ؼلرج رصاصة غائرة يف رجلو دوف علم ادلستشفيات الرمسية ..

و بعد ىذه احلادثة أحلت على ابنها أف يأخذىا معو خوفاً عليو من إجراـ 
 زبانية صداـ اللعُت ، و قد استجاب ذلا بضع مرات . 

يف فًتة منع " ابو حسن " روت الفقيدة أهنا كانت زبرج برفقة ابنها ىاٍل 
التجوؿ مساًء ، حيث كاف ينقل السبلح ألفراد ادلقاومة فيضعو ربت مقعدىا 
حىت إذا مّروا دبراكز التفتيش اليت كانت تسمى آنذاؾ بنقاط السيطرة ال يشك 

 اجلنود بوجود أي سبلح .

وكانت البهجة بعودة احلياة الطبيعية ال وشهدت الكويت فرحة التحرير 
وفتحت احلسينية أبواهبا لتقـو بأعبائها الرسالية ، وكانت ليايل شهر توصف ، 

رمضاف ادلبارؾ تشهد ذكرى وفاة أمَت ادلؤمنُت علي بن أيب طالب عليو 
 السبلـ وليلة القدر، 

 وقد اعتادت احلاجة أف توزع وجبة الطعاـ للسحور ، وفكرت مليا كيف
ؽلكن ترتيب األمور مع تعقيد الوضع الراىن يف الببلد وإغبلؽ أكثر احملاؿ 
التجارية وادلطاعم وعربت عن سبنيها لتوفيق من اهلل بتوزيع ما يناسب مقاـ 

 ادلناسبة ،



وإذا بكبش صغَت يهدى للمأًب فدعت جبزار يذحبو ويسلخو ويقطع حلمو ٍب  
وكانت تلك الفًتة تشهد –ـو طلبت أف يؤتى دبولد لتشغيل مكنة فـر اللح

وًب فـر اللحم وأعدت منو أقراصا للكباب فتم قليها  -انقطاعا تاما للكهرباء
وصنعت خبزا وأمرت حبزمة كبَتة من اخلضروات) البقدونس( وًب حشو اخلبز 

بالكباب واخلضرة ووزعت الوجبات على احلاضرات ونالت استحساهنن فضبل 
 يقا إذليا يف هتيئة الظروؼ وإعداد ادلسببات..عن رضا الوالدة ، وكاف حبق توف

 

 

 

 

 

 الوضع الصحً

 برزت أوىل مشاكلها الصحية وىي ال تزاؿ يف العقد الثالث من العمر ،
الداء الذي الزمها فًتة طويلة من عمرىا  يوظلت قرحة ادلعدة واالثٌت عشر ى

من النساء لكنها غَت ذلك كانت تتمتع بصحة عامة شلتازة مقارنة بقريناهتا ، 
، 

وكانت زبضع نفسها لربنامج ضبية لتفادي زيادة السكر أو الكوليسًتوؿ أو 
الضغط ،لكنها مع مرور السنُت دبا ضبلتو ذلا من مفاجآت على الصعيد 

مع ذلك و  لقلق واآلالـ ،الشخصي أو العاـ جعلها ترزح ربت وطأة القهر وا
بالوعد اإلذلي ألوليائو  الضغط مل تيأس من رضبة اهلل وبقيت عيناىا معلقتُت

   ادلؤمنُت..

لطادلا أهنكت جسدىا ادلتعب الذي مل يعد بإمكانو رلاراة روحها الفتية 
النشطة ، فكانت رحلتها مع األطباء وادلستشفيات طويلة شاقة ، لكنها مل 
 تشتك يوما بل كاف لساهنا ذلجا حبمد اهلل والثناء عليو على نعمائو كلها ،

أدركت  تعبف يعبث يف جسدىا ادلدلشرط الطبيب أ ماحبالس وعندما قررت
مامها ليايل من اآلالـ ادلربحة اليت عليها أف تتحملها صابرة وأف وراء رحلة أف أ

ادلعاناة تلك البد ستأٌب حلظة الراحة ، لكنها اكتشفت أف ما يدعيو األطباء 
ا من ربسن احلالة ليس سوى تدرج غَت ملحوظ أصبل يف صحتها العامة وأهن

 مل تلق فائدة من عمليات الظهر والركبتُت..

مل يكن يومها العادي  وبرغم كل اإلجهاد اجلسدي فإهنا مل تلـز السرير ، بل
ؽلر ببل خطة مدروسة : إذ كانت ربرص على أف تأخذ قسطها من النـو يف 
ساعات الليل األوىل لتنتبو بعد منتصف الليل بقليل لتحييو بالصبلة والذكر 



، وكانت ىذه الساعات سبدىا بقوة ال مثيل ذلا يف ساعات النهار والدعاء 
 اليت تقضيها بالقراءة ونظم الشعر وإعداد احملاضرات ، 

ومل يكن ؽلنعها انشغاذلا الدائم بالدفًت والقلم من استقباؿ الزائرين والًتحيب 
بل كانت تتوجو  ىدؼ هبم والرد على أسئلتهم ،إذ مل تكن تقضي وقتا ببل

خياطة الثياب وإعداد الطعاـ يف كثَت من األحياف عندما تشح شاعريتها إىل 
عن النظم ، أو غلدب خاطرىا عن إعداد اخلطب ، أو ينضب حربىا عن 

 "  الكتابة .

 

 

 

 

ًّ مصائب  "    " ُصبت عل

 قاؿ تعاىل :"وجعلناىم أئمة دلا صربوا وكانوا بآياتنا موقنُت" 

وكانت من ادلؤمنُت ادلسّلمُت بقضاء اهلل ، ومل  عرفتها عنوانا للصرب واجللد ،
رض أخي ادلفاجئ دلكاف قد  تكن لتعًتض على ما جرى وفقا إلرادة اهلل ،و 

وقعا كالطامة على كما تصنع ريح الزمهرير بزىر الروض والذي أودى حبياتو  
 ، إذ كاف فقدىا إياه قد سلبها آخر أمل ذلا يف احلياة الوادعة اذلانئة ،  هاقلب

نت قد رأيت فيما يرى النائم قبل مرض أخي أنٍت أزور بيت اهلل احلراـ وك
وأدلس حائطو اخلارجي وأتصفح لونو الرمادي الرخامي وأنا أسَت حبذائو ، 

وانتهى يب ادلسَت عند حائط مبلصق لبيت اهلل لكنو مبٍت من الرخاـ الزىري 
ا شاسلا لقصر وقد أعجبٍت ضياء لونو وصفاء زىريتو فرفعت بصري ألرى بنيان

عظيم ، فتمتمت بقويل دلن ىذا البيت اجملاور لبيت اهلل يا ترى ؟ فسمعت 
  !!..والدتك ..ىاتفا يقوؿ : ىذا بيت

عندما أفقت من نومي مل أكشف ألمي حقيقة رؤياي ولكٍت أسررت يف 
من أحداث  كاف ألمي ىذا ادلقاـ السامي ؟ ترى ما الذي سيجدّ نفسي : مل  

خرب إصابة ) أبو حسن (  اوعندما رفع إليه ؟ادلنزلة  لكتَتفعها إىل ف
فًتة –، لقد قضت والدٌب الشهور األربعة علمت تأويل رؤياي  بالسرطاف

ومل تسكن على أحر من اجلمر وأقسى من الشوؾ ، مل يقر قرارىا -مرضو
؛ إذ التزمت بصنوؼ الدعاء وألواف من الذكر روحها وال ىدأ ذلا خاطر

لزيارة مقاـ اإلماـ علي بن موسى الرضا )ع( وىي  والصلوات ، وتوجهت
 عادلة غَت معلمة دبقامو الرفيع عند اهلل ، 



بالبحث عن  احثيث ومل تنزو للببلء بل قرنت إىل طوؿ رجائها برضبة اهلل عمبل
وكانت نعم األمة يف الطلب والرجاء ، فلم تيأس من ، وسائل للطب البديل 

يقوؿ "إنو ال ييأس من روح اهلل إال القـو رضبة اهلل ، وكاف لساف حاذلا 
 ..الكافروف"

قضت الليايل الطويلة ربت السماء ، تركع وتسجد وتطيل القنوت ، تدمع 
لكن  عينها وينكسر فؤادىا لكنها ال تأمل غَت اخلَت وال ترجو غَت الشفاء ..

 وعرفتوكاف ادلوت ىو الدواء الوحيد لعلتو ، قضاء اهلل جار يف سللوقاتو ، 
أهنا مطالبة بتسليم األمانة اليت قدمت ذلا قبل أربعة وأربعُت عاما ...فكاف 

 التسليم ادلطلق واخلضوع التاـ  ، 

كانت حبق مثاؿ الصرب فنعي إليها خرب وفاتو صباح يـو اجلمعة ، أخَتا و 
هلل ناصيتها وذبسيدا لو ، مل ذبزع رغم طمعها يف بقائو ، لكنها أسلمت 

، ومسح على قلبها األولياء وحرارة الفقد على قلوهبم وتذكرت ابتبلءات ..
فساعدىا ذلك على الصرب اجلميل . وأنشدت يف رثاء باهلل عزائهم حسن 

 فقيدىا احلبيب تقوؿ...

 غمضت العُت يبٍت وىّلت ادموعي    صرخت ابإمسك الغايل وكثر روعي 
  دايػػناديت ييمو وما مسعت ان ػػوعي   قليب طاح مٍت ولزمتو اضل

 

                           =============                                                                                                                         
 ُت ونشدة اسكينوػتذكرت احلس  ػػػو ابعينو     عزّاٍل أخوؾ اودمعت

 فايعمج راح كاؿ اذلا وكسر يل اق ع لينو   ػي ما رجػػيبويو وين عم
 

                          ============= 
 و كلها نزلت دـػشفت جبدؾ ييم  افالك صدمٍت اذلم  ػمن جيتك اتش

 زف واشتد علي بلواي ػػدـ   دوىٍّت احلػلي اهتػػذيج الساع يبٍت حي
 

                        ============== 
 ده   الطشت مًتوس من دمو وقطع جبدهػػمن مستو جع تذكرت احلسن

 ؼلويو بالطشت نزلت جبدتك ىاي ده  ػػواجت ليو العقيلو زينب اتنش
 

                         =============== 
 ُت ػػػسػػػُت   ناديت ابرفيع الصوت آػلمن شيعوا نعشك كل احملب

 ما شربت ادلاي اميػػقت ادلوت ظو ُت  ػيل ال تكفػثلث تياـ ال تغس
 زه ملفوفوللمخيم رجع جبنػػػػا    ػػجاد واطفوفو شرد ذىٍت لبو الس 

 روح يا ملفاي ػػػػيشبّيب يبعد ال  ارخو زينب وملهوفو  ػػػطلعت ص
                    ================ 

 
 ج وتدريٍتػػػػػرثيت ابٍت قبل ابن    ذريٍت ػػيبنت ادلصطفى موالٌب ع

 رب موالٌب ىذا ادوايػػػمّديٍت ابص   افيٍت  ػػػػوالصرب جزلروقة قلب 



                    ================ 
 

 لي الكرار موالنوػػػػواحبيدر ع فى وشانو  ػػػموالٌب اجباه ادلصط
 ايػػابرجواكم واهلل ما ؼليب ارج  اٍل يرضبو الباري ابرضوانو ػػػى

                      =============== 
 

لقد ُعرفت يف أوساط الناس بالصرب، فقد كساىا إؽلاهنا حلة ضافية من الوقار 
واالتزاف عند الشدائد ، بل إهنا اتشحت بالصرب وازبذتو جلبابا عندما أملّ هبا 

، الذي ىد ركنها وأقض مضجعها ، وألهنا يف موقع  ىذا ادلصاب اجللل
ادلسئولية والتبليغ عن أىل البيت )ع( فإنو مل يصدر عنها ما يزلزؿ جبل إؽلاهنا 
 أو يشّل إرادهتا ، بل عكفت على العبادة اليت وجدت فيها ضالتها ادلنشودة .

وىو يف بيتنا ملتقى األىل واألقرباء ، وفرحة الصغار والكبار  وحل يـو العيد ،
، اعتاد الكل على احلضور بعد صبلة الظهرين للمعايدة على الوالد والوالدة 

)حجي وحجية( ،ٍب توزع العيادي وتفرش األمسطة ويقدـ الطعاـ وذبتمع 
 العائلة وتلتقط الصور التذكارية يف فرح وسرور ظاىرين ،

د الذي أقبل بعد وفاة أخي ادلرحـو جّللو اذلدوء وخّيم عليو إال أف العي 
الصمت ، إذ رأيت والدٌب منسحبة من اجملموعة إىل غرفتها دوف أف يبلحظ 

اختفاءىا ادلفاجئ أحد، ودلا تبعتها وجدت مقلتيها دامعتُت ونظرت إيل 

ىامسة " بس ىاٍل مو موجود"..كاف أليب حسن حضور قوي يف قلب 
 كن مصاهبا بفقده ىينا أبدا..احلاجة ومل ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 العبادة وإحٌاء اللٌل

وقد اعتادت على أف زبتلي للصبلة والتعقيبات والنوافل ،  والدٌب  عرفتُ 
كانت ربمل مصبلىا لتعتلي درجات تؤدي لسطح ادلنزؿ وتقضي فًتة ادلغرب 

إذ  ٍب تأوي إىل فراشها مساء لتنتبو لورد ما بعد منتصف الليل  ربت السماء ،
كانت توقت ادلنبو على الواحدة والنصف وتكوف ىذه الفًتة حىت شروؽ 

 ة وقراءة القرآف ، الشمس رلاال للدعاء والصبل



على االستيقاظ عند الثالثة يف ىذه الفًتة علمنا ضلن األبناء  لدائموحضورىا ا
فجرا لتأدية بعض الفروض الدراسية أو الستحضار احملفوظ من آيات القرآف 

لقد تعلمنا منها أف ما ػلفظ يف فًتة السحر والفجر ال ؽلحوه شيء الكرَل،
،وقد ىيأت ذاهتا إلقامة الليل فهي تقسم ساعاتو يف الصبلة والتسبيح 

 والدعاء ، 

ٍب تنتقل  هبدوء شديد مرتدية ثوب الصبلة األبيض وبيدىا مسبحتها لتوقظ 
س عنده وسبسح النائمُت منا وأحيانا يستغرؽ إيقاظها لبعضنا دقائق فتجل

بيدىا على رأسو وتقرأ بعض ما ربفظ من الدعاء وتعقب عليو بقوذلا " ياهلل 
وكاف ىدوؤىا وطوؿ صربىا ىو ما يدفعنا للقياـ ألداء الصبلة إذ  يا ؽلو صبلة" 

 .. كنت أعلم أهنا لن تفارؽ سريري إذا مل أستجب لندائها

دي أحد عشر ركعة يف اىتمامها بصبلة الليل كاف ملفتا لنا وذلك لكوهنا تؤ 
ثبلث ساعات ،إذ كانت ربرص على قراءة األدعية ادلأثورة بُت الركعات 

ادلقبل بدليل أف  يف الليل عوف للعبد على ربمل يومو،وتذكر يل أف الصبلة 
الذي  لنسبة للحسُت )ع(كانت ادلدد الرباٍل ادلتمثل يف الصربباليلة عاشوراء 

حضر كرببلء يف وصف اإلماـ  صب على اإلماـ )ع( وقد نقل أحد من
قط قد قُِتَل ولده وأىل بيتو وصحبو اربط  ما رأيت مكثوراً  (:"احلسُت )ع

 ". جأشاً منو وال امضى جناناً وال اجرأ مقدماً 

–كانت توصي بأعماؿ كتاب مفاتيح اجلناف يف كل مناسبة ، سواء لنا  
كيفية الصبلة النافلة خاصة أو لرواد احلسينية عامة ، فتذكر  -أبناءىا وأقرباءىا

وشعباف ، كما كانت تزود احلاضرات  شهري رجبواألعماؿ ادلستحبة ل
بأوراؽ مصورة عن مفاتيح اجلناف ألعماؿ ذي القعدة وذي احلجة واحملـر 

مبالغة منها يف تذكَت اآلخرين بأداء النوافل ، وكنت أشعر أف والدٌب مصداؽ 
أحسنو" بل ويشجعوف اآلخرين قولو تعاىل" الذين يسمعوف القوؿ فيتبعوف 

من نسخ  واتتعقيبات الصلالليل و  صبلةوقد أعدت لنا كتيبا ل ، على اتباعو
يدىا ٍب صورتو وغلفتو بشكل لطيف ووزعتو على ادلقربُت، كل ذلك حثا منها 

  . والنوافل ضائدة وعدـ التكاسل عن أداء الفر دلن حوذلا بالتوجو للعبا

 

 قلمها األدبً

اهلل ذات إحساس مرىف ، طادلا دمعت عيناىا لذكر طفل كانت رضبها 
احلسُت )ع( أو لضلع الزىراء )ع( أو لوداع زينب )ع( وقد ترصبت ذلك 

اإلحساس وتلك ادلشاعر الفياضة يف ديواهنا الكرامة احلسينية الذي أسبت منو 
عشرة أجزاء ) اجلزء العاشر ربت الطبع( بقصائد متنوعة تفيض حزنا ومواساة 

البيت عليهم السبلـ ، وكم كاف ذلا طرفة أو حكاية أو أثر أو مديح أو آلؿ 
 رثاء يهتز لو القلب فتبتل ادلآقي اىتياجا ؛ طربا أو أدلا.



تشرفت ، كتابة اجلزء األوؿ من ديواف الكرامة احلسينية الفقيدة  بعد أف أسبت 
( قد قدـ برؤيا كرؽلة ، فقد رأت يف عامل اخلياؿ أف اإلماـ احلسُت بن علي )ع

وبيده الشريفة كتاهبا ادلطبوع ، قائبل : اطليب شبن ىذا الديواف ، فأجابت على 
استحياء : أريد فكاؾ رقبيت من النار ، فبدرت منو التفاتة علمت منها 

تتواىل جزءا بعد جزء ، ومل من الديواف القبوؿ..وأخذت األجزاء األخرى 
 ألحزاف أىل البيت )ع( .تنفك قرػلتها عن التفجر لوعة وأدلا مشاطرة 

على دفًت صغَت تدوف فيو ما منحنية كثَتا ما سبسك بقلمها وتطرؽ برأسها 
تنتظم شعرا رقيقا ، وأحيانا غليش بصدرىا ، فتسيل عباراهتا رقراقة سلسة 

جفاؼ قلمها ،  غلدب ظلَتىا الشعري ، فأراىا تتململ كالسقيم وتشكو إيلّ 
خذي قسطا من الراحة لعلك تنجزين فأقوؿ :ػلدث ىذا كثَتا يا أمي ، 

القصيدة فيما بعد..فإذا تركت القلم انشغلت بكتاب تتصفح أوراقو ،أو ثوب 
 تصلح خياطتو ، أو طعاـ تنتظر إناه..

ودلا وجدت أف القراءة احلسينية أصبحت الشغل الشاغل لشرػلة كبَتة من 
أف ذبعل -بطلب من الكثَتين-احلسيٍت ، قررتالنساء ادلهتمات بادلنرب 

يف متناوؿ اجلميع ، فإذا بسلسلة ) من  من زلاضراهتا الشخصيةسلزوهنا ادلنربي 
حساف صبهور اجملالس ة احلسينية ( تظهر للنور وتبلقي استوحي الكرام

 ،  احلسينية

التقت حبسن ابن أخي ادلرحـو )ىاٍل( يف أحد  وقبل فًتة وجيزة من وفاهتا
واقع االلكًتونية وأهنا تعد اليـو بديبل منافسا وشرح ذلا أعلية ادللقاءات العائلة 

للكتب ادلطبوعة ، واقًتح عليها تصميم موقع خاص هبا تنشر عليو مدوناهتا 
  ،ويتابع الناس آخر أخبارىا على شاشات أجهزهتميف الشعر والنثر ، 

ة، وأعجبت احلاجة بالفكرة يووقع االختيار على اسم موقع الكرامة احلسين
قصائد الشعرية اليت  ربققت على أرض الواقع التقٍت ، فإذا بالوسرعاف ما 

تها يف جزء مستقل ) اجلزء العاشر من الديواف( تتصدر عكانت تنوي طبا
 يف فًتة قصَتة..منو شاشة الكمبيوتر على ادلوقع ادلذكور فاستفاد الكثَتوف 

 النهاٌة المحتومة

ة البداية والنهاية يكوف على ىذه الدنيا بدأت احلياة ومنها تنتهي وبُت نقط
العمر الذي نسأؿ عنو ، نسأؿ عن تفاصيلو اليت غرقنا فيها ، وشعابو اليت 
قطعناىا دلعرفة حقيقتنا ، نسأؿ عن حصيلتنا اليت صبعناىا وبعناء أوصلناىا 

 إىل ذلك اليـو ادلهوؿ والغاية ادلهيبة..العمر ىو ذاؾ ادلسئوؿ عنو ، 

نفسها مسارا لتسلكو بُت تلكما البداية وقد اختطت احلاجة الفقيدة ل  
لرحلتها األخروية والنهاية ، واختارت طريقها دبلء إرادهتا ببل شك إهنا أعدت 

منذ البداية ، إذ دأبت خبلؿ سٍت عمرىا احلافلة بادلواقف واإلصلازات أف توثق 
 عبلقتها بوجو اهلل على األرض زلمد وآلو األطهار عليهم السبلـ ، 



نا لسَتهتم ومذكرة بآثارىم وسائرة على درهبم وحاملة دلشعل فكانت ترصبا
تو االشريفة ، وىل يكوف للمرء يف حي أنوارىم على مر سبعُت عاما من حياهتا

اخلالدة تلك غَت رصيده الذي قدمو يف دنياه ؟ أما قاؿ النيب صلى اهلل عليو 
 وآلو :"كما ربيوف سبوتوف وكما سبوتوف تبعثوف" ؟ 

لقد علمت احلاجة ىذه احلقيقة ووعتها منذ بداياهتا األوىل حيث كانت طفلة 
تصيخ بسمعها لذكر النيب )ص( وآلو األطهار وتلتقط كلمات الوالء لعلي 
وفاطمة )ع( من فم والدىا ، وحىت حلظات حياهتا األخَتة حيث كانت 

اإلماـ ادلنتظر تًتًل بأبيات الرثاء يف حق وىي  االثنُتتعتلي أعواد ادلنرب عصر 
 )عجل اهلل فرجو الشريف(:

 مىت عن فؤاد الصب يُكشف للكربِ 
 ع الرحبِ ػػفقد ضػاؽ ذرعا بالببل واس

 
 تعاطت من الست اجلػهات يُد الببل  

 ػا فبل يوـٌ حبل طيػُب الشربِ علينػػ
 

 ػبلـ مع األسى  فحىت مىت ىذا الظػػ
 يدومػػاف واحلزف ادلقيم فػرى قليب

 
 ر إليك تكّحلت ػاشَخصنا بأبصػػ

 ػرب من نياح ومن ندببأمياؿ كػػ
 

 ُض تنتضي ػأما آف من أغمػادىا البي
 ور بٍت حربػػوتُغمد ضربػػا يف ضل

 
 دعو جربئيل مبشرا  ػا آف يػأمػػ

 ػنا والشمس تبدو من الغرببقائمػػ
تلك كانت أبيات الشعر اليت أنشدهتا الراحلة احلاجة تصور فيها األمل الذي 

القلوب من الببلء الفادح الذي أناخ هبا واحلزف الذي خيم عليها ، يعتصر 
وتندب فيها اإلماـ احلجة بن احلسن )عج( للظهور وتغيَت وجو البشرية 
ادلظلم، تلك األبيات تصدرت موضوع : الرحلة إىل الدار اآلخرة ،وطبيعة 

قائق االستعدادات الروحانية لئلنساف ليتهيأ للقاء اهلل ،مضت يف حديثها د
معدودات لكنها مل زبتمو كما خططت لو ، وإظلا توىل ذلك ادلوىل القدير 
الذي شاء أف ؼلتم ذاؾ احلديث بسفر حقيقي إليو فنزلت أعواد ادلنرب مستندة 

 إىل السواعد ادلمدودة إليها لتبدأ رحلة النهاية.

يف رللسها األخَت، كانت مبتسمة و ىادئة كعادهتا ، ذبلس يف وقار على   
سي ُوضع ذلا جبانب ادلنرب ، إذ مل تعد تقوى رجبلىا على اجللوس يف كر 

مقاعد منخفضة . كسائر أياـ االثنُت ، تستقبل رّواد رللسها من ساعات 
 الظهر ، تسأؿ ىذه عن أحواذلا و تداعب ىذه و تستمع لتلك . 



وقبل أف يستهل اجمللس كانت قد وّزعت األدوار على القارئات و رتّبت 
تروي إحداىن أنو كاف لوجو احلاجة يف ذلك اليـو ىالٌة نورانية قوية  أمورىن .

تفوؽ كل األياـ السابقة ، و أف تعبَتات وجو احلاجة الفقيدة كانت تشَت إىل 
رضا و اطمئناف غَت مسبوقُت ، و كانت االبتسامة ال تفارؽ وجهها حىت 

 أثناء نزوؿ دمعاهتا بكاًء على مصاب أيب عبد اهلل احلسُت . 

وحاف موعد " اخلرب " و ىو عبارة عن احملاضرة اليت تلقيها احلاجة ، صعدت 
درجات ادلنرب وعيوف زلبيها ترافقها داعيًة ذلا ، و صدحت بػ "صلى اهلل عليك 

 يا أبا عبد اهلل " ، حيث كانت آخر بداية تطلقها حنجرهتا يف عامل الدنيا . 

، شرعت تقرأ فهّيجت مشاعر وكانت ادلقدمة ىي ندبة دلوالنا صاحب الزماف 
احلضور و علت أصوات البكاء . أثارت انتباه مرتادي اجمللس بإطالتها يف 
ادلقدمة ، فأـ عبد اهلل يف الفًتة األخَتة كانت متعبة و كانت تّدخر قّوة صوهتا 
لقراءة ادلصيبة يف ختاـ خربىا . ٍب بدأت زلاضرهتا يف الرحلة األخروية ، وبعد 

من على  هادث ما مل يكن يف احلسباف ، جلطة دماغ باغتتدقائق معدودة ح
 منربىا و ىي تقّدـ فروض الوالء و تويف بعهودىا احلسينية . 

وألهنا " خدغلة " فهي مل تكًتث لؤلمل و صمدت و شرعت تكمل ما 
إال أف مظاىر التعب كانت بادية للعياف كأشد ما تكوف !! ، فهزت ابتدأتو ، 

..أف هتدأ وتًتؾ بأف ترتاح و تتوقف إليهايتوسلن  ىرعنقلوب احملبات ذلا و 

مل تستجب لتلك النداءات و كاف جواهبا  أهنا إال ادلنرب ..أف يكمل غَتىا ..
 ! " .. بعد يف صبلتها الوحيدة " مل أكمل اواضح

حلظات مرت كساعات ليل أسود سليف ، مل تستطع اجللطة فيها أف تسيطر 
خر حلظة كاف علها أف "تكمل " ... مسَتة على تفانيها يف عشقها .. آل

عظيمة لن زبتمها خدغلة بدوف هناية ... لكن مقاومتها اهنارت حينما 
شاىدت دموع اخلوؼ يف عيوف قريباهتا و حينما مسعت عهودًا صرػلة 

ت زماـ أرخباإلكماؿ . يف تلك اللحظة األليمة ، أيقنت أنو ما من هناية..!  
 تلفتت يف قلق..ٍب ..و ..نظرت نظرة شجن و ..يديها و أفلتت أوراقها 

 صمتت خدغلة !

إذ رأيتها واصبة تنظر  تلقيت خرب إعيائها ونقلها إىل ادلستشفى كادلصعوقة ،
ببل باصرة وتقلب عينيها بُت احلضور يف صمت سليف ، كانت اجللطة قوية 

ـ النازؼ يف ادلخ قد غطى أغلب اخلبليا ادلسئولة عن أجهزة اإلدراؾ ؛ والد
وأخذت دبجامع القلوب البصر والنطق واحلركة ، التف حوذلا األىل واألقرباء 

ت ذلا فامتؤل رواؽ ادلستشفى قسم العناية ادلركزة بكل احملبُت ، وأجري
 مل يكن ذلا القدرة على اللبث بيننا بوعيهاو ئة الفحوصات يف رتابة بطي

 وغابت عن الوعي..،فأعطيت سلدرا 



للجميع، مل نكن حينها بوضع  رحلة ادلستشفى يف حد ذاهتا رضبة كانت
يسمح لنا أف نفقد الوالدة على وجو السرعة ، فصدمة ادلفاجأة وحدىا كانت  

كفيلة بنزؼ ادلآقي كمدا وأسفا ،وكاف قرار العملية جريئا ربدوه ادلغامرة 
على  ،وظلت اآلماؿ تتطلع كل يـو أف تفيق احلاجة من غيبوبتها ، وترددت

ادلسامع عشرات القصص حلاالت شلاثلة أفاؽ أصحاهبا بعد أياـ أو بعد 
وعلى الرغم من صعوبة ادلوقف  ،،سنوات..أسابيع أو بعد شهور أو بعد 

  مريضة إال أف اجلمبع كاف متفائبل..وحرج الوضع الصحي لل

كانت احلاجة قبل ىذه احلادثة تذكر ادلوت كثَتا و هتّيء من حوذلا لذلك  
ـو وتوصيهم دبجلسها احلسيٍت . وما أكثر ما أعلنت رغبتها يف العيش حىت الي

 ظهور القائم أو ادلوت دونو أو يف دربو . 

وقد ذبّلى الكـر اإلذلي البل زلدود  يف االستجابة لدعوهتا.. إذ كاف آخر 
عمل قامت بو ىو من خَت الصاحلات ،  فهي فوؽ منربىا تؤدي رسالتها يف 

دب إماـ زماهنا و أجداده الكراـ فحّقت ذلا الرضبة اليت وعد دار الدنيا و تن
 األئمة هبا " رحم اهلل من أحيا أمرنا " .  

اهلل تدعو أف ال تطوؿ أياـ مرضها و أف ال تلـز  و كثَتاً ما كانت أـ عبد
سرير ادلستشفى يف أيامها األخَتة ، وقد استجيبت ذلا تلك الدعوة أيضا فلم 

ظهر الرضبة اإلذلية حملّبيها إذ خففت ىذه ذبّلت فيها م ةقليل سبكث غَت أياـ

األياـ من الصدمة برحيل الفقيدة ...قد سّخر اهلل سبحانو و تعاىل ذلا أطباء 
 مؤمنُت حرصوا على خدمتها و قّدموا ذلا الرعاية الطيبة ، 

كانت الفقيدة كثَتاً ما تطلب من أحفادىا أف يدرسوا الطب و تقوؿ  و قد
فقد  بالفعلمرضنا " .. و  إذاذلم " كفانا مهندسُت .. نريد طبيباً يشرؼ علينا 

ما ندر ، و ىكذا كاف حاؿ بناهتا  إالال تًتكها كطبيبة   الزمتها حفيدهتا
 ، ..يبة لوحدىا أبداً ،فلم ُتًتؾ احلب إليهاالبلٌب تناوبن يف احلضور وحفيداهتا 

 و ىل يقوى القلب على ترؾ خدغلة ؟! 

والغريب حقا رلهولية ادلوت..! ىذا ادلوت حىت لو يبدو قريبا ماثبل للعياف  
 بكل الغيبيات يظل احلي متشبثا باألمل حىت تتقطع أسبابو..بل يظل متشبثا

يت ال رلاؿ ..وال تزوؿ رابطة احلي باألمل حىت اللحظات األخَتة احلامسة وال
 فيها لغَت ادلوت أف يسيطر على ادلوقف.. 

اهلل وىي تتلفظ بآخر كلماهتا  ذي زاد من غرابة الوضع أف احلاجة أـ عبدوال
أجريت لو عملية و  بلغ حد ادلوت على ادلنرب كانت ربكي حكاية رجل

ادلبلئكة ودخلت التنفس الصناعي ٍب غادرت روحو إىل السماء حيث القت 
لكنو مل يلبث أف انتزع من نعيمو لَتى نفسو على سريره زلاطا رياض اجلنة 

وكانت إجابة الدعاء أسرع  بالدعاء لو ليعود إليهم ..بأحبابو الذين توجهوا هلل
 !! شلا زبيلو ..



يتوقع أف  –إال من ندر  -وقد سيطر علينا مثل ىذا األمل ، فكاف الكثَت منا
بل وأبدى ثلة من األطباء  عدودات،تتماثل الوالدة احلبيبة للشفاء يف أياـ م

وكانت ىذه القناعة ادلؤملة أملو يف شفائها رغم معرفتو دبدى صعوبة حالتها . 
ما جعلنا  لرضبة اهلل ىي الزاد الذي ضبلناه معنا يوميا من وإىل ادلستشفى ، ىي

ننسى علومنا ومشاغلنا لتنحصر يف لقائنا  -ضلن أبناءىا وأحفادىا وزوجها–
ا كل يـو لنحـو حوؿ رأسها ، نكلمها ونسرد عشرات الذكريات ادلتجدد هب

احملببة إىل نفسها ، ونقرأ ذلا آيات من القرآف وأجزاء من أوراد الليل والنهار شلا  
كانت تأنس بو يف أياـ صحتها ،وظلسح جبينها وأطرافها دباء زمـز ، وكم 

 التففنا حوذلا نتحادث ونتسامر لنسمعها طرفا من أخبارنا..

ر ذلك كلو دوف أف تظهر أي تطور ملحوظ أو استجابة خفيفة ، وكاف م
 ذلك إيذانا باالستعداد دلا ىو أعظم ..

 

 

 

 

 

 

 اللحظات األخٌرة

ال تدؿ األصوات العامة عادة على ادلعاٍل ، وإظلا قد ترتبط هبا ارتباطا شرطيا 
األجهزة اليت ثبتها  حدوثها يف وقت واحد . كانت أللفة بينها أو لتزامن

، بعضها يدؿ رتيبة عالية  أصواتاألطباء يف الغرفة ادلخصصة ألمي تبث 
 التنفس والبعض اآلخر يصدر صفَتا على نبض القلب وضغط الدـ وحالة

دقيق مثبت يف عنقها ، وآخر ًب تثبيتو  أنبوبلقرب انتهاء الدواء ادلوصل إىل 
 يف يدىا . 

إثرىا كانت احلالة التشخيصية العامة لوالدٌب غيبوبة أو سكتة دماغية ظلت 
طرػلة السرير طواؿ ستة عشر يوما بلياليها ، وكنا نتناوب يف السهر عندىا 

ليبل . عندما قدمت يف الصباح وجدت أخيت جالسة بالقرب منها تتلو آيات 
 ، اقًتبت منها مقبلة جبينها : القرآف الكرَل 

اليـو ؽلو؟"ألنٍت مسعت أف آخر ما يفقده ابن آدـ ىو مسعو ،  ج"شلون-
 سألت أخيت عن حالة أمي ، فأجابت:

أما احلرارة فبعدىا  ٓٛ|ٓٗٔوالضغط  ٙٓٔ"احلمد هلل ... النبض -
 وما نزلت وإىل احلُت كمادات الثلج عليها" ٜٖمرتفعة ، وصلت 

جسد مسجى ىل ىذا كل ما تبقى من والدٌب ..؟ نبض وضغط وحرارة !! و 
 تقلبو األيدي بُت الساعات حىت ال تتوـر أجنابو !! 



حارت يف مقليت دمعة عندما سبحت يف وجهها الذي اختفت مبلزلو 
اكتسى اجلسد ادلمدد ،فاألنابيب الببلستيكية تعيث فيو تورما وجفافا 

وقد أكسبها جبللة  اعتلى جبينها عصابة خضراء بالغطاء األبيض بينما
ك بأهنا تغط يف نـو عميق ، ئغياهبا عن الوعي ، فمرآىا ينب رغمب ونورانية 

ليس  ؟لكن أين تكمن تلك الروح العظيمة اليت ما عرفت يوما الكلل وادللل 
ىذا شأنك يا أمي ، ألٍل مذ عرفتك ما استعذبت النـو وال الراحة ، كاف 

دأبك العمل ادلضٍت وعلك ما تنجزين يف الساعات والدقائق ، وشغلك 
ل إعداد الدروس ادلنربية ، وإسباـ سلسلة من وحي الكرامة احلسينية ، الشاغ

على  وبُت الفينة واألخرى كانت قصائد بطوالت كرببلء تنساب من قلبك
 فًتؾ الندي ..على صفحات د سلسالسانك فيجري هبا قلمك 

كاف حلمك الوردي الذي داعب أجفانك رؤية صاحب الراية اخلضراء وىو 
ىا قد مرت ستة عشر يوما  بُت ادلنتظرين لفرج ظهوره...ينشرىا على احمل

وكانت ليلة البارحة ىي آخر ليلة قضيتها بصحبتك، قرأت لك ، بلياليها 
فيها شطرا من أوراد مفاتيح اجلناف اليت كنت تأنسُت هبا يف أياـ صحتك ، 

رأيتك فيها مسجاة على سريرؾ ، مغمضة العينُت وانتابتٍت حلظات شفافة 
بينما افًتشت أنا أرض الغرفة أسجل بعيٍت كل ما من شأنو أف يبقى طريا يف 

ذاكرٌب ، صور وأصوات ورائحة ومشاعر ، ومل يدر يف خلدي أهنا ستكوف 
عد الليلة األخَتة ، فودعتك يف الصباح الباكر مطمئنة إىل عودة لقائي بك ب

حسب االتفاؽ أف تبقى معك فًتة  عليها دـو أخيت اليت كافالظهر إثر ق
الصباح ، كانت ادلكادلات اذلاتفية من األخوات ادلؤمنات ال تنقطع للسؤاؿ 

 عن صحة احلاجة أـ عبد اهلل:
؟-  شلوف احلجية اليـو
 احلمد هلل ..على نفس احلالة ، واهلل كرَل -

أفسح لنا الفرصة للبقاء  ، وألنوهلل ألنو ال ػلمد على مكروه سواه  احلمد
معها أطوؿ وقت شلكن ، نقلبها بأيدينا ، وظلسح جبينها ونرطب شفتيها 

ونبلل أطرافها دباء قرئت عليو آيات بينات من القرآف الكرَل . وظلت 
 ادلكادلات اذلاتفية مستمرة الواحدة تلو األخرى ، حىت رف اذلاتف أخَتا ..

 .ألو...حاويل توصلُت ادلستشفى احلُت-
 خَت ؟؟-
 الوالدة تعبانة.. -
 كانت زينة ...شصار؟؟؟  -
 إىي تعبا..... -

كثَتة وجلبة يف الغرفة ، وأعضاء اذليئة الطبية يتجمهروف حوؿ عالية  أصوات 
طنُت سرير والدٌب ، وزلاوالت التنفس الصناعي جارية على أشدىا ، و 

احملدقُت يف ودموع سخية من عيوف احملبُت األجهزة يدوي يف األمساع ..



الرواؽ ادلوصل إىل الغرفة ، ونشيج يعلو وقرآف يتلى ودعاء يقرأ ، وصلوات 
 ..ٍب ..تقاـ وعلهمات عاثرة ونظرات حائرة مبعثرة ىنا وىناؾ 

ؿ الغطاء ىدأت األجهزة وسكنت احلركة وأزيلت األنابيب الببلستيكية وأسد
اآلخر ، مطأطئُت ، وخرج األطباء واحدا تلو  وجو النوراٍلاألبيض على ال

 اذلامات إجبلال لرىبة ادلوقف معلنُت االستسبلـ للقضاء ، متمتمُت :
 عظم اهلل أجوركم -

انفرط العقد ادلنضود، وانسلت حباتو الواحدة تلو األخرى ، وانقطعت 
األنفاس األخَتة اليت هتدجت هبا روح والدٌب لتًتؾ اجلسد جثة ىامدة 

  وتتسامى لتبلقي الرفيق األعلى ..
كل األحياء مذىولُت ، قد يعاند الواحد غريب ىذا ادلوت ، يقف أمامو  

ويكابر أماـ ظروفو الصعبة يف احلياة ، قد يصرخ ويشتكي ، قد يتذمر لكنو 
عندما ربل ساعة ادلوت ال غلد غَت االستسبلـ ، وكأنو قد طبع يف خريطتو 

دبتناوؿ يده ألف النهاية ليست  الذىنية أف ال جدوى من الغضب واالعًتاض
 . اجلبار وإظلا بيد خالقو

، احلق الذي قد تضيع دالئلو أحيانا وقد تشتبو إنو احلق ..احلق وكفى 
، ىذا اجلسد غَت أنو يتجسد يف ادلوت بأوضح داللة العقوؿ يف وجوده 

ادلمدد الذي كاف قبل ثواف أو دقائق أو ساعات أو أياـ يتفجر حياة وحركة 

بية والنشاط ويثَت يف الدنيا جلبة وصخبا ، ىاىو ، تدب يف أوصالو االنسيا
 اآلف رلرد جثة ال زبتلف كثَتا عن عامل اجلمادات ..

ال زلت أذكر يف اآلونة األخَتة عند رلالسيت ذلا وحديثي معها والدقائق 
والشهر ، عند تلبييت  واألسبوعالقليلة اليت مكثت فيها بقرهبا خبلؿ اليـو 

سوؽ ادلركزي ، ال زلت أذكر مناجاٌب لنفسي لقضاء إحدى حاجاهتا يف ال
وىي مسًتسلة يف حديثها وأنا أمعن النظر يف تقاطيع وجهها وزلياىا ادلبتسم 

وضيائها اجمللل بادلهابة ، أحدث نفسي وال أجرأ أف أبوح ذلا دبا يعتلج يف 
بعد عمر –صدري من رغبيت احلثيثة يف رؤييت ذلا يف ادلناـ عندما تنتقل 

العامل اآلخر ، وأف تكوف ىذه الرؤيا حديثا مفصبل عن كل ما إىل  -طويل
تشاىده حلظة بلحظة وخطوة خبطوة ..وإف كاف الزماف وادلكاف كبلعلا 

 عدمُت يف ذلك العامل.!!
، وحيثما رافقنا جسد الراحلة حيثما حل ، بالعيوف الدامعة والقلوب الواذلة 

اـ يف مقربة الصليبيخات سبت انتقل وجهنا وجوىنا شطره ، ودلا استقر بو ادلق
عملية الغسل والتكفُت والصبلة يف موقف مهيب حضره ثلة من احملبُت ، 

واجتمع الرأي على أف يكوف زلل مواراة الفقيدة الغالية الصعيد الطاىر 
للغري يف النجف األشرؼ  ..وسبت اإلجراءات البلزمة للسفر إىل العراؽ برّا 

حراء ظهر اخلميس ليصل بعد ساعات إىل ، وانطلق موكب اجلنازة يشق الص
ادلرقد ادلطهر حلامي الشريعة أيب عبد اهلل احلسُت بن علي )ع( وضبل اجلثماف 



ليطاؼ بو حوؿ ادلرقد يف العتبة احلسينية ٍب العتبة العباسية ، وأقيمت صبلة 
الصبح لينتقل ادلوكب بعدىا ميمما ضلو صاحب القبة البيضاء أمَت ادلؤمنُت 

 ، ادلرسلُت علي بن أيب طالب  ووصي سيد
ىنا ويف ىذا ادلوقف بالذات انتبهنا اىل ما بلغنا حوؿ كلمة نقلت عن اية اهلل 

اصري العامل العارؼ حينما اوصينا من يلتمس من مساحتو الدعاء للفقيدة ن
اثناء فًتة مرضها ، قاؿ : " يدخلوف من ابواب متعددة " مل نفهم تلك 

اليـو الذي دخل النعش من باب ايب الفضل  ادلقولة أنذاؾ ، حىت ىذا
العباس ٍب باب سيد الشهداء ٍب باب امَت ادلؤمنُت ، لنراىا بشارة من عارؼ 

دبقاـ ربو بادلثوى الصاحل الذي الت اليو خادمة اؿ البيت .. لتكوف من 
 اولئك الذين ىم " مفتحة ذلم االبواب " ..اىل جناف رهبم ..

وؿ الضريح ٍب افًتش فناء ادلسجد ادلقاـ عند وضبل النعش ليطاؼ بو ح    
ادلرقد الطاىر وقد ربلقنا حوؿ اجلنازة ندعو بادلأثور من الدعاء والزيارة ، 

وجلسنا مطرقُت وضلن نًتؾ اجملاؿ للخياؿ أف يداعب األذىاف ؛ مل يكن غَت 
تراب الوصي )ع( زلط رحاؿ ادلسافرة اجلليلة اليت عاشت قرابة السبعُت عاما 

 تلهج بذكر علي أمَت ادلؤمنُت )ع( . وىي 
الذي أعيتو اآلالـ ، مل يكن غَته  ادلنهكمل يكن غَت ثراه مدفنا للجسد 

 ليستودع اجلثماف الشريف وىو الذي ال تضيع عنده الودائع..

ىل مقربة وادي السبلـ ـو اجلمعة نقلت اجلنازة إويف الثامنة من صباح ي
وحل الفراؽ األبدي.. خبلؿ تلك لدفن االتلقُت و بالغري ، وأجريت مراسيم 

الرحلة من الكويت إىل العراؽ كنت أتابع بنظري صندوؽ اجلنازة اجمللل 
اخللفي من السيارة ) اجليب( وأنا بالكساء األخضر أينما ثوى ؛ يف اجلزء 

أستشعر وجود روح والدٌب ترفرؼ حولو ومعو ، أمامو وخلفو حىت إذا حط 
عدت للدفن ، بدأت زباجلٍت أحاسيس متدافعة الصندوؽ قرب احلفرة اليت أ

 متضاربة ، 
ومع مساع التلقُت ..:" يا خدغلة ...اعلمي .. افهمي ..." قوي الشعور   

بوجود روح أمي وأهنا تودعنا الوداع األخَت ، أنزؿ اجلثماف إىل احلفرة ، 
، وبلل ووسد يف اللحد وكشف عن الوجو ، وأىيل الًتاب ..، وسوي القرب 

 اء وسكبت الدموع الغزيرة وانتهى كل شيء.. بادل
ًب كل ذلك على أيدي الشباب ادلؤمن بقضاء اهلل أما ضلن النسوة فجلسنا   

تمُت بآيات نفًتش أرض ادلقربة وننظر إىل مراسيم الدفن بتسليم مطلق متم
وىنيئا لك يا خادمة امَت ادلؤمنُت ىذا ادلثوى الصاحل عند   من الذكر ..

 سلطاف االرض ..
  

يء ..انتهى ادلسَت .. انتهت الرحلة اليت بدئت بصرخة انتهى كل ش   
الوالدة لتختم بنشيج الدموع ، وقفلنا راجعُت ، بعد أف ازبذ كل منا زللو يف 



ي لسيارة اجليب ظل السيارات ، كل قد علم مكانو، إال أف الفناء اخللف
فارغا من اجلنازة ..انسدلت من عيٍت الدموع ..لقد أحسست بالفقد 

العظيم ..يف ىذه اللحظة ..إذ كانت والدٌب معنا طواؿ الرحلة لكنها اآلف 
وقد استقر هبا ادلقاـ عند صاحب شربة الكوثر فقد أذف مؤذف الفراؽ 

 األليم.. 

إال -تيسَتا منها ألحبائها كعادهتا  -ومع أهنا مل تذكر يف وصيتها زلل دفنها 
أهنا قبل أف تعتلي ادلنرب يف االثنُت األخَت من حياهتا استبشرت خَتا وهتللت 

فرحا عندما ذكر ذلا أهنا ستزور موالىا إماـ ادلتقُت وأمَت ادلؤمنُت )ع( يف 
أهنا ستزوره زلمولة على األياـ القليلة ادلقبلة ، ...لكن ىل دار يف خلدىا 

تبكيها قلوب احملبُت وتذرؼ لفراقها دموع  ادلقلتُت يف تشييع مهيب اؼ األكت
 حزين ؟!..

أيتها الفقيدة الغالية ..ىا قد مر عاـ وسيتبعو آخر وما حسبت أننا نطيق 
فراقك ، فرحم اهلل ذلك الوجو ادلنَت وتلك احلنجرة القوية وذلك القلب الدافئ 

الشوكة ، رفع اهلل مقامك وصبع وتلك اجلوارح اليت سعيت هبا يف طريق ذات 
 بينك وبُت أوليائو األبرار إنو مسيع رليب 

 

 واحلمد هلل رب العادلُت                                         

 

 

 

 

 

 

 

 القسم الثانً
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 م عباس النمر أبقلم االستاذة 

 بسم اهلل الرضبن الرحيم 



صابع اليد .. ومن أمرات تعد على  إالـ عبد اهلل أ ةبلقيا االفاضلحظ أمل 
 ةوعب يف سطور .. كياف يفيض بالربكىذا القليل وجدت الكثَت الذي اليست

 .ويضج باحلياة الطيبة  ةويقطر بالعبودي
 ةىل العلم وادلعرفأس لال دبجإقارف رللسها أعرؼ .. والتي ةواالنساف بادلقارن

 ويزيد يف علمك منطقهم..، الذي يذكرؾ اهلل رؤيتهم 
ىل عامل الوىم إوالغلو وادلبالغة وذباوز الواقع غراؽ فة الوصف اإلآف كاف إ

ف الوصف يف ىذا ادلقاـ أ حلد وال الصدؽ لو قلتفما جانبت ا، واخلياؿ 
الواقع احلي الذي تلمسو بيدؾ وتراه ببصَتتك وربسو جبوارحك  ةغلمع لذ

 .فتجد الوىم حقيقة وادلثاؿ خارجي 
شلن عرؼ حاديث احملبُت وادلريدين من ادلدح والثناء أن ي ممسعوما طرؽ 

) اليت يشرحها االماـ اخلميٍت  ةتلقائيا الروايإىل ذىٍت  تبادرتالفقيدة الفاضلة 
ليٍت عن علي ابن بالسند ادلتصل اىل الك،  حديثربعوف يف كتابو األرض( 

 :  السبلـ ويب جعفر عليأابراىيم ... عن 
فبليوصف  ف اهلل عز وجل اليوصف وقاؿ يف كتابو وماقدروا اهلل حق قدرهإ" 

ف النيب اليوصف وكيف يوصف عبد أو ،  ال كاف اعظم من ذلكإبقدر 
رض كطاعتو يف السماء فقاؿ ما جب اهلل عز وجل وجعل طاعتو يف األاحت

طاعٍت ومن أطاع ىذا فقد أومن ، وا هتاكم الرسوؿ فخذوه وماهناكم عنو فانتأ
 ، عصاه فقد عصاٍل 

 نوصف وكيف يوصف قـو رفع اهلل عنهم الرجس وىو الشك نا الإو 
خاه فيصافحو فبليزاؿ اهلل ينظر اليهما أف ادلؤمن ليلقى إوادلؤمن اليوصف و 
 "   ات الورؽ عن الشجرحعن وجوىهما كما يتوالذنوب تتحات 

ف أوالشك ،  قصد بالببلغألغ يف ادلقصد و أبهنا ألنقلت الروايو على طوذلا    
 . وادلؤمن حلقة الوصل لبياف تعذر الوصف ةيف الربط بُت اهلل والنيب واالئم

 ـ عبد اهلل حياة ىي كالنص يف ىذا الوصل والربط أ ةمقاـ الفاضلويف 
ف كاف ادلعيار لتقييم الناس ىو اجملد االنساٍل والديٍت الذي يبنونو باختياىم إو 

 .دوف اجملد ادلوروث وادلستعار 
نرب وثقافتو رلدا بل وللم، سرتو ورلتمعو أف صاحبة الذكرى شلن بٌت لنفسو و إف

 ووصبيل هسس فيو من الذكر حلو أو ،  خروياأوجاىا دنيويا و 
وجيها باحلسُت يف  لٍت عندؾجعاللهم ادعاء " ةعرؼ كم كررت ادلرحومأ ال

رد بعض الدعاء ويستجيب بعضو ف اهلل اليأولكن الشك ، "  ةالدنيا واالخر 
 ىل العلم اليبعض اهلل يف صفقتو...أكـر من ذلك .. فكما يقوؿ أوىو 

ادلاؿ وال ادلقامات االخرى وحقا استجاب اهلل ذلا فالدنيا وجاىة اليقاس هبا 
 ..ذلك بُت يدي رهبا ف تبلغ أوحري 

، ؿ بيتو فتشد ذكراىا بذكره آنيب و وقاؼ اليت تربط بالاة باقية كاألفهنئا ذلا حي
 .. وشلات ىو عنب احلياة

 السبلـص ؿ زلمد آى كرؽلة لمن قم ادلقدسو ع                           
 

ام عباس                                                           
 النمر 

  

  بسم اهلل الرضبن الرحيم  



يا أيتها النفس ادلطمئنة ارجعي إىل ربك راضية مرضية فادخلي يف عبادي " 
 وادخلي جنيت" 

احلمد هلل الذي جعل جناتو مأوى ألرواح أوليائو ، ومرتعا لنفوس أحبائو  
وجامعة لشخوص أودائو ، والصبلة والسبلـ على سفن النجاة ، السادة 

 احلماة زلمد وآلو اذلداة صلوات اهلل عليهم أصبعُت 

فقيدة التشيع الغالية ..خادمة العًتة الطاىرة ..سبلـ على روحك الراضية ، 
بكل فخر وزلبة أقف أماـ زلياؾ الروحاٍل ، فاقبلي ىذه التأبينة ادلتواضعة 

،أيتها الطينة الطاىرة ادلمزوجة بنور الوالية ، وادلنغمسة يف ماء زلبة احلسُت 
ُت ، طوىب لك أيتها الزاكية صلوات اهلل عليهم أصبعوأىل بيتو ادلعصومُت 

الزاىدة ، العابدة ادلتهجدة ، قد كساؾ اهلل من نوره ىيبة ومن جبللو كرامة ، 
حبا وخدمة حملمد وآلو الطاىرين ، ػلار  ومن قربو عبادة وذكرا ، ومن فضلو

فيك العقل فكرا ويعجز اللساف يف فضلك ومقامك نطقا ، وتقف األقبلـ 
ؼ من أجبديتها وىي تصوغك عبارات تًتجم إجبلال حينما تنتفض احلرو 

معانيك ادللكوتية . خذيها سيدة النساء إليك ، غسليها بدمعك ادلدرار 
حنطيها بدـ الصدر الرؤوؼ ، كفنيها دبلفع الصرب ، وألقي عليها عباءة الوقار 
وصلي عليها صبلة العاشقُت واضبلي نعشها فوؽ ضلعيك ويديك الرحيمتُت 

يف كنف روحك ادلقدسة ..أيها السائروف يف خدمة  وتغمدي روحها سيدٌب

احلسُت )ع( وادلتقلبوف يف سلم الرقي ، القانطوف يف الفردوس األعلى ، يا من 
تستظلوف بفيء زلمد وآلو ىا قد جاءكم رديف ادلبلئكة صبوعا ػلملوف روح 

ضيفة سعيدة أفنت حياهتا يف خدمة الغريب الشهيد )ع( تزفها إىل قصور 
 بور فاستقبلوىا مهللُت ومكربين ..النور واحل

 ُت ػػاس وأـ البنػيازينب الطهر ويا فاطمة   يا أـ عب

 فأكرموا من جاءكم باحلسُت ة ضيفة  ػجاءتكم خدغل

محبة لك والمفجوعة ال                                         

 بفقدك 

 أم فهد(أنٌسة البغلً )\الحاجة                                    

 

 

 

 

 

 



منذ صغر سٍت كنت أذىب مع سيدات احلي إىل رللس أـ اخلَت السيدة 
خدغلة كـر احلسيٍت حبي الصوابر ، وقد شدٍل حديثها وأسلوب طرحها 

لقضايا وقصص وروايات أىل البيت عليهم السبلـ ومنذ ذلك الوقت أحببت 
الرائعة اليت كانت التواجد دائما ىناؾ لبلستفادة من تلك احملاضرات الدينية 

 تعرضها بأسلوهبا ادلميز . ومع مرور السنوات وحُت انتقل اجمللس إىل منطقة
الرميثية كنت أتابع تلك احملاضرات إىل أف أحسست بأهنا أصبحت دبثابة 

فأصبح التواصل  وصبعتنا احملبة الصديقة واألخت العزيزة فتولد بيننا ود وتآلف
وكانت صاحبة القلب الكبَت يف تواصلها معي ننا قائما بالسؤاؿ والصحبة ، يب

ومع بقية األخوات شلن واظنب على احلضور يف رللسها ، وكنت أشعر بشوؽ 
وكاتبة يف رحاب قضايا أىل البيت ، كما  وذلفة للتواجد معها ، كانت شاعرة 

كرست حياهتا للمنرب احلسيٍت فتخرج من مدرستها جيل حسيٍت ، وصارت 
الديٍت الكوييت إىل أف وافتها ادلنية وىي على ادلنرب أيضا  رمزا من رموز اجملتمع

، وبفقدىا نكوف قد خسرنا علما من أعبلـ ادلنرب احلسيٍت يف الكويت.رحم 
         اهلل الفقيدة وأسكنها فسيح جناتو 

         

مكٌة الحاجة ام محمد )                                       

 (  الحرز

  

،  وال ىي على علم بذلك  ومل نكن سهارأكاف ضباـ ادلوت يرفرؼ على 
عربة وَعربة ، لقد أبت إال أف تكمل رسالتها حىت آخر حلظة من كانت لنا 

حياهتا ، حيث حضرنا عصر اإلثنُت كالعادة وصعدت احلجية ادلنرب دلدة ربع 
ساعة تقريبا ٍب شاىدنا ما مل تعرب عنو أي زلاضرة ، تبينت قدرة اهلل وعظمتو 

ا وال حياة ال ؽللك لنفسو نفعا وال ضرا وال موتوأنو وخلق اإلنساف وضعفو 
وال نشورا ، شاىدنا بداية النهاية ذلا وضلن يف ذىوؿ ووجـو إذ رفع القلم 

وارتفع احلافظاف وكانت يف حلظات انتقلت من الدنيا إىل الربزخ إف صدؽ 
التعبَت ، ومن جهة أخرى كانت تأىب أف تنزؿ عن ادلنرب حىت تكمل موضوعها 

نا ضلن ادلستمعات ذلا ونزلت ألقت نظرة وداع لو ولكنها رضخت لؤلمر الواقع 
وجـو ، وكنت لخذت إىل ادلستشفى وسط غيمة الدىشة وادبساعدة بناهتا وأ
فعلمت خبطورة وضعها وصرت أستحضر ذكرياٌب معها يف أربرى أخبارىا 

الصغر حينما كنت أذىب مع والدٌب رضبها اهلل مشيا على األقداـ إىل 
إىل الرميثية انقطعت عن اجمللس حىت احلسينية يف الصوابر ، ودلا انتقل ادلأًب 

غَتنا مكاف إقامتنا ، وكاف يل موقف صغَت قد ال يعد شيئا مهما لكنٍت ال 
زلت أتذكره ألنو يدؿ على عظمتها وشفقتها بالصغار والكبار وىذا ادلوقف 

صادؼ مولد أحد األئمة الكراـ سبلـ اهلل عليهم أصبعُت وعلى جدىم رسوؿ 
ى خادمات احلسُت توزع احللويات فانطلقت اهلل )ص( حيث كانت إحد

ابنيت الصغَتة لتأخذ نصيبها من احللويات فابت أف تعطيها ، فإذا باحلجية 



احلنونة وىي على ادلنرب تقطع زلاضرهتا وتطلب من خادمة احلسُت أف تعطيها 
اللهم ال اعًتاض على أمرؾ ولكن من  وىو ما يدؿ على شفقتها بالصغار..،

هلل بعد تلك السنُت فقد اعتدنا على احلضور كل اثنُت يف أفراح لنا يا أـ عبدا
وأحزاف آؿ البيت )ع( ويف شهر رمضاف ، رضبك اهلل وإىل جنة اخللد مع من 

           واليت وإنا هلل وإنا إليو راجعوف.

 إحدى المؤمنات المحبات                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

مع إطبللة شهر زلـر احلراـ ومنذ ظهَتة اليـو األوؿ منو ، وما أف ينتهي بنا 
ادلطاؼ يف الطريق الدائري اخلامس وننعطف ؽلينا ، متجاوزين بضعة منازؿ 

أماـ ساحة ترابية اصطفت فيها سيارات غطت مًتاصة ، حىت صلد أنفسنا 
فيح ادللوف ،وىل ادلنطقة عن بكرة أبيها حىت بدت للناظر كأهنا قطعة من الص

ركاهبا وجهتهم حيث منزؿ ارتفع عن األرض بدورين لكنو انطلق إىل عناف 
السماء بفضل كلمات تذكر فيو ..فسما ادلبٌت بادلعٌت ، ىذا البيت هتوي إليو 

من صبيع مناطق الكويت ، جئن  أفئدة نسوة أتينو من كل حدب وصوب ..
ات حبرارة الشمس اليت تقرب إليو فرادى وزرافات ، ركبانا ومشاة ، غَت آهب

من اخلمسُت درجة مئوية يف منتصف هنار صيف الكويت ، األمر الذي 
يفسر خلو شوارعها من احلركة ، نلتفت ؽلنة ويسرة فبل نرى غَت منازؿ 

مؤصدة األبواب بينما تتوافد مئات السيدات والفتيات البلٌب ذبللن بثياب 
ب فيو احلركة حيث شرعت دفيت احلشمة والوقار على ذلك ادلنزؿ الذي تد

أبوابو اخلارجية على مصراعيها ، الكل بدا وكأنو على موعد ولقاء أبكر اجمليء 
إليو ، جاء اجلميع الستماع حديث السيدة الفاضلة خدغلة ، ذلك احلديث 
الذي يتميز بالصدؽ يف التعبَت ..فمن ىي خدغلة كـر ؟...لسنوات طويلة 

ة عن السيدة )أـ عبد اهلل( ، الكتابة عن مضت وأنا أربرؽ شوقا للكتاب
عن القضايا ادلفاىيم الصاحلة اليت استطاعت وجبدارة أف ذبسدىا .. الكتابة 

اليت تبنتها وعملت على طرحها من على ادلنرب يف وقت كاف احلديث عن 



تلك القضايا يعد عمبل زلظورا ..خدغلة كـر .. امرأة مل ربمل لقبا أكادؽليا  
تقلد منصبا إداريا ومل تتخذ من وسائل اإلعبلـ ادلتعددة أداة كما أهنا مل ت

ووسيلة لكسب األتباع وادلريدين ، وإظلا ازبذت من عقر دارىا منربا بنيت 
قوائمو من أعمدة العطاء والتضحية وادلثابرة ، فًتتقيو يـو االثنُت من كل 
ر من أسبوع على مدار السنة ويف شهري زلـر وصفر فضبل عن العشر األواخ
شهر رمضاف ادلبارؾ .. لتبث من خبللو الفكر األصيل والوعي ادلستنَت 

صدى صوهتا الشجي إىل أمساع نسوة ربلقن حوذلا لينهلن من ينبوع فينتقل 
احلكمة ادلتدفق مياىها من أرفف مكتبتها الزاخرة بأمهات الكتب شلا خلق 

ن النساء وعلى تيار فكري ملتـز أخذ يشق طريقو  وباطراد بُت قطاع كبَت م
مدى السبعُت عاما من العطاء واجلهاد وبناء الروح .. وىن العظم منها ومل 

كما اشتعل فكرا متجددا وقادا .. اضلٌت شيبا  هتن عزؽلتها يوما ..اشتعل رأسها 
ظهرىا خلدمة رلالس الذكر ومل ينحِن يوما للظلم ، فهي ربمل بُت جنبيها 

ا ذكرا وأيامها عطاًء فغدت سنوات روح الشباب وحيويتو ، ربولت أنفاسه
عمرىا الشريف نرباسا يضيء درب ادلؤمنات وظلوذجا حيا معاصرا نعيشو ونراه 

 .. سد لنا ما قرأناه ومسعناه عن الصفوة من النساء البلٌب سكّن التاريخ، ذبُ 

وأصمنا صمت صدى صوهتا  واليـو ..وبعد أف غاب عنا نورىا البهي ،
الشجي وحرمنا من النظر يف صبيل إشراقتها، غَت أٍل ال زلت أسًتؽ النظر إىل 

على أيامها اخلوايل ..أمنا العزيزة منزذلا العامر مع كل مرور وعبور ، وأترحم 

اللهم   ..العُت تدمع والقلب ػلزف وال نقوؿ إال " إنا هلل وإنا إليو راجعوف"
           ر اخللد كما صبعتنا هبا يف دار الدنيا..احشرنا معها يف دا

 أم عبد هللا )عواطف الغرٌب( ابنتك:                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يا اـ عبداهلل ماكو مثلج 



 يف الكويت وحده تشعر مثل اشعارج
 اشعارج جلل اهلل وجلل بيت رسوؿ اهلل 
 رضبة اهلل على امج وابوج ىم اللي ربوج

 ج الطيبُت وعلى اجمللس الكونتيووعلى ذريت
 احببج من صغر سنج 

 وعلى اليدخل ابيتج كأنو داخل اجلنو 
 يا اـ عبداهلل ماتدرين احنا اشكثر اضلبج 

 احنا وكل اىل الكويت وكل اليسمع ابإمسج
 النج خادمة احلسُت ذكر اهلل على السانج

 داَل دـو ما تفًتين 
 انيت زلمودة عند اهلل وعند زلمد رسوؿ اهلل 

 النًتجو شفاعتهم  وعند اىل البيت كلهم
 يشفعوجل واحنا اوياج وكل شيعي زلب اذلم

 يسكنج ريب اجلنو وتنالُت شفاعتهم 
 اذبلسُت مع الزىرا ومع خدغلة الكربى

 ألنج خادمو اذلم
 ترى ىذا اللي انا قلتو 

 ال رياء وال مسعة 
    ، ألف رضبو على روحج ىذا ىو احلقيقة

 خادمة الحسٌن أم سٌد هاشم الموسوي                           

خادمة احلسُت احلاجة خدغلة كـر أـ عبد اهلل الطيبة اخللوقة اللهم ارحم 
، توفيت احلاجة ولكن احلنونة بواسع رضبتك واحشرىا مع زلمد وآؿ زلمد 

رحلت من حياتنا اليت عطرهتا الذكريات بقيت معها ، بُت عشية وضحاىا 
بالنواعي احلسينية ، اختفت وتركت وراءىا مئات الذكريات اليت سبؤل القلب 

والعقل ، ماتت وضلن ال نصدؽ ، فلقد كانت معنا رباضر يـو اإلثنُت بتاريخ 
ـ وقبل أف تبدأ ادلوضوع قالت " اجمللس مستمر". قاؿ  ٕٔٔٓمارس  ٚ

بينا من الشعر بٌت اهلل لو بيتا يف اجلنة" ولقد اإلماـ الصادؽ )ع("من قاؿ فينا 
وكرست حياهتا خلدمة  سخرت الفقيدة حنجرهتا دلصائب أىل البيت )ع(

حيت عزاء احلسُت )ع( ، ت وحافظت على الشعائر احلسينية وأأىل البي
وشاء القدر أف غلمعٍت هبا رحلة سفر إىل كرببلء والنجف يف نوفمرب عاـ 

مدة أسبوع عرضت علي أف أختار أي ثوب من خر حقيبيت تػأـ ولٕٓٔٓ
ثياهبا ، فعبل أخذت منها أحد ثياهبا وقالت ) عسى يعجبج( وكأف الثوب قد 
فصل يل ، كنت أشعر بالراحة والفخر ألٍل سافرت معها وسؤاذلا عٍت أشعرٍل  

ودعت ىذه الدنيا وىي على منرب سيد ويف يـو اإلثنُت كطفلة مدللة.
احلنونة والصديقة  يو السبلـ ، لقد خسرت أميعل الشهداء اإلماـ احلسُت

واحلبيبة،سيبقى مأسبها شاىدا على خدمتها وشعارا غلدد حزف فراقها أبد 
                             الدىر وتبقى ذكراىا خالدة مع ذكر احلسُت عليو السبلـ.    

 معصومة حمٌد



كانت رضبها اهلل مشعة تضيء دروب كل من عايشها أو رافقها أو سافر معها 
مل أكن بصحبتها النشغايل بالوظيفة وأتعاب اليت ، أسفت على أياـ عمري 

وتقدـ القصائد لننقل احلياة ، لقد كانت تعطي من روحها للناس ببل مقابل 
لى أشرطة  منها ما شئنا من اللطميات وكانت توفر لنا أطوار القصائد ع

، وقد أوصتٍت بصبلة اذلدية  كاسيت وتقوؿ " شدوا حيلكم وصَتوا مبليات"
وتؤكد على أعليتها للمؤمن وبعبلقتو بالنيب  كما وردت يف مفاتيح اجلناف

األكـر وأىل بيتو )ع(، وكثَتا ما كانت تشجعٍت على القراءة احلسينية وتقوؿ" 
وادلواظبة وعدـ االنقطاع،  إذا أردت أف تصبحي مبلية استمري على التدريب 

كانت تتفقد اجلالسات يف كل شيء وتتواصل معهن بالسؤاؿ عنهن إذا غنب 
عرفت  شربتوا شاي؟"ؽلو ، بل كانت ربرص على الضيافة فتتفقد اجلميع "

ؽلاف الصادؽ باهلل والرضا بالقدر، والتوكل على ماف السر واإلمنها الصرب وكت
" ىل أخذت خَتة  -عينيها عملية إزالة ادلاءلرى أف غلقبل –اهلل ، سألتها مرة 

، وقالت يل مرة "ال ، اخلَتة فيما اختاره اهلل وأنا أعتمد على اهلل "؟" قالت : 
وقد انتابتها فًتات عصيبة يف حياهتا إثر زيارهتا يل وكنت قد رزقت بولدي 

علي إذا فرج اهلل علي ، وإذا بطارؽ للباب  امهدي :"إف لولدؾ مهدي نذر 
وقت يصعب على الناس زيارة بعضهم البعض إذ كانت فًتة ما قبل الظهر يف 

أثناء الغزو العراقي الغاشم على بلدنا احلبيب فأسرعت ألفتح الباب وإذا 
باحلاجة ادلرحومة واقفة تنتظر فسألتها ما الذي جاء بك يف ىذا الوقت 

من  ت "جئت ألويف بنذري فشكرهتا ، ودلا فتحت ىديتها وجدت لَتات؟قال
رحم اهلل أمنا احلبيبة أـ الكل وتغمدىا  الذىب يف وقت يندر ادلاؿ والذىب .

   برضبتو وأسكنها فسيح جناتو .   

 نجمة المزٌدي                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) يف ذكرى والدة السيدة زينب عليها السبلـ( 



يف يـو كهذا كانت جالسة تنتظر وابتسامة شوؽ تشرؽ منها وىي تنظر يف 
رضا دلكونات سفرة ادلولد ...وتنتقي بعضا منها وزببئو ربت كرسيها اخلاص 

للحفيدة الصغرى وأبناء احلفيدات .. ودلا اكتملت الصورة ورأت السفرة 
دعت يل بشكلها النهائي .. ضبرااااء براقة... رفعت يديها إىل السماء و 

بدعاء مازلت كلما أذكره يدخل االطمئناف قليب .. كاف ذلك يف ذكرى 
مولدؾ سيدٌب زينب .. سيدٌب .. اعذريها واعذرينا ىذا العاـ .. فمجلسنا مل 

يتشرؼ بإحياء ذكراؾ العطرة مع وعد منها ومنا أف سنعود .. لنكمل معها 
 وهبا مشوار الوالء !..  

 

 ا فتبكُت .. بل تتأوىُت .. وتبدأين "تعبانة ماما حجية ".. أقوذل
يف السؤاؿ إىل  يستمر إحلاُحكضبلة دعاء قوية .. وتظلُت يف قلق وأمل ..و 

صرت زينو" لكن ىيهات  حجية ماماحد غلربٍل أف أكذب وأقوؿ " 
تصدقُت ادعاءاٌب .. وتظل دموعك تبلحقٍت حىت تتأكد عيناؾ من صدؽ 

أقوذلا لك يوميا " تعبانة ماما حجية"  عيٍّت..قريبا سأكمل اليـو الستُت وأنا
غَت كلماتك .. كلمات صغتيها عشقاً يف احلسُت و .. وال أجد جوابا.. 

لتعرب عن ثورة حزف فّجرىا  ىاغَت  ما زلت ال أجد ملجأً ندباً دلصابو .. 
" وردة و قطفها البُت " ...." حنانج ما يعطلو ادلوت " ... "  فقدؾ..

قعد ابكًتج " .. و " أمسع اتونُت ؽُلة " ...  لذيذه كانت ايامي يـو اال
وحدىا تلك الكلمات سبسح دموعي و هتّدئ روع قليب ادلفجوع .. وحدىا 

ملجئي من بعد رحيلك .. السيما " مسٍت الضر يا رب تدري" ... إذ كلما 
زارْتٍت ... أراِؾ مبتسمًة مطمئنة .. و أدلس حركة قدمك " البل إرادية " .. و 

ح اىل ذلك ادلكاف .. حيث وردٌة و سريٌر و قرآف .. و تتجسد يل تطَت الرو 
تلك الكلمات كأهنا رسوٌؿ من السماء.. يف ذلك احلراء .. و الرسالة أمل ! 

 و قبلها : حي على العمل!
 

  لست أنسى زىرات ادلشمـو على جانيب السيارة اليت ركبْت.. خّيل
 إيّل أهنا اضلنت ...تودعها..! 

 ،،،،،،،  اآلف حاف موعد الذكرى ..!        

 حفٌدتك : إٌمان قٌس                                            

 

 

احلاجة خدغلة كـر اسم كتب لو اخللود يف قلوب عشاؽ احلسُت )ع( ليس 
فقط ألهنا خادمة ادلنرب احلسيٍت أو صاحبة القلم احلسيٍت أو راعية رللس 

جياؿ احلسينية ..بل ألهنا حسينية ادلذىب واذلوى قوال احلسُت أو ملهمة األ



وفعبل ، وقدمت فلذة كبدىا وابنها الغايل صابرة زلتسبة ، كانت تفيض عطاء 
حسينيا من كل جوانب حياهتا وال أنسى موقفها معي حُت أصبت بادلرض 

إذ كانت دائمة الدعاء يل وكلما طلبت منها أف تدعو يل كانت اخلبيث 
َت ما تطلبُت "، كما كانت تتصل يب وأنا يف الغربة للعبلج ذبيب:"من غ

لبلطمئناف على صحيت ، كانت أـ اجلميع واليـو وضلن نؤبن فقيدتنا وحبيبتنا 
نقوؿ :"فزت واهلل فوزا عظيما، كما سبنيت ودعوت يف كل رللس قرأتو تندبُت 

ؿ فيو احلسُت )ع( ونلت بذلك الفخر والشرؼ وذكرى يف قلوبنا باقية طو 
 ادلدى ..وكفى.اللهم تقبل فقيدتنا وجيهة عندؾ باحلسُت عليو السبلـ "..  

 د. سعاد عباس ماحسٌن                                          

 

 

 

دأب الناس قدؽلا وحديثا على رثاء أعزائهم وأحباهبم بعد رحيلهم من دار 
خالفت العرؼ الدنيا ، وبكلمات فيها تعرؼ سجاياىم وفضائلهم ، ولكٍت 

السائد مع الفقيدة الغالية إذ إنٍت أحببت أف أسعدىا بكلمات صادقة وىي 
معنا ، فأنشدت فيها أبياتا قليلة قرأهتا عليها فكاف ذلا صبيل األثر يف نفسها 

 ودعتٍت لقراءهتا دبناسبة عيد الغدير من السنة ادلاضية :

 جج معجزة عصر ػػج ليش               ألنػػيسئلوٍل أحب
 أحب ثوبج أحب عطرج     أحب صوتج أحب قوجل          

 رجػبعفافج يوحي وابستو               نػيع تلفػػأحب ملف
 رجػػا بظفػػللي إزارى         دينج      ػو بيػأحب البزم

 ي فكرجػسوالف من وح         أحب ادلزحة من عندج       
 عشتيها يف صغرجوقصص          خ تروينو       ػوأحب تاري

 ي شعرجػقصايد من وح          أحب منرب نشدت عليو     
 رجػإذا اذكرىم أنا اذك          أحبج حب ألىل البيت     
 أحب ولدج أحب صهرج          أحب بنتج أحب جنتج    

 د ابكًتجػػوتنزؿ تقع          ن تنعى    ػواحب إؽلاف م
 ت فخرجػػألهنا أسس         ج رضبها اهلل   ػوأحب أم
 وعسى اهلل يزيد يف أجرج           اهلل   دػأـ عب مأجورة يا

 رجػج ابذكػرلالس تله          صنعت أجياؿ ورا أجياؿ 
 درجػج واحًـت قػأحب          ر إٍل    ػػأحبج وافتخ
 ؽلن عمري على عمرج            د عمري   ػأحبج يابع

 فبل وفينا من شكرج                  ومهما ذبنا يف حبج   
 أم ٌعرب )رضٌة الكاظمً(                                      

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )  قصيدة رثاء يف حق أستاذٌب ومعلميت أـ عبداهلل )خدغلة كـر

 على خادمة احلسُت         علل دمعي من العُت      
 للخدمة عنوافخدغلة والكرامة إجل ديواف   حسينية ويظل 

___________________ 
 سبلمي على من سكنت بالقلوب    سبلمي من زلب فارؽ احملبوب

 زبلد بالبتوؿ شعرج ادلكتوب   سبلمي ياحلبيبة ابدمع مصبوب   
 على العباس وحسُت                    نبجي من تونُت  

 خدغلة والكرامة إجل ديواف        منبع للفخر وابكل الزماف  
________________ 

 من أوؿ بداية من الديواف      شفيت بادلناـ ادلات عطشاف
 بيده اكتابج او مسًت او فرحاف   اطليب بادلقابل شنو ما جاف

 تنجيٍت امن األخطار             تفك رقبيت امن النار    
 أنو اخبدمتك ابئيدي واللساف   خدغلة والكرامة إجل ديواف

___________________ 
 صبعتينا تدرسينا من اسنُت       واهبذا اجملاف جنت تعلمُت

 نرثي ونلطم ونبجي على حسُت    ىاخلدمو شرؼ كنت تقولُت
 خدميت أـ احلسُت            مثل ينضرب تبقُت      

 عطر سَتتج تنذكر بإحساف    خدغلة والكرامة إجل ديواف
____________________ 

 نعد أياـ يا يـو التجينو   مرضيت وضاقت الدنيا علينو  
 قلنا للفرح نعلق الزينة     مظنينو ابوداع اتفارقينو

 يظل منربج خلواف     وسافو ياـ اإلؽلاف     
 نذكرج باألمل والقلب حزناف   خدغلة والكرامة إجل ديواف

********** 
 ابفكر أىل العبا كنت ربدثُت    بعقيدة صافية كنت توصُت

 لؤلربعُت    صلددجل عهد َل قلب احلنُتوعلى حبج حضرنا 



 ياحلبيبو مننساج      صعب عالقلب فرقاج     
 تركتينا وسكنت أعلى اجلناف    خدغلة والكرامة إجل ديواف

********** 
 حلم جنها انقضت كل ذيج السنُت   قضيتيها ابورع واخبدمة الدين

 إىل آخر نفس كنت زبدمُت     يشهدجل ادلنرب يـو االثنُت
 وفزت بالسعادة              ختمت ىالعبادة    

 يزاف   خدغلة والكرامة إجل ديوافابنوايا خالصة اتثقل ادل
                    

 أم محمد الموسى) سعاد دشتً(                      

 قرئت فً أربعٌن الفقٌدة                                     

 

 

 بسم اهلل الرضبن الرحيم وبو نستعُت 

بدأت خدميت مع عند احلجية أـ عبداهلل رضبة اهلل عليها من بعد سنة 
التحرير. ومنذ البداية قالت يل: ))إٍل أريد عمبًل جّيداً ومتقن((، فأجبتها 

 بأٍل سأبذؿ كل مايف وسعي.
 و ىنا بدأت أتعلم منها كيف أختار القصيدة اجليدة من حيث الكلمات
والطور، ومن خبلؿ ىذه اخلدمة ارتبطت معها ارتباطاً روحّياً، وأصبحت 

أحبها وأحب اجللوس معها وأتباحث معها يف قصائدىا، فاكتسبت منها 
فعندما تسمع إحدى  اخلربة يف رلاؿ اخلدمة احلسينية، وأيضاً األخبلؽ العالية،

ذا األخوات تتكلم على األخرى كانت ترفض بشدة أف ػلصل شيء من ى
القبيل أمامها، وكانت تعز اجلميع، فقد مسعتها مرة تقوؿ ))ال أقبل أف يهاف 

 أحد يف رللسي(( ، وكنت أتعظ منها، 
ففي مرة من ادلرات كنا نتحدث عن االبتبلءات اليت ربصل يف ىذا الزماف 

وكيف ىي كثَتة ومتنوعة سواء مرضاً أو موتاً فجأة أو حروب متوالية، فقلت 
ا يف ىذه الدنيا يف ضيق دائم شلا نسمع ونرى، فقالت يل ذلا لقد أصبحن

باللهجة العامية: ))علشاف ظلل من الدنيا ومانتمسك فيها((، فتبادر إاىل 
ذىٍت أنو فعبًل لوال االبتبلءات لكنا قد سبسكنا أكثر فأكثر، وىكذا كانت 
إىل دائمة ادلواعظ، فقد كانت مصداقاً للرواية اليت تقوؿ إجلس مع من يقربك 

 اهلل.
الكثَت إذ حوت اهلل األـ احلنونة ومعلمة اجلميع ، تعلمنا منها  كانت أـ عبد

كم نقلتنا إىل زلاضراهتا على الدروس الًتبوية والعلمية واالجتماعية والدينية ، و 
ـ أجواء العامل اإلسبلمي بتعايشها لقضايا ادلستضعفُت ومتابعتها آلال

ما كانت تطلب ادلسازلة من احلاضرات يف بالفرج ذلم ، ك ادلظلومُت ودعائها
إذا بدر منها أي تقصَت ، وتعرب عن حبها ذلم وسعادهتا بوجودىا احلسينية 
 معهم ، 

زيارهتا يف األعياد ، لكننا أحجمنا عن زيارهتا يف واٌب وقد اعتدت أنا وأخ
حلزهنا،  أبو حسن( خشية منا عليها وتقديراالسنة اليت تويف فيها ولدىا ) 

لكنها عاتبتنا بقوذلا" مل امتنعتم عن احلضور ؟ لقد كنت انتظركم وأشتاؽ 



وىكذا عشنا يف رياض حبها وحناهنا ، لرؤيتكم يف ىذا ادلوعد من كل عاـ" 
 ارىا اهلل جلَّ وعبل. إىل أف اخت

ت وتركت اآله واحلسرة يف قلوبنا، وما زلنا نتمٌت رؤيتها ولو يف لنعم لقد رح
فػ"يا   وضلن اليـو نتحرؽ شوقا لرؤيتها بعد أف فارقتنا إىل جوار اهلل ..ادلناـ، 

أيتها النفس ادلطمئنة ارجعي إىل ربك راضية مرضية فادخلي يف عبادي 
       وادخلي جنيت"

لقد خرجت من الدنيا بروح شفافة اليشوهبا شيء من الدرف، رحلت وتركت 
ومؤلفاهتا تشهد على ما نقوؿ:  الكثَت من ادلنافع جلميع الناس، فهذه كتبها

السبلـ عليك يـو ولدت ويـو ميّت ويـو تبعثُت حيًة يا أمنا الغالية على قلوبنا 
ونسأؿ اهلل أف غلعلك يف أعلى اجلناف مع الزىراء وأبيها وبعلها وبنيها، وأسأؿ 

  اهلل أف غلعل خاسبة أمرنا خَتاً كما كانت احلجية أـ عبداهلل. والسبلـ.
 الجرٌدان أم حسن                                                  

 يف احلديث الشريف " إذا مات العامل ثلم يف اإلسبلـ ثلمة ال يسدىا شيء"

إىل العادلة واإلنسانة العظيمة اليت ضحت وبذلت عمرىا الشريف هلل سبحانو 
وخلدمة الدين القوَل ، فكما كانت بدايتها على منرب سيد الشهداء كانت 

خاسبتها على منرب احلسُت وال عجب إذ كانت من أنصاره دبا ضحت وبذلت 
احلاجة ما سبلك من جهد وطاقة خلدمة األئمة الطاىرين .كانت عبلقيت ب

الفقيدة تابعة لعبلقة والدٌب باحلسينية منذ اخلمسينات من ىذا القرف عندما  
كانت تقيم العزاء يف حي الشرؽ أو ادلطبة ، فكما كانت معلمة جليل أمهاتنا 

فهي معلمة جليلنا بل وجيل أبنائنا ، فهنيئا لك يا سيدٌب عندما اختارؾ اهلل 
ك يـو ولدت ويـو توفاؾ اهلل ويـو وأنت تعتلُت منرب احلسُت)ع( وسبلـ علي
 تبعثُت وربشرين مع زلمد وآؿ زلمد)ص(

سمٌرة علً                                                    

 الناصر

 

 

 

 

كم ىي روحانية ولذيذة ساعات الفجر األوىل اليت ألتقي فيها مع اخلالة أـ 
تو بأناملها الشريفة :  خدغلة كـر ، وذلك من خبلؿ كتاهبا الذي خطاهلل  عبد

كتاب )صبلة الليل واألدعية الشريفة(، ىذا الكتاب بالذات عزيز على قليب 
بالرغم من كثرة كتب األدعية حيث أشعر عند قراءتو بلقاء ضبيم مع اخلالة 
ترشدٍل فيو إىل طرؽ التقرب إىل اهلل عز وجل باألدعية واألذكار والصلوات 

لقلب لوعة وحسرة الفراؽ وأمل اليتم نتجرعو اليومية . فيامن تركت لنا يف ا
غصة غصة .. عندما ندخل مأسبها الشريف تنظر كل واحدة منا إىل األخرى 



وقد اغرورقت عيناىا بالدموع ، ندعو ذلا صبيعا بالرضبة والسكٌت يف جناف 
 اخللد ، ويا وجيهة عند اهلل اشفعي لنا عند اهلل 

 أم صالح الصالح )لٌلى(                                        

 

 

 

 

أحرص أف أكوف من رواد احلسينية ادلواظبات على احلضور ويف الصفوؼ 
األمامية ادلقابلة للمنرب، كانت احلاجة الفقيدة شخصية نادرة ، فهي اجتماعية 

،تسأؿ عنا جدا ، مرحة وبشوشة ، متواضعة وصبورة، حازمة يف بعض األمور
إذا غبنا وتطلب أرقاـ ىواتفنا للسؤاؿ عنا وتتحدث معنا قبل بدء اجمللس 

أحاديث سلتلفة ، وتوصينا باحلرص على الوقت وعدـ إضاعتو يف غَت رضا 
اهلل ، كما ربرص على حسن أداء اجمللس دببلحظة كل شاردة وواردة ،مل تكن 

ة ادلشاركة ، وهتتم هتمش أي مبلية قدؽلة أو جديدة بل تعطي اجلميع فرص
براحة ادلوجودات ووصوؿ ادلاء والشاي والربكة إىل اجلميع ، تركز على القراءة 

وقد تصوب للقارئة حاؿ خطئها ،وقد سألتٍت مرة الصحيحة وإجادة النطق 

عن مقاؿ كتبو أحد أقاريب وًب نشره يف صحيفة زللية ، ومل تستحسن فكرتو 
منو بالكف عن مثل تلك الكتابات،  فقالت يل اذكري لو وجهة نظري وطليب

 وىو ما يدؿ على سعة اطبلعها واىتمامها بأمور الناس ..رضبها اهلل   

 مرٌم علً حٌدر )أم هٌثم(                                

 

 

 

 احًتت يف نظم بعض الكلمات أرثيك يا نور الكائنات

 فكم من أبيات شدوهتا لفقدؾ يا نعم الصاحلات

 بصمة يف الوجود وخلفت لنا احلزف والعرباتفلقد تركت 

 سيظل طيفك يف خاطري أبٍت عليو طريقي يف احلياة

   لقد تعلمنا منك حب احلسُت وعلمتنا التزاـ الصبلة

 وأذكر دلا كنا صغارا نستبق لنسمع احملاضرات

 فلن أنساؾ أبدا ما حييت وسيبقى امسك يف اخلالدات



  موسى الرمضان سناء مال                         

 

 

 

 

 

نها إال خَتا عاما ، وما رأيت م ٗٔعشت مع خاليت ادلرحومة خدغلة كـر قرابة 
منها الكثَت ، ومل أشعر يوما أهنا )أـ زوج( بل كانت  ، وربت منربىا تعلمت

حنونة جدا معي ، وأحببت أف أدوف يف ىذه الوريقات صفاهتا اليت رأيتها عن 
 قرب ..

تدير أمور ادلنزؿ واحلسينية بشكل  -رضبة اهلل عليها –إدارية رائعة: كانت خاليت 
فهو  -اهلل ػلفظو–ننسى أف ذلك يتم دبعونة عمي احلاج ال مثيل لو ، وال 

دينامو البيت واحلسينية ، مل تكن مثل نساء جيلها يف اىتماماهتا بل كانت هتتم 
الناس وآالمهم ،ويف نفس الوقت  وربمل يف مهجة قلبها علـو ألمور ادلسلمُت

 مل تلو عن بيتها.

سبتلك موىبة اخلياطة وىي حقا ماىرة  -رضبة اهلل عليها-خياطة ماىرة: كانت 
فعندما تدخل بيتها ترى دلساهتا موجودة يف كل ركن منو ،وإف كانت يل بدايات 

ا ، يف ىذا الفن لكنها ىي اليت وثقت العبلقة بيٍت وبُت اخلياطة وحببتٍت فيه
وقد حكت يل أهنا كانت زبيط ادلبلبس لزوجات أخويها وأبنائهم خصوصا يف 

ادلناسبات واألعياد كما زبيط لنفسها وألبنائها ، كما أهنا جهزت جهاز 
حفيدىا )زلمد(بيديها خياطة وتطريزا، وقد اعتادت على أف تشًتي طاقات 

خياطتو وىو ما  ( بعدمن قماش العباءة وتوزعو علينا صبيعا )البنات والكنات
يدؿ على كرمها وسخائها ، وكانت إذا علت بصنع الكيك ال تكتفي دبقدار أو 

 مقدارين بل عشرة لتوزعو على صبيع أفراد العائلة واألصدقاء.

اآلخرين : عندما تويف جارىم قررت ادلرحومة أف تطبخ ألىل اجلار مشاعر ربًـت 
وحدىا مع الشغالة وكنت الطبخ عملية عد ذلم غداء يـو الثالث فقامت بوت

ضيفة شرؼ وأكملت طبخ الطعاـ بكميات كبَتة )رضبة اهلل عليها(، وذلا 
موقف كرَل مٍت عندما توفيت والدٌب الغالية وبعد انتهاء العزاء رأيتها مرتدية 

 السواد مراعاة وحفاظا على مشاعري..

هم قعدهتا حلوة ويستأنس حبضورىا الناس ألهنا كانت رببحلوة ادلعشر:  
وتشاركهم أحزاهنم وعلومهم ، وكما ػلب الكبار سوالفها كذلك البنات 

الشابات الصغار ، مل يتضمن رللسها سواء مع الناس أو مع عائلتها مايكره 



اآلخروف مساعو من غيبة بل كاف مفعما بالقصص القدؽلة احللوة اليت تعطي جوا 
 مرحا للحاضرين، كما كانت تتحمل األطفاؿ بسعة صدر .

: تستثمر وقتها بشكل فعاؿ ، باختصار إما للعبادة أو قياـ الليل أو  قليلة النـو
 القراءة أو اخلياطة أو حل مشاكل اآلخرين.

كثَتة الدعاء : طبعا للجميع وخاصة بالليل سواء لؤلمة أو للناس أو ألسرهتا ، 
 بصراحة أفتقد دعاءىا يل.

ة للعلم والتطور وأصرت على مواكبة للتكنولوجيا: كانت رضبة اهلل عليها زلب
تعلم الكمبيوتر وكيفية استخدامو واتفق رأيها أف ينشئ ذلا ولدي حسن موقعا 

 على االنًتنت ومسي بالكرامة احلسينية.

مل أرىا يوما تشتكي من مرض أو أمل أو تعب بل كانت تكتم صبورة جدا: 
الكثَت من قد واجهت ب ، ومنها تعلمت الصرب والقوة فآالمها وتتحمل ادلصائ

ادلصاعب يف حياهتا ومن خبلؿ فًتة وجودي معها يف ادلنزؿ ما رأيت إال القوة 
–رضبة اهلل عليها -واإلرادة الصلبة ومواجهة األمور بكل شجاعة.كانت ذلا 

ويستمتع باحلديث عبلقة وطيدة بابنها )زوجي (فدائما يواظب على رلالستها 
يشرؼ على ذبح الذبائح اليت كانت معها ، وكاف لو دور فعاؿ يف شهر زلـر إذ 

هتدى ليـو عاشوراء وقد اعتصرت أدلا لفقدانو وبكتو بينها وبُت نفسها يف 

غرفتها ، أما أماـ الناس فكانت قوية وصبورة ، وبعد وفاة ادلرحـو كانت دائمة 
يف بيت ادلرحـو وإف ىي وعمي السؤاؿ عٍت وعن أبنائي وتفرح كثَتا بزيارتنا 

 قلت..

 عليك يا خاليت العزيزة ، مل أر منك أال كل خَت ، ومن حسن حظي رضبة اهلل
 .         أنٍت كنت كنتك

 أم حسن )سوسن بن نخً(                                  

 بسم اهلل الرضبن الرحيم

إٍل ألتشرؼ بكتابة نبذة عن احلجية خدغلة كـر وذلك من خبلؿ لقائي هبا من 
فًتة وجيزة يف كرببلء ادلقدسة .. وبالرغم من أنٍت مل أكتب يف حياٌب عن سَتة 
شخص ما ولكٍت أجد نفسي ميالة وتدفعٍت للمشاركة ..اعتلت احلجية ادلنرب 

دبر آياتو ناظرة فيها بنور احلسيٍت يف سن العاشرة وعاشت معو تقرأ القرآف وتت
اهلل عارضة عليها سنة ادلصطفى وأىل بيتو عليو وعليهم أفضل الصبلة والسبلـ 

معمقة حصيلتها من ذلك بادلخزوف الشعري والوجداٍل اذلائل الذي منحها 
إياىا اهلل تعاىل ، ادلتمثل حبمل ىم الدنيا واآلخرة ، ىم الوقوؼ بُت يدي اهلل 

الطيبة  –رضبها اهلل  –اده..وجدت يف احلجية خدغلة كـر وىم ادلسئولية عن عب
وذلك عندما والتواضع واألمومة وعذوبة احلديث ادلمزوج بروح ادلرح والفكاىة ، 



تتذكر األحداث وادلواقف وحىت أحبلمها بأىل البيت عليهم السبلـ.ازداد 
بلء ، تعلقي وحيب ذلا عندما تشرفت حبضور رللسها ادلبارؾ بعد رجوعنا من كرب

وما إف قبلت جبينها حىت رحبت يب واستقبلتٍت قائلة " ىبل برػلة السفر"،ما 
أصبلها من عبارة وكم أدخلت السرور إىل نفسي ، مل ولن أنساىا ..رضبها اهلل 
وأسكنها فسيح جناتو وصبعها مع سيدنا زلمد وأىل بيتو األطهار والصاحلُت 

                                                            والشهداء وحسن أولئك رفيقا ..

 ابنتك:شهال عباس آغا علً

 ىذه كلمات دونتها يف وداع اخلالة أـ عبداهلل رضبها اهلل:
 

 كنت لنا يا أـ عبداهلل يف حياتك مصدر إذلاـ وأمل
 وكنت تعاملينا ورببينا مثل األقارب واألىل

 ضلس باألماف دلا نسمع امسك يًتدد يف كل مقر
 وال يـو نًتدد أف ندخل ىادلكاف اللي خَته منهمر

 تقدمُت النصايح دـو للي حولك ولكل من صغر وكرب 
 تسوين اخلَت من أجل اخلَت وبأمر من ويل األمر

 ماراح نلقى من يعوضنا فقدؾ من اليـو وآلخر الدىر
 مع األسف بعد ماراح نشوفك تصعدين ادلنرب

 مرنا الفخرلكن أثرؾ راح يظل هباألماكن دـو يغ
 كنت انتظر قومتك بالسبلمة وطّلتك ونورؾ يستمر

 أبد واهلل ما راح ننساؾ وأنت كل عمرنا اللي مر
 ما أحد مثلك كسب الدنيا واآلخرة بفخر

 ألنك خادمة احلسُت )ع( حبق وىو مومن عامة البشر
 وجزاؾ عند الباري تعاىل على ىالفيض ادلتؤللئ ادلنتشر

 ا ػلُت ما منو مفر"إي وريب قاؿ" إف األجل دل
 ويا إذلي إنت قلت بعد " لكل كتاب أجل"
 بس ما كنت أظن إف ىالكتاب راح ينطوي

 قبل ظهور احلجة ادلهدي ادلنتظر
 ؽلكن يا خالة ما تعرفيٍت كثر ما أعرفك وىذا مو مهم 

 ادلهم ربيت على جوىر كبلمك اللي غطاٍل مثل ماي البحر
 أودعك يالعزيزة بالسبلمة وقليب يعتصر 

 باألمل واللوعة واحلزف ادلستًت 
 ودعتك اهلل يا أـ وأخت الكل ، بس ال تنسيٍت عند العزيز ادلقتدر 

 ، ويـو احملتضر   حىت ينظر يل بعُت العطف والشفقة يـو ادلنية 
ابنتك : أم                                                             

 ٌاسر

  

 

 



 

 

 

 

 

اهلل إنسانة متواضعة زاىدة كثَتة العلم واألدب حنونة ،  ـ عبدأاحلاجة  عرفت
عندما أدخل لزيارهتا وأقبل رأسها تقوؿ بكل حناف " ىبل ؽلو " ، ذلا الفضل 

قد رواد احلسينية فتديد بأىل البيت عليهم السبلـ ، تالكثَت يف تعلقي الش
 ذات أعلية قصوى أٍليف احلضور " نشدت عنج" وتشعرٍل دلن تأخر وتقوؿ 

لديها مع أهنا هتتم باجلميع ، مواضيع حديثها تواكب الساعة وتربطها بسَتة 
أىل البيت )ع( ، تكوف أوؿ داخلة للحسينية وآخر من ؼلرج منها ، ترحب 

باجلميع وبنفس الوقت تقلب صفحات حديثها ،أحرص على اخلروج من ادلنزؿ 
ىت يتسٌت يل اجللوس معها قبل بدء اجمللس ، تتحدث عن رلريات مبكرة ح

األحداث وتقدـ رأيها بكل عمق وجدية ، رثاؤىا لئلماـ احلسُت )ع(يبث فينا 
إلماـ احلسُت)ع( ذكر ا، وعندما تقوؿ معقبة لاحلماس ويربطنا بأىل البيت 

 "روحي لو الفدا" أشعر بصدؽ وحبناف فائق ..

رين احلاضرات بادلناسبات وصوتك احلنوف وأنت تذكّ أفتقد حضورؾ حبيبيت ..
 أنسى جلساٌب معك ..فهنيئا لك ما صبعت القادمة ، وأبكي لفقدانك ، وال

آلخرتك وعوضنا اهلل ما فقدناه من شخصك وخصالك الطيبة ..رضبة اهلل 
 عليك..         

 إحدى محبٌك                                                

  

 ن الرحيم اهلل الرضببسم 
لو الطيبُت ة والسبلـ على حبيبنا زلمد وعلى آهلل رب العادلُت والصبل واحلمد

 الطاىرين 
دبناسبة رحيل احلبيبية الوالدة الغالية على قلوبنا ادلؤمنة اكتب ف ػلز يف قليب أ

 اهلل رضواف اهلل عليها.  ـ عبدالعادلة األديبة أ
، ينا سادلة فقد كاف لدي أمل كبَت بأف ترجع إلا مفاجئا يل مر أنبأ وفاهتا كاف 

 افقد كاف االشتياؽ ظاىر ؛ رادهتا ادة اهلل عز وجل ولعلو استجابة إلر ها إلكن
  ، يف كبلمها ليتم اللقاء

يعجزاف عن مر السهل فاللساف والقلم إف كتابة كلمة يف حقها ليس باأل
 لت عليها يف الواقع .من صفاهتا اليت اشتم ذكر القليلوأٌل يل الوفاء حبقها 
 ادلؤمنة العادلة 



إذا مات ادلؤمن ثلم يف اإلسبلـ ثلمة ال يسد لو: قاؿ النيب صلى اهلل عليو وآ
 اليت كاف يعبد اهلل فيها. األرض، وبكت عليو بقاع مكاهنا شي

ثلمة بوفاة الوالدة ال يسدىا شيء وستبكي عليها كثَت  اإلسبلـنعم ثلم يف 
 ا ..تهر عنها يف عبادهتدلا اش األرضمن بقاع 

إىل يـو ثلم يف اإلسبلـ ثلمة ال يسدىا شيء لنا دلاذا إذا مات العامل لو سأ
وبصمة خاصة بو يف العلم وطريقة  اسلوب؟  الظاىر إف لكل عامل أ القيامة

تو للمجتمع يصاؿ ادلعلومة للمجتمع والعمل بو وذلذا تكوف خسار والوعظ وإ
 ىل يـو القيامة . مكانو أحد غَته إ ف ػللخسارة فادحة ال ؽلكن أ

طوؿ  واهلل شخصية شليزة ال ربتاج معها إىل معرفة معمقة أكانت رضبها    
ِسيَماُهْم ": هنا كانت من مصاديق قولو تعاىلمعاشرة لتكتشف شخصيتها أل
بل ىذا  ي مبالغة  وال يوجد يف قويل أ (92")ِفي ُوُجوِهِهْم ِمْن َأثَِر السُُّجوِد 

قصَتة  رة يل لفًتةخيت يف زياكل من رآىا وحضر رللسها  .وقد كانت أكبلـ  
كتافها ربمل ة ربس عندما تراىا أف أعندما رأهتا  أوؿ مرة قالت ىذه امرأو 

  علما.
أشهر من وصويل إىل ىذا البلد  ٛوفقٍت اهلل أف أتعرؼ على أـ  عبدا هلل  بعد 

أشهر وكانت إقامة   ٖبل الكرَل فوجدت عندىا ما فقدتو بفقداٍل الوالدة ق
 الذكرى السنوية عندىا صبيل مل ولن أنساه مدى العمر..

أحس هبا ، منذ عشر سنوات وكل مرة أدخل احلسينية تلتقي عيٍت بعينها 
غَتي كما إٍل متأكدة أهنا تعامل ٍل الوحيدة يف اجمللس مع وربس يب وكأ

 تعاملٍت . 

الزمت حياٌب وفكري عشر ي عبلقة نسب ومع ىذا امرأة ال تربطٍت هبا أ
 ..لجلوس معها ل ..لسماع كبلمها ..شتاؽ لرؤيتها أكنت ،   سنوات

نو كتاب عادي :"إف الكرَل ناولتٍت كتاهبا قائلة للقرآعندما علمت حبفظي 
 . هاتواضع فأدىشٍت"للمبليات 

مر أ ُتربس إىلباالعتماد على ادلعلومة اذلادفة  أوال:ف اجمللس يتميز كا
  ة واألخبلقية والعلمية والدينية.صبيع اجملاالت الًتبوي، يف اجملتمع
الدين والشعائر وليس كعادة بعض  إلحياءعلى الغذاء الروحي  باعتمادهثانيا: 

واذلدايا من غَت أف تعطي والشراب  األكل إحياءاحلسينيات اليت تعمل على 
 علية لكل كلمة تتلفظ هبا القارئة . أدٌل أ

بالعـز واإلرادة فكاف ىذا العطاء الكبَت الزاخر على مدار ىي امرأة ربلت  
 سنُت طويلة فلم تفًت عزؽلتها ومل تقعدىا العقبات ..

 كانت مصداقا للتقوى والعمل والذكر الكثَت.. 
 كانت شخصية فذة قائدة بكل معٌت الكلمة..

 امرأة كثر وجودىا وعز نظَتىا ..
 

 االبنة الفاقدة 
 سماعٌل جباعًأمل إ

         

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 كرم  ثاء خادمة أهل البٌت الحاجة خدٌجةفً ر               

 

 ياحلرة معراج الوصاؿچ وصار الػ     لم كماؿسچ منربچ طوؿ عمر
 چ   وبيو غفت يالغالية جفونػػ   چ       بْسملت عادلنرب عيونػ     

********** 
 ػطفىشلػػػزوج حب ادلصچ  بطينتػػ

 ػػرِفونػعػچ  وصفػػخادمػػة لآلؿ 
 ػػوفاذبِت بادلنػرب عشػػػق يػػا اـ الػ

 زلراب ذكر ومعرفوچ ػوصػػػػار الػػ
 وىل العاشقُتمچ  وىو لػيجازيػ  سُتاحلُ عػَفَػت جلل چ امػزىرة أي

 چ   وبيو غفت يالغالية عيونػچ            بعشق ابو األكرب يعرفونػ   
************ 

 ػض القلػبنبػچ  ذكػػِػر حيدر كاف الػ
 ػانج رطػبودـو بافضػػالو غدا لسػػ

 يصبچ  لو ؽلػػػر طاري النجف دمعػ
 تْوصل بػبل يا  ُحُجػػػبچ  وؽلّو روحػ

 ػموعشق حامي احلػچ احظنِت بقليبػ
 اسبوغريّو اخلػػچ واحتضن جسمػػ

 من غفت يالغالية جفونجچ                  وصار َل حيدر يزورونػ
 ********** 

 ػجناف اللي مليتػػػيو بالشػػوىادلك
 ػولو اـ احلػػػػسنبيو تواسُت البتػػػ

 نػػػّو بيت احزاف وللونّػو وطػػػػػنچ
 نزؼ ىػػػم وزلػػنچ ياما بيو حرفػ

 ػػػوؿوتقچ ٍّل بيها اليـو  تنعاچ   ػوؿػيت الزىرة البتسومثل ما وا
 چمن غفت يالغالية عيونػػچ              ػدونػالشعر وادلنرب يفق

********** 
 اـ احلػػػنافچ تػگػها تلػبيػٍّت چو 

 اخذت للجػنافچ ػػييت وبيدمن غف
 ػرداىا  األمػػافىاي اـ احلسن بػ

 ػػره هبا دلكافػلػچ الف ىنيا لػ



 بأفضاؿ فاطم يعتػػليچ انػوش     السبلـ وَل عػليادخلِت من دار 
 چعيونػمن غفت يالغالية چ                علي والزىره يضيفونػ

********** 
 ىالقلب ارربلچ ػم ويػػػػػػاچػم وچ

 وَل ضريح حسُت بالونة وصػػػل
 ىادلدمع ىػملچ ـ ويػػػػاچـ وچو

 يػظلچ ايتيم مومسنا بعد عينػ
 ؽللي اعماقي خشوع چ وطهر روحػ    ؼلليٍت أعرج بالدموع چ  حرفػ
         چ    من غفت يالغالية عيونػچ        شلوف ؽلر ىادلوسم بدونػ    

أسمهان الشاعرة :                                                   
   آل تراب 

مأتم سٌد الشهداء                                                             
 بالقطٌف

 

أربعون ٌوما فً ربٌع الموتالحاجة خدٌجه كرم ..   
 

 بمناسبة أربعٌن الحاجة ام عبد هللا
   

وانت يا اـ عبد اهلل جبوار احلسُت  يف ربيع ادلػػػػػوت مرت اربعُت   
ىادلػكاف السامي يػحبل لك      بوصل أىل البػػيت ىنيا لك  

 
********** 

 الجل زلبوبك ياحػػرة صار الك كم اربعػػُت
 وانت جبػػوار احلسػػُت واربعيػػػن اليـو مرت

 توشَحت ذيك بأماٍل ..شػػوؽ ولوعات وحنُت
 وىاي الك صارت سعادة وقرت بوصلك العُت

 والك منا قلب وايف وما نسى             واربعينػػّيتنا فقدؾ واألسى 
 ىادلكاف السامي ػلبل لػػك              عسػػى مرينا على بالك

 
********** 

 وب اعليػػػػػػػها تعرب كرببلافرشِت ايامك در      
 بكل جفن خلييت دمعو وكل قلب ينبػػض وال

 جٍت هبػػػيبة وفودؾ كل ملك يسػػػػػتقبلو
 يفرش جناحو ويقللك .. طيب يا ميػػػػػػة ىبل

 حسُت يلقاؾ وتسبقو فاطمو         وذاؾ ىاللي يطّفي نار احلاطمة 
 ػلبل لػػػك ىادلكاف السامي           بشػػػػوفتو تتحقق امالك

********** 
 ياما شوقك الرض مشهد ضبل قلبك عالسحاب
 مهوى قلبك كاف وصل الرضا وفراقػػو عذاب
 بعد ما كانت عيونك ربضن بلػػهفو القباب

 شلوف صار الوصل ؽلو وانت عنده ببلحجاب
 واظن جوده اليـو يشكر قاصده         ياما زرٌب بشوؽ قلبك مشهده

 ىادلكاف السامي ػلبل لك          ػػا لكاشػػقاؿ قلبك ؽلو من جػ



 
********** 

 جبنة آمالك طوييت اربعػػػػػُت احلى وصػػػػػاؿ
 واحنا بغيابك علينا من احلػػػػػزف خيّػػػػػم ظبلؿ
 فقدؾ بكل زفره منا ينػػػػػقلب حسػػػػرة وسؤاؿ

 وين نلقى عقب عينك يػػػػػمو كل ذاؾ اجلػػماؿ؟
 يالبنييت بالقلب عرش اجلناف            ما نسينا صوتك وحلن احلناف

 ىادلكاف السامي ػلػػػبل لك          الدىر ىم يوعدنا بوصػػالك ؟
 

********** 
 النيب موسى بأربعينو أخذ ألػػػػػواح الػػػػهدى

 وانت الواحػػػػػك ضبلتيها عشػػػػػق يالػػػوالده
 بكل سطر خطييت دمعو للُحػػػسُت تعػػػػػاىده

 اضبلت بيمينك .. وجو ربك رايػػػػػػػػدهكتابك 
 انت شليت اوياؾ اماف من العذاب             انت ؽلو ما تلقييت كتػػاب

 ىادلكاف السػػػامي ػلبل لك             ويشهد كتابك على احوالك
********** 

 اليتم مو بس من حنانك .. ؽلو ال ، أصعب وامرّ 
 أنفاسػػك دررخسرنا تسبيحك .. صبلتك .. حىت 

 فقدنا بغيػابج ييمو علػػػػػس دمعك بالسػػػػػحر
 انكسر مصباح الليايل مثل ما قلبػي انكسر

 والو نفزع لو دىتنا مػػوزمة             كفك التشرع لو ابواب السما
 ىادلكاف الػسامي يػحبل لك            غاب.. ومن يدعي يل ابدالك ؟

********** 
 م ؽلو جبػػػػوار البتوؿخػػػل تقر روحك وتنعػ

 منربؾ شػػػمس وضواىا ما يػػػػدانيو األفػػوؿ
 عهد منػّػػػػػػا نبقى وفايو وخػػػػدـ آلؿ الرسوؿ

 فرع للشجرة اللي روحك بيها نفخت يف األصوؿ
 منك انتاٍل الشفػػػاعو باحلشر            ياللي للزىرا وىبتػيها العمر
 وىادلكاف الػامي ػلبل لك              بطرؼ ثوب الزىػرا آمالك

 
********** 

أسمهان الشاعرة :                                                         

   آل تراب 

مأتم سٌد الشهداء                                                             

  بالقطٌف

 هنر احلب ... أـ عبد اهلل

نشأت يف بيت والؤه ألىل البيت عليهم السبلـ فاعتدت حضور رللس 
احلاجة مع والدٌب حىت تشربت زلبة ىذا ادلكاف ادلبارؾ الذي تعودنا عليو 

تعلقنا هبا أكثر ، عندما ،ومن خبلؿ أسلوب احلاجة الرائع وصوهتا الشجي 
 ؼأراىا سبشي تتخطى الصفوؼ لتجلس يف مكاهنا كنت أتعمد أف أدلس أطرا



فًتتاح نفسي ، كما اعتدت على احلضور مبكرة ألجلس أمامها فأستمع  ثوهبا
أو معلومة مفيدة، وعندما ضلادثها إىل أحاديثها الشيقة اليت ال زبلو من طرفة 

نشعر بأننا نعرفها حق ادلعرفة وتنظر إلينا نظرة حب واحًتاـ وتعلو ثغرىا 
هلل على عطائو لنا أما ثانية ابتسامة عريضة تشعرنا بأهنا أـ اجلميع ..ضلمد ا

..لكن الوداع صعب ..فإىل جنة اخللد يا أمي حيث مثواؾ مع من أحببِت 
 وواليت..

أم محمد كوثر                                                      

  العطار

 

 

 

 

 (يف ذكرى خادمة احلسُت أـ عبد اهلل خدغلة كـر )

 ومرت سنة ذبر الذكريات  تفصح عن فيض ديواف الكرامات 

 تعج ادلبلئك عند ضرػلها  مذ غدا مزارا ألمبلؾ السموات 

 تعانق شوؽ األولياء بطيفها   إذ ذبلت صورة من أـ الطاىرات

 سيبقى احلنُت سيماء ادلنابر   ألنفاس جثة حسُت الغاضريات

 أم علً ٌة:المال                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 كلمة حق يف أـ مل تلدٍل



كلما أتت والدٌب بذكرياهتا مع احلاجة أـ عبد اهلل ، تردد علينا بإعجاب عن 
مدى والء تلك ادلرأة بالتمسك بوالية أىل البيت عليهم السبلـ ، وحرصها 

 ،على ضبل الًتبة احلسينية معها دوما لتضمن أداء الفريضة أينما تواجدت 

السويعات ادلتفرقة ، واليت قد مّن اهلل هبا علّي لبلستماع دلواعظها والتشرؼ يف 
بالنظر إىل وجهها النوراٍل ، كنت أستشعر بداخلي رىبة روحانية ذباىها ، 
وبتجاذب وجداٍل لكل ما تطرحو من خبلصة فكرىا ومعتقدىا ، ويبلزمٍت 

مسها على الشعور باالرتياح واالنشراح كلما جالت خباطري أو ذكر ا
 مسامعي.

أف منحٍت الفوز يف السنوات القليلة ادلاضية ، بأف ومن فضل اهلل تعاىل علّي 
الفكرية  إضاءهتا رللسها ، كنت أسعى ألهنل من قبسأكوف من رواد 

إغلابية على كل  انعكاساتوالروحية وكنت على يقُت بأف لنفحاهتا اإلؽلانية 
نٍت كنت أحرص على أف أتواجد يف من ػليط بصاحبة اذلالة القدسية ، ومع أ

رللسها ادلبارؾ ، على األخص فًتة ارتقائها ادلنرب ، ومع أهنا قد أشارت يل 
مرارا باالقًتاب منها إال أنٍت كنت أفكر أهنا ودبشاغلها الكثَتة لن تويل 

االىتماـ واحدة من مئات احلاضرات يف رللسها ، ومل أعتقد أهنا وحبرص األـ 
، فاكتفيت بطليب منها أف تدعو يل . مل أمري ب ذلا ووقتهااحلنوف ستشغل با

وحاولت التقصي من ادلقربُت يب دلعرفة أحوايل ،  -رضبها اهلل–يهدأ ذلا باؿ 

وأحلت بالسؤاؿ عٍت ومعرفة ما أمل يب  وشرعت حبل مشكليت ، وال أقوؿ 
ساعلت ألنو مل يبادر أحد غَتىا ال من قريب وال من بعيد بل سعت على 

جهود وزلاوالت عدة ودوف علم مٍت .. وحُت أحست بانفراج  مدى
مشكليت بعثت من ؼلربٍل برغبتها يف زلادثتها ىاتفيا وألسباب عديدة آثرت 
أف أحادثها شخصيا بعد االنتهاء من رللسها األسبوعي وىو اجمللس الذي 

، دلادي شاء اهلل أف يكتب فيو خاسبة التقائنا بتلك الدرة النادرة يف ىذا العامل ا
دوف أف يقدرٍل اهلل بأف أعرب ذلا عن عظيم امتناٍل ذلا ، دوف أف يكرمٍت اهلل 
دبعرفة ما كانت ترغب باالفصاح بو يل ، وإٍل ما زلت أعتصر أدلا وندما على 
ذلك ، وقد شاء اهلل أف يكتب يل بركة سعيها ودعائها يل ، وسأظل شلتنة ذلا 

دار احلق ..رحم اهلل صاحبة القلب  ما بقيت ، عسى اهلل أف غلمعنا هبا يف
النابض باحملبة الفياضة وبادلودة والعطاء السخي ، أداـ اهلل رللسها بربكة وجود 

             تلميذاهتا وبناهتا وزلبيها ...               

خدٌجة \الحاجة                                                     

 علً النقً

 

 ـ(ٕٔٔٓمارس  ٚالوالدة خدغلة كـر   )يف ذكرى رحيل



يف مثل ىذا اليـو ودعت الراحلة العزيزة منرب رسوؿ اهلل وودعت صبهورا من 
أحبتها وبناهتا وحفدهتا يف عصر يـو رللسها ادلعتاد ، يـو االثنُت من العاـ 
ادلاضي ، وكاف أوؿ ما نطقت بو أبيات يف مناجاة صاحب الزماف ..منها 

 ىذا البيت :

 ف يدعو جربئيل مبشرا          بقائمنا والشمس تبدو من الغربِ أما آ

ٍب نزلت عن منربىا وىي على موعد بشرت بو قبل أياـ ؛ أهنا مدعوة لزيارة 
النجف ، تركت منربىا حزينا بفقدىا ومعها ثلة من أحبتها اضلنوا حزنا 
وإجبلال ذلا ، يكفي أهنا بدأت مسَتهتا وىي على ادلنرب الذي عشقت 

اما ، كانت حلظات حبو عشقا اخذ منها كل طاقتها بعد اثنُت وسبعُت عصا
قصَتة مرت بسرعة شديدة حىت ودعت وسلمت األمر هلل ، وسلمنا معها 

األمر هلل ، فرضبك اهلل يا أمي رضبة واسعة وحشرؾ مع من أحببِت وأبليت يف 
 طريقو ببلء حسنا .

 حملزونوف........   إنا هلل وإنا إليو راجعوف ، وإنا لفقدؾ يا أمي

 عبد هللا فٌروز                                                  

 

 كل عام وأنت بألف رحمة..... أمً 

أتذكر قبل سنتُت يـو كاف حديثي على ادلنرب عن فتية أىل الكهف وطاقتهم 
اإلؽلانية الفذة اليت برزت من خبلؿ تكرَل اهلل ذلم كآية عظيمة عرب الدىور 

بإعطاء وصف اإلؽلاف الفيت ادلمتلئ حبيوية الشباب وعنفوانو " إهنم فتية آمنوا 
على ذلك بأهنم "كانوا  برهبم وزدناىم ىدى " وتعليق اإلماـ الصادؽ)ع( 

 " كهوال ولكن مستهم اهلل فتية إلؽلاهنم 

مل أجد أف أختم تلك االلتفاتة إال بالعروج إىل مثل عرفتو احلاضرات وعايشنو 
متمثل يف صاحبة ادلنرب احلسيٍت العامر منذ أكثر من سبعُت سنة ) احلجية أـ 

بل زادهتا صمودا  اهلل( ، مل توقفها زالزؿ النوائب وال عواصف الشدائد عبد
 وقوة ..

كانت تتمتع بروح فتية قل نظَتىا يف عادلنا ، وجدناىا مصداقا واضحا لرواية 
أمَت ادلؤمنُت صلوات اهلل عليو " إذا شاب العاقل شب عقلو" وتطبيقا لقولو 

صلى اهلل عليو وآلو " خذوا من أجسادكم فجودوا هبا على أنفسكم " فسعة 
على حساب راحة البدف ، فمن راـ ادلعايل ال  الروح والقلب ال تناؿ إال

 يلتفت إىل راحتو ..

وىكذا كانت الوالدة ذات البدف الضعيف مشغولة الذىن والباؿ بالقراءة 
والكتابة وضبل ىم الدين ، منصرفة القلب حىت عن االىتماـ بآالـ بدهنا ، 

عما وكانت ذبربه على مواصلة ادلسَت لقوؿ أمَت ادلؤمنُت " ما ضعف بدف 



قويت عليو العلل ووىن منو العظم ، على أف يكوف أىبل أف يعتلي منرب سيد 
 الشهداء ..

نحٍت على كومة با يف نفس الوقت ، ذلك الظهر ادلكاف منظرا مألوفا وغري
عامل غَت عادلنا ، ونربة صوت خافتة تسمع  إىلوالكتب ، منقطعة  األوراؽ

احلسن " ،  أبادبا تقرا وتكتب " بعد روحي روحك يا  متأثرة وأخربُت وقت 
 عبد اهلل " .  أبا" السبلـ عليك يا موالي يا 

 إالما يفسر تلك الطاقة الروحية الطاغية لديها على ضعف البدف  أجدومل 
كما يقوؿ اهلل تعاىل "   األمرالليل يف صقل الروح ، بالضبط كاف  إحياء تأثَت

قـو قيبل ،إف لك يف النهار سبحا طويبل " أو  أشد وطأإف ناشئة الليل ىي 
النهاري  واإلجهادهبذا ، ذاؾ السبح الطويل  إاليقوؿ ال يدرؾ ذاؾ  وكأنو

واحلياة  النشأةادلتعب وادلسئولية االجتماعية ال ؽلكن استيعاهبا إال بتلك 
 الطيبة يف الليل . 

 أوعيةالقلوب ادلؤمنُت ص :" يا كميل إف ىذه  أمَتمن تعبَت من  أحبلهما 
ها " ، فإؽلاف اإلنساف واطمئنانو ليس مرحلة واحدة ػلصل علي أوعاىافخَتىا 

متتالية ، ليس كل من حصل على مرتبة من  اؿاإلنساف ، وإظلا ذو مراتب طو 
اطمئناف القلب فهذه ادلرتبة تكفيو دائما يف كل حاالتو ، وإظلا حىت الذين 

اهلل ، ٍب تلُت ، ألهنم يف كل قراءة يؤمنوف بآيات اهلل تقشعر جلودىم لذكر 
جديدة يفهموف معٌت جديد يتطلعوف إليو . وكل معرفة ودرجة من اإلؽلاف ىي 

بنفسها سبب لبلطمئناف بدرجة معينة اليت ىو عليها ، وسبب لبلضطراب 

لطلب مرتبة أخرى معينة فوقها مل ػلصل عليها ، فهو يف حاجة متجددة 
 . لؤلكمل

عبد اهلل ، عطش متجدد ال  أـمن مصداؽ وجدناه يف احلاجة  أحبلهوما 
ليكتب غَتىا ، وبقي  إالليفتح غَته ، وال قصيدة  إاليتوقف عن كتاب 

 أمارات اللحظات حينما دعيت للنزوؿ من ادلنرب لظهور أخرالعطش حىت 
 ، بعدي ما خلصت " ..  أكملالتعب عليها ، وإذا هبا تعًتض " خل 

عبد اهلل ،، وبورؾ لك ارتواؤؾ بعد طوؿ عطش من  أـطش بورؾ لك ىذا الع
 .. أبداشربة ال تظمئُت بعدىا 

 رضبة  بألف وأنتيا امي وكل عاـ 

 ابنتك : ام حسٌن                                                 

 

 

 

 

            )  ) يف الذكرى السنوية للفقيدة الغالية احلاجة خدغلة كـر



جسدا...وبقيت بيننا روحا وفكرا ومنارا ..فمجلسك كاف وال رحلِت عنا 
يزاؿ يصدح بالثارات احلسينية والكرامات احملمدية ..وأنفاسك العطرة ستبقى 
ترسخ الفتح ادلبُت ، وسبهد لدولة احلق ادلهدوية ...حىت مناجاتنا لئللو العظيم 

 خطت بأناملك السنية ..

.ورفع مقامك إىل مقعد صدؽ عند أسكنك رب العزة واجلبلؿ فسيح جناتو .
 مليك مقتدر

                                                                                                    

 فاضل أم عباس                                                 

 

 

 

 

 

يف  وفاة احلاجة الفقيدة تلى يت يف مستهل زلـر احلراـ الذي)كلمة ألق
 (رللسها

تعود الذكرى هببلؿ احملـر احلراـ ، لتنكأ اجلروح ، وتدمى القلوب وهتز و 
وحزنا وتتشح الدنيا بالسواد وتدوي الشعارات ...لبيك يا  شجااجلوانح 
 حسُت..

أرامل كرببلء تصدع القلوب وأنُت األيتاـ سيدي .. ىل احملـر وىاىي آىات 
وصيحات الثكاىل تقرع األمساع عرب السنُت الطويلة .. ومشاىد القتل واألسر 
والسيب تتداعى أماـ العيوف ..وىاىي أحداث عاشوراء تتتابع يف خياؿ احملبُت 

صحوبة برائحة الدـ الزكي ادلسفوؾ وذبرر قافلة األسارى آىات وأنات م، 
 نا ..ظلما وعدوا

احملـر سيدي لكنو حائر ىذا العاـ وخاصة يف ىذه البقعة من العامل ألنو  ىلّ 
د األصوات الشجية اليت طادلا ذلج برثائك منذ أشهر معدودات فقد أح

على ىذا ادلنرب " يا  ي لذكرى مصابك ، وما أكثر ما ردد ونادىادلآقوأبكى 
 ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما"..

أبا عبد اهلل .. أنت الذي بكى دلصابك أىل السماء واألرض ،  موالي يا
وقفت وحيدا ، وقتلت ألف مرة يـو عاشوراء ... عند معانقتك ألنصارؾ قبل 

احلمبلت ، عند ضبل جثامُت الشهداء ادلقطعة ، عند توديع نسائك وأىل 
بيتك ، عند ضبلك لطفلك الرضيع تستسقي األعداء لو شربة من ادلاء ، 

وؾ بسهم ضلره من الوريد إىل الوريد ، عندما نظرت إىل وجوه أعدائك فأجاب



  ؽلنة ويسرة وأنت متوسد على الًتاب وهتمس قائبل....ريب أنا عطشاف..
سيدي .. هبذا ادلصاب الذي فطر فؤادؾ وجرعك كاسات ادلوت مرارا 

العاملُت ، نتوسل بك إىل اهلل أف غلعل ثواب ىذا اجمللس وبركاتو وأجر وتكرارا 
فيو بإقامة العزاء لذكرى استشهادؾ ىدية واصلة وربفة نازلة إىل قرب الراحلة 
الفقيدة احلاجة أـ عبد اهلل خدغلة كـر ..تنور هبا زللتها وتبيض هبا وجهها 

وترفعها إىل درجة العليُت والشهداء والصاحلُت وترزقها مقعد صدؽ إىل 
ة جدير ..واحلمد هلل رب جوارؾ ...إنك على كل شيء قدير ، وباإلجاب

 العادلُت، والصبلة والسبلـ على خَت خلقو زلمد وآلو الطاىرين.

                      

 ًب حبمد اهلل وعونو                                                       

عتذر عن عدـ نشر الكثَت الكثَت شلن كتب شعرا ونثرا يف زلبة الفقيدة ن)
 (لضيق الوقت 

   

 

 الفهرس

 هقذهح

 القسم االول :

 الطفىلح ..أب رحين وأم رؤوم

 وراثح الفضائل السجايا 

 تند كرم 

 والرعلن  حة العلن

 رؤيا وهصير

 تذاياخ الطريق

 الوجلس الحسيني

 الحاج اتى عثذ هللا : شراكح وهعىنح

 ام عثذ هللا = هوح وعسيوح 

 حياذها االجرواعيح 

 رهانيرين اتإيذ ها ذنوسك 

 رحالخ الحج والعورج وزيارج العرثاخ الوقذسح

 ام عثذ هللا : حياذها الخاصح 
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