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مرضى التوّحد من األطفال وبارقة األمل..

سماحة الشيخ الكربالئي: العتبة الحسينية 
المقدس���ة تعم���ل على بن���اء أكب���ر  أربعة 

معاهد في العراق 

إلى إمام المتقين وسّيد الوصيين
في ذكرى استشهاده

احملي هّم السيدة مليكة.. 
لُتنجبي المصلحين

صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام : مجلة االحرار

مزار السيد »أبي درباش« في الحلة..
حفيد اإلمام الكاظم     صاحب الكرامات العظيمة

ماذا قال رسول اهلل 
عن يوم التاسع عشر من شهر رمضان..؟

مسؤول شعبة التصحيف بالعتبة الحسينية:
نجحنا في الحفاظ على المصاحف الشريفة وكتب 

األدعية وصيانتها وتقليل إنفاقات شرائها

نواة المستشفيات المجانية في العراق
)األحرار( تجري استبيانًا عن أداء مستشفى

 سفير اإلمام الحسين )عليه السالم( الجراحي

دار القرآن الكريم..
 مشاريع قرآنية كبرى لم يحّدها زمان وال مكان

اول مؤسسة قرآنية رسمية تابعة للعتبات المقدسة في العراق

ى َيْحَفَظ َأَخاُه ِفي َثاَلٍث: ِفي  ِديُق َصِديقًا َحتَّ »اَل َيُكوُن الصَّ
َنْكَبِتِه، َوَغْيَبِتِه، َوَوَفاِتِه«

قول أمير المؤمنين )عليه السالم( - المصدر: كتاب المكاسب - الشيخ األنصاري - ج ١ - الصفحة ٣٦٨

خصال المحبة



ال غرابة فإن صراع الشر وحربه الشعواء على الخير مستمرة ولن 
تتوقف منذ ان  س������الت دماء هابيل الحق.. بامتداد يد قابيل الباطل 
لقتله حس������دًا وضغينة وحقدا، ومنذ سفك دم اإلمام الحسين عليه 
الس������ام ظلمًا وعدوانا، بل وتس������تمر لحين خروج المنقذ األعظم 
عجل اهلل فرجه الشريف لألخذ بثأره.. وليحّق الحق ويبطل الباطل 

في دولة العدل اإللهي على هذه األرض. 
وق������د نوهت المرجعية الدينية العليا ف������ي خطبة النصر وبعدها – 
بنظ������رة ثاقبة إلى المس������تقبل – بأن هذا االنتص������ار على اإلرهاب 
الداعش������ي ليس نهاية المطاف، بقدر كونه بداية لصراع أش������رس 
وأقس������ى مع الباطل. وبالفعل فالصراع أخ������ذ طابع تحريك الذيول 
وذي������ول الذيول، وهم العماء الخارجي������ون وعماؤهم في الداخل 
للنيل من المرجعية والحشد أواًل وعموم معتقدات المذهب ثانيًا، 
وما زوبعة الدعوة مؤخرًا إلى تهديم أضرحة الطاهرين؛ إال حلقة 
م������ن حلقات المخط������ط الماكر إلث������ارة المزيد م������ن الفتن داخل 

المذهب.. سبيًا إلى توهينه. 
السيما بعد أن توالت خيبات أعداء الدين من النيل بالسوء من مقام 
المرجعية العليا والحشد المبارك؛ فاستهدفوا مكمن القوة فيهما، 
وهي عقيدة انتمائهما إلى اإلمام الحسين عليه السام ومذهب أئمة 

الهدى فهم سرُّ القوة.
أخي������رًا، إن هجمة الكفر على اإليمان مس������تمرة وواهم من يعتقد 
ب������أن دعاة الحرب يتركون دعاة الس������ام يعيش������ون حياتهم بأمان.. 
كونها بالنسبة ألولئك األش������رار تمثل حرب وجود، ومسألة حياة 

أو موت. طبعًا
هم يعرفون – ربما أكثر منا – خطورة هذه العقيدة الحقة عليهم، 
وتهديد التمسك بعروتها الوثقى لكيانهم؛ فلو كانت عقيدتنا بآل 
البيت عليهم السام غير مؤثرة؛ لما شهدنا كل هذا الرعب منهم 
وكل هذه المحاوالت المس������عورة للنيل من كل شريف فينا وهو 

دليل على أحقيتنا، فالشجرة المثمرة دائمًا ما ترمى بحجر!.

اأين تكمن قوة العقيدة؟
 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    

   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م
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افتتاح  قرب  عن  املقدسة  احلسينية  العتبة  إدارة  أعلنت 
مستشفى )الشفاء 19( يف مدينة الشعلة، غرب العاصمة 
دعام  ومتطورة  حديثة  بمواصفات  إنجازه  بعد  بغداد، 
جلهود وزارة الصحة لتقديم أفضل اخلدمات للمواطنني.

إنه  مهدي،  رضا  حسني  املهندس  القسم  رئيس  وق��ال 
العليا،  الدينية  املرجعية  ممثل  قبل  من  مبارش  »بتوجيه 
عبد  الشيخ  املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي  واملتويل 
املهدي الكربالئي، قامت الكوادر اهلندسية والفنية التابعة 

مدينة  يف   )19 )الشفاء  مستشفى  بتنفيذ  احلسينية  للعتبة 
الشعلة، بالعاصمة بغداد، وذلك دعام جلهود وزارة الصحة 

لتقديم أفضل اخلدمات للمواطنني«.
ومل   )%100( االنجاز   بنسبة  أنجز  »املرشوع  أن  وأوضح 

يتبق سوى حتديد الوقت املناسب الفتتاحه«.
مساحتها  تبلغ  ارض  عىل  نفذ  »املستشفى  أن  وأض��اف 

)2700م2(، وبسعة رسيرية تبلغ )128( رسيرا «.
وردهتني  للنساء  ردهتني  عىل  حيتوي  »املستشفى  أن  وبني 

للرجال، وردهات للعناية املركزة، وغسيل الكىل، وردهتني 
للطوارئ للنساء والرجال، وصالة عمليات، واإلفاقة، كام 
واالشعة  واملخترب  والصيدليات  االستشارية  قسم  يضم 

والسونار، والغرف االدارية«.
معامرية  خمططات  وفق  صمم  »املستشفى  أن  إىل  وأش��ار 
كمنظومة  املتكاملة،  املنظومات  من  العديد  ويضم  حديثة، 
الطبيب،  واستدعاء  واالن��رن��ت،  الطبي،  االوكسجني 

ومنظومات االنذار املبكر واالطفاء«.

نظمت هيأة الصحة والتعليم الطبي يف العتبة احلسينية املقدسة 
سوقا لعرض األعامل اليدوية اخلاصة بأطفال التوحد ضمن 
وقت  يف  املطهرة  العتبة  أطلقته  الذي  التوحد  شهر  فعاليات 

سابق هبدف عرض النتاجات اإلبداعية والفنية هلذه الفئة.
لرعاية  السالم(  )عليه  احلسني  اإلم��ام  معهد  مدير  وقالت 
أطفال التوحد )شذى زويني( إن »هذا سوقا تضمن عرض 
العديد من األعامل اليدوية والفنية التي صنعت بأيادي أطفال 
التطريز  أع��امل  يف  متخصصني  مدربني  بمساعدة  التوحد 

واحلياكة فضال عن الفنون األخرى كالرسم وتعليم اخلط«.
إىل  التابعة  التأهيلية  املعاهد  »العديد من  أن  وأضافت زويني 
هيأة الصحة والتعليم الطبي شاركت هبذا البازار ، مشرية يف 
رسالة  إيصال  حماولني  أيام،  لثالثة  سيستمر  أنه  ذاته  الوقت 
الكثري  لديه  التوحد  طفل  بأن  الفنية  األعامل  هذه  خالل  من 
من املهارات يمكن صقلها وتنميتها لكي يستطيع من خالهلا 

االندماج يف املجتمع.

العتبة الحسينية تعلن استعدادها الفتتاح 
مستشفى في مدينة الشعلة ببغداد 

اقامة سوق لألعمال اليدوية 
الخاصة بأطفال التوحد
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نسب انجاز متقدمة لرابع أكبر مشروع في 
الشرق األوسط لـعالج مصابي التوحد

أكرب  رابع  متقدمة يف  إنجاز  املقدسة حتقيق نسب  احلسينية  العتبة  أعلنت 
باضطراب  املصابني  األطفال  لعالج  نفذته  األوس��ط  بالرشق  مرشوع 
التوحد، جاء ذلك اإلعالن بالتزامن مع مبادرة شهر التوحد التي أطلقها 

ممثل املرجعية الدينية العليا الشيخ عبد املهدي الكربالئي.
وقال رئيس قسم املشاريع االسراتيجية املهندس حممد ضياء الدين« إن 
بالرشق  أكرب مرشوع  رابع  متقدمة جدا يف  إنجاز  كوادرنا حققت نسب 
األوسط لعالج األطفال املصابني باضطراب التوحد والذي تنفذه العتبة 
احلسينية املقدسة يف مدينة كربالء«، مؤكدا ان »املرشوع سيدخل اخلدمة 

قريبًا«.
وبني« ان املرشوع ينفذ عىل ارض تزيد مساحتها عن )9000( مر مربع، 
وبطاقة استيعابية تبلغ أكثر من )250( طفال  وهو  يقع عىل جانب الطريق 
الرابط بني حمافظتي )كربالء املقدسة - بغداد( ويعد أكرب مركز ختصيص 

عىل مستوى العراق«.
الطوابق تضم  بنايات متعددة  يتكون من ثالث  ان  »املرشوع  اىل  واشار 
اىل  باإلضافة  للخدمات،  وثالثة  ل��إدارة،  وأخ��رى  لألطفال،  قاعات 
قاعات للعالج الفيزيائي ملساعدة االطفال عىل احلركة وقاعات أللعاب 
لألطباء،  وسكن  عالجي  ومغطس  املواهب  لعرض  وقاعة  االطفال، 

فضال عن مطعم لألطفال بنظام البوفيه املفتوح«.
واكد عىل ان« املركز حيتوي عىل )37( صفا مجاعيا، و)33( صفا فرديا، 
ووفق  احلداثة،  من  عال  طراز  وفق  تصميمها  تم  للمخاطبة،  و)13( 
املسموح  العدد  التوحد من حيث  معدة خصيصا ملرىض  فريدة  تصاميم 

لألطفال يف القاعات، ووسائل الرشح واإليضاح املتنوعة واحلديثة«.

العتبة  فقط..  شعبان  شهر  خالل 
الحسينية وبناء على توجيه ممثل 
تعلن  العليا  الدينية  المرجعية 
لتكفلها  دينار  مليون   )300( انفاق 

بعالج )430( حالة انسانية.

هدية من مرقد االمام الحسين )عليه السالم( 

فرش )100( سجادة من النوع الفاخر في مرقد 

والمساهمة  السالم(  )عليها  زينب  السيدة 

بإعادة إعمار مرقد السيدة سكينة )سالم الله 

عليها( في سوريا.

مركز  على  القائمون  يبذلها  مباركة  جهود 
الصادق األمين الثقافي في غرب نينوى التابع 
تضمنت  وقد  المقدسة،  الحسينية  للعتبة 
ومحاضرات  قرآنية  ختمات  المقامة  البرامج 

إرشادية منوعة ومسابقات وأماسي رمضانية.
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يف  احلكومات  بتشكيل  اإلرساع  مطلُب  ك��اَن  لطامَلا 
أو  مبارش  بشكل  سواء  العليا  الدينية  املرجعية  خطابات 
املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  املقدمة  كربالء  يف  ممثليها  عرب 
بركاهتام،  دامت  الصايف  أمحد  السيد  وسامحة  الكربالئي 
للمواطنني  العامة  اخلدمات  تقديم  يف  اإلرساع  إىل  هيدف 
وحي  من  وكذلك  وغريمها،  وخدمية  أمنية  اشكاهلا  بكل 
نحو  االن��زالق  خماطر  من  واملواطنني  البلد  عىل  احلرص 
الشيخ  بإمامة  الثانية لصالة اجلمعة  الفوىض، ففي اخلطبة 
املوافق  شوال/1435ه�   /25 يف  الكربالئي  املهدي  عبد 

2014/8/22م جاء ما ييل :
مكثفة  ح��وارات  السياسية  الكتل  جتري  االي��ام  هذه  يف 
لتشكيل احلكومة اجلديدة يف املهلة الدستورية التي مل يبق 
اىل  االش��ارة  نود  املناسبة  وهب��ذه  يومًا،  ع��رشون  اال  منها 

امرين:
احلكومة  تتشكل  أن  رضورة  عىل  متفقون  اجلميع  ان  أ - 

بطريقة صحيحة، بحيث تكون قادرة عىل معاجلة االخطاء 
احقاق  يف  وتوفق  املاضية،  السنوات  خ��الل  املراكمة 
احلقوق وتوفري االمن ومكافحة الفساد وتقديم اخلدمات 

العامة وما اىل ذلك من امور متس احلاجة اليها.
بالشكل  احلكومة  تشكيل  مسؤولية  ان  الواضح  ومن 
املكلف  الوزراء  رئيس  السيد  عاتق  عىل  تقع  ال  الصحيح 
تقدم  التي  السياسية  الكتل  مجيع  مسؤولية  هي  بل  وحده 
يف  الكتل  تعتمد  ان  ال���روري  فمن  اليه،  مرشحيها 
ال  التي  والنزاهة  العالية  املهنية  الكفاءة  معايري  مرشحيها 
الوطن  مستقبل  عىل  القلب  وحرقة  الشك  اليها  يتطرق 
اية  عن  واالبتعاد  وطوائفهم  اطيافهم  بجميع  واملواطنني 
نزعة قومية او مناطقية او طائفية تؤثر سلبًا عىل ما يتخذونه 

من قرارات.
اننا نأمل ان تأخذ الكتل – كافة- العرب والدروس من نتائج 
الوزارية للحكومات  اعتمدهتا يف ترشيحاهتا  التي  املعايري 

وقفاٌت عنَد خطاب منبر الجمعة المبارك

عة
جم

ال
ى 

ـد
صــ

بقلم:طالب عبا�س الظاهر
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او  الكتلة  او  السابقة، فال جتعل موقع الشخص يف احلزب 
شدة والئه لطائفته او قوميته او منطقته ونحو ذلك معيارًا 

لرشيحه للمنصب الوزاري.
مقيدة  خياراته  تكون  اجلديدة  الوزارة  بتشكيل  املكلف  ان 
السياسية فليس له مطلق احلرية  الكتل  بمرشحني تقدمهم 
وان  ذلك،  عن  املسؤولية  كامل  يتحمل  لكي  االختيار  يف 
بتوزير من ال  كان يتحتم عليه يف كل االحوال ان ال يقبل 

يقتنع بأهليته للموقع وفق املعايري الصحيحة.
قد  السياسية  الكتل  من  كتلة  كل  بأن  احلديث  جيري  ب - 
احلكومة،  يف  ملشاركتها  رشوطًا  ووضعت  مطالب  قدمت 
وال جدل ان هلا احلق يف ذلك من حيث املبدأ، ولكن ينبغي 
تشكيل  يعيق  وال��رشوط  املطالب  سقف  رفع  ان  يعلم  ان 
مطالبه  سقف  رفع  يف  يتذرع  البعض  كان  واذا  احلكومة، 

اىل  يتنبه  ان  فالبد  الشعبية  وقاعدته  مجهوره  مطالب  بأهنا 
ان لآلخرين ايضًا مجهورًا وقواعد شعبية ال يسمحون هلم 

بقبول ما يعتربونه جتاوزًا عىل حقوقهم.
وممكنة  معقولة  بأمور  ويطالبون  واقعيني  اجلميع  فليكن 
التنفيذ ليتيرس تشكيل احلكومة يف املهلة الدستورية ويستثمر 
العراق  ملساعدة  والدويل  االقليمي  الدعم  االمثل  بالشكل 
يف جتاوز االوضاع الصعبة التي يمر هبا وال سيام ما حصل 
مؤخرًا من استحواذ رشذمة قليلة من االرهابيني عىل مناطق 
شاسعة من البالد وما تعرض له مئات االالف من املواطنني 
عىل ايدهيم من ترشيد وقتل وسبي وسلب وغري ذلك من 

االعتداءات.
وكأن  احلكومة  تشكيل  مسألة  وهي  املشكلة  نفس  وحول 
التاريخ يعيد نفسه فقد جاء يف اخلطبة الثانية لصالة اجلمعة 

ان المكلف بتشكيل الوزارة الجديدة تكون خياراته مقيدة 
بمرشحين تقدمهم الكتل السياسية فليس له مطلق الحرية 

في االختيار لكي يتحمل كامل المسؤولية عن ذلك، وان كان 
يتحتم عليه في كل االحوال ان ال يقبل بتوزير من ال يقتنع 

بأهليته للموقع وفق المعايير الصحيحة.

،،

،،



بإمامة السيد امحد الصايف يف 201/9/10/  املوافق 30 
رمضان 1431 ه� ما ييل :

االمر الثاين :
التأخري ليس يف مصلحة  حول مسألة تشكيل احلكومة، 
البلد قطعًا وكلام تأخر بنا الوقت كلام طفحت اىل السطح 

مشاكل اخرى ..
نحن بلد غري مستقر والوضع السيايس يف البلد وضع فيه 
جمموعة من املشاكل وهذا التأزم يف التشكيل يزيد يف تأزم 
البالد   .. والسياسية  اخلدمية  املسائل  تداخل   .. الوضع 
يعرف  فبالنتيجة  مؤسسات  بالد  نفسها  كونت  املستقرة 
واحلكومة  وظيفته  يعرف  ومسؤول  عامل وموظف  كل 
العمل  ابقاء  وتتبدل االشخاص يف سبيل  له رمزية  متثل 
ليس  والتي  املستقرة  البلدان  يف  هذا   .. عليه  هو  ما  عىل 

فيها مشاكل مثل ما عندنا ..
اما يف بلدنا هذه االمور كلها تتأثر وتأثر حقيقي ويومي 
اخلدمات  م��ن  جمموعة  غياب  م��ع  خصوصًا  ونفيس 
جهة  من  املعاناة  يف  يزيد  التأخر  هذا  فحقيقة  الرورية 
ونتمنى ان يكون االخوة بمستوى حتمل املسؤولية فهذه 
مسؤولية القيت من الناس لزيد او عمر .. فعىل االخوة 

ان يكونوا بمستوى حتمل املسؤولية ..
قد  الذي  املوقف  يقدروا  ان  االعزاء  االخوة  من  نرجو 
، هذه  ان االمور جيدة وال مشاكل وال.. وال  ينقل هلم 
الواقع شبه متأزمة  .. االمور يف  اعتقد جمامالت  االمور 

البد ان ننهض اليوم قبل الغد بتشكيل احلكومة وابتداء 
بناء العراق بشكل مؤسسايت بام حيفظ هلذا الشعب حقوقه 

ألنه اىل االن ينتظر كثريا من احلقوق ..
ففرة ستة اشهر فرة طويلة وكل هذا يعد تأخريا وخسارة 
ال  اهلل  شاء  وان   ً منعطفا  يمثل  يذهب  يوم  فكل  للوقت 
االخوة  من  ونأمل  اكثر  احلكومة  تشكيل  عملية  تتأخر 
هبذا  نتكلم  ال  كي  جدًا  مهم  بشكل  املسالة  هذه  مراعاة 

املوضوع ثانية.

 في بلدنا هذه االمور كلها تتأثر 
وتأثر حقيقي ويومي ونفسي 
خصوصاً مع غياب مجموعة من 

الخدمات الضرورية فحقيقة 
هذا التأخر يزيد في المعاناة من 

جهة ونتمنى ان يكون االخوة 
بمستوى تحمل المسؤولية 
فهذه مسؤولية القيت من 

الناس لزيد او عمر .. فعلى االخوة 
ان يكونوا بمستوى تحمل 

المسؤولية..

،،

،،



السؤال: بالنسبة للمرأة احلامل اذا كان جنينها يترر 
بالصوم ، فام حكمها ؟

وهل عليها قضاء او كفارة.
اجلواب: احلامل املقرب )يف شهري الثامن او التاسع( 
إذا خافت الرر عىل نفسها، أوعىل جنينها جاز هلا 
مستلزمًا  الصوم  كان  إذا  كام  جيب  قد  بل   � االفطار 
لالرضار املحرم باحدمها � وجيب عليها القضاء بعد 
ذلك كام جتب عليها الكفارة أيضًا، ويكفي يف الكفارة 
بل  اودقيقها  احلنطة  الفقري )750 غراما( من  اعطاء 

جيزي مطلق الطعام حتى اخلبز اواملعكرونة ايضًا.
ايل هناية  االول  الشهر  )من  املقرب  احلامل غري  واما 
الشهر السابع( فإن كان الصوم ير هبا او بجنينها او 
كان موجبًا لوقوعها يف احلرج الذي ال يتحمل عادة 
عليها  جتب  وال  القضاء  وجيب  االفطار  هلا  فيجوز 

الكفارة .
رمضان  شهر  اىل  القضاء  أخرت  فان  املوردين  ويف 
اخرى  دفع كفارة  فعليها  آخر كالرضاع  لعذر  املقبل 

لتأخري القضاء عىل األحوط وجوبًا.

ير  التي  املرضع  أو  للحامل  جيوز  هل  السؤال: 
قبل شهر  فورًا  الفدية  أن خترج  الصوم هبا وبحملها 

رمضان؟

بعد استمرار احلمل  اجلواب: ال جيزي اخراجها إال 
وبعد اليوم الذي افطرت فيه.

السؤال: هل جيوز صيام املرأة احلامل وهي يف الشهور 
االخرية من احلمل ؟ علاًم أهنا ال تعاين من ضعف يف 

حال صيامها ؟
اجلواب: ال مانع منه إذا مل تشعر برر بليغ أو خطر 

عىل نفسها أو جنينها ومل حيذرها االطباء من ذلك .

أهنا  وعلاًم  السابع  الشهر  يف  حامل  ام��رأة  السؤال: 
تراجع الطبيب وعندها مواعيد للتحليل يف يوم 21 
قبل  دواء ترشبه  الطبيب  وأعطاها  من شهر رمضان 

التحليل، هل أهنا تفطر؟
اجلواب: جيب تغيري املوعد وان كان صعبًا فان مل يتيرس 
وبامكاهنا  وقضت.  افطرت  رضوريًا  التحليل  وكان 

ان تسافر وتفطر فال جيب تغيري املوعد حينئذ.

شهر  يف  تفطر  ان  احلامل  للمرأة  جيوز  هل  السؤال: 
رمضان وتقيض ذلك بعد الوالدة بداعي اخلوف ؟

اجلواب: نعم جيوز اذا احتمل الرر ولكن اذا كانت 
يف اواخر احلمل فعليها الفدية مضافا اىل القضاء .

ال�����ص��وم - ���ص��وم احل��ام��ل
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مرضى التوّحد من األطفال 

وبارقة األمل..
المقدسة  الحسينية  العتبة  الكربالئي:  الشيخ  سماحة 

تعمل على بناء أكبر  أربعة معاهد في العراق 

تحت شعار )نحن معكم( أقامت هيئة الصحة والتعليم الطبي التابعة لألمانة العامة للعتبة الحسينية 
المعملجي  منطقة  في  التربوية  الــوارث  مــدارس  مجموعة  في  االحتفاالت  قاعة  على  المقدسة 
بكربالء المقدسة حفل اطالق فعاليات شهر التوحد السنوي، واقيم الحفل بمباركة وحضور سماحة 
المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربالئي واالمين العام االستاذ 
رؤساء  من  وعدد  الخطابي  جاسم  نصيف  المهندس  كربالء  ومحافظ  العبايجي  جواد  رشيد  حسن 

األقسام وجمع غفير من أولياء أمور األطفال.

تقرير: أحمد الوراق - تصوير: محمد القرعاوي
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إضطراب التوحد واثره عىل األطفال..
وابتدأ احلفل  بقراءة آيات بينات من الذكر احلكيم تالها عىل مسامع 
احلارضين القارئ عادل الكربالئي تبعتها قراءة سورة الفاحتة عىل 
أرواح شهدائنا االبرار، جاءت بعدها  كلمة املتويل الرشعي للعتبة 
الذي  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  املقدسة  احلسينية 
الفعالية  هلذه  ُخّصص  الذي  اليوم  وهذا  الشهر  هذا  »يف  فيها:  قال 
رشحية  هتدد  خطرية  ظاهرة  هناك  ان  اىل  انّبه  ان  اوّد  االنسانية 
االطفال ومنهم رشحية الطفل العراقي بل رشحية االطفال يف العامل، 
واجلامعات  املعاهد  تنرشها  التي  االرقام  عىل  اطلعنا  لو  وباحلقيقة 
يف  املختصة  اجلهات  من  ال��واردة  االحصاءات  وكذلك  العاملية، 
الطفل  هتدد  جدًا  ومقلقة  خطرية  ظاهرة  امام  اننا  لوجدنا  العراق 
العراقي بأعداد كبرية ومعنى ذلك ربام ان هناك مئات اآلالف من 
اهتاممًا ورعايًة  اخلطرية  الظاهرة  نوِل هذه  مل  ان  املستقبل  شبابنا يف 
والروحي  العلمي  الفقد  بمعنى  والفقد  احلياة،  من  سنفقدهم 
والنفيس واالجتامعي وغري ذلك من هذه االثار اخلطرية التي هتدد 

مستقبل الطفل يف العراق ويف دول العامل«. 

أمام حتٍد كبري واملشكلة  بلدنا  اننا يف  أن »ما هيمنا  إىل  ونوه سامحته 
تكمن انه ليس هناك اهتامم كاٍف بمقدمات توفري العالج املناسب 
واجتامعي،  وسلوكي  نفيس  عالج  بل  دوائي  يكون  مما  اكثر  وهو 
وليس هناك التوجه الكايف لالهتامم بتوفري معاهد العالج، ولذلك 
سنوات  عرش  من  اكثر  منذ  املقدسة  احلسينية  العتبة  ادارة  حرصت 
عىل افتتاح معهد للتوحد وكان هناك توجه لدى دار القرآن الكريم 

ان يكون جزء من العالج هلؤالء االطفال بالقرآن الكريم«. 
معهد   )11( بافتتاح  املقدسة  احلسينية  للعتبة  حثيثة  جهود 

متخصص..
الوصول  حلني  بالتدريج  يتطور  املعهد  »أخ��ذ  سامحته:  وتابع 
متخصصني  مدربني  من  املطلوبة  االختصاصات  لتوفري  بالعمل 
للتوحد  معهدًا   )11( هناك  واالن  كربالء  يف  واحد  بمعهد  وابتدأ 
يف العراق، واجلهود متواصلة منذ عدة سنوات لبناء معاهد حديثة 
جدًا وواسعة تستوعب االعداد الكبرية التي تتزايد سنة بعد اخرى 
تسهم  ال  الذين  االحتياط  االطفال  عدد  الحظنا  اذا  خصوصًا 
باحتضاهنم،  العراق  حمافظات  مجيع  يف  حاليًا  املوجودة  املعاهد 
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قابعون  فهم  لعالجهم  املختصة  املعاهد  هلم  تتوفر  ال  وه��ؤالء 
احلالة  هذه  وتبقى  سيطمرون  وربام  ويعانون  بيوهتم  يف  جالسون 
اهلل  شاء  ان  لذلك  واملجتمع،  عوائلهم  عىل  عبئًا  ويصبحون  لدهيم 
تعاىل خالل ثالثة اشهر سيتم افتتاح معهد حديث ومتطور وواسع 

جدًا يف كربالء املقدسة«. 
جهود  متواصلة إلنشاء اربعة معاهد متخصصة .. 

وأضاف بالقول: »كام عملت العتبة احلسينية املقدسة عىل بناء اربعة 
معاهد كبرية من أكرب املعاهد يف العراق بل يف املنطقة ويف حمافظات 
املحافظات  بقية  ويف  واسط(  ميسان،  البرصة،  االرشف،  )النجف 
املعاهد  هذه  لتنضم  العراق  حمافظات  اغلب  يف  تكون  ان  ونحاول 
جلهات  تابعة  أكانت  سواء  ببنائها  رُشع  التي  االخرى  املعاهد  اىل 

حكومية او اهلية؛ لكي نسهَم يف معاجلة هذه احلاالت االنسانية«.
واحلديث مستمر لسامحته: » ومما يؤسف منه اننا يف العراق نعيش 
أمرًا مؤملًا جدًا، ان املجتمع يتعامل بحالة من االزدراء واالنتقاص 
واالحتقار للطفل املصاب هبذه احلالة مما يزيد من معاناته، يف حني 
وجدنا ان بعض الدول لدهيا التوعية والتثقيف مع هؤالء االطفال 
أقراهنم  كبقية  اس��وي��اء  كأطفال  ويعتربوهنم  هبم  هيتمون  وه��م 

ويتعاملون معهم باحرام ومداراة مما يعّجل ويرّسع بعالجهم«.

أو  اجلامعات  يف  اقسام  لوجود  يفتقد  »العراق  بأن  سامحته  وتابع 
للقيام  مؤهلني  مدربني  لتوفري  اجلانب  هذا  يف  متخصصة  كليات 
هبذا العالج«، مشريًا إىل أّن »من مجلة املشاريع التي جيب التخطيط 
هذا  يف  متخصصة  اكاديمية  إنشاء  هو  االن  منذ  هلا  والتصميم 

املجال«.
بدوره حتدث مدير مركز الطب النفيس والتوحد يف العتبة احلسينية 
العاملي  اليوم  نعيش  »ونحن  قائاًل:  عباس  اسامة  الدكتور  املقدسة 
العاملية  الصحة  منظمة  عليه  واطلقت  املتحدة  االمم  حددته  الذي 
بالتوحد، كانت  املصابني  للتعبري والتعاطف مع  ب�)اللون االزرق( 
الداعمني  من  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  األمانة  زالت  وال 
هلذا  العراق  يف  عامة  بصورة  اخلدمات  نقص  بسبب  الرشحية  هلذه 
املحافظات  مركزًا( يف مجيع  فتح )11  تبنيها  املوضوع، وذلك عرب 
االوسط  الرشق  يف  ومتميز  عمالق  مركز  فتح  وبصدد  العراقية 
اإلنشاء،  قيد  نموذجية  مثالية  مراكز  عدة  وهنالك  القادم،  بالشهر 
املراكز  هذه  وكل  املقبلة،  السنوات  يف  افتتاحها  يتم  اهلل  شاء  وان 
املرتبطة بالعتبة املقدسة ممتلئة باألطفال وتقدم خدماهتا بشكل مميز 

وبمهنية عالية«.
والنطق  الوظيفي  والعالج  املهارات  بتطوير  يتعلق  »فيام  واضاف: 
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خمتلف  يف  طفل   )700( عىل  العمل  يتم  حيث  االطفال،  لكل 
تطوير  اخلدمات من خالل  كافة  ونقدم هلم  العراقية،  املحافظات 
العديد  يف  تدريبهم  تم  حيث  متخصصة،  ك��وادر  عرب  املهارات 
عمل  بصدد  االن  ونحن  وخارجه،  العراق  داخل  الدورات  من 
فريدة  تكون  وهي  بالتوحد  العراق  خارج  جامعة  من  )دبلومة( 

يف العراق«.
للعائلة واملجتمع دور كبري للتخلص من اضطراب طيف التوحد..
إحدى  العتبي  طاهر  فاطمة  السيدة  حتدثت  متصل  سياق  يف 
اطفال  لرعاية  السالم(  )عليه  احلسني  االم��ام  معهد  مدربات 
)بيوم  اليوم  هذا   نحتفل  الفرح  ملؤها  »بأجواء  قائلًة:  التوحد 
التوحد العاملي( حيث يعترب شهر نيسان هو شهر التوّحد العاملي، 
ويف هذا املهرجان نحب ان ننوه للعوائل واملجتمع بأن هذا الطفل 

بأن  اذ نطلب من اجلميع  اننا  العامل،  الذي يعيش يف لغز حمري هلذا 
يلتفتوا التفاتة ولو بسيطة هلذا الطفل، ورصاحة أن العتبة احلسينية 
املقدسة مل تقرّص يف هذا املجال يف سبيل توفري املراكز وغطت الكثري 
من احلاالت ويف العديد من املحافظات العراقية، ونحن كمدربني 
البرصي  التواصل  هي  عليها  نعمل  التي  املهمة  االمور  اوىل  من 
يتواصل  ان  سبيل  يف  برصيًا  تواصاًل  الطفل  مع  نتواصل  حيث 
الطفل  نوصل  ان  جيب  كام  طبيعية،  بصورة  املجتمع  مع  الطفل 
الذي يعاين من اضطراب طيف التوحد ان يكون طفل سوي مع 
اقرانه يف املدارس ويف املتنزهات ويف الشارع ويف املجتمع، ومتكنا 
ويتعلم  يلعب  اآلن  وهو  املجتمع  مع  الطفل  دمج  من  احلمد  هلل 

ويعيش حياته مع بقية االطفال بشكل طبيعي«.

المدربة فاطمة طاهرد. اسامة عباس

 العتبة الحسينية لم تقّصر 
في هذا المجال في سبيل 
توفير المراكز وغطت الكثير 

من الحاالت وفي العديد من 
المحافظات العراقية

،،

،،
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 مشاريع قرآنية كبرى لم يحّدها زمان وال مكان

تابعة  رسمية  قرآنية  مؤسسة  اول 
للعتبات المقدسة في العراق

دار القرآن الكريم..

تحقيق: قاسم عبد الهادي / تصوير: مركز االعالم القرآني قسم دار القران الكريم 
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يمثل قسم دار القرآن الكريم يعد واحدا من االقسام المتعددة التي تنتمي الى االمانة العامة 
للعتبة الحسينية المقدسة وهو متعلق بالجوانب العقائدية والفكرية والثقافية بشكل خاص، 
وان بداية استحداث هذا القسم كان بشكل صغير ال يتجاوز مجموعة نفرات كان عملهم قائما 
او رسالة واضحة، وكنا  على اساس اجتهادي بشكل عام بدون ان يكون هناك تخطيط منهجي 
المقدسة  الحسينية  العتبة  مؤسسة  ضمن  قرآني  وعمل  قرآنية  رؤية  وجود  اثبات  فقط  نحاول 
وتحديدا في سنة 2008م، وبمجرد ان تم استحداث هذا الفرع فان االخوة المتصدين آنذاك بدؤوا 
بالتواصل والتفاعل مع الحراك القرآني الوطني الذي كان يتمتع في حينه بنهضة قرآنية باعتبار 
العطاء،  مجال  في  وتتنافس  وتتكامل  تتفاعل  بدأت  والمؤسسات  العراق  في  التغيير  بداية  انه 
العامة  االمانة  الى  التابعة  الكريم  القرآن  دار  فان  العراق  في  المقدسة  العتبات  مستوى  وعلى 
وان  المقدسة،  للعتبات  تابعة  رسمية  قرآنية  مؤسسة  اول  تعد  المقدسة  الحسينية  للعتبة 
المحافل  بعض  احياء  تتجاوز  ال  صغيرة  محددة  فعاليات  اقامة  حول  تتمحور  كانت  البرامج  عموم 

القرآنية التي تقام في والدات األئمة االطهار او في بعض المناسبات االسالمية.
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بدأنا ضمن هذا االطار 
وحاولنا عكس الواقع 

القرآني على واقع 
رؤية جيدة تتماشى 

وتتفق مع رؤية ادارة 
االمانة العامة للعتبة 
الحسينية المقدسة 

وسماحة المتولي 
الشرعي لها باعتبار 

انهم امناء على رؤية 
المرجعية الدينية

،،

،،
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االستفادة من جتارب االخرين
له  الواسعة  واالنشطة  املتعددة  والربامج  اكثر  تفاصيل  وملعرفة 
املقدسة  العتبة احلسينية  الكريم يف  القرآن  التقينا رئيس قسم دار 
بدئ  قائال:  والذي حتدث  اهلادي  الدين عيل  الشيخ خري  فضيلة 
االخوة  من  عدد  بتعيني  القسم  يف  املؤسسايت  التنظيمي  العمل 
لذلك  واالختصاص  الشأن  اصحاب  من  الكريم  القرآن  دار  يف 
يف  الفاعلة  القرآنية  )املؤسسات  االخرين  جتارب  من  استفدنا 
الرائدة  التجربة  وكانت  الدولية(،  والساحة  العراقية  الساحة 
االخوة  وبعض  ومرص  كإيران  االسالمية  الدول  من  ملجموعة 
ومن  الدار،  معامل  رسم  عىل  اجيايب  بشكل  مؤثرة  كانت  لبنان  يف 
ايضا  تتفاعل  كانت  التي  العراقية  املؤسسات  مع  التفاعل  ثم 
وبالتحديد مؤسسة شهيد املحراب ودائرة الشؤون القرآنية التي 

نقلت جتارب بعض الدول اىل الواقع العراقي.
العمل وفق رؤية املرجعية

بدأنا ضمن هذا االطار وحاولنا عكس الواقع القرآين عىل واقع 
للعتبة  العامة  االمانة  ادارة  رؤية  مع  وتتفق  تتامشى  جيدة  رؤية 
امناء  اهنم  باعتبار  هلا  الرشعي  املتويل  وسامحة  املقدسة  احلسينية 

عىل رؤية املرجعية الدينية، وان هذا التحديد كان له اثر اجيايب بأن 
دار القران الكريم تتحدد بمجاالت وطبيعة العمل ونوعيته وفقا 
الشيخ  سامحة  الرشعي  املتويل  من  فهمناها  التي  املرجعية  لرؤية 

عبد املهدي الكربالئي )دام عزه(.
التوسع يف العمل القرآين

التي  العطاء  مرحلة  اىل  انتقلنا  والتأصيل  النشأة   مرحلة  وبعد 
بدأت حتديدا يف عامي )2010م � 2012م( حيث توسعت افاق 
كربالء  )يف  قرآنية  مدارس  تتشكل  وبدأت  الكريم،  القرآن  دار 
واملحافظات االخرى( تابعة اىل قسم دار القرآن الكريم وخاصة 
كبري  حتٍد  بمثابة  كان  وقته  يف  مرشوعا   واطلقنا  احلفظ،  جمال  يف 
يف  نوعه  من  االول  يعد  وال��ذي  حافظ(  )االل��ف  مرشوع  وهو 
اتسعت  املهمة  اخلطوات  ونجاح  املرشوع  تقدم  ومع  العراق، 
القرآن  دار  قسم  ونشاطات  اع��امل  عىل  املقبلني  وحجم  رقعة 
لعمل جتارب  رؤية  هناك  بان  تظهر  االفاق  بدأت  لذلك  الكريم 
لدار القرآن الكريم يف املحافظات العراقية االخرى فتم االتفاق 
القيام بأعامل قرآنية  الذين يرشفون عىل  عىل اجياد بعض االخوة 
املحافظات  فعاليات ونشاطات وندوات وحمافل يف  متعددة من 
التابع  الكريم  القرآن  دار  بقسم  متصلة  وهي  املختلفة  العراقية 

للعتبة احلسينية املقدسة.
االنتقال بالعمل القرآين اىل جبهات القتال

اكثر  فان  االرهابية  داعش  عصابات  مع  احلرب  فرة  وخالل 
االمنية  لقواتنا  مالصقة  اصبحت  الكريم  القرآن  دار  نشاطات 
كربالء  يف  نكون  ان  مرحلة  من  االنتقال  فتم  الشعبي،  واحلشد 
اقمنا  لذلك  القتال  ساحات  اىل  االخ��رى  املحافظات  وداخ��ل 
ذلك  ازداد  بل  القتال،  جبهات  يف  القرآنية  الفعاليات  خمتلف 
القتال  جبهات  من  جدا  الساخنة  املناطق  من  الكثري  اىل  وانتقلنا 
حيث كانت الرصاصات احلية تصل واالخوة القرآنيون  يعملون 
التي اعطت صورة  القرآنية  اقامة املحافل  بجد ونشاط من اجل 
وهيتمون  الكريم  القرآن  من  باالنطالقة  العراقية  للقوات  اجيابية 

بكتاب اهلل تبارك وتعاىل الذي كان له ايضا مردود اجيايب.
عودة احلياة القرآنية للمناطق املحررة

من  العراقية  االرايض  مجيع  وحترير  داعش  عىل  القضاء  وبعد 
رجسهم بدأنا نتوسع من جديد يف مجيع املحافظات العراقية التي 
املؤسستني  عند  قبول  وله  اجيايب  العمل  واصبح  ساخنة،  كانت 
عند  وكذلك  س��واء،  حٍد  عىل  الدينية  واحل��وزوي��ة  االكاديمية 
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يطمئنون  املناطق  تلك  يف  الناس  واصبح  اجلامهريية،  القاعدة 
قتال  يف  وبارز  كبري  دور  من  هلا  ملا  اكرب  بشكل  احلسينية  للعتبة 
منجزات  عىل  اطالعهم  وبعد  )داعش(،  االرهابية  العصابات 
بشكل  اجيابيا  العمل  فكان  املقدسة،  احلسينية  العتبة  وتوجهات 

اكرب.
الوصول اىل جبهات القتال

وبالنسبة للمحافل القرآنية التي تم إقامتها للمقاتلني يف جبهات 
القتال عىل الرغم من خطورة املوقف اال اننا اقمنا العرشات بل 
قرآنية  مادة  هلم  وجعلنا  جبهات  يف  القرآنية  املحافل  من  املئات 
طرية، اذ نحن نحتاج اىل دافع معنوي هلم حينام كانوا جيدون اهل 
والرسور  الفرحة  بداخلهم  يولد  االمر  وهذا  بينهم  فيام  القرآن 
هناك  وكانت  املعنويات،  وارتفاع  الفخر  من  بكثري  والشعور 
او  االلوية  امراء  مستوى  عىل  سواء  االخوة  من  كبرية  استجابة 

االفواج او الرسايا وكانت ختصص جلسات قرآنية للمقاتلني.
التحول اىل النشاطات االلكرتونية

وبعدها )احلديث ال يزال لفضيلة الشيخ خري الدين عيل اهلادي( 
كورونا  )فريوس  الوباء  انتشار  مرحلة  وهو  اخر  حتٍد  اىل  انتقلنا 
حتولت  الكريم  القرآن  دار  قسم  نشاطات  اكثر  فان  املستجد( 
من احلضورية اىل االلكرونية لكنها مل تتوقف بل اتسعت ومنها 
نخشى  كنا  االلكروين  اىل  حتول  حينها  حافظ(  )االلف  مرشوع 
ان يتوقف لكننا اعلنا عن نجاح املرشوع ونحن يف زمن الوباء بل 

انه متدد ليصل املرشوع اىل اكثر من 1720 حافظا لكل القرآن مع 
القرآن واكثر من  ل� )25( جزءا من  الف حافظ  اكثر من  وجود 
يقارب )6000(  ما  اىل  ليصل  منه،  ا  ل� )20( جزء  الف حافظا 
)االلف  من  املرشوع  عنوان  ليتحول  املرشوع  هذا  ضمن  حافظ 

حافظ( اىل )مرشوع التحفيظ الوطني(.
تكريم احلفاظ بشكل ملفت للنظر

ونحن نتسابق مع اجلامعات العراقية من له القدرة عىل استيعاب 
اليوم اصبحت لدينا ارقام )خميفة( بحيث  احلفاظ اكثر ؟ بحيث 
اجلامعات  وخاصة  حسابات  هكذا  حتسب  اجلامعات  بعض  ان 
بحيث  الكريم  القرآن  حافظ  ُيكرم  ان  يمكن  كيف  انه  االهلية 
وحينام  حافظا  عرشون  او  حفاظ  عرشة  هناك  يتصورون  كانوا 
االنظار  بدأت  احلفاظ  من   باآلالف   ارقاما   هناك  بان  سمعوا 
باهنم  عام  بشكل  احلسينية  والعتبة  الكريم  القرآن  دار  اىل  تتوجه 

قدموا الكثري للساحة القرانية العراقية.
عطاء وطموح مستمر

ومازلنا  نطمح ان نقيم املزيد من الفعاليات القرآنية مع تصورنا 
خمتلفة  النضج  مرحلة  وعطاءات  النضج  مرحلة  يف  االن  باننا 
انفتحنا  اليوم  نحن  لذلك  التأسيس  مرحلة  عطاءات  عن  متاما 
مواكبة  مسالة  ننتظر  ال  واصبحنا  الدولية  القرآنية  املؤسسة  عىل 
ان  مرحلة  اىل  االخرين  تقليد  مرحلة  من  انتقلنا  وانام  االخرين 
نعطي مشاريع رقمية جديدة يف الساحة القرآنية تكون هي مدعاة 
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الن يقلدنا االخرون.
نشاطات وبرامج متنوعة

وان برامج القسم تتمثل بعدة مراحل خمتلفة عىل النحو التايل:
� املرحلة االوىل )مرحلة املؤمترات(: وان دار القرآن الكريم االن 
تتبنى اكثر من ثالثة مؤمترات سنوية ومنها )مؤمتر االمام احلسني 
املجتمعية،  القراء  بقضايا  هيتم  الذي  ال��دويل(  السالم«  »عليه 
وكذلك )مؤمتر االمام احلسني »عليه السالم« الدويل( الذي كان 
العنوان  وان  وتوحيدها،  التحكيمية  اللوائح  تطوير  بخصوص 
تارة  الدويل(  السالم«  »عليه  احلسني  االمام  )مؤمتر  هو  االبرز 
بحتة  قرآنية  زوايا  من  اخرى  وتارة  اجتامعية  زاوية  من  نأخذه 
االساس  هذا  فعىل  واحلديث  القرآن  بني  نجمع  اخرى  وت��ارة 

تقسم لدينا املؤمترات.
هناك  املرحلة  هذه  ففي  الندوات(:  )مرحلة  الثانية  املرحلة   �
ندوات متعددة ومنها ندوات قرآنية رصفة وندوات تقام بشكل 
الكروين عرب قناة الزوم وندوات تقام وسط املؤسسة االكاديمية 
من  سلسلة  لدينا  جامعة  كل  ففي  العراقية،  اجلامعات  وهي 
الفضائية  القنوات  عرب  تقام  ندوات  وكذلك  البحثية  الندوات 
ومنها )قناة القرآن الكريم الفضائية، قناة كربالء، قناة العراقية، 

... الخ(.
الكريم  القرآن  الثالثة )مرحلة املحافل(: فان قسم دار  � املرحلة 
القرآنية  املحافل  من  نوعا   )16( من  اكثر  عىل  يرشف  اليوم 

»عليه  الشهداء  سيد  )حمافل  بعنوان  مركزية  قرآنية  حمافل  ومنها 
السالم«( وهي حمافل شهرية، وهناك حمافل اخرى وهي )حمفل 
حمافل  الشهداء،  بيوت  داخل  تقام  حمافل  الوحي،  حمافل  النور، 
حمافل  تعليمية،  اسبوعية  حمافل  املؤمنني،  بيوت  داخ��ل  تقام 
القرآنية،  باملدارس  خاصة  حمافل  واملعاهد،  باجلامعات  خاصة 
... الخ( وان املحافل بدورها ُتقسم اىل اصناف متعددة وكثرية.

للمسابقات القرآنية حصة من اعامل القسم
ومن النشاطات االخرى لقسم دار القرآن الكريم هي املسابقات 
باحلفظ  تقام  وهي  الكتبية،  ومنها  والتحريرية  الشفهية  القرآنية 
اجلامعات  لطلبة  فرقية  وتقام  القرآن  وعلوم  والتفسري  والتالوة 
اخرى  مسابقات  ولدينا  الناس،  لعامة  وكذلك  الدينية  والعلوم 
مؤسسة  ألفضل  وايضا  العام  خالل  قرآنية  شخصية  ألفضل 
للدوائر  مسابقات  ولدينا  العراق،  مستوى  عىل  العام  يف  قرآنية 
مسابقة  ولدينا  رسمية،  بكتب  خماطبتهم  خالل  من  احلكومية 
مسابقات  ولدينا  الوطني،  التحفيظ  م��رشوع  لطلبة  خاصة 
خاصة بطلبة العلوم الدينية )احلوزات(، مسابقات خاصة بطلبة 
اجلامعات واملعاهد، وهناك مسابقة عامة يشرك فيها من يشاء، 
وتوازي هذه املسابقات اخلاصة بالرجال هناك مسابقات نسوية 
الربامج  بمختلف  النساء  رشحية  نستهدف  خالهلا  ومن  ايضا 

     مازلنا  نطمح ان نقيم المزيد 
من الفعاليات القرآنية مع 
تصورنا باننا االن في مرحلة 

النضج وعطاءات مرحلة النضج 
مختلفة تماما عن عطاءات 
مرحلة التأسيس لذلك نحن 

اليوم انفتحنا على المؤسسة 
القرآنية الدولية ووصلنا إلى 
مرحلة طرح مشاريع جديدة 

في الساحة القرآنية تكون هي 
مدعاة الن يقلدنا االخرون.

،،

،،
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القرآنية. والفعاليات 
االثبات الدويل

بعنوان  ال��دويل  احلضور  يف  نشرك  ان  نحاول  سبق  فيام  كنا 
الساحات  يف  حتر  التي  االرقام  هذه  ضمن  رقم  أو  عدد  اننا 
العتبة احلسينية  العراق بشكل عام واقول ممثل  الدولية، واليوم 
حينام حير يكون له دور ال يكون رقام بني االرقام وانام يكون 
او  كتحكيم  املسابقات  مستوى  عىل  سواء  والفاعل  املوجه  هو 
التفسري وعلوم  برامج  او مثال يف  او يف احلفظ  كمشاركة تالوة 
يوجه  حمكام  تراه  حافظا  ت��راُه  قارئًا  ت��راُه  ُمنّظرًا  فراه  القرآن، 
االخرين، واذا اردت ان احتدث عن هذا املشاركات واحلضور 
الدويل دعني انطلق من املؤمتر الدويل الذي سبق ان اقامته دار 

القرآن الكريم يف الشهر االول من العام احلايل.
االشادة الدولية بالعتبة احلسينية

خاصة  جل��ان  عرب  له  والتهيؤ  باالستعداد  بدأنا  املؤمتر  ه��ذا 
مناقشة  فكرة  فاقرحنا  حتضريية،  وجلان  الكريم  القرآن  بدار 
رسمي  بشكل  بدأنا  ثم  نستعد  وبدأنا  التحكيمية  اللوائح 
التي  االسالمية  ال��دول  عموم  اىل  رسمية  خطابات  بتوجيه 
الدول  هذه  بني  من  فكان  الدولية،  القرآنية  املسابقات  تقيم 
واململكة  والسودان  واجلزائر  واملغرب  وليبيا  مرص  مجهورية 
العربية السعودية واالمارات واالردن وسوريا وقطر والبحرين 

واندونيسيا  وماليزيا  وتركيا  االيرانية  االسالمية  واجلمهورية 
وعدد كبري من هذه الدول استجابت للدعوة عىل الرغم من انه 
املتواجد يف بعض  الوباء واحلظر  كانت هناك مضايقات بسبب 
املطارات الدولية مما منع وصول بعض االخوة للمشاركة، لكن 
رغم التحديات وصل عدد كبري من االخوة وشاركونا يف املؤمتر 
الدويل واشادوا بالعقلية العراقية وباإلمكانات املتوفرة يف العتبة 
الدولية  املرحلة  لقيادة  الكريم  القرآن  ودار  املقدسة  احلسينية 
الساحة  يف  مهمة  هي  وموضوعات  ورؤى  مناهج  وط��رح 
اللوائح  مناقشة   مسألة  وان  ثانيًا،  مسبوقة  وغري   ً أوال  القرآنية 
دار  افكار  من  فإهنا  الدويل  املستوى  عىل  وتوحدها  التحكيمية 
القرآن الكريم ومل تكن مسبوقة يف دولة من الدول االخرى عىل 
الرغم من ان العراق اىل االن مل يتوفق بإقامة مسابقة قرآنية دولية 
الرشعي  املتويل  منها دعوة سامحة  نتائج طيبة  ِحَرفية، وللمؤمتر 
االمام  اربعينية  يف  احلضور  اجل  من  اخرى  مرة  ال��دول  هلذه 
احلسني  االم��ام  )ملتقى  مسمى  حتت  السالم(  )عليه  احلسني 
»عليه السالم« الدويل القرآين( ملناقشة احلوار القرآين واالطالع 

عىل اجلهود القرآنية التي تبذل يف العتبة احلسينية املقدسة..
مرشوع االلف حافظ

برورة  فكرة  بإطالق  بدأنا  حافظ  االلف  ملرشوع  وبالنسبة 
كل  يف  دورت��ني  او  دورة  اقامة  فحاولنا  الكريم  القرآن  حفظ 
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اخرى،  يف  تنجح  ومل  بمحافظات  نجحت  الفكرة  وهذه  حمافظة 
ووصلنا اىل مراحل متقدمة ضمن هذا املرشوع ولدينا اكثر ستة 

االف حافظ االن ينتمون اىل هذا املرشوع.
التغلب عىل جائحة كورونا

وبسبب االوضاع الصحية يف ظل تفيش وانتشار جائحة كورونا 
اضطررنا ان ننتقل من التجربة احلضورية اىل االلكرونية، فبدأنا 
اجل  من  والقنوات  والفضائيات  االلكرونية  املنصات  باستثامر 
التجربة االلكرونية وهي  املحافل فكانت هناك اجيابية يف  اقامة 
انه سابقًا ُكنا ندعو بعض الشخصيات من املحافظات العراقية او 
من خارج العراق ولكن يف ظل التجربة االلكرونية اصبح األمر 
اسهل من خالل املنصات االلكرونية او الفضائيات لذلك كان 

فرصة كبرية باستيعاب اعداد اكرب.
املرشوع اجلامعي

وبالنسبة للمرشوع القرآين يف اجلامعات العراقية قطعًا االسلوب 
والطالب  ثقافية  علمية  مؤسسة  ابرز  اىل  تدخل  ألنك  أثر،  لُه 
كبرية  مرحلة  اىل  صغرية  مرحلة  من  انتقل  انُه  يشعر  اجلامعي 
لذلك يتشوق ملعرفة املزيد ضمن افقه وطموحه، وبعد احلصول 
عىل املوافقات االدارية وصلنا اىل اجلامعات العراقية، ففي بداية 
من  ولكن  والطالبات،  الطلبة  مجيع  اىل  الوصول  حاولنا  االمر 
القرآنية من  احلالة  القريب من  النظرات شخصنا من هو  خالل 

جهة  من  او  احلفظ  عىل  قدراهتم  خالل  من  او  اصواهتم  حيث 
رغباهتم فقسمنا هذه االمور اىل مستويات متعددة عىل املستوى 
واملعززة  نقيمها  التي  الربامج  طبيعة  فأثمرت  واخلاص  العام 
املعنوية،  اقول  وانام  املادية  اقول  ال  التشجيعية   االمور  ببعض 
استقباال  هناك  ان  وجدنا  لذلك  اجلامعة  طالب  استحسنه  وهذا 
يف  ينضج  القرآين  املرشوع  وبدأ  العراقية،  اجلامعات  خمتلف  من 

الواقع اجلامعي ويف خمتلف االختصاصات العلمية.
مراكز حيوية متنوعة

من عدة  يتكون  احلسينية  العتبة  الكريم يف  القرآن  دار  قسم  وان 
ُيرشف  الذي  القرآين  التعليم  مركز  ومنها  ادارية(،  )فنية،  مراكز 
عىل  وُيرشف  االكاديمي  التعليم  ومركز  واحلّفاظ،  القّراء  عىل 
ومركز  القرآنية،  واالعداديات  واملعاهد  اجلامعات  يف  العمل 
والبحوث  والطباعة  التأليف  جماالت  يف  والبحوث  الدراسات 
ُيسلط  ان  حياول  القرآين  االعالم  ومركز  ذلك،  وغري  واملقاالت 
الشؤون  ومركز  القرآين،  والوسط  املجال  يف  ما  كل  عىل  الضوء 
ب��اإلدارة  خاص  ومركز  النسوي،  اجلانب  يف  يعمل  النسوية 
املوافقات  من  نحتاجه  ما  كل  عىل  ُيرشف  املركز  هذا  واملالية 
الوحدات  يتمتع بوجود عدد من  واالمور االدارية، وكل مركز 
منها )وحدة االناشيد، وحدة التالوة( وهذه الوحدات تتضمن 

افرادا  ومنتسبني عاملني.
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نجحنا في الحفاظ على المصاحف الشريفة 
وكتب األدعية وصيانتها وتقليل إنفاقات شرائها

 ش���عبة التصحيف واحدة من أهم الش���عب التابعة لقسم رعاية الحرم الحسيني 
ُّ
تعد

الشريف في العتبة الحسينية المقدسة، إذ يقع على عاتقها الجزء األكبر في تنظيم 
الكتب الدينية وتوحيدها لتكون أمام أعين الزائرين بشكل جميل وزاٍه، من خالل عمل 
 من صيانة وترميم المصاحف 

ً
دقيق يقوم به كادر الشعبة المتكون من )25( منتسبا

التالفة والممزقة وإعادة تأهيلها ووضعها في جدران الحرم الحسيني الشريف.

مسؤول شعبة التصحيف بالعتبة الحسينية:
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تابعت  »األح��رار«  جملة  الشعبة..  هذه  عن  اكثر  وللحديث 
العمل  موقع  داخل  امليدانية  جولتها  خالل  من  الشعبة  عمل 
والتقت مع مسؤوهلا األستاذ كرار العقايب الذي دار معه هذا 

احلوار:
هي  وم��ا  التصحيف  شعبة  تأسيس  ج��رى  متى  األح���رار: 

أنشطتها؟
كانت  بعدما  )2017م(  عام  يف  الشعبة  تأسست  العقايب: 
وتوفري  استحداثها  تم  حيث  املكتبات،  لشعبة  تابعة  وحدة 
موقع عمل خاص هلا يف حملة باب الطاق وجتهيزها باملعدات 
واالجهزة الالزمة ألداء عملها وتطوير منتسبيها بإدخاهلم يف 
وجتهيزه  الكتب  حلفظ  خمزن  توفري  وكذلك  خاصة،  دورات 

إلعادة استخدامها داخل الصحن الرشيف.
أنواع  خمتلف  وتصحيف  بتجليد  فتتمثل  الشعبة  مهام  أما 

ذات  اجلهات  وملختلف  الرشيف  الصحن  داخ��ل  الكتب 
داخل  الكتب  معظم  توحيد  تم  حيث  الرسمية،  املوافقات 
الصحن واحلرم الرشيف واحلائر والرساديب وجيري العمل 
الوارث  دار  مطبعة  مع  والتنسيق  الكتب  مجيع  توحيد  عىل 

لتوفري أغلفة الكتب املطلوبة.
ترميم  من  بداًل  يتم رشاء مصاحف جديدة  ملاذا ال  األحرار: 

التالفة؟ وصيانة 
الكتب  املقدسة تشري  العتبة احلسينية  العقايب: سابقًا كانت 
بأسعار باهظة الثمن لتعويض النقص الناتج عن تلف ومتزق 
كانت  التي  االلية  اىل  باالضافة  الصحن،  داخ��ل  الكتب 
تزويد  او  االهنر  يف  املمزقة  الكتب  نرش  يف  سابقًا  تعتمدها 
اقل  العبء  هذه  اصبح  واألن  هبا،  واجلوامع  احلسينيات 
احلسيني  الصحن  داخل  الكتب  بتوحيد   قمنا  حيث  بكثري 

األستاذ كرار العقابي
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وباللونني  الكريم  القرآن  لشكل  مقارب  موحد  بلون  الرشيف 
مع  املكتبات  يف  االلوان  متعدد  كان  بعدما  واالخر  االبيض 
أيضًا  وجيري  التلف،  من  عليه  للحفاظ  مقوى  غالف  اضافة 
اىل  باالضافة  املمزقة  األوراق  ومتابعة  وتدقيقها  الكتب  صيانة 

حجم الرر.
وعن عملية الصيانة، فإهنا تتم بخلع الغالف اخلارجي للكتاب 
وإعادة صيانته ثم اضافة األوراق الناقصة له إن وجدت، ومن 
والغراء  الشريازة  التباعة،  امللمل،  اللوكو،  )اجللد،  إضافة  ثم 
املكبس  يف  ووضعه  ثانيًا  الغالف  ارجاع  يتم  وبعدها  الالصق( 
لغرض الزيادة يف جودة الكتاب، وقد أنجزت الشعبة بام يقارب  
كبري  اآلن، فضاًل عن جتليد عدد  ألف مصحف حتى  ال� )35( 
من السجالت الورقية لألقسام التابعة للعتبة احلسينية املقدسة.

األحرار: ما هي األعامل األخرى التي نجحت هبا الشعبة خالل 
الفرتة املاضية؟

ضمنهم  من  منتسبًا   )25( التصحيف  لشعبة  ينتسب  العقايب: 
ومسائية؛  صباحية  وجبتني  عىل  مقسمني  الشعبة،  مسؤول 

لغرض إنجاز أكرب قدر  ممكن من االعامل املطلوبة، فمن أهداف 
احلسينية  للعتبة  التابعة  الكتب  عىل  املحافظة  الرئيسية  الشعبة 
بالنفقات،  واالقتصاد  وأحجامها،  أنواعها  باختالف  املقدسة 
توحيد  عن  فضاًل  عليها،  واملحافظة  الراثية  الكتب  وصيانة 
تم  وقد  الرشيف،  احلسيني  الصحن  عموم  يف  الكتب  أل��وان 
املوجودة  الكتب  من  كتابًا   )35024( ال�  يقارب  ما  تصحيف 
داخل الصحن الرشيف باالضافة اىل السجالت وكتب األقسام  
إحصائيات  وهناك  التارخيية،  والكتب  العامة  املكتبة  وكتب 
اآلن،  واىل  التأسيس  بداية  منذ  شعبتنا  هبا  قامت  التي  لألعامل 

منها:
عام  ويف  كتاب   )1600( العمل  شمل  )2017م(  سنة  يف 
شمل  )2019م(  عام  ويف  كتاب   )7500( شمل  )2018م( 
ويف  كتابًا  عام )2020م( شمل )8174(  ويف  كتابًا،   )7850(
مستمرين  زلنا  وما  كتاب،   )9900( شمل  )2021م(  عام 
بالعمل والعمل يف تطور اىل االفضل بجهود الكوادر املوجودة 
يف الشعبة ودعم من قبل رئيس القسم األستاذ منتظر احلمداين.
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األحرار: هل هناك أعامل أخرى تقع عىل عاتق منتسبيكم؟
داخل  الكتب  فرز  متابعة  الشعبة  مهام  فمن  نعم،  العقايب: 
سبح  وف��رز  املليونية  ال��زي��ارات  خ��الل  الرشيف  الصحن 
أكياس  يف  ومجعها  الصالة،  ت��رب  مع  وجتهيزها  الصالة 
متابعة  كذلك  وال��ن��ذور،  اهلدايا  لقسم  وتسليمها  خاصة 
استالم وتسليم الكتب داخل القسم ومع اجلهات اخلارجية 

واألقسام املختلفة.
األحرار: لشهر رمضان املبارك خصوصية.. ما هي أعاملكم 

خالله؟
العقايب: للشعبة دور كبري وفعال خالل شهر رمضان املبارك 
حيث تقوم بتجهيز املحافل القرآنية التي تقام داخل الصحن 
باللون  املوحد  الكريم  القرآن  بكتب  الرشيف  احلسيني 
املتحركة  والذهبية  اجلدارية  املكتبات  جتّهز  كام  االبيض، 
الزيارات  وكتب  الصاحلني  وضياء  اجلنان  مفاتيح  بكتب 
واألدعية الرشيفة، باإلضافة اىل جتهيز الكتب اخلاصة بإحياء 

ليايل القدر املبارك خدمًة للزائرين الكرام.

من أهداف الشعبة الرئيسية 
المحافظة على الكتب 

باختالف أنواعها وأحجامها، 
واالقتصاد بالنفقات، فضالً عن 
توحيد ألوان الكتب في عموم 

الصحن الحسيني الشريف

،،

،،
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افتتح قس���م رعاية ذوي الش���هداء والجرحى في العتبة الحسينية المقدسة 
سبعة دور سكنية في منطقة “حي االمامين” بالتعاون مع مؤسسة االمام 
المرتضى )عليه الس���الم( وثلة من الخيرين والمحس���نين، وقد شهد االفتتاح 
حض���ور نائ���ب االمين العام للعتبة الحس���ينية المقدس���ة الدكت���ور )عالء احمد 
ضياء الدين( وممثلين عن لواء علي االكبر، ووفد من مديرية شهداء كربالء، 

اضافة الى المتبرعين وعوائل الشهداء.

تقرير: حسنين الزكروطي � تصوير: احمد القريشي

العتبة الحسينية المقدسة 
تفتتح )7( دور سكنية وتهديها 

لعوائل الشهداء
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 نشكر كل من بذل وتبرع وتطوع وايضا نشكر العتبة 
الحسينية المقدسة على متابعة وانجاز مثل 

هكذا مشروع وايضا هناك مشاريع كبيرة ومهمة 
جدا ألبنائنا ال نصنع منها جميال لهم ولكن اعترافاً 

بفضلهم وادائهم وتضحيتهم الكبيرة

،،

،،
وخالل حفل االفتتاح حتدث نائب االمني العام للعتبة احلسينية املقدسة الدكتور )عالء امحد 
ان بلدي توقف عن احلياة وكانت  العامل مجيعا  »راهن  فيها:  له جاء  الدين( يف كلمة  ضياء 
الظروف تدل عىل ذلك، ولكن بكلمة واحدة من املرجع االعىل وهي الفتوة الكفائية هّب 

اصحاب احلسني )عليه السالم( اىل نرصة هذا البلد والدين العظيم. 
وتابع: »نفوس وحمبو هذا النهج احلسيني بذلوا الغايل والنفس من اجل هذا العطاء، فكانت 
بذل وتربع  من  نشكر كل  الكريم  اللقاء  اليوم يف هذا  التضحية، ونحن  االوىل  الدرجة  يف 
وتطوع وايضا نشكر العتبة احلسينية املقدسة عىل متابعة وانجاز مثل هكذا مرشوع وايضا 
بفضلهم  اعرافا  ولكن  هلم  مجيال  منها  نصنع  ال  ألبنائنا  جدا  ومهمة  كبرية  مشاريع  هناك 

وادائهم وتضحيتهم الكبرية«.
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العتبة الحسينية 
المقدسة قد تميزت 

عن باقي المؤسسات 
االخرى في دعمها 

لعوائل الشهداء 
والجرحى وحتى 

المقاتلين الغيارى، 
وقد اسست قسما  

يعنى بذوي الشهداء 
والجرحى بعد صدور 

الفتوى المباركة..

،،

،،

احلاج  واجلرحى  الشهداء  ذوي  رعاية  قسم  رئيس  حتدث  جانبه  من 
باقي  املقدسة قد متيزت عن  العتبة احلسينية  »ان  )امحد رسول فرحان(: 
املؤسسات االخرى يف دعمها لعوائل الشهداء واجلرحى وحتى املقاتلني 
الغيارى، وقد اسست قسام  يعنى بذوي الشهداء واجلرحى بعد صدور 
وكذلك  الشهداء  عوائل  مع  والعمل  املبارشة  ومتت  املباركة،  الفتوى 
او املعيشية وحتى  الرعاية الصحية  اجلرحى يف مجيع املجاالت سواء يف 
القسم  هبا  يقوم  التي  االخرى  املتفرقة  االعامل  كذلك  منها،  الربوية 
كالسفرات الدينية واملخيامت الكشفية والدورات والكثري من االنشطة 

التي يقوم هبا القسم هلذه الرشحية الكريمة«.
لعوائل  دور  سبعة  بافتتاح  قامت  املقدسة  احلسينية  العتبة  »اليوم  وتابع: 
بعدما  املحسنني  احد  مع  بالتعاون  املقدسة  كربالء  حمافظة  يف  الشهداء 
احدى  عرب  ومتت  )1000(م2،  مساحتها  بلغت  ارض  بقطعة  تربع 
املرتىض  االمام  مؤسسة  وتنسيق  وتعاون  بغداد  حمافظة  من  االخوات 

)عليه السالم(«.
هو  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  اهلندسية  الشؤون  قسم  »ان  اىل  مشريا 
املرشف عىل بناء الدور، وقد بلغت مساحة البيت الواحد )100(م2«. 

الحاج احمد رسول فرحان
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اجلنايب(:  مسري  كاظم  الكريم  )عبد  الشهيد  شقيق  قال  فيام 
بام  تفتخر  عائلتنا  وجعل  الشهادة  اخي  رزق  الذي  اهلل  »احلمد 

قدمه الشهيد دفاعا عن االرض واملقدسات«.
واضاف: »نشكر املرجع االعىل السيد عيل السيستاين )دام ظلة( 
العتبة  ونشكر  شهيدا،  ابنائنا  احد  بتقديم  الفرصة  اعطائنا  عىل 

احلسينية املقدسة عىل دعمها لعوائل الشهداء«.
العامة  العالقات  مسؤول  االس��دي(  )عدنان  االستاذ  وي��رى 
هذه  »ان  املقدسة:  كربالء  الشهداء-  مؤسسة  يف  واالع��الم 
املقدسة  العتبات  ووفاء  اخالص  من  تنبع  التي  اللطيفة  املبادرة 
ان حيذو  اجلميع هذه  املرجعية، ومتنى  الشهداء ولفتوى  لذوي 
الذي  فالشهيد  التضحيات،  امام هذه  يقدموا شيئا  وان  اخلطوة 
بذل نفسه من اجل الوطن، يستحق ان نكرم عائلته بجزء بسيط 

يثلج قلوهبم ويعطيهم الطمأنينة والرسور. 
بني  النظري  فائق  مشركًا  تعاونًا  »هناك  أن  إىل  االسدي  واشار 
مؤسسة الشهداء وقسم رعاية ذوي الشهداء واجلرحى يف العتبة 
وعوائلهم  بالشهداء  اخلاصة  االمور  كل  يف  املقدسة  احلسينية 
واملنح  السكنية  الوحدات  او  الرواتب  قضية  سواء  الكريمة،  

العقارية«.
عبد الكريم كاظم الجنابي

االستاذ عدنان االسدي
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)األحرار( تجري استبياناً عن أداء مستشفى
 سفير اإلمام الحسين )عليه السالم( الجراحي

ُتعدُّ مستشفى سفير اإلمام الحسين )عليه السالم( الجراحي من أهم المشاريع الصحية 
بشكل  المقدسة  كربالء  ومحافظة  عام  بشكل  العراق  في  المقدسة  الحسينية  للعتبة 
بنوعية  كفاءتها  أثبتت  وق��د  الساعة،   24 م��دار  على  مجانا  خدماتها  تقدم  والتي  خ��اص 
التشخيص وإنقاذ الكثير من المواطنين من األمراض المستعصية والخطيرة التي تحتاج إلى 
أموال طائلة وقد توافد المواطنون عليها من جميع محافظات العراق إضافة الى الزائرين 

من دول عربية وأجنبية.

نواة المستشفيات المــــــــــــجانية فــــي العـــراق
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نواة المستشفيات المــــــــــــجانية فــــي العـــراق
مرقد  بجوار  القديمة  املدينة  مركز  يف  املستشفى  وتقع 
االمام احلسني )عليه السالم( مقابل باب الرأس الرشيف 
ويبلغ  2011م عىل ساحة )350م2(  عام  انشاؤها  وتم 
متنوعة  اقسام  فيها  وتوجد  ارسة,   )110( ارسهتا  عدد 
االشعة  وقسم  االستشارية  وقسم  الطوارئ  قسم  منها 
السينية  باألشعة  للكشف  متطورة  أجهزة  تستخدم  التي 
وتشخيص دقيق للحاالت املرضية, وقسم السونار وقسم 
املخترب ويتوفر عدد كاٍف من االجهزة املختربية والكوادر 
وان��واع  وراحتهم  امل��رىض  رعاية  عىل  حرصًا  املختصة 
مكان  يف  أوجدت  املختربي  الفحص  أجهزة  من  خمتلفة 
حديثة  صاالت  وهي  العمليات  صاالت  وكذلك  واحد 
عىل مستوى العراق, كام تم انشاء صاالت العمليات من 

مادة )الستييل ستيل(.
لذا حرصت جملة )االحرار(  عىل إجراء استبيان خاص 
اخلدمات  فيه عىل  الركيز  تم  قد  كان  املستشفى  أداء  عن 

االستبيان  يف  اشرك  وقد  املواطنني،  جلميع  تقدمها  التي 
كربالء  حمافظة  من  له  ومرافق  مريض  بني  مراجع  مائة 
بخمسة  االستبيان  وجاء  العراقية،  املحافظات  وباقي 
وحسب  آراؤه���م  تباينت  اذ  املستشفى  ح��ول  اسئلة 
سؤال   حول  االستبيان  اصل  عىل  املثبتة  االحصاءات 
استفادهتم كانت نسب املستفيدين من اخلدمات )%90( 
يف  استفادهتم  بعدم  اجابوا   )%5( و  )نعم(،  ب�  أجابوا  اذ 

حني َثّبت )5%( استفادهتم )اىل حًد ما(.
لزائرهيا  تقدمها  التي  واخلدمات  باملستشفى  آراؤهم  اما 
اهنا  اكدوا  نسبة )68%( ممن  فقد كانت  الثاين  السؤال  يف 
املراجعني  من   )%5( و  جيدة,   )%27( و  ج��دًا(  )جيدة 

كانوا يعتقدون بأهنا غري جيدة.
وال خيفى عىل اجلميع حرص العتبة احلسينية املقدسة عىل 
كربالء  يف  للمواطنني  والعالجية  الطبية  اخلدمات  تقديم 
عن  الثالث  السؤال  جاء  اذ  العراق  حمافظات  وعموم 
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العتبة  تطلقها  التي  املجانية  احلمالت  حول  االنطباع 
ك�)الوفيات  الدينية  املناسبات  يف  املقدسة  احلسينية 
التقدير  وتستحق  ممتازة  يروهنا  ب�)%66(  والوالدات(، 
اشار  حني  يف  ج��دًا(  )جيدة  اهنا  يقولون   )%21( بينام 

)13%( اىل أهنا مبادرة البأس هبا.
والصحية  الطبية  وال��ك��وادر  االطباء  طاقم  ويّشكل 
بلطف  اخلدمات  تقديم  ناحية  من  املستشفيات  عصب 
حصد  ال��ذي  الرابع  السؤال  ج��اء  هنا  وم��ن  وعناية، 
الكوادر  عن  ممتازة  بدرجة  رضاهم  اكدوا  ممن   )%63(
الطبية العاملة يف املستشفى من ناحية التعامل اإلنساين 
عنهم  واالجابة  للمريض  واالستامع  الطبية  والعناية 
و)%10(  جيد  بأنه  اكدوا  و)%27(  تفصيلية  بصورة 

فقط  اكدوا بأنه ال بأس به.

 )25( من  اكثر  اجراء  عن  ننوه  ان  اىل  االشارة  وجتدر 
2020م  نيسان  شهر  ولغاية   2011 من  عملية  الف 
التي  النادرة  العمليات اجلراحية  بع�ض  اج�راء  تم  وقد 
مثل  وجراحيا،  طبيا  املتقدمة  ال��دول  يف  اال  جترى  ال 
)رفع ورم رسطان الغدة الكظرية( حي�ث اجريت عىل 
العمليات  اخط�ر  كادر )طبي عراق�ي(، وكانت من  يد 
اجلراحية وهي من اندر ست عمليات أجريت يف العامل، 
فقد اجريت اثنتان منها يف امريكا واثنتان منها يف اوروبا 
حرصا(،  السفري  مستشفى  يف  العراق  يف  منها  واثنتان 
بالتهاب  أيضا  مصابة  كانت  احلالتني  من  حالة  ان  علام 
الكبد الفريويس نوع )C(، وكانت مجيع العمليات جمانا 
العتبة  لدن  م�ن  كامل  بأجور رمزية زهيدة  وبدع�م  او 

احلسينية املقدس�ة .
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ال يخفى على 
الجميع حرص 

العتبة الحسينية 
المقدسة على 

تقديم الخدمات 
الطبية والعالجية 

للمواطنين في 
كربالء وعموم 

محافظات العراق..

،،

،،
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أسطر من حكايا كربالء الرمضانية

اعتاد الكربالئيون على اقامة مجالس قراءة وتجويد القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك 
من كل عام, وتعقد في الغالب في المقابر المحيطة بالصحنين الحسيني والعباسي وأبرز 
المختصين  ومن  وقواعده  التجويد  وتعليم  الكريم  القرآن  لقراءة  حلقات  وهي  المساجد, 
بعلم التجويد الحاج عبد الله والحاج عبد الحسين الكاتب والسيد محمد حسن السيف والمال 
حمود النجار الحميري والشيخ مهدي فضالة والشيخ رزاق كشمش والشيخ جواد العبايجي 

وغيرهم وهم يستمعون لكل قارئ ويصلحون أخطاءه.

محافل تالوة القرآن الكريم 
واشهر مجّوديه
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كان يف كل ليلة يُقرأ جزء كامل من قبل اجلالسني, ثم خيتم 
والزالبية  والبقالوة  الورد  ماء  فيوزع  العيد,  ليلة  القرآن 
والشموع  البخور  اع��واد  البيوت  من  وجتلب  والعصائر, 
املحافل؛  أصحاب  من  وذلك  القرآن  خلامتي  نذرًا  املوقدة 
كام توزع كتب خاصة باملناسبة كالقرآن الكريم والصحيفة 

السجادية وهدايا املستفيد يف علم التجويد وغريها.
شهر  أيام  يف  بالنساء  اخلاصة  القرآن  ختمة  حمافل  وتقوم 
رمضان هنارًا, وتكون املراسيم نفسها التي تطبق يف جمالس 

الرجال عدا األكل.
الوالدين  أرواح  عىل  الكريم  القرآن  ختامت  اهداء  ويتم 
القرآن  بشأهنا مع خاتم  يتفق  معينة  لقاء أجور  واملفقودين 

ويتم  واح��دة  ختمة  لكل  دينارين  أو  دنانري  ثالثة  بني  ما 
العباس  القرائني يف مرقد االمام احلسني ومرقد اخيه  محل 

)عليهام السالم( ويف املساجد والبيوت.
وكان من اشهر قراء مدينة كربالء يف شهر رمضان املبارك, 
ومؤذنًا  للقرآن  مقرئًا  عني  الذي  اجلهرمي  حسن  السيد 
وممجدًا يف الروضة احلسينية املقدسة, فكان ذا صوت رخيم 
وجييد التالوة, وكان لتمجيده أبلغ األثر يف نفوس املستمعني 
املبارك, تويف )رمحه اهلل( عام  ليايل شهر رمضان  ال سيام يف 
1965، وخلفه احلاج جواد املؤذن الذي كان يتوىل مهمة 
اهليئة   : وأمهها  اهليئات  من  عدد  يف  الكريم  القرآن  قراءة 
ويف  السالم(,  )عليه  احلسني  صحن  يف  تعقد  التي  احلسنية 
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أيب  بن  عيل  املؤمنني  أمري  االمام  بمولد  العاملي  املهرجان 
خالل  الكربالئيون  أقامه  ال��ذي  السالم(  )عليه  طالب 
واملرسات،  االفراح  مناسبات  ويف   ,1966-1960 أعوام 
اهلل(  )رمحه  وتويف  اللسان  طلق  الصوت,  جهوري  وكان 

سنة1974.
ينتظرون سامع صوهتا  الناس  التي كان  الشخصيات  ومن 
بفارغ الصرب وقت السحور يف شهر رمضان املبارك السيد 
أمني احلسيني, املتوىف عام 1991, حيث كان يملك اليشء 
يقوم  كان  كام  التجويد,  وفن  التالوة  أط��وار  من  الكثري 
بالتمجيد من عىل مئذنة الروضة العباسية السيام يف اشهر  
شهر  ففي  اجلمع,  ليايل  وبعض  ورمضان  وشعبان  رجب 
رمضان كان يمجد لياًل بمقدار ساعة وربع الساعة, وينشد 

بعض األشعار.

وكان من أحفظ الناس لتفسري القرآن الكريم والنحو, وأحد 
هو  التالوة  وأص��ول  الصحيحة  القراءة  فن  يف  املتفوقني 
احلاج محود احلمريي النجار, الذي كان يقيم حمفاًل لتجويد 
القرآن الكريم يف مقربة آل شهيب يف صحن احلسني )عليه 
السالم( ويف مسجد احلاج صالح عوز كل أسبوع, وحره 
الكثري من أصحاب الذوات لتعليم فن التجويد واحلديث 
وسائر العلوم االسالمية, وقد تويف )رمحه اهلل( عام 2005.

العتبة  ومؤذن  قارئ  ماميثة  أمني  السيد  نتذكر  ان  والبد 
موضع  فكان  عامًا,  وعرشين  مخسة  ملدة  املقدسة  العباسية 
تقدير واجالل واعتزاز جمالس اهل الفضل واملحافل التي 
تعقد يف املناسبات الدينية وشارك يف الكثري من املهرجانات 
يف قراءة االدعية واملناجاة الرمضانية وتويف )رمحه اهلل( سنة 

.1994
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البعث  حزب  تضييق  ومع  املايض  القرن  تسعينيات  يف  أما 
املقبور عىل القراء بشكل عام, كانت تقام حمافل لتجويد وترتيل 
البيوت:  تلك  ومن  رسًا،  البيوت  يف  الكريم  القرآن  وق��راءة 
االسالمية  الربية  مادة  مدرس  اهلل  نرص  عالء  االستاذ  بيت 
عام  املجلس  هذا  كان حير  حيث  للبنني,  كربالء  اعدادية  يف 
واملرحوم  حلمة  ابو  عبود  وعيل  النقيب  كاظم  السيد   1998

االستاذ عبد الرضا هيجل.
هناية  يف  السالم(  )عليه  عيل  االم��ام  جامع  يف  يقام  كان  كام 
محود  املال  املرحوم  ب��إدارة   1999 عام  وحتديدًا  التسعينيات 
اهلل  نرص  عالء  من  كل  حره  قرآين  حمفل  النجار  احلمريي 

وعيل عبود أبو حلمة وآخرون.
يقيم  عزه(  )دام  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  وكان 

ويرشف عىل عدد من املحافل القرآنية يف دور بعض املؤمنني 
يقوم  وكان  السابق,  النظام  يف  االمن  جهاز  عيون  عن  بعيدًا 
بتوزيع اهلدايا الرمزية عىل الفائزين, وإحدى هذه اهلدايا أهديت 
اىل االستاذ عالء نرص اهلل عام 2000 لدوره يف املحارضات 
االسالمية التي كان الغرض منها زيادة وعي الشباب املؤمن.

القراء  من  كبرية  جمموعة  كربالء  أنجبت  آخر,  وليس  وأخريًا 
شهر  يف  خصوصًا  العذب  بالصوت  يتميزون  الذين  املميزين, 
عيل  والشيخ  الرصاف  مصطفى  الشيخ  أمثال  كريم,  رمضان 
نرص  عالء  والسيد  لطفي  عيل  عبد  واحل��اج  الكعبي  يوسف 
عادل  والشيخ  السيالوي  واسامة  النجار  مهدي  وصالح  اهلل 

الكربالئي.

في تسعينيات القرن الماضي ومع تضييق 
حزب البعث المقبور على القراء بشكل 
عام, كانت تقام محافل لتجويد وترتيل 
وقراءة القرآن الكريم في البيوت سراً..

،،

،،
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قامة شيعية كبيرة، ترَك إرثًا علميًا ضخمًا ومنجزات يشار إليها باعتزاز بالغ، أما 
نضالُه فله قصص وبطوالت جّمة، ومفاخر تؤّكد على عظمة هؤالء الذيَن نذروا 
حياتهم لخدمة دينهم ومجتمعهم، وظلوا أمينين وأوفياء للحوزة العلمية 
العّطار  الحيدري  مهدي  السيد  والمجاهد  العالمة  سماحة  إنه  الشريفة، 

)تقّدست روحه الزكية(.

السّيد مهدي الحيدري العّطار
أسد الحوزة الشريفة والمناضل الشجاع

أعداد: علي الشاهر
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وليد الكاظمية املرّشفة
بن حمّمد  إبراهيم  بن  بن حيدر  أمحد  بن  السّيد مهدي  هو 
املعروف بالعّطار، وينتهي نسبه إىل السّيد عبد اهلل املحض 
أيب طالب  بن  بن عيل  احلسن  اإلمام  بن  املثنى  احلسن  بن 

)عليهم السالم(.
بمدينة  ه���،   1250 ع��ام  ح��وايل  احل��ي��دري  السّيد  ُول��د 
املعّظمة دروسه  املدينة  ى يف هذه  املقّدسة، وتلقَّ الكاظمية 
اأُلوىل، حّتى نال حًظا وافًرا من العلم والفضل، وملّا فرغ 
إىل  فسافر  املزيد،  إىل  نفسه  اشتاقت  السطوح  مرحلة  من 
أساتذهتا  فطاحل  عند  ودرس  األرشف،  النجف  مدينة 
حمّمد  الشيخ  األنصاري،  مرتىض  )الشيخ  بينهم:  ومن 
حسني الكاظمي، الشيخ حبيب اهلل الرشتي، السّيد حمّمد 

حسن الشريازي، املعروف بالشريازي الكبري(.
أقوال العلامء فيه: نذكر منهم ما ييل:

)إّنه عامل،  الشيعة:  أعيان  األمني يف  السّيد حمسن  قال   -1

بيت علم  وإّنه من  رئاسة علمية يف عرصه،  له  وإّن  فقيه، 
وسيادة، رأيته مراًرا وحادثته، فُأعجبت به(.

 2- قال الشيخ حمّمد حرز الدين يف املعارف: )إّنه العامل، 

وبارًزا،  مقّدًما،  كان  وإّنه  األمني،  الثقة،  املجاهد،  الفقيه، 
ونافذ الكلمة، ومطاًعا عند األكابر والوجوه(.

جملة  يف  رسه(  )قدس  الشهرستاين  الدين  هبة  السّيد   �3
قلوب  ملك  وقد  الئم،  لومة  اهلل  يف  تأخذه  )ال  املرشد: 
وكرم  رسيرته،  وطيب  سريته،  بُحسن  والعاّمة  اخلاّصة 
أخالقه، وحماسن خالله، وكانت له اهلّمة العالية يف اأُلمور 
يتواّله،  عمل  كّل  وإنجاز  البني،  ذات  وإصالح  اخلريية، 

ومرشوع خري يقوم به(.
4� قال الشيخ آقا بزرك الطهراين )قدس رسه( يف طبقات 
يف  جماهد  تقي،  ورع  متبّحر  فقيه  )عاّلمة  الشيعة:  أعالم 
سبيل اهلل، من حجج اإلسالم، ومرجع األحكام، ورأس 

املجاهدين مع أوالده(.

لم تأخذه في الله لومة الئم، وقد 

ملك قلوب الخاّصة والعاّمة بُحسن 

سيرته، وطيب سريرته، وكرم 

أخالقه، ومحاسن خالله، وكانت له 

الهّمة العالية في األُمور الخيرية، 

وإصالح ذات البين، وإنجاز كلّ عمل 

يتوالّه، ومشروع خير يقوم به..
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يف  رسه(  )ق��دس  الكاظمي  األصفهاين  السّيد  ق��ال   �5
ركن  املعتمد،  وامل��وىل  السند،  )السّيد  الوديعة:  أحسن 
الزاهد  السالم(،  البيت)عليهم  أهل  وفقيه  اإلس��الم، 

العابد املجاهد(.
أمل  تكملة  يف  رسه(  الصدر)قدس  السّيد  عنه  قال   .6
باألخبار،  خبريًا  نبياًل،  فقيهًا  جلياًل  سّيدًا  )كان  اآلمل: 
للمؤمنني،  والنافعني  الكاظمني،  بلد  أئّمة اجلامعة يف  من 
ويف  ت،  امل��ه��امّ من  كثري  يف  بغداد  وأله��ل  هلم  ومرجعًا 
النذور وإقامة العرشات، له حكايات ومناظرات مع أهل 

اخلالف حسنة(.
صفاته وأخالقه:

العبادة،  ول��زوم  الزهد،  شّدة  ويف  تقيًا  ورق��ًا  رجاًل  كاَن 
وطهارة  النفس،  وسمو  اإليامن،  ورسوخ  النية،  وصدق 
الذهن،  وتوّقد  الفكر،  وسعة  األخالق،  وكرم  القلب، 
احلق،  يف  والصالبة  اهلل،  ذات  يف  واخلشونة  اهلّمة،  وعلو 
والعزوف عن الدنيا، باملنزلة التي ال يصل إليها إاّل رجل 

امتحن اهلل قلبه لإيامن.

جهاده ضد اإلنكليز
 – األوىل  العاملية  احلرب  خالل  – أي  ه�   1332 عام  يف 
هامجت اجليوش الربيطانية العراق من جهة البرصة، تريد 
احتالل هذا البلد اإلسالمي، والسيطرة عىل ثرواته، وعىل 

الدفاع  فتواه يف وجوب  احليدري  السّيد  أصدر  ذلك  أثر 
عن بالد اإلسالم، وحماربة الغزاة واملعتدين، فدعا الناس 
رهم من التخاذل، كام أبلغهم بأّنه خارج  إىل اجلهاد، وحذَّ
الواجب  هذا  ألداء  أرست��ه  من  ومجاعة  وأوالده  بنفسه 

س. املقدَّ
قبيلة  أو إىل  املدن،   وكان كّلام يصل موكبه إىل مدينة من 
وحيّثهم  الناس  وجيمع  وأصحابه،  هو  ينزل  القبائل،  من 
مدينة  قرب  العراق،  جنوب  يف  رابط  حّتى  اجلهاد،  عىل 
أّياًما معدودة  )القرنة(، وبعد رحلة دامت سنة كاملة إاّل 
والبطل اإلسالمي  الروحي،  للزعيم  أعىل  مثاًل  فيها  كان 
املقّدسة،  الكاظمية  مدينة  إىل  احليدري  السّيد  عاد  الَفّذ، 
بسبب انسحاب اجليش العثامين، بعد أن صال وجال ضد 

العدو، معرًضا نفسه ألهوال احلرب وخماطرها.
قّواده،  بعض  وخيانة  العثامين،  اجليش  ضعف  وبسبب   
وختاذل بعض العشائر، متّكن العدو الربيطاين املحتل من 
الزحف نحو بغداد وإسقاطها، وقد حاول اإلنجليز بعد 
الستاملته  املقّدسة،  الكاظمية  مدينة  يف  زيارته  االحتالل 
وإغرائه باألموال الطائلة، لكّنه كان يرفضها أشدَّ الرفض، 

وال يزداد عن قّوات االحتالل إاّل ُبعًدا وُنفوًرا.
حياته  خ��الل  احل��ي��دري  للسّيد  املرشفة  امل��واق��ف  وم��ن 
الرشيفة، مواقفه اإلصالحية التي تفوق العدَّ واإلحصاء، 
نذكر منها أنه يف عام 1334 ه� وقع االختالف والتباغض 

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

40



ى إىل التطاحن بني احلكومة العثامنية وأهايل مدينة  الذي أدَّ
الذين  املتمّردين  بعض  تدّخل  بسبب  املقّدسة،  كربالء 
إىل  احلكومة  دفع  مّما  وحّركوها،  اجلامهري  عواطف  أثاروا 
حمارصة املدينة، ورضهبا بوابل من قذائف املدفعية، فهّب 
األهايل للدفاع عن مدينتهم املقّدسة، وقاموا بفتح املاء عىل 
األرايض املحيطة باملدينة، لكي تكون حاجًزا بني اجليش 

العثامين واملدينة.
 وللخروج من املأزق طلب فريق من علامء مدينة كربالء 
وأرشافها من السّيد احليدري للتدّخل يف إمخاد الفتنة عند 
الدولة العثامنية، ألهّنا كانت تقيم للسّيد احليدري اهتامًما 
السّيد طلبهم، وتوّجه نحو مدينة  فلبَّى  ا،  واحراًما خاصًّ
وصل  فلاّم  الصحي،  وضعه  تدهور  املقّدسة رغم  كربالء 
السّيد  وبقي  عظياًم،  استقبااًل  األه��ايل  استقبله  املدينة 
ونصف،  شهر  مّدة  املقّدسة  كربالء  مدينة  يف  احليدري 
حّتى مجع الكلمة، ورأب الصدع بني األهايل واحلكومة، 
الكاظمية  مدينة  إىل  فعاد  جمارهيا،  إىل  اأُلم��ور  وع��ادت 
يرعاه وجيزيه  أن  العظيم  العيل  له  يدعو  واجلميع  املقّدسة 

عن اإلسالم واملسلمني خري اجلزاء.
مؤلفاته: 

نذكر منها: )كتاب الطهارة، كتاب الصالة، كتاب الصوم، 
تعليقة عىل رسالة االستصحاب للشيخ األنصاري، كتاب 

القّمي،  للمحّقق  القوانني  كتاب  عىل  حاشية  اهليئة،  يف 
عىل  حاشية  احليّل،  للعاّلمة  املتعّلمني  تبرصة  عىل  حاشية 

كتاب نجاة العباد للشيخ صاحب اجلواهر(.
ذرية بعضها من بعض

عىل  مشوا  أفذاذ  أبناء  رسه(  )قّدس  العطار  حيدر  للسيد 
الرشيعة  خدمة  يف  أعامرهم  مثله  وبذلوا  والدهم  طريق 

وترويج الدين األصيل، وهم:
1� السّيد أسد اهلل، قال عنه الشيخ آقا بزرك الطهراين)قدس 
رسه( يف طبقات أعالم الشيعة: »عامل جليل، وورع تقي، 
اهلل أرسارهم،  أبيه وإخوته قدس  مع  اهلل  جماهد يف سبيل 
وشكر سعيهم، كان من أئّمة اجلامعة املوثقني يف الكاظمية، 

ومن العلامء األعالم«.
2� السّيد أمحد، كان أحد رجاالت ثورة العرشين 1920م 
)قدس  الشريازي  تقي  حمّمد  املريزا  بقيادة  اندلعت  التي 

رسه( ضّد االحتالل الربيطاين للعراق.
3� السّيد هادي، قال عنه الشيخ آقا بزرك الطهراين )قدس 

رسه( يف طبقات أعالم الشيعة: )عامل فاضل جليل(.
وفاته )رضوان اهلل عليه(:

املحّرم  من  العارش  يف  )قدس رسه(  احليدري  السّيد  تويّف 
1336 ه�، ودفن بمقربة األرسة احليدرية اخلاّصة يف مدينة 

الكاظمية.
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كتابه  مقدمة  يف  اخلفاجي(  محزة  )حممد  املؤلف  ويقول 
)جابر بن عبد اهلل االنصاري – رفيق االوصياء( الصادر 
احلسينية  للعتبة  التابعة  البالغة  هنج  علوم  مؤسسة  عن 
 216( م��ادي  بوصف  )2017م(  العام  يف  املقدسة 
صفحة( وطباعة دار الكفيل للطباعة والنرش والتوزيع؛ 
إن الصحايب اجلليل جابر بن عبداهلل األنصاري  مل يكن 
حكرًا عىل املذهب الشيعي فقط بل كان ينبوعًا تستقي 
منه مجيع املذاهب االسالمية وذلك لكثرة علمه وصدقه 
وامانته التي جعلت اجلميع يأخذون منه ومل يأخذ هو اال 
من حممد وآل حممد )صلوات اهلل وسالمه عليهم(، ويعد 
رموزها؛  من  ورمزا   التشيع  مدارس  من  مدرسة  ايضًا 
فكان الصحابة والتابعون الفضالء يتعلمون منه دروس 

للسنن  الحافظين  الحديث  رواة  اشهر  من  األنصاري  عبدالله   بن  جابر  الجليل  الصحابي  ُيّعد 
لصدقه  وذل��ك  وضبطها  ال��رواي��ات  تصحيح  في  اليه  يرجعون  والتابعين  للصحابة  ومصدراً 
ونزاهته، كما انه من الصحابة الذين ذاع صيتهم بين الناس وكان عالماً وفاضالً نقياً عظيم 
محمدا  النبي  عاصر   وهو  المفسرين؛  أجالء  من  انه  وقيل  القرآن  بتفسير  وعارفاً  الشأن 
)صلى الله عليه وآله( واإلمام عليا )عليه السالم( وُعد من اصحاب االئمة  الحسن والحسين 

والسجاد والباقر)عليهم السالم(..

قراءة:  عيسى الخفاجي  

جابر بن عبد الله األنصاري  )رضوان الله عليه(
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التشيع والوالء آلل البيت بوصفه من املقربني اىل النبي وآله 
مناقب وكرامات كثرية كونه عارص  وله  السالم(،  )عليهم 
التي  الطويلة  احلقبة  فهذه  الباقر،  االمام  ادرك  حتى  النبي 
نال فيها رضا اهلل )عزوجل( ألنه  قضاها جابر مع احلجج 

منقطع اليهم لذا اكرمه اهلل هبذه الكرامات..
مع  ش��ارك  شجاع  رجل  االنصاري  جابر  :ك��ان  ويضيف 
شجريًا،  احديًا  بدريًا  وكان  الغزوات  اغلب  يف  اهلل  رسول 
العقبة  بيعة  يف  النبي  بايعوا  الذين  اولئك  من  ايضًا  وهو 
فبعد  دينهم  يبدلوا  مل  الذين  الثابتني  ايضًا من  الثانية، وكان 
رحيل رسول اهلل ) صىل اهلل عليه وآله( رجع اىل اإلمام عيل 
)عليه السالم( وشارك معه يف حروبه ومنها معركة صفني 

حيث كان حتت لوائه )عليه السالم(.
ويأيت الكتاب عنه انه أشتمل عىل فصلني؛ محل الفصل األول 
عنوان )مواقفه ومآثره يف حياة رسول اهلل - صىل اهلل عليه 
وآله(: ومنه انتظم عىل ثالثة مباحث؛ درس املبحث االول 
)هويته الشخصية(، فيام عني املبحث الثاين بدراسة )مآثره 
الثالث  املبحث  اما  وآله(،  عليه  اهلل  صىل   - النبي  حياة  يف 
افضل  عليهام   - وفاطمة  النبي  من  منزلته  )بيان  يف  فجاء 
الصالة والسالم-  وذكر خصائصه وبعض الكرامات التي 

حدثت له عيل يد النبي - صىل اهلل عليه وآله(..
أما الفصل الثاين الذي محل عنوان :)مواقفه ومآثره يف زمن 
ايضًا عىل  انتظم  وقد  السالم(:  املعصومني -عليهم  األئمة 
ثالثة مباحث؛ جاء يف املبحث االول: )حياته ومواقفه مع 
االمام عيل - عليه السالم(، فيام تناول املبحث الثاين: )جابر 
واحلسنان - عليهام السالم(، وثالث املباحث وآخرها تناول 
)عالقته باإلمامني السجاد والباقر -عليهام السالم- وموقفه 

مع حكام عرصه(.
وقد ُذّيل الكتاب بخامتة وضع فيها الكاتب مجلة من النتائج 
التي وصفت الصحايب اجلليل ومدى قربه وثقته وارتباطه 
جهة  من  األطهار  واألئمة  وآل��ه(  عليه  اهلل  )صىل  بالنبي 
والناس من جهة أخرى، وانتهى بذكر اهم املراجع واملصادر 

التي استند اليها الكاتب وكذلك فهرس للمواضيع.    
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ً
صدر حديثا

العدد السادس واألربعون 
من مجلة “الموقف 

السياسي”

احلسينية  العتبة  اعالم  قسم  يف  النرش  شعبة  عن  حديثًا  صدر 
السيايس  املوقف  جملة  من  واألربعون  السادس  العدد  املقدسة 
العليا  الدينية  للمرجعية  السيايس  باملوقف  تعنى  التي  الشهرية 

يف العراق والعامل أمجع.
صفحاهتا  عىل  األوىل  للمرة  تنرش  كتابات  العدد  وتضمن 
الرشيف،  احلسيني  الصحن  يف  اجلمعة  خطب  عىل  باالعتامد 
مقاالت  من  واألكاديميني  الكتاب  من  يردها  ع��امّ  فضاًل 
جانب  إىل  واملذهبي  العقائدي  الفكر  حول  قّيمة  ودراس��ات 
ما  حول  معمقة  ثقافية  وق��راءات  ميدانية  وآراء  استطالعات 
تشري إليه املرجعية الدينية العليا؛ حيث احتوى إىل جانب توثيق 
خطب اجلمعة لشهر ربيع األول للعام)1441ه�( املوافق )6/ 

2019/12م(، مواضيع عديدة ومتنوعة محلت عناوين: -
• )انتصار احلشد الشعبي.. حما  كل ما هو سلبي يف العراق(.
العليا مع التظاهرات..؟(. الدينية  • )كيف تعاملت املرجعية 

• )معركة اإلصالح.. كام هي معركة التحرير(.
• )شخصيات سياسية هلا راي..!؟(.

• )سامحة السيد السيستاين واالعالم(.
بابا  مع  النجف  ح��وزة  لزعيم  التارخيي  اللقاء  )ص��دى   •

الفاتيكان(.
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وح��������������������ٌي َت����������س����������ام����������ى وج��������������������ُدُه
ح����������������ثَّ ال����������������ف����������������ؤاَد ب����������ش����������دوِه
ُم�����������س�����������ت�����������ذك�����������رًا أش����������ج����������اَن����������ُه
ه��������ت��������ف��������ْت م��������������واس��������������ُم ل�����وع�����ت�����ي
أس������������ ال��������ق��������ل��������ِب  يف  ف���������ت���������زامح���������ْت 
ال�����������وج�����������وِد ب��������������ؤس  إىل  ت���������رن���������و 
اجل���������اح���������دي���������َن داُء  ال�������������غ�������������دُر 
ال���������ك���������ف���������ُر مّج������������������َل ُج���������رُم���������ه���������ْم
احل��������ي��������اِة يف  أع��������م��������ى  ك�������������ان  م����������ن 
حم������ّب������ت������ي ُت����������������������������������راْب(  )أليب 
ن�����������������������وُر ان�����������ت�����������امئ�����������ي هب�����ج�����ت�����ي
م�������ن�������ُذ ال���������������������والدِة أذه����������������َل ال��������������������
ُش����������������قَّ اجل����������������������داُر ل�������������ُه ب�����أْش������������������
ه�����������و ب���������������اب ع���������ل���������ِم امل�����ص�����ط�����ف�����ى
ه����������و ك����������اش����������ُف ال����������ك����������رب����������اِت ع����ن
ُي������ض������اه������ى ل�������������ْن  ال،  إع�������������ج�������������ازُه 
ق��������������������ال: اس��������������أل��������������وين ُم�������ل�������ص�������ًا
ب��������������ؤس اجل��������ه��������ال��������ة س�����������������اَد ف����ي����������

ال�����ق�����ص�����ي�����دْة روَح  ُم������س������ت������ن������ف������رًا 
وال�������ق�������ل�������ُب ُي������������������درُك م��������ا ُي��������ري��������دْه
وال������������ص������������بُّ ُي�������ل�������ه�������م�������ُه ن������ش������ي������دْه
ال�����ع�����ق�����ي�����دْة ع���������ن  أح���������ي���������َد  ال  ك���������ي 
������������ئ�����ل�����ٌة ت������������رى رؤي������������������ًا ج��������دي��������دْة
ع������ب������ي������دْه ب���������������ِه  اس���������ت���������ب���������دَّ  إْذ 
وم�����������ك�����������ُره�����������ْم، أع��������م��������ى ي��������ق��������ودْه
ف������اس������ت������ن������ب������ط������وا ُس��������ن��������ن��������ًا ب�����ل�����ي�����ده
ي����������ظ����������لُّ ي�������ص�������ل�������ي�������ِه ُج�����������ح�����������ودْه
وال�������ق�������ص�������ي�������دْة! روح���������������ي  ووالُء 
أت�����������ل�����������و ب���������������إي���������������امٍن ن�������ش�������ي�������دْه
����������������ُدن�������ي�������ا ب���������آي���������تِ���������ِه امل�������ج�������ي�������دْة
������������������رِف ُب������ق������ع������ٍة َوزه���������������ا وج�������������ودْه
وحُم����������ّط����������م ال��������ُن��������ُص��������ب ال�����ب�����ل�����ي�����دْة
��������دي��������دْة ال��������شَّ امل���������ح���������ِن  يف  م�����������������والُه 
ف��������ه��������و م�������ل�������ح�������م�������ٌة ت���������ل���������ي���������دْة!!
ل�������ك�������ّن�������ه�������ْم ِم�����������َس�����������ٌخ ع�������ن�������ي�������دْة!
������������ه�����م وال�������ش�������ي�������اط�������ني احل���������ق���������ودْة

د الوصيين
ّ
إلى إمام المتقين وسي

في ذكرى استش����هاده
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فأغلقت  الفجر،  تراتيل  مع  السامء  أبكى  فاجٍع  نبأ  أيُّ  سَيدي، 
بني  السبع  األرض��ون  فانتفضت  اجلنة،  أستار  وأسدل  أبواهبا 
خريطة  التزمت  وال��ري��اح  األرض،  وانتفاخ  السامء  انسداد 
السكون، والغبش احتر مع الزمن وهو يشهد انشطار الكون 
من هامة أبيك، والغيمة هبطت من السامء السابعة تنثر دموعها 
عىل جرح هامته لتغسله بلطف وتفيض بالباقي اهنارا من اجلزع 

يرشب منه العاشقون امل فراقه.
اسمه.  خيافون  ومازالوا  ينزف،  أبيك  جرح  يزال  ما   سَيدي، 
ورغم  السنون  وت��وارت  حقدا.  أبناءهم  ويورثون  يتكربون 
واشتبك  وآذن��ت  العاملني،  م��آذن  ف��وق  اسمه  صعد  االن��وف 
احتضار  بني  املالئكة  وازدمح��ت  اسمه  عىل  خمتلفني  املصلون 
التنزيل،  نزول  عند  اجلرح  نزف  يتجدد  سنة  كل  ففي  موته، 
وانفتاح أبواب الساموات بليلة من اعظم الليايل الربانية، ويعيد 
وهم  التكوين،  آخر  حتى  التكوين  أول  من  الطريق  رسم  دمه 
إن  رغم  إيامنا  وبك  به،  يزدادون  والعاشقون  عداوة  يزدادون 
التاريخ رجف أمام مراس دمه من حلظة رضبة العني اىل االجل 

املّسمى...
نبحث عن رسه  زلنا  وما  ينزف،  أبيك  يزال جرح  ما   سَيدي، 
نظاما  للعاملني  اسس  الطاهر  دمه  ان  اليقني  ،رغ��م  االعظم 
وإش��ارات،  هدف  للحياة  وأصبح  بأكمله،  للوجود  متكامال 
التاريخ من  الدائر، ويتهّجى  الزمن  إليك هتدم خوف  واهلجرة 
الثقب االيت افعاال ال يقرأ صوت القادمني، سمعوها وتناولتها 

كتب التاريخ املثقوبة فاستدارت هبم االرض ودارت ومازالت 
غافلون  واغلبهم  وينحرفون،  يعرفون  منهم  هب��م،  ت��دور 
جرح  ليوسعوا  والعلن  باخلفاء  الرب  ويعيدون  يكابرون، 
هامته عىل مدى السنني، وآخرون حددوا اجلرح وأغلقوا ذلك 

الثقب االعور من عني التاريخ.
سَيدي، ما  يزال جرح أبيك ينزف، يتاموجون يف أعتابه كتمّوج 
بالسكينة والدفء،  اليم يف هيجانه، إال خلصاءك أوحيت هلم 
نفسها  عن  احلياة  وراودهتم  اخلالدة،  القيم  من  عاملا  فأبرصوه 
أعداءك  يواجهون  وهم  الغور،  عميقة  دهاليز  يف  وأدخلتهم 
وأعداءه من جديد، والعامل يتواصل يف سد آذانه، وأدوار ورثة 
إرصارها  تعيد  الرشيف،  رأسك  وقاطع  الغادر،  ملجم  ابن  
عىل كرهه واالنتقام منك، وجيوبون األرايض فسادا، وجينّدون 

املومهني ويأخذون املعاهدات الدموية لالنتقام من شيعتك. 
من  انطلقت  التي  النور  بؤرة  ينظر  وقف  كله  العامل  سَيدي، 
لتصبح  الوجود،  عىل  تدل  حية  قوة  فيها  زرعت  التي  مدينتك 
صميم احلركة الكونية، وعكست بدمك كل ما هو مرئي وتزيد 

من عظمة النور، وتقود بنورك املاليني إىل املعرفة واليقني.
األزمنة،  مسافات  كل  ألنك  إليك،  أيدهيم  يمّدون  سَيدي،   
برضاك،  احلاملني  وكل  الدم،  عهود  وكل  الراب،  عهود  وكل 
امليت  حييا  ال  أن  عارفني  مؤمنني  مطعونني  ينتهون  وبشفاعتك 

إال ويموت احلي. 
فسالٌم جلرِح هامة أبيك وهي تّؤم لصالة الصبح.

حيدر عاشور

 لصالة الصبح
ّ

 لجرِح هامِة أبيك وهي تؤم
ٌ

سالم



الى روِح الشهيِد السعيد 
)مصطفى علي فليح محمد العبودي( 

وكانت عيناه ال تفارقان حلم الشهادة
حيدر عا�صور

جاء  فالنداء  ونهاراً..  ليالً  ال  النوم  طعم  عيناه  تذق  ولم  الموت،  بصحبة  الحق،  أثَر  اقتفى 
السالم(،  الحسين)عليه  االمام  هناك  كان  الجهاد؟!.  على  حي  المقدسات:  عمق  من 
لشيعته  االول  والمعلم  القائد  هو  مطلقة،  كحقيقة  والجنة  الشهادة  له  يمّثل  وحده 
االنسانية  أن  رأى  الوثقى..  والعروة  العقيدة  سبيل  في  االستشهاد  مناهج  تدريس  في 
القائم  بصوته  وال  مكان،  كل  في  االزل  مع  المنثور  بدمه  ال  الشهيد  »الحسين«  تفقد  لم 
من معركة الطف« هيهات منا الذلة«، وال بفكرِه القرآني العميق، وال بثورته التي ما تزال 
المنتظر!..  القائم  ظهور  حتى  شرارتها  تنطفئ  وال  الظالمين،  أعناق  على  البتار  السيف 
ليأخذ بيد االنسان المخلص وينتشله من ظالم العالم المليء ظلماً وجوراً ودماً، ويضعه 

على الصراط المستقيم. فكان شعاره في كل نزال »اللهم كن لوليك الحجة«. 
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الدفاع،  لنداء  امللبني  املجاهدين  من  النوم، شأن غريه  اىل  مل خيلد 
ظهره  وراء  تاركًا  الشهيد،  رضيح  صوب  البسيطة  وجُه  زرعْت 
انتسابه كجندي يف القوات االمنية العراقية، لينتسب لقوات لواء 
لطرد  احلسيني  االصالح  لواء  عرش،  احلادي  القتايل  االكرب  عيل 
الغربان السود القادمة من وراء احلدود باسم)داعش( التكفريي. 
املرجعية  أجنحة  وعىل  واملذهب،  العقيدة  أجنحة  عىل  وأنطلق 
الدينية العليا املعطاء لشمس اإلمامة اخلالدة.. طار كالصقر خالل 
منها  الصخر( مل خيرج  السامء فوق )جرف  كبد  العالية يف  الغيوم 
لوائِه  وقوة  بصالبته  طهرت  وقد  النرص(  وسميت)جرف  اال 
مزرعة بعد مزرعة، وبيتًا بعد بيت، وارضا بعد ارض. فقد كانت 
)الدواعش( فيها متغلغلة يف مزارعها واراضيها وسكاهنا. متلؤها 
ومتأل قلب أهاليها رهبة الدمار واملوت.. مل يسلم منهم أحد. فقد 
سجل تاريخ االجرام العاملي لألمم املتحدة ابشع صور االرهاب 
الشباب  وذبح  فتيات  اغتصاب  الصخر(  )جرف  يف  الداعيش 
دفعا  وتسوقها  االع��راض  وتنهش  وح��رق،  وهتجري  اهلوية  عىل 
املنهوب.  كاملتاع  النخاسة  اسواق  يف  لتبيعها  والعيص  بالسياط 
للوطن  عدو  فيها  ارض  فوق  تقف  ال  أن  نفسه،  عىل  رصخ  فقد 
الراب،  غبار  ويزيل  الريح  يشق  املعركة،  يف  فيبحر  واملذهب!. 
وجيندل ويكرس قلوب الباغني، ويسحق بقدمه رؤوس النواصب 
التي متيض  العاتية  الليل وريح سامئها  النهار ويف ظالم  يف وضح 
ان  املواجهة  يف  خيشاه  ما  وكل  وبندقيته.  جسده،  متجاوزة  دائام 
النرص.  يرى  أن  دون  ويستشهد  االرض  جسد  يف  قدمه  تغوص 
عىل  الشهداء  اجساد  من  تنهض  الشهادة  تريان  عيناه  كانت  فقد 
من  قريب  وأنه  االستشهاد،  اىل  معها  يميش  التي  اخلطى  مواطئ 
اهلل، فيتلقى قلبه دهشة الصوت بني رعشات توقظ النفس، عند 
)الصفا  بني  هي��رول  وكأنه  إهل��ي،  ط��واف  اىل  قتاله  يتحول  ذلك 
مستقبل  نحو  رسيعًا  ويمض  احلاملة،  روح��ه  فتزهو  وامل���روة(، 
أن  يعلم  بدمه.  الدائم  بيته  ينسج  الشهيد(..  كلمة)  بثقل  واضح 
ان يولد من جديد.  الدنيا وينتظر  تنتظره، لذلك ترك  ابدية  حياة 
أبوه«  أن حمبيه سيبكون عليه يف جمالسهم، سيحزن عليه«  يعرف 
ولن  املطر،  زخات  بعدد  دموعه  وستصبح  الثانية،  روحه  فهو 
االنسان  يعرف  مل  ان  أيب  هامسًا:  فيقول  قلبه.  صحراء  ت��روي 
قيمة الشهادة، كيف يذهب ليموت؟. ان مل يعرف الشيعي نفسه 
عيّل  تبكي  ال  الغالب؟.  اهلل  اسد  والية  من  إماميا  يكون  كيف 
انني  تعرف  انت  أيب  الشهيد(.  )ابو  وانت  الشهيد(  سميت)  اذا 
تركت كل يشء حتى زواجي، ورشبت ماء املذهب وأكلت ثمرة 
صامم  االول)السيستاين(  العامل  رجل  لنداء  واستجبت  العقيدة 

امان العراق، واآلن أنا حتت ظله الوارف، فال تلمني عىل غيايب، 
فأنا وإن طال غيايب عليك سأكون نقطة ضوء يف قلبك، وأعيش 
أيب. يا  أبيض  ووجهك  اهلل  عند  هناك  اللقاء  حتى  داخلك  يف 
كلامت روحية يف داخلِه خزنت للوالية عهدًا، فاإلرصار عىل نيل 
تنوّر  عقلِه،  يف  يرّن  وصوهتا  وسيلة،  وليس  غاية  اصبح  الشهادة 
طريقه، وغري عابئ بأي حياة. ففرحة روحه املتحررة من اخلوف 
انطلقت عرب لواء احلشد الشعبي لتحرير وتطهري جبال مكحول، 
فتكشف رشارة غضبك عىل التكفرييني انطالقة كأهنا ايقاع النرص 
)داعش( كحجارة من سجيل  فكنت عىل  فرحتك!.  وتلك هي 
مكحول  حترير  اىل  اللواء  صعود  فقبل  سحقهم..  يف  تتوقف  ال 
العليا،  الدينية  باملرجعية  املستغيثني  االهايل  ختلص  ان  ارصرت 
أطفأهتا..  هبا  امسكت  اذا  اما  ولكنها  شعلة،  اىل  تتوق  فالريح 
تشعر  وأنت  االقتحام،  يف  صوالتك  وظهرت  املعركة،  وبدأت 
بأهنم عىل مقربة منك، فكنت تغيظهم بصوت –لبيك يا زهراء- 
لبيك يا حسني- فيخرجون كالغربان املتوحشة أمامك فتجندهلم 
جديد  بطف  ظهروا  اللعني  يزيد  أحفاد  كأهنم  أبيهم،  بكرة  عن 
وأنت احد أنصار اإلمام احلسني )عليه السالم(. شعور حامل بيوم 
الذي  الصقر  طائر  اىل  فتحولت  الشهادة،  كربالء  يف  كان  عظيم 
كالرساج  مثلك  فالبطل  وخمابئهم.  حفرهم  يف  الدواعش  ابكى 
املنري، طوال الليل، والطلقة اجلاهزة لتسوق االعداء اىل اجلحيم.. 
فتكاثروا عليك وعىل املجاهدين، ومل تتوقف فاإليامن الذي  يكمن 
تثبتها  ال  حياة  معجزة  يعد  االنتصار  قلب  يف  االستشهاد  منتظرا 

 أبي  : انت تعرف انني تركت 

كل شيء حتى زواجي، 

وشربت ماء المذهب 

وأكلت ثمرة العقيدة 

واستجبت لنداء رجل العالم 

االول)السيستاني( صمام 

امان العراق 
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 نحن انصار اإلمام 
الحسين )عليه السالم( 

وخدمته، لن نموت اال 
بموت عدونا. نحن لن 

نهزم وال يصيبنا شيء 
طالما نفس اإلمام 

معنا في كل خطوة
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حمارصتك  فتمت  االنسانية..  اجل  من  بالنفس  التضحية  اال 
مع  حصارك  وطال  والسبي،  املوت  من  أهله  انقذت  بيت  يف 
نجدة،  وال  ذخرية،  وال  طعام،  وال  نوم،  ال  أيام  أربعة  رفاقك 
خرافة  وحلم  زائفة  بعقيدة  املوهومني  من  جيشا  تقاتل  وحدك 
اربعة  النواصب.  رواده��ا  من  االغبياء  موت  مع  ماتت  دولة 
ايام حاولت ان تفك احلصار بشجاعتك املعهودة، وقررت ان 
املقدس،  ابطال احلشد  املجاهدين من  اىل  نريانك  يصل صوت 
اجلمعة  ي��وم  فكان  ح���ارصوك..  م��ن  ص��در  يف  ورصاصتك 
املصادف 27 / 11/ 2015م املوافق 15صفر 1437ه�  فجرا 
غري عادي فروحك كانت هائمة تشعر بالشهادة وكأن يومها قد 
ازف حتى صالتك مل تكن اال عن بكاء ونحيب، وما جاء الظهر 
عليهم  قضيت  الدواعش  من  حارصوكم  من  أمر  وحسمت 
الدار  القناص كان كأنه يعرفك فعند خروجك من  متاما، لكن 
اصابك اصابة مميتة. سقطت من شدة الرصاصة النارية اخلارقة 
منها  النازل  الغيث  بامء  جسدك  تغسل  بدأت  والسامء  احلارقة، 
بدونك.  جديد  قتال  وبدئ  لك.  نجاة  باب  كان  فاملطر  بقوة. 
هرع املجاهدون إلنقاذك ومعاجلتك، وأخذهتم الغرية واحلمية 
فبدؤوا دونك القتال العنيف والقدرة االهلية جعلتك تنهض من 

فراشك، وكنت شبه ميت متاما.. فاملجاهدون يقاتلون ويبكون 
املنجيات  واآلي��ات  السور  راس��ك  عند  قرئت  وق��د  عليك، 
ولقنوك الشهادة واخذت بندقيتك لنرصة رفاقك. وما هي اال 
حلظات وانت خلفهم تبحث عن بندقيتك وتردد: أنا )مصطفى 
انصار اإلمام احلسني  العبودي( وانتم وأنا من  فليح حممد  عيل 
)عليه السالم( وخدمته، لن نموت اال بموت عدونا، نحن لن 
خطوة..  كل  يف  معنا  اإلمام  نفس  طاملا  يشء  يصيبنا  وال  هنزم 
باحلياة..   حقنا  متاما  ونسدد  بالنرص  نظفر  ان  اال  نموت  ال  اننا 
عهد  جت��دد  قدميك  ع��ىل  واق��ف  وان��ت  ب��ك  فرحتهم  كانت 
اخلروج  استطاعوا   قوية  مهام  ومنحهم  سعادة  زاده��م  القتال 
جبال  حول  الدواعش  من  املتجحفلني  كل  وتصفية  البيت  من 
مكحول، والتحقت هبم القوات املساندة من احلشد الشعبي... 
النجف  مدينتا  وباركته  العامل  به  حتدث  كبريًا  انتصارا  فكان 
القتال واإلصابة حارة والنزف  وكربالء. لكنك كنت يف نشوة 
وجرحك  نفد  فدمك  طويال  الرصاصة  متهلك  مل  يتوقف،  ال 
كان عميقا فغادرت األرض منترصا مبتسام إىل مليك مقتدر.. 
مكان.              كل  يف  بصورك  ناطقة  روحك  وبقيت  جسدك  ذهب 



كثب  عن  يراقبون  العاملي  وحتى  والعريب  العراقي  الشارُع 
ما يصدر عنها من  الدينية ويدرسون كل  املرجعية  تقوله  ما 
بيانات وفتوى وإرشادات وتوجيهات، وحينام ترص املرجعية 
عىل دعم احلشد الشعبي يف كل خطبها وجمالسها، يعني هناك 
الكثري من خفايا األمور التي خيطط هلا اإلرهابيون واحلاقدون 
عىل امن العراق واملراهنون عىل جعله يعيش عرص اجلاهلية 

بعد القضاء عىل كل معامل احلضارة اإلنسانية فيه..
الدينية  املرجعية  قالته  ما  سوية  كمواطنني  سمعنا  أن  بعد 
أبناء  وشجاعة  بسالة  عن  وبياناهتا،  خطبها  أغلب  عرب 
احلشد الشعبي األبطال، الذين سجل هلم التاريخ صفحات 
مفاخرهم بأحرف من نور، ومل ينس األمهات واآلباء الذين 
يتوجون فلذات أكبادهم، بتاج اهلمة والغرية والرشف وهم 
يسقوهنم بالتهليل اىل ساحات الوغى بكل شجاعة ورضاعة 

وصرب.
من  ووالته  الشعبي  احلشد  قوات  عن  حديثه  حمدثي  أكمل 
رحم الفتوى الدفاع )الكفائي( لينطلق اىل عامل كبري ورحب، 

ليقف وقفة عظيمة لقهر املوت بالصرب.
سألته هل فتح التاريخ صفحات جديدة ؟ فأعتدل يف جلسته 

وقال:
إن عودة التاريخ لعمله مرهونة بنا فنحن الذين نستطيع ان 
نفتح له جماال كي يدون من جديد، ولنا اخليار الصعب وال 
جيوز ان نختار السهل أمام عاديات الزمن كمقاتلني صابرين 

صامدين حتى حتقيق النرص.
إن العراق يواجه مؤامرة مصممه ضد الشيعة ومقدساهتم، 
خيوطها  وفكك  عليها  أنترص  بإمكاناته  الشعبي  واحلشد 
الذين  املقتدرين  برجاله  دارها  عقر  يف  وأجهضها  التآمرية، 
عىل  فرضت  التي  الصعوبات  بقدر  املجاهبة  رشف  نالوا 

هذا النمط من الرجال املخلصني، املنفردين بكرب املسؤولية 
يقودون  بأهنم  امجع  العامل  املوقف واالعراف من  وضخامة 
حربا مصريية ضد اكرب عصابات الكون املتشبعة باإلرهاب 

الدموي.
خّلصوا  الشعبي  احلشد  أبطال  إن  حديثه:  )املطلع(  ويكمل 
وإيقافهم  بصمودهم  العراقي  االق��ت��دار  مستوى  ببسالة 
وامل��ق��دس��ات(،  واألرض  )ال��ع��رض  استهدفت  هجامت 
قادهتا  التي  املرتبة  اخليانة  بوابات  عرب  صفوفهم،  باخراق 
واالنسالل  اجلنسيات  أصحاب  الباغني،  اخلونة  من  حثالة 

املتلونة..
قلت: إن كان  قدر احلشد الشعبي أن يكون وحيدا أو شبه 
وحيد يف صد التكفرييني وإفشال مؤامرة اخلونة من أعراب 
ورثوا  ممن  امللعون(،  )يزيد  وأحفاد  واملتأمركني  العرب 
صفات اخليانة اإلرسائيلية بأطامعهم وتوسعهم عىل حساب 
املرجعية  باسم  القيام  عليه  مقدرًا  فكان  املسلمني.  دم��اء 
خاصة  بصورة  خاضها  التي  املعارك  كل  فجعل  الدينية، 
)احلسينيني( تدخل يف سجل البطولة التي ال جييدها إال نمط 
العراق  أبناء  الشعبي(  الرجال هم )أبطال احلشد  واحد من 
إىل  واملستحيل  ممكن  إىل  الصعب  حولوا  الذين  الغيارى 
يواجهون عدوا حاقدا وطامعا وله مأرب ضد  جائز، وهم 
العقيدة واملذهب التي رسم طريقهام أئمة أهل البيت )عليهم 

السالم(.
واكد حمدثي، إن قادة احلشد الشعبي أعلنوا عىل املأل  يف يوم 
املؤامرة  عىل  انتصاراهتم  احلسني  اجلروح  عىل  الطواف  بدء 
ودفع مدبرهيا ومنفذهيا إىل اجراع مرارة اهلزيمة واخلرسان 
ليظل العراق حرا بأبنائه وسيستمر التاريخ يدون صفحات 

جمدهم بآباء هلم رشف مواجهة مؤامرة بحجم العامل.  

الشعبي.. الحشُد 
 واج������ه م����ؤام����رة ب��ح��ج��م ال����ع����ال����م.. وان��ت��ص��ر

ــدر عــاشــور ــي ح
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السالم(   )عليه  الكاظم  موسى  ابن  عبداهلل  بن  حممد  السيد  مزار  يقع 
احلمزة  املدحتية-  ناحية   � بابل  حمافظة  يف  درباش(  )أيب  ب�  املعروف 
وقضاء  بالكرامات  املزار  صاحب  عاله(  )جل  اهلل  حبا  فقد   الغريب، 
حوائج الناس. ولعل تسميته )ابو درباش( واحدة من تلك الكرامات.

مزار السيد »أبي درباش« في الحلة..
حفيد اإلمام الكاظم     صاحب الكرامات العظيمة

األحرار: حسنين الزكروطي - تصوير: محمد القرعاوي

رائد الحسيني
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وعىل الرغم من ان املزار يمر يف مرحلة توسعة وتطوير عمراين 
اال ان ذلك مل يكن عائقًا امام توافد الكثري من الزائرين خالل 
وليايل  السالم(  )عليهم  االطهار  االئمة  ووفيات  والدات 
اخلميس واجلمعة، بحسب ما نوه اليه )رائد احلسيني( االمني 
عىل  للتعرف  به  مجعنا  صحفي  لقاء  خالل  للمرقد  اخلاص 
العمرانية  التوسعة  اليه  ستؤول  وما  املزار،  صاحب  َنسب 
مستقباًل، حيث قال: »يعود نسب السيد أيب درباش اىل االمام 
موسى الكاظم )عليه السالم(، واسمُه حممد بن عبد اهلل ابن 
)أيب  ب�  تسميته  سبب  وان  السالم(،  )عليهم  الكاظم  موسى 
درباش( يعود اىل حادثة مفادها »يف احد االزمان كان هناك 
رجل يدعى )درباش( يعمل مع االحتالل العثامين، ومهمته 

من  الكثري  سبب  وقد  )عميل(،  االتراك  اىل  املعلومات  نقل 
السيد حممد اال االشارة  آنذاك،  فام كان من  الرر لألهايل 
الناس يطلقون هذا  الوقت وبدأ  الشخص، ومنذ ذلك  هبذا 

السيد اجلليل هبذا اللقب«.
مشريًا إىل: ان تاريخ وفاة السيد ايب درباش ُمقاِرب  لتاريخ 
وفاة جده االمام الكاظم )عليه السالم(، حيث يصادف يوم 

28 من شهر رجب، اي بعد ثالثة ايام من وفاة جده«.
مراحل االعامر:

املزار عبارة عن غرفة مبنية  وتابع احلسيني: »يف املايض كان 
بجذوع النخيل والطني والقصب، وال تتعدى مساحته )30 
املزار  هبدم  )السدنة(  قام  1991م   عام  ويف  مربعًا(،  مرًا 
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توسعته  اىل  إضافة  والشيلامن،  الطابوق  من  بنائه  وإعادة 
بشكل أكرب، لتبلغ  مساحته االمجالية )192( مرًا مربعًا، 
وهذه التوسعة  متثل املرحلة الثانية من االعامر، فيام بدأت 
االمانة  يد  عىل  2021/6/25م   بتاريخ  الثالثة  املرحلة 
العامة للمزارات الشيعية، ولغاية اللحظة  تم اكامل هيكل 
ستتمثل  القادمة  واملراحل  للمرشوع،  الكونكريتي  البناء 
األرضية  اكساء  وسيتم  الداخلية،  واإلهناءات  القبة  ببناء 
واجلدران باملرمر، وتزجيج السقوف بالنقوش االسالمية 

وباالستعانة باملخططات من العتبة احلسينية املقدسة«.
الشكل اجلديد:

صحن  من  سيتكون  للمزار  اجلديد  الشكل  »ان  واردف: 
الزائرين،  اسراحة  واماكن  الصحية  واملرافق  واواوين 
مرًا،   )30( عن  يزيد  بارتفاع  منارتني  تشييد  اىل  اضافة 
وثالثة أبواب مصنوعة من اخلشب الصاج لدخول وخروج 

الزائرين«، الفتًا يف الوقت ذاته إىل أن »سبب تلكؤ العمل 
يعود اىل الضائقة املالية يف املرشوع، فاألمانة قد خصصت 
مبالغ معينة للمزار يف حني جتاوز البناء الكونكريتي وحده 
هذه املبالغ، ونحن االن نعمل من خالل اموال التربعات 
التي مجعت من اهايل املنطقة واخلريين عىل إكامل العمل«. 

توافد الزائرين
السيد  لزيارة  الزائرين  توافد  ايام  »ان  اىل  احلسيني  ويشري 
سواء  الدينية  املناسبات  أيام  تكون  ما  عادة  درباش(  )أيب 
اخلميس  ايام  اىل  اضافة  الطاهرة،  الوالدات  ام  الوفيات 
واجلمعة من كل اسبوع، فاملنطقة التي يوجد فيها املزار تعّد 
من املناطق السياحية والرفيهية للزائرين خصوصا خالل 
فصل الصيف والربيع، ملا متلكه من اجواء هادئة ومناطق 

خر وبركات تعم الزائرين الكرام«.
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لُتنجبي المصلحين
احملي هّم السيدة مليكة.. 

حينام نقرأ عن العظامء أو نصادفهم يف حياتنا فإن أول ما علينا 
نالوه، ألن هذا  الذي  العلو  البحث عن سبب  به هو  التفكري 
للسري  واضحة  وخارطة  اإلقتداء،  يف  مقّدمة  أول  هو  السبب 

بأثرهم. 
لألولياء  واالختيار  االصطفاء  من  حاالت  هناك  أن  شك  ال 

لكّنها أيضًا ليست من فراغ وليست وليدة عشوائية. 
هي  عليهام(  اهلل  )صلوات  املهدي  اإلمام  أم  نرجس  والسيدة 
مثال للعظمة التي اختريت من بالد بعيدة لتكون أمًا للمصلح 

العاملي الذي تبرش به مجيع الديانات وكثري من احلضارات.
يف  الساكنة  املدللة  ال��روم،  قيرص  حفيدة  اجلليلة  املرأة  وهذه 
ومل  عقلها  جتمد  مل  وُعاّمهلا  خدمها  يدهيا  بني  ومن  القصور، 
تغلق عىل آماهلا، ومل جتعل أكرب مهها شؤوهنا اخلاصة، مل تقل ان 
كل ما حييط يب ال يعنيني السّيام ما خيص احلق والباطل وظلم 

الظاملني.. 
كانت هذه األم املرتقبة للمصلح العاملي تتمنى أن يسود العدل 
يف يوم ما، أن يظهر احلق، أن ينترص املظلوم، وحتى أمر زواجها 
أرادته أن يكون هلذا الغرض لذلك هي مل ترَض بزواجها من 
ابن أخ القيرص وأحد رؤساء اجليش ألهنا مل جتد فيه ذلك اهلم 

الذي حتمله والرغبة يف حتقيق العدل. 
وقد ورد يف الرواية أن السيدة نرجس قالت بعد رؤيتها للمنام 
الذي ُبرشت به بزواجها من حفيد خاتم األنبياء صىل اهلل عليه 

وآله ما يدل عىل اهلم الذي حتمله يف قلبها:
عىل  ْؤيا  الرُّ هِذِه  أقصَّ  أْن  أشفْقُت  نوِمي  مْن  استيقْظُت  »فلاّم 
ها يف نفيِس وال أبدهيا هلْم،  ي خمافَة القتِل، فكْنُت أرِسُّ أيِب وجدِّ
عاِم  الطَّ مَن  امتنْعُت  حّتى  ٍد  حممَّ أيب  ِة  بَِمحبَّ َصْدِري  َب  ورُضِ
مرضًا  وَمِرْضُت  َشْخيِص،  ودقَّ  نفيِس  وضُعَفْت  اِب،  وال��رشَّ

ي  جدِّ ُه  أح��رَ إاّل  طبيٌب  وِم  ال��رُّ مدائِن  مْن  بقَي  فام  شديدًا 
فهْل  َعْينِي  َة  قرَّ يا  قاَل:  اليأُس  بِِه  َح  برَّ فلاّم  َدوائِي،  وسأَلُه عْن 
ي،  ْنيا؟ فقلُت: يا جدِّ َدِكها يف هِذِه الدُّ ختطُر ببالِِك شهوٌة فأزوِّ
يف  ْن  عمَّ العذاَب  كشْفَت  فلْو  مغلقًة  عيلَّ  الفرِج  أبواَب  أرى 
األغ��الَل،  عْنُهُم  وفكْكَت  املسلمنَي،  ُأس��ارى  مْن  سجنَِك 
ْقَت علْيِهْم ومنْنَتهْم باخلالِص َلَرَجْوُت أْن هيَب املسيُح  وتصدَّ
ْدُت يف إظهاِر  ي جتلَّ ُه يَل عافيًة وشفاًء، فلاّم فَعَل ذلَك جدِّ وأمُّ
ي  عاِم، فرُسَّ بذلَك جدِّ ِة يف بديِن، وتناولُت يسريًا مَن الطَّ حَّ الصِّ

وأقبَل عىل إكراِم األسارى وإعزاِزِهْم.«¹
الظلم  ورفع  العدل  بتحقيق  نفسها  ترشبت  التي  املرأة  هذه 
وعداًل  قسطًا  األرض  يمأل  الذي  بوليدها  تعاىل  اهلل  أكرمها 
كام ملئت ظلاًم وجورًا، حيقق أحالم األنبياء واألوصياء وكل 

العاملني. 
وكل أم مدعوة أن حتمل اهلم الذي محلته السيدة نرجس وجتعل 
ذريتها نصب عينيها وتغرس فيهم من الفضائل واألخالق ما 
للمصلح  واملمهدين  املجتمع  هلذا  مصلحني  ليكونوا  هييئهم 
العاملي بكل حال سواء أدركوا أيامه أم مل يدركوها،  ألن ذلك 
من مصاديق انتظار الفرج، ُرِوَي َعْن اإلمام َأيِب َجْعَفٍر ) عليه 
ْمِرَنا َأالَّ َيُموَت  ُه َقاَل : »َما رَضَّ َمْن َماَت ُمْنَتِظرًا أِلَ الم ( أنَّ السَّ

يِف َوَسِط ُفْسَطاِط امْلَْهِديِّ َو َعْسَكِرِه«².
عقلها  بإرفاد  زواجها  قبل  حتى  نفسها  إعداد  عىل  ولتعمل 
هدف  وحتديد  النفسية  صفاهتا  وترويض  أخالقها  وصقل 
سامي للزواج واإلنجاب لينعكس كل ذلك عىل سري حياهتا 

ونشأة ذريتها. 
ويسِّ ص208.  )1( : الغيبُة للطُّ

)2( : الكايف: 1، 372
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الصوم: هو الكف عن المفطرات الش��رعية م��ع القصد والُقربة في الم��دة المحددة من 
طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والصوم في اللغة: هو ُمطلق اإلمساك.

والصوم ورد في كل األديان السابقة على اإلسالم، كما وهناك مذاهب غير سماوية هي األخرى 
اختارت نوعاً من الصوم، وكلها تلتقي في مس��ألة اإلمساك، ولكن اختلفوا في ماّدة اإلمساك 
أو في حجمه، فمنهم َمن كان ُيمسك عن الكالم كما في بعض الفرق المسيحية التي اقتدى 
أتباعها بالس��يدة مريم )عليها الس��الم( حيث ُأمرت من قبل الّله تبارك وتعالى عند والدة الس��يد 
��ي َن��َذْرُت ِللرَّْحَمِن َصْوماً  المس��يح عليه الس��الم، حيث أش��ار الّله إلى ذلك في الق��رآن الكريم: »إِنِّ
َم اْلَيْوَم إِنِس��ّياً« ]مريم: 26[، كما أش��ار إلى صوم النبي زكريا  في والدة نجله النبي يحيى  َفَلْن ُأَكلِّ
َم اْلَيْوَم إِنِس��ّياً« ]آل عمران: 41[، فكان في  )عليهم��ا الس��الم(:  »إِنِّي َنَذْرُت ِللرَّْحَمِن َصْوم��اً َفَلْن ُأَكلِّ
األول��ى األكل والش��رب مباح��اً لها دون ال��كالم، وفي الثان��ي كان الكالم مع الن��اس محظوراً دون 

مت. التسبيح وذكر الّله، وهذا هو الذي ُيسمى بصوم الصَّ

من فكر العالّمة آية الله الشيخ محمد صادق الكرباسي

 ويف قبال صوم الصمت ذلك كان بعضهم يصوم صوم الوصال، 
اجتاه  بل  اإلمساك  ماّدة  يف  ليس  يتعلق  الصوم  من  النوع  وهذا 
آخر وهو وصل الليل بالنهار، وهناك بعض العقائد مُتسك عن 
نوع معنّي من املواد الغذائية كتناول احليوان وما ُيولده احليوان 
من احلليب ومشتقاته، ومنهم َمن ُيمسك عن بعض املواد وعن 
أفعال ُتنايف األخالق، وإذا ما تعّمقنا يف حقيقته نجد أن القاسم 
أو معًا، مما جيد  أو اجلسم  النفس  تنزيه  املشرك بني مجيعها هو 
اإلنسان يف اإلمساك عن هذه األمور ارتقاًء معنويًا، وهناك َمن 

يصوم أياما معّينة، وهكذا، ولكن اجلوهر واحد.
يف  يكمن  أساس  بشكل  الصوم  فرض  وراء  من  احلكمة  إن 

اجتاهني، املادي واملعنوي، ويتلخص يف التايل:
1/ اإلرادة: بام إنَّ الصوم هو إمساك عن املالذ بشتى أشكاهلا 
والتي منها يرتبط بالبطن أو بالفرج، باإلضافة إىل حرية التحدث 
عىل  كالكذب  مات  املحرَّ من  ت  ُعدَّ التي  سواء  شاء،  ما  كيف 
املستحبات  إطار  تدخل يف  التي  أو  )ع(،  واألئمة  اهللّ ورسوله 
أو  الكالم،  يف  واللغو  والعبث  واملشامتة  اجلدل  عن  كاالمتناع 

شريعة الصوم 
)2 – 1(

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

54

ت
اال

����
����

ق���
����

����
مل���

ا
ية

الم
 ا�س

ف
عار

م



التي هي أخالقية كصون اجلوارح عن اجراح املوبقات بام ُيرىض 
اهللّ تعاىل، فإن الكفَّ عن كل ذلك مما يقّوي إرادة اإلنسان، ومتّرنُه 
عىل ذلك، وُتنّمي فيه الروحية واإلرادة، ومما جيب اإلشارة إليه أن 
املسلمني  غري  من  حتى  وتنميتها  اإلرادة  تقوية  إىل  يسعون  الذين 
لكي  وأقساه  أنواعه  بأشد  الصوم  أنفسهم  عىل  يفرضون  فإهنم 
الصرب:   /2 النفس.  هوى  عن  لُتبعدُهم  اإلرادة،  من  حّيزًا  ينالوا 
هو عبارة أخرى عن التحمل النفيس قبل أن يكون حتماًل جسديًا، 
دورًا  أخذ  ولكنه  اإلرادية،  القوة  صور  من  صورة  الواقع  يف  وهو 
إن  بل  عنه،  باحلديث  ينفرد  أن  استحق  مما  االجتاه  هذا  يف  بارزًا 
القرآن الكريم عنون الصوم بالصرب من باب تسمية األسباب باسم 
الِة« ]البقرة: 45  َوالصَّ رْبِ  بِالصَّ املسبِّبات حيث يقول: »َواْسَتِعينُوا 
و 153[، والذي فرسَّ الصرب بالصوم، ولذلك فإنَّ كثرة الصوم أو 
د عند الصائم ملكة الصرب، مما جيعله قادرًا  اإلمساك عن املالذ يولِّ
عىل حتّمل الصعاب بأشكاهلا املختلفة، سواء يف الطعام أو الرشاب 
أو اجلهاد يف سبيل اهللّ، وُيبعده من االبتزاز الذي ُيبتىل به يف حياته 
من قبل األعداء أو من الطبيعة. 3/ اإلخالص: جاء يف املثل: »عند 
االمتحان ُيكرم املرء أو هُيان« حيث يتبنيَّ اإلخالص عندما يبارش 
املرء أعامله ويلجم شهواته ويتحول من القول إىل الفعل، ومن هنا 
فإن الرشط األساس يف الصوم هو اإلمساك عن املالذ بنيَّة التقرب 
إىل اهللّ وإطاعته لتكون عبادة، وإالّ بطل ومل ُيقبل، فاإلخالص ليس 
جمرد قول بل فعل يظهر عىل عمل اجلوارح، فال جمال للرياء واملراء، 
فَمن صام ألجل الناس أو ألمر آخر فال يقبل منه، إذًا البد من أن 
يكون عمله خالصًا هلل دون أن يشارك اهللّ يف خلفية األداء أي يشء 
يَن«  آخر، وقد قال تعاىل: »َوَما ُأِمُروا إاِلَّ لَِيْعُبُدوا اهللََّ خُمِْلِصنَي َلُه الدِّ
وقبلها  وقوانينه  نظامه  يف  اإلسالم  إن  املساواة:   /4  .]5 ]البينة: 
املساواة،  روح  املؤمنني  يف  خيلق  أن  حياول  وأدبياته  أخالقياته  يف 
الواجبات  بالتفوق عىل مؤمن آخر من حيث  وأن ال يشعر مؤمن 
واحلقوق، فانه فرَض عىل اجلميع أحكامه، والكل أمام القانون عىل 
حد سواء، وال متييز عرقي وال قومي وال أّية مميزات أخرى، ولكن 
املادي  وضعه  يف  يتفاوت  احلياة  هذه  يف  وجوده  بطبيعة  اإلنسان 
َمن هو  َمن هو غني وآخر فقري، وهناك  فهناك  وقدراته اجلسمية، 
قوي وآخر ضعيف، ورغم أنه حثَّ األغنياء عىل مساعدة الفقراء، 
وحثَّ األقوياء عىل ُنرصة الضعفاء، فانه أراد بالصوم أن ُيشعرهم 
يصوم  عندما  والقادر  فالغني  الشعور،  هذا  فيهم  وينّمي  باملساواة 
وُيمسك عن كل مالذ يتلّقى درسًا كبريًا يف املساواة، ويشعر عمليًا 
والعطش،  باجلوع  يشاطره  بل  متساويان،  والضعيف  والفقري  بأنه 
احلج  كان  فإذا  وإشباعها،  األخرى  شهواته  إفراغ  إمكان  وعدم 
الصوم  فإن  واألحكام،  وامللبس  املنظر  يف  باملساواة  املسلم  ُيشعر 
والعطش  اجلوع  حالة  يمسُّ  املساواة،  حدِّ  عىل  والضعيف  جيعله 
ومجيع متطلبات احلياة ولو لساعات. 5/ التذكري بالنعم واالنقياد 

للمنعم: إنك إذا أحسست اآلخر بني فرة وأخرى بواقعه، وحقيقة 
عيشته فإنَّه إذا كان بمستوى الدرك عرف حدوده وعرف بأنَّ عليه 
أن ال يتخطاها وعرف موقعه ومكانته وتوصل إىل حقيقته التي قد 
يعيد  فالصوم  الدنيا،  هذه  ومشاكل  احلياة  هذه  صخب  يف  ينساها 
بذاكرة الصائم إىل أنَّ اهللّ سبحانه وتعاىل هو الذي أنعم عليه النعم، 
وهو القادر عىل أن يسلبها منه، وُيشعرك بحالة احلرمان لو منعك 
ألجل  نفسك  من  وترد  للمنعم،  اإلطاعة  إىل  تنقاد  عندما  عنها، 
التي  الصحوة  إىل  ويعيده  الغافل  يوقظ  فالصوم  وإطاعته،  عبادته 
إن  املستقبل:  وتصوير  املصري  جتسيد   /6 املؤمن.  تالزم  أن  جيب 
املؤمن الشك وانه يعتقد باليوم اآلخر وبمسألة احلساب واملساءلة، 
وألجل أن يتذكر هذا املوقف ويقربه إىل ذهنه كي يصحح مسريته، 
يوم  قريبة وصورة صغرى عن موقف  ُيعّيشه حالة  باإلمساك  فإن 
القيامة ولو جلانب من جوانبها، وقد قال سيد املرسلني )ص( يف 
بجوعكم  »واذكروا  رمضان:  شهر  مستهل  عند  الشهرية  خطبته 
فال   ]84 الصدوق:  ]أمايل  وعطشه«  القيامة  يوم  جوع  وعطشكم 
طعام وال رشاب وال مالذ احلياة الدنيا، إنه واقف أمام العدل اإلهلي 
ال  أمره  يف  حائر  الدنيا،  دار  يف  اقرفه  عام  للمحاسبة  دوره  ليصل 
َا  ٌة. إىَِل َرهبِّ يمكنه التطلع إىل غري القدرة اإلهلية: »ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َنارِضَ
َناظَِرٌة« ]القيامة: 22- 23[، وهو يف هذه احلالة التي ال يمكنه أن 
يلتفت إىل أمر آخر، حيث يقول جل وعال: »َوَتَرى النَّاَس ُسَكاَرى 
َوَما ُهْم بُِسَكاَرى َوَلِكنَّ َعَذاَب اهللَِّ َشِديٌد« ]احلج: 30[، وما يسأله 
اهللّ آنذاك عن األركان اخلمسة يف اإلسالم، الصالة والصوم واحلج 
ترويض   /7 السالم.  عليهم  بيته  وأهل  للرسول  والوالء  والزكاة 
النفس: حتتاج النفس بني فرة وأخرى إىل الرويض والتعديل، وما 
عملية الرويض إال كبح مجاح املرء، والوقوف أمام ما يتلذذ به من 
النفس  مُتليه عليه نفسه ليتحول من  بام  احلرام ومنعه من الترصف 
ُئ  ُأَبرِّ »َوَما  وعال:  جل  اهللّ  يقول  التي  املطمئنة  النفس  إىل  األمارة 
لقاء  أراد  إذا  إنه  وِء« ]يوسف: 53[،  بِالسُّ اَرٌة  النَّْفَس ألَمَّ إِنَّ  َنْفيِس 
ربه البد وأن يكون باملستوى املطلوب الذي قال جل وعال خماطبًا 
ُتَها النَّْفُس امْلُْطَمِئنَُّة. اْرِجِعي إىَِل َربِِّك َراِضَيًة َمْرِضيًَّة«  املؤمنني: »َيا َأيَّ
)الفجر: 27-28(، وبالصوم يتمكن اإلنسان من انقياد نفسه إىل 
اإلنسان  أنَّ  املؤكد  الصحة: من  فيه رضاه سبحانه وتعاىل. 8/  ما 
النفيس واجلسمي بحاجة إىل تقويم وتشذيب ما يرمها،  بجزئيه 
جسمه  سلم  فمن  تفكيكهام،  يمكن  ال  مرابطان  اجلانبان  وهذان 
سلمت نفسه، ومن صحت نفسه صح جسمه، ويف املأثور: »العقل 
السليم يف اجلسم السليم«، ومما الشك فيه أن املعدة هي بيت الداء، 
»احِلمية  )ع(:  الكاظم  جعفر  بن  موسى  اإلمام  عن  احلديث  ففي 
]مكارم  تعّود«  ما  بدنًا  وعّود  الداء،  بيت  واملعدة  الدواء،  رأس 

األخالق: 180/2[.
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روي أن رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( خطب يف آخر مجعة من 
شهر شعبان وحتدث عن شهر رمضان ورشفه وثواب الطاعة 
فيه فقام إليه أمري املؤمنني )عليه السالم( وقال: يا رسول اهلل 
ما أفضل األعامل يف هذا الشهر؟. فقال: يا أبا احلسن، أفضل 
األعامل يف هذا الشهر الورع عن حمارم اهلل عز وجل، ثم بكى 
ما  اهلل  رسول  يا  املؤمنني:  أمري  له  قال  وآله(.  عليه  اهلل  )صىل 

يبكيك؟
قال: يا عيل أبكي ملا يستحل منك يف هذا الشهر، كأين بك وأنت 
تصيل لربك، وقد انبعث أشقى األولني واآلخرين شقيق عاقر 
ناقة صالح فيربك رضبة عىل مفرق رأسك، ويشقه نصفني 

وخيّضب حليتك من دم رأسك)2(.
يا رسول اهلل وذلك يف  السالم(:  املؤمنني )عليه  أمري  له  فقال 

سالمة من ديني؟
فقال )صىل اهلل عليه وآله(: يف سالمة دينك؛ ثم قال )صىل اهلل 
فقد  أبغضك  ومن  قتلني،  فقد  قتلك  من  عيل  يا  وآله(:  عليه 
أبغضني، ومن سّبك فقد سّبني، ألنك مني كنفيس، وروحك 
خلقني  وجل  عز  اهلل  وإن  طينتي،  من  وطينتك  روحي  من 
لإمامة،  واختارك  للنبوة  واختارين  وإياك،  واصطفاين  وإياك 
وأبو  وصيي  أنت  عيل  يا  نبويت،  أنكر  فقد  إمامتك  أنكر  فمن 
ابنتي وخليفتي عىل أمتي يف حيايت وبعد مويت،  ولدي وزوج 
أمرك أمري، وهنيك هنيي، أقسم بالذي بعثني بالنبوة وجعلني 

خري الربية انك حلجة اهلل عىل خلقه وأمينه عىل رسه وخليفته 
عىل عباده.

وروي عن أمري املؤمنني انه قال: دخلت يومًا عىل رسول اهلل 
من  بعض  وقال  رآنا،  حني  فبكى  واحلسني  واحلسن  وفاطمة 
بعثني  والذي  فقال:  اهلل؟  يا رسول  برؤيتهم  تسر  أما  حر: 
وجه  عىل  وما  تعاىل  اهلل  عىل  اخللق  ألكرم  وهم  أنا  نبيًا  باحلق 
األرض نسمة أحب إيّل منهم، أما عيل بن أيب طالب فانه أخي، 
حيايت  يف  وأمتي  أهيل  عىل  ووصيي  وخليفتي،  عمي،  وابن 
وبعد وفايت، حمبه حمبي، ومبغضه مبغيض، وهو موىل كل تقي، 
هبم  حيل  ما  عىل  بكيت  وإنام  مرحومة،  أمتي  صارت  بواليته 
بعدي من غدر األمة، وانه يزال عن مقامه وحمله ومرتبته التي 
يزال كذلك حتى يرب عىل قرنه يف  وضعه اهلل فيها، ثم ال 
يف  اهلل،  بيوت  من  بيت  يف  ورأسه  حليته  ختضب  رضبة  حمرابه 
يربه  منه،  األواخر  العرش  يف  رمضان،  شهر  الشهور  أفضل 
شديدًا  بكاًء  وبكى  استعرب  ثم  واخلليقة،  اخللق  رش  بالسيف 

عاليًا)3(.
املصادر

- السيد جعفر احليّل.
2 - وفاة اإلمام أمري املؤمنني: للشيخ عيل اخلطي.

3 - وفاة اإلمام أمري املؤمنني.

ماذا قال رسول الله 
عن يوم التاسع عشر من شهر رمضان..؟
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احلسني  اإلمام  زيارة  عىل  حّثت  التي  الروايات  أغلب  إّن 
القدر،  ليلة  يف  طلَبها  أّكدت  رمضان  شهر  يف  السالم  عليه 
الليلة  هذه  منزلة  بيان  جاء  فقد  خ��اٍف،  غري  ذلك  ومالك 
املباركة وعظمتها عىل لسان القرآن الكريم والعرة الطاهرة، 
وما يرتبط هبا من ُأمور تتوّقف عليها حياة اإلنسان الدنيوية 
يف  السالم  عليه  اإلم��ام  زي��ارة  طلب  وج��اء  واأُلخ��روي��ة، 
حتديد  يف  ودورها  الزيارة  هذه  عظمة  ليعكس  الليلة؛  هذه 
املباركة.  الليلة  هبذه  الرشيعة  ربطته  الذي  اإلنسان  مصري 
اختلفت  الليلة  هذه  يف  طلبها  إىل  أشارت  التي  والروايات 
يف حتديدها، فمّرة حّددهتا يف ليلة الثالث والعرشين، وهي 

العرش  الليايل  ليلة من  أهبمتها يف  اجلهني]1[، وُأخرى  ليلة 
األواخر من الشهر، وثالثة أطلقتها ومل تذكر هلا أّي حتديد.

املصدر
روى  وق��د  األن��ص��اري،  أنيس  بن  اهلل  عبد  هو  اجلهني: 
الصدوق رمحه اهلل عن املعصوم عليه السالم قوله: »وحديثه 
]اجلهني[ أّنه قال لرسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم: إّن 
بليلة  فأمره  فيها.  أدخل  بليلة  فُمرين  املدينة  عن  ناٍء  منزيل 
ال  َمن  عيل،  بن  حممد  الصدوق،  ُانظر:  وعرشين«.  ثالث 

حيره الفقيه: ج2، ص161.

أوىص أمري املؤمنني )عليه السالم( ولديه اإلمامني احلسن 
األولني  اشقى  رضبه  أن  بعد  السالم(  واحلسني)عليهام 
واألخرين ابن ملجم املرادي بربته املسمومة عىل ام رأسه 
وهو يصيل صالة الفجر يف مسجد الكوفة يف شهر رمضان:
وال  بغتكام  وإن  الدنيا  تبغيا  ال  وأن  اهلل  بتقوى  • أوصيكام 
واعمال  باحلق  وقوال  عنكام،  زوي  منها  يشء  عىل  تأسفا 

لألجر وكونا للظامل خصام وللمظلوم عونا.
كتايب  بلغهم  ومن  بيتي،  وأهل  ولدي  ومجيع  • أوصيكام، 
وأنتم  إال  متوتن  وال  ربكم  اهلل  بتقوى  املؤمنني  من  هذا 
مسلمون، واعتصموا بحبل اهلل مجيعا وال تفرقوا واذكروا 

نعمة اهلل عليكم إذ كنتم أعداء فألف بني قلوبكم.
بينكم  ذات  وصالح  أمركم  ونظم  اهلل  بتقوى  • أوصيكم 
يقول:  وآل��ه(  عليه  اهلل  )ص��ىل  اهلل  رس��ول  سمعت  ف��إين 
والصيام،  الصالة  عامة  من  أفضل  البني  ذات  ص��الح 
ذوي  انظروا  باهلل،  إال  قوة  وال  الدين  حالقة  البغضة  وإن 

أرحامكم فصلوهم هيّون اهلل عليكم احلساب.
يضيعوا  وال  أفواههم  تغبوا  ال  األي��ت��ام  يف  اهلل  اهلل   •
وآله(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  سمعت  فإين  بحرتكم 
اجلنة كام  له  اهلل  يستغني أوجب  يتيام حتى  يقول: من عال 

أوجب آلكل مال اليتيم النار،
• اهلل اهلل يف القرآن فال يسبقنكم إىل العمل به غريكم.

يوصينا  زال  ما  نبيكم،  فإهنم وصية  اهلل يف جريانكم  • اهلل 
هبم حتى ظننا أنه سيورثهم.

وما أن الح وقت األذان حتى توضأ ونزل إىل الدار وكان 
نزل  فلام  السالم(،  )عليه  احلسني  إىل  أهدي  أوز  الدار  يف 
خرجن وراءه ، ورفرفن وصحن يف وجهه، وكان قبل تلك 
الليلة مل يصحن فقال )عليه السالم(:)ال إله إاّل اهلل صوارخ 

تتبعها نوائح(.
املسجد،  دخل  حتى  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  وسار 
حلظة  يف  املسجد،  يف  فصىل  ضوؤها،  مخد  قد  والقناديل 
رصخت  السالم(  )عليه  له  ملجم  اب��ن  اللعني  رضب��ت 
اإلمامان  فذهب  االستشهاد  فشاع  جربائيل  بنعي  السامء 
أبتاه  يناديان: وا  احلسنان)عليهام السالم( إىل املسجد ومها 
واعلياه ليت املوت أعدمنا احلياة حتى وصال املسجد وإذا 
باإلمام يف حمرابه والدماء تسيل عىل وجهه وشيبته ووجدوه 
الدم وشّدة  انبعاث  الصفرة من  الرأس وقد علته  مشقوق 
وصىل  السالم(  )عليه  احلسن  اإلم��ام  فتقّدم  ال��س��م)1(، 
بالناس وصىل أمري املؤمنني )عليه السالم( إيامء من جلوس 
ويسكن  تارة  يميل  وكريمته  وجهه  عن  الدم  يمسح  وهو 
انقطاع  واه  ينادي:  السالم(  )عليه  احلسن  اإلمام  أخرى، 

ظهراه يعز عيّل أن أراك هكذا يا أمري املؤمنني.
جزع  ال  بني  يا  وق��ال:  عينه  السالم(  )عليه  اإلم��ام  ففتح 
وجدتك  املصطفى  حممد  جدك  هذا  اليوم،  بعد  أبيك  عىل 
خدجية الكربى وأمك فاطمة الزهراء واحلور العني حمدقون 
ينتظرون قدوم أبيك، فطب نفسًا وقر عينًا وكف عن البكاء 

فإن املالئكة قد ارتفعت أصواهتم إىل السامء.
)1( جمموعة وفيات األئمة.

وصية أمير المؤمنين علي بن ابي طالب 

للحسنين          ليلة استشهاده

زيارة اإلمام الحسين       في  العشرة األخيرة من شهر رمضان

الجريمة .. والفوز بالشهادة
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يف االنتظار

منُذ ان سمعت انك تستدعي احبائك لزيارتك، 
ما  اذ  الشوق  بنار  قلوهبم  تلتهب  الذين  اولئك 
العشق  يلتمع  الذين  اولئك  طال غياهبم عنك.. 
يف مقلهم فال يأهبون هلول املخاطر اذ ما زاروك، 

و يبذلون اقىص ما لدهيم لنيل رشف خدمتك.
فأذا وجوههم مبيضة بنور عشقك.. وانا اخشى 
وصيتي  يف  اكتب  ان  حلرتك  تدعني  مل  اذا 

زيارتك..
اخشى ان ال تود لقائي وانا حٌي.. فكيف افرض 

وجودي وانا ميت؟!!..
بك  يليق  فال  قليٌل  ل��دي  ما  يكون  ان  اخشى 

سيدي.. 
لذا اقسم عليك ب�«أمنا فاطمة« ان ال حترمني ريح 

جنتك وأنا حي، وال شفاعتك وانا ميت.
اللهم ارزقنا زيارة احلسني بن بنت رسول اهلل.

ولُه الفوؤاد لكربالء

وحني  وجتوع  تصوم  حني  عليك   السالم 
رمضان  شهر  أيام  يف  ووحيدًا  غريبًا  تظمأ 

سيدي يا صاحب األمر والزمان..

وقد  املنى،  بروح  وتروحت  الدنيا،  إىل  سكنت  لقلوب  عجًبا  إهلي 
علمت أن ملكها زائل، ونعيمها راحل، وظلها آفل، وسندها مائل، 
إىل  يشتاق  ال  كيف  باطل،  وحقيقتها  حائل،  هبجتها  نضارة  وحسن 
املهالك،  حب  شغلهم  وقد  ذلك  هلم..  وأنى  السامء،  ملكوت  روح 
وأضلهم اهلوى عن سبيل املسالك، إهلي اجعلنا ممن هام بذكرك لبه، 

وطار من سوقه إليك قلبه، فاحتوته عليه دواعي حمبتك.

مناجاة عظيمة
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قالوا يف املرجعية.. يا ليت جميع �صهوري رم�صان 
كل الشهور نمطية  جدًا و جتعلني أكرب ُكل يوم اال رمضان كلام طل 
علينا اعادين إىل تلك األيام و كأين مل أكرب يومًا.. تلك األصوات 
حتى  الذهب  مثل  ُأذين  يف  نفسها  صهرت  األدعية  من  الرمحانية 
ُحبُه يف  التي حتملها، وكأن  الطمأنينة  و  بُِحلياهتا  زينت مسمعي 

فؤادي عن بقية االشهر  مثل وطني بني شتى أوطان العامل.. 
حيمُل تفردًا يف نفحاتِه مثل االستامع إىل ِحكِم عجوٍز َهرم، مجيع 
بعد  تلُد  بإٍم  أشبُه  كأين  و  ذاكريت  وثقتها  يوما  لثالثني  تفاصيله 

ِعرشين عامًا و ُتصبح مهوسًة بتسجيل مجيع حلظاِت طفلها.. 
حينام  إياها  ِوُيقلدين  أدعية  من  أيامه  طيلة  سلسلًة  يصنع  والدي 
ينتهي كذكرى كي ال أنسى قريب من اهلل، أما والديت صوهتا ُيصبح 
مالئكيًا أكثر حينام تتلو القرآن و ُيصبح ُجل مُهها أن جتمعنا لِنقرأ 

معها عند الفجِر ُجزءًا منُه و عند املساِء ُجزءا.. 
ُتردد  هي  و  الشهور  ُكل  من  أعذب  صوهُتا  يغدُو  مدينتي  مآذُن 
رمضان الذي أنزل فيه القرآن و كأهنا ربطت أسالكها يف السامء و 

املالئكُة هي التي تتلو و جُتود القرآن.. 
فيِه أكتشُف ان الرمحة يشء ملموس و ليست شعورا  أو أحساسا 
حينام تتلمُس عيناي ملعة الفرح يف عيون الفقراء و هُم فِرحون بام 

قّدم هلم... 

يقول السيد حسن نرص اهلل يف فتوى الدفاع الكفائي: 
التارخيي  ونداءها  العليا  الدينية  املرجعية  فتوى  »ان 
الفتوى  فهذه  احلاسم..  املفصل  هو  العراقيني  لكل 
والناس  العراقيني  اخرج  التارخيي  املوقف  وهذا 
والفتوى  واالرتباك..  والذهول  احلرية  من  مجيعا 
اسم  عليه  يشتبه  ملن  حاسم  بشكل  العدو  حددت 
دحر  سبيل  يف  يقتل  من  هوية  حددت  كام  العدو، 
العدو بانه شهيد، كذلك مّحلت الفتوى نداء تارخييا 
فقط  الشيعة  وليس  العراقي  الشعب  ابناء  لكل 
فهي ان كانت بطبيعتها فتوى دينية لكّنها تعرب عن 
الذي  والوطني  واالخالقي  االنساين  املوقف  قوة 

يتوجب عىل كل فرد من الشعب العراقي.. بقلم: تبارك عيل اهلاليل
جملة االحرار اال�سبوعية

ل�سنة 2022 م Ahrar  Weekly

59

للمجالس  ن��ادرٌة  تراثّيٌة  ص��ورٌة 
األدبّية يف مدينة احللة، تبني الدور 
للمدينة،  يف  والفكري  العلمي 
تعميق  يف  امل��ب��ذول��ة  واجل��ه��ود 
مجيع  يف  احلليني  عند  ال��وع��ي 
عن  نتج  وقد  احلياتّية،  اجلوانب 
رصيدا  حيمل  جيل   والدة  ذلك 
معرفيّا وأدبيا أضفى ملدينة احللة 
إرثًا  املتحّضة  املدن  مواصفات 

كبرًيا تفتخر به بني األمم..  




