في طلب الدنيا
َلدنْ َيا َطلَ َب ُه اَلْ َم ْو ُت َح َّتى ُي ْخ ِر َج ُه َعنْ َها َو َم ْن َطلَ َب َا ْآل ِخ َر َة
َ
«م ْن َطلَ َب ا ُّ
َلدنْ َيا َح َّتى َي ْستَ ْو ِف َي ِمنْ َها رِزْ قَ ُه»
َطلَ َبتْ ُه ا ُّ

قول أمير المؤمنين (عليه السالم)  -المصدر - 440 :شرح نهج البالغة ج 20ـ ابن أبي الحديد
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منشــأ الحــق والتأثــر والتعريف
بين علماء المســلمين والغرب

صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام  :مجلة االحرار

من؟ وملن؟
الـ َم َه ّمة مِ ّ

ALAHRAR MAGAZINE

هين فالمهمة شرعية وبتوجيه
إدارة العتبتين المقدستين ليس بشيء ّ
م�� ��ن المرجعي�� ��ة الدينية العلي�� ��ا ..نعم ،فمع الربع األخي�� ��ر من عامنا
مر عقدان
الحال�� ��ي وتحدي�� ��دا في  24من آب  /أغس�� ��طس ،يكون ق�� ��د َّ
كامالن على أول إدارة للعتبتين الحس�� ��ينية والعباسية المقدستين،
األم�� ��ر الذي أص�� ��دره س�� ��ماحة المرجع الدين�� ��ي األعلى الس�� ��يد علي
الحسيني السيس�� ��تاني (دام ظله الوارف) بتخويل خطي صادر في (25
جمادى االخرة  1424هجرية الموافق  )2003/8/24بتش�� ��كيل أول إدارة
تضم اصحاب الفضيل�� ��ة( :العالمة الجليل حجة
وصفه�� ��ا ب�»الموفقة» ُّ
اإلس�� ��الم السيد محمد الطباطبائي (رحمه اهلل) والعالمة السيد احمد
الصاف�� ��ي والعالمة الش�� ��يخ عبد المهدي الكربالئ�� ��ي (دامت تأييدهما)
ونوه س�� ��ماحته (دام ظله الوارف) خالل هذا التخويل عن هذه االدارة
بقول�� ��ه« :تعيين لجنة موفقة إلدارة كل من الروضتين المقدس�� ��تين
الحسينية والعباسية ،من ذوي الخبرة والكفاية المشهود لهم بالوثاقة
وااللتزام الديني ،ويتكفل أعض�� ��اء اللجنة باتخاذ االجراءات الالزمة
لحراس�� ��ة الروضة المباركة وصيانتها وتنظي�� ��م أمور خدمها وغير
ذلك من مصالحها كل ذلك ،وفق توجيهات االفاضل المذكورين بما
تقتضيه الضوابط الش�� ��رعية ويناسب حرمة المكان المطهر وقداسته
في نفوس المؤمنين.»..
كانت البداية هي ش�� ��رارة التغيير ،بتخويل من المرجعية الرش�� ��يدة
وتوجيهًا لخدمة االنسان ،وبدءا من العمل على استتباب األوضاع في
العتبتين المقدستين وتهيئة األمور لخدمة زوار اإلمام الحسين (عليه
الس�� ��الم) وأخيه ابي الفضل (عليه الس�� ��الم) ،وما انفك�� ��ت هذه اإلدارة
ع�� ��ن التطوير ول�� ��م تتقيد بالرتابة؛ إنما جعلت م�� ��ن التغيير لألفضل
شعارا لها ،فاجتهدت بتقديم وتطوير الخدمة الحسينية ضمن مبادئ
إنسانية تتسامى في كافة الصعد خدميا وصحيا وتربويا وتعليميا،
وص�� ��وال الى محطة ((مش�� ��روع أكاديمية الس�� ��بطين األول واألكبر
من نوعه في الع�� ��راق لعالج االطفال المصابين بالتوحد والرابع على
مستوى الشرق االوسط)) ،الذي تم تنفيذه بأياٍد عراقية من قِبل قسم
المشاريع االس�� ��تراتيجية التابع للعتبة الحسينية المقدسة ،وبحسب
القائمين على إدارته ،فان االكاديمية عملت على التوأمة مع مراكز
اجنبية في استراليا وايران ،وباتت معتمدة في الدراسات التخصصية
الدقيقة الخاصة بالتوحد لألطباء االختصاص..
* مجل�� ��ة (األحرار) أف�� ��ردت صفحات في عددها ه�� ��ذا تناولت خاللها
كافة تفاصيل هذا المشروع المبارك..
حسين النعمة

رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين ( )896لسنة 2010م
رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد  1216لسنة 2009م
البريد االلكترونيa h r a r .w e e k l y .i q @ g m a i l .c o m :

هاتف المجلة 07435000170
وات ساب 07435004404
اإلشراف العام
طالب عباس الظاهر
رئيس التحرير
حسين النعمة
مدير التحرير
علي الشاهر
هيأة التحرير
حيدر عاشور
حيدر السالمي

المراسلون
قاسم عبد الهادي
حسنين الزكروطي
أحمد الوراق  -فالح حسن
نمير شاكر

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

االرشيف
ليث النصراوي

الناشر اإللكتروني
محمد حمزة

التنضيد اإللكتروني
حيدر عدنان  -علي سالم

التصوير
وحدة التصوير
المشاركون في هذا العدد
أيوب يوسف ـ افتخار الصفار ـ حنان الزريجاوي

على مساحة  154دونما ً

مواصلة األعمال في مشروع  1000دار إلسكان الفقراء

تواصل الكوادر اهلندسية والفنية االعممال يف (أكرب جممع
سكني للفقراء)  -مرشوع االلف دار الذي تشيده العتبة
احلسينية املقدسة عىل مساحة  154دونا ويف اطار ذلك تفقد
املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة ساحة الشيخ عبد
املهدي الكربالئي ميداني ًا مراحل إنجازه.
وللحديث اكثر حول املجمع التقت جملة «االحرار» املهندس
حممد ضياء رئيس قسم املشاريع االسرتاتيجية يف العتبة
احلسينية املقدسة حيث قممال« :ان مممرشوع جممع اسكان
الفقراء او مرشوع االلف دار ،ويشيد عىل مساحة ()154
دونا ،بطرائق حديثة ويمتد عىل ارض حمصورة بني شارع

(كربالء -بابل) ،ويتكون املجمع من ( )991دار ،وجيري
تنفيذ املممرشوع عىل مرحلتني املرحلة االوىل ( )509دار
وعىل نموذجني األول بمساحة ()150م ،2واالخر بمساحة
()120م ،2فضال عن انشاء ثالث مدارس ومسجد وروضة
لألطفال وسوق واماكن ترفيهية».
جدير بالذكر ان املرشوع وبتوجيه من ساحة املتويل الرشعي
للعتبة احلسينية اصبح ( )1000دار كا جتدر االشممارة اىل
ان الرشكة املنفذة هلذا املرشوع هي رشكة خريات السبطني
التابعة للعتبة احلسينية املقدسة ،وان هذا املممرشوع خيص
رشحية العوائل الفقرية يف مدينة كربالء».

إزاحة الستار عن مؤلفات شريف العلماء المازندراني
ازاح مركز إحياء الممرتاث الثقايف والديني التابع لقسم
الشؤون الفكرية يف العتبة احلسينية املقدسة الستار عن
العال واملجتهد الكبري الشيخ رشيف الدين حممد
مؤلفات مِ
اآلميل املازندراين امللقب بم (رشيف العلاء املازندراين)
بمؤمتره العلمي الدويل اخلامس الذي ينظمه حتت عنوان
(الرتاث املعريف عند رشيف العلاء).
وقال مدير املركز إحسان خضري عباس ،يف ترصيح (ملجلة
االحرار) «ضمن سلسلة مؤمترات أقمنا هذا املؤمتر إلحياء
العال الفقيه املل َّقب برشيف العلاء املازندراين ،حيث
تراث مِ
شارك يف هذا املؤمتر أكثر من  28بحث ًا من داخل العراق العلاء وبعض مؤلفاته والتي الزالممت خمطوطة ،وهي االن
وخارجه ،وهي بحوث ختصصية خاصة ببحوث رشيف بحوزة املركز من اجل تعريف االخوة الباحثني واملحققني هبذه
القيمة».
العلاء ،إضافة إىل إزاحة الستار عن أغلب مقتنيات رشيف املخطوطات ّ
جملة االحرار اال�سبوعية
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ما الذي أوصل البلد إلى ما قبل الفتوى؟
السيد الصافي يوضح ذلك في قراءة دقيقة

ساحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي يؤكد خالل
حفل افتتاح اكاديمية السبطني لعالج مرىض
التوحد أن مشاريع العتبة احلسينية هي ترمجة
ملنهج املرجعية العليا يف النجف األرشف التي
حترص عىل خدمة املواطن.

«ما الذي أوصل البلد إىل ما قبل الفتوى؟» موضوعة حتدث عنها ممثل املرجعية
الدينية العليا ساحة السيد امحد الصايف ضمن جمموعة امور اشار إليها خالل
(املرجعي ُة
كلمته يف مهرجان فتوى الدّ فاع املقدّ سة يف دورته السادسة حتت شعار:
ّ
العباسية
حصن األ ّمة
الدينية
ُ
اإلسالمية) الذي أقامته األمانة العامة للعتبة ّ
ّ
ّ
املقدّ سة بمناسبة الذكرى الثامنة للفتوى يف .2022/6/13
وقال الصايف« :هذا قطع ًا له قراءة دقيقة وقد حتدثنا عنها ،ومن سمع فقد سمع
لكن الواقع ل يكن يتغري لوال الفتوى ،وما كانت هناك
ومن ل يسمع فهذا شأنهّ ،
قدرة عىل مسك زمام التغيري لوال الفتوى».
األهم يف تاريخ
فالفتوى املباركة هلا آثارها وفضائلها وإنجازاهتا ،وهي احلدث
ّ
غريت جمرى األحداث بعد غزو العصابات الرببر ّية التكفري ّية ٍ
ملدن من
العراق ،إذ ّ
أئمتنا املعصومني
العراق ،التي هدّ دت ديننا ومعتقداتنا
ّ
وتوعدت هبدم أرضحة ّ
نرص مب ٍ
ني لإلسالم واملؤمننيٍ ،
(عليهم السالم) ،وأحالته إىل ٍ
أزاح كابوس
نرص َ
التكفريي ،وأعاد األمن والسالم إىل ربوع املسلمني
مهجية العصابات وفكرها
ّ
ّ
وغري املسلمني.
وأكد السيد الصايف ان «املرجعية حارضة وتراقب املشهد وحذرت من أمور
كثرية ،مشريا اىل أن ”األمة التي تغلق اذاهنا ستقع يف املستنقع“ ،وحذر السيد
”واهم من يعتقد ان الفتنة قد انتهت“.
الصايف بالقول:
ٌ
ونوه ساحته عن قرار فتوى اجلهاد الكفائي بأنه تارخيي ووطني وديني ،الفتا اىل
مر بفرتة صعبة جد ًا قبل فتوى اجلهاد الكفائي“.
أن ”العراق َ

إزاحممة الستار عن املوسوعة الثقافية التي
تتحدث عن جمزرة سبايكر ضمن فعاليات
مهرجان فتوى الدفاع املقدسة الثقايف السادس
الذي نظمته العتبة العباسية املقدسة..

بمناسبة والدة اإلمام الرضا (عليه السالم)
ممثلو العتبات املقدسة يف العراق وايممران
وسمموريمما يممتممعممهممدون عممىل خممدمممة الممديممن
واملذهب احلق خالل حفل كبري يف مشهد
اإلمام الرضا (عليه السالم)
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صـــدى الجمعة

ٌ
الجمعة المبارك
وقفات عندَ خطاب منبر ُ
بقلم :طالب عباس الظاهر

الشك إن ممارسة الديموقراطية يف العمل السيايس من
خالل طرح ومناقشة وجهات النظر املختلفة عند الفرقاء
السياسيني من ممثيل الشعب بكل طوائفه واطيافه ،سواء
أكان أثناء املفاوضات من اجل تشكيل احلكومة أو غريها
من مشاكل البلد وقضاياه املصريية األخممرى ،أقول ،إن
ممارسة مثل هذه الديمقراطية جيب أن تكون من اجل
العراق والعراقيني ،وطبع ًا ستكون الغاية النهائية منها هو
من أجل الوصول إىل أفضل النتائج ،واقرتاح أسهل الطرق
للوصول اىل األهممداف التي ختدم البلد ،وبالتايل ختدم
مصاحله العليا وتصب يف تطويرها.
ومن ثم تؤدي بالنتيجة إىل خدمة املواطنني وتقديم أفضل
اخلدمات العامة هلم ،لكن املشكلة حينا تلعب الديمقراطية
دور ًا سلبي ًا من خالل املحاولة بشتى الطرق لوضع العيص
يف عجلة التقدم والتوصل إىل حلول معقولة ومنطقية ،ومن
ثم قذف حجر العثرات أمام اخلطوات التي من شأهنا أن
تصب يف خدمة الصالح العام ،كا رأينا ومنذ التغيري وحلد
جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2022م
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اليوم كيف إن بعض امللفات احلساسة متوفقة ول نجد هلا
حال رغم ميض عرشين سن ًة تقريب ًا عىل حتول نظام احلكم
من بعد اإلطاحة بالطاغية املقبور ونظامه الدكتاتوري.
وطبعا ولعل أعقد وأكرب تلك امللفات وأكثرها متاس ًا وتأثريا
عىل حياة الناس هي معضلة الكهرباء ،كيف إن أمورها يف
حالة توقف ودوران يف دائممرة مفرغة رغم اإلمكانيات
اهلائلة التي يمتلكها البلد ،لكن بقي هذا امللف يراوح يف
مكانه طيلة السنوات املاضية ..ناهيك عن عرشات امللفات
والقضايا التي هي األخرى مازالت عالقة ،نتيجة رصاع
اإلرادات السياسية ..سواء للبحث عن املصالح الشخصية
والفئوية واحلزبية الضيقة أو نتيجة اخلضوع واالستجابة
لبعض اإلمالءات اخلارجية.
ففي اخلطبة الثانية لصالة اجلمعة بإمامة الشيخ عبد
املهدي الكربالئي يف  /28مجادي االوىل1433/هم املوافق
2012/4/20م  ،حتدث ساحته يف األمر الثاين من خطبته
با ييل:

،،

بقاء الحال على ما هو عليه سيعرض العراق إلى مخاطر جدية مستقبال
وسيترك بصماته السلبية على مجمل االوضاع وفي مختلف االصعدة
يتحمل المسؤولية
ّ
السياسية واالمنية واالجتماعية والنفسية والجميع
في ذلك

،،

« ان العملية الديمقراطية وان كانت من طبيعتها ان تفرز
آرا ًء متعددة وخمتلفة وهي ظاهرة صحية ان كانت يف اطار
ممارسة حق الغري للتعبري عن رأيه بحيث يتولد من هذه
اآلراء رأي ناضج ومستوعب جلميع االبعاد وبمشاركة
اجلميع بآرائهم يف القضايا املهمة للبلد ..
ولكن اذا انعكس ذلك سلب ًا عىل عمل مؤسسات الدولة
واداء احلكومة والوضع النفيس للمواطن ويكون ذلك
حينا يتحول هذا االختالفات اىل مشاحنات ومهاترات
كالمية واهتامات متبادلة وتسقيط لآلخرين وسوء الظن
هبم ..
وال نجد شاغال ً للسياسيني غري دخوهلم يف دوامة من
التشاحنات واالختالفات يف اآلراء حتى صار املواطن ال
يدري أي طرف يتكلم با هو صحيح وحمق..
ول تزده هذه املشاحنات غري التأزم يف وضعه النفيس
يضاف اىل ما يعانيه من وضع نفيس صعب ناشئ من عدم

تلبية احتياجاته االساسية  ..وربا ينعكس سلب ًا حتى عىل
بنائه النفيس والروحي فتتحول لغة التصعيد والتأزيم
اىل مفردة مؤثرة يف حياته بدال ً من لغة احلمموار اهلادئ
والتحدث لآلخرين ..وال يلوح يف االفق أي حترك جدي
للحل ..بل الوضع احلايل ما هو ا ّ
ال دوامة من املشاحنات
واالهتامات واملهاترات ..
سيعرض العراق اىل خماطر
وبقاء احلال عىل ما هو عليه
ّ
جدية مستقب ً
ال وسمميممرتك بصاته السلبية عممىل جممل
االوضمماع يف العراق ويف خمتلف االصعدة السياسية
يتحمل املسؤولية
واالمنية واالجتاعية والنفسية واجلميع ّ
يف ذلك».
أممما ساحة السيد أمحممد الصايف فقد تطرق يف اخلطبة
الثانية من صالة اجلمعة بتاريخ  ،2010/8/6ويف
األمر الثاين منها ايضا حول رضورة أن يكون التعاطي
الديمقراطي موجود ًا يف املفاوضات ويف عملية تشكيل
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احلكومة القادمة ،وحث من خالهلا إىل تغليب املصالح
العليا عىل مجيع املصالح األخرى ..إذ إن البلد كا حال
السفينة يركبها مجيع العراقيني ،واخلطر حييق باجلميع إذا
ما حصل خلل ما ال سمح اهلل يف مسرية هذه السفينة،
ومسؤولية ذلك ستشمل اجلميع دون استثناء ،وهي
مسؤولية عظيمة حينا يتوقف مصري البلد ومصري أبنائه
ومستقبلهم عىل ممثليه يف جملس النواب أو يف احلكومة،
ولكي يرسموا اخلطوات العملية يف طريق اإلصالح
السيايس ،قائال با ييل:
« االمر الثاين:
واقع ًا نحن ندعو لإلخوة السياسيني ان جيعل اهلل تعاىل
يف قلوهبم ويف اذهاهنم افكار ًا رسيعة حلل االزمة وان
يتعاملوا مع الواقع بجدية وموضوعية  ،هذه االزمة
حتتاج اىل رجال تتحمل املسؤولية وبالنتيجة حتتاج اىل
تضحيات من اجلميع من اجل احلفاظ عىل البلد  ،احلفاظ
عىل البلد مطلب عقالئي فكل دول العال عندما تصل

االمور اىل املحافظة عىل بلداهنا حيافظون عليها .
اعتقد هذه االزمة بدأت تنفتح عىل ازمات اخرى ونسمع
(سني وجيم) من هنا وهناك وبالنتيجة بدأ تعطيل االمور
هبممذا املقدار جتمماوزات كثرية يفرتض اىل هممذه املحطة
ونقف.
أقمممول ،حرمة شهر رمممضممان مناسب جممدا ان نسمع
فيها اخبار ًا جيدة وان يرى هذا الشعب من مسؤوليه
والكيانات السياسية خطوات حقيقية يصلون الليل
بالنهار من اجل ان نخرج من هذه االزمة فهذه االزمة
ليست ازمة سهلة لكنها ليست مستحيلة فهذه االزمة
حتتاج اىل حمموارات من اجلميع وتنازالت من اجلميع
وان ال تكون االمور متعلقة بمواقع بقدر ما تكون هناك
مصلحة عامة .
الرجاء من االخوة ان يسعفوا البلد بعملية التعجيل وهم
قادرون فهذه االزمة حتتاج اىل رجال والعراق فيه رجال
وحتتاج اىل الدفع من الكل باإلرساع بتشكيل احلكومة».

متابعة  :محمد حمزة

ر ّد التح ّية
السؤال :هل جيوز السالم عىل املرأة الشا ّبة؟
اجل��واب :يكره ّإل أن يكون هناك جهة مساوية أو راجحة تقتيض
السالم عليها.
السؤال :املذيعون يف الراديو والتلفزيون يف خمتلف اإلذاع��ات من
التحية عىل السامعني أو املشاهدين ،فهل جيب
املعتاد عندهم أن يلقوا ّ
الر ّد يف مثل هذه األحوال؟
اجلواب :إ ّنام جيب ر ّد السالم إذا أمكن تفهيمه للمس ّلم باإلسامع أو
تيس ذلك �� كام هو مورد السؤال
بمعونة اإلشارة مث ًال ،وأ ّما مع عدم ّ
�� فال جيب الر ّد مطلق ًا.
التحية إذا كان الشخص ّ
يصل ول يوجد من
السؤال :هل جيب ر ّد ّ
ير ّد غريه؟
اجلواب :نعم ،جيب بمثل ما قال ،ول يزيد عليه.
التحية
السؤال :لو دخل رجل عىل مجاعة وكنت من بينهم وألقى
ّ
التحية يف حال ر ّد جمموعة من احلارضين
علينا ،فهل جيب ع ّل أن أر ّد ّ
عىل سالمه؟
اجلواب :ل جيب.
التحية أ ّنه يستهزئ أو يسخر،
السؤال :إذا كان ظاهر حال َمن ألقى ّ
ٍ
حينئذ؟
التحية
فهل جيب ر ّد ّ
اجلواب :إذا انطبق عليه عنوان الستهزاء فال جيب الر ّد.

حتية السالم عىل مسامعنا ،فهل جيب
السؤال :نسمع يف التلفاز إلقاء ّ
الر ّد عىل السالم يف هذه احلالة؟
اجلواب :ل جيب الر ّد.
التحية عىل النساء؟
السؤال :ما هو حكم إلقاء ّ
التحية من األجنبي عىل األجنبية وبالعكس إذا مل
اجلواب :جيوز إلقاء ّ
يكن هناك ريبة أو خوف فتنة.
حتية الكافر غري الذ ّمي؟
السؤال :هل جيب ر ّد ّ
اجلواب :ل فرق بني الذ ّمي وغري الذ ّمي يف ذلك ،واملعيار هو الكافر
الكتايب بشكل عام واألحوط الر ّد بقوله( :عليك).
التحية عند قراءة القرآن من غري تصديق؟
السؤال :هل جيوز ر ّد ّ
ً
مشغول بالقراءة.
اجلواب :جيب ر ّد السالم ولو كان
التحية هل يكون ب� (عليكم السالم) أو (وعليكم
السؤال :ر ّد
ّ
السالم)؟
اجلواب :جيوز األمران.
التحية عىل الشخص املجنون؟
السؤال :هل جيب ر ّد ّ
مميز ًا.
اجلواب :جيب إذا كان ّ

آللئ قرآنية
إعداد :حسين النعمة

آفاق قرآنية
القرآن سبيل الهداية

} َقدْ َج ُ
رص َف مِل َن ْف مِس مِه َو َم ْن َع مِم َي َف َع َل ْي َها
اءكم َب َصآئمِ ُر مِمن َّر ِّب ُك ْم َف َم ْن َأ ْب َ َ
َو َما َأ َن ْا َع َل ْي ُكم بمِ َح مِف ٍ
يظ (األنعام ،{)104/يبدأ ابن ادم حياته عديم
التجربة ويعيش فيها ظلات اجلهل والغفلة اذ العمر قصري وغيب
احلياة اكثر يف شهودها ،فهي مزيج معقد قائم عىل اسس ال يعرف
املرء الكثري منها.
ووفقا لذلك اصبح ابن ادم بحاجة اىل من هيديه اىل سنن احلياة
وطبيعتها وانظمتها التي تتحكم فيه ويف اخلالئق من حوله ،وبحاجة
اىل من يعلمه كيفية التعامل مع النفس واملحيط واالخرين.
ان القرآن هو ذلك اهلدى واملعلم والنور والبصرية ومنهج التفكري
السليم وهو املعرفة واحلقيقة ،وصحيح ان الناس من دون استثارة
عقوهلم ومن دون بلورة وجداهنم ومن دون ادائهم ميثاقهم وبالتايل
من دون تفعيل اجهزة الرؤية واملعرفة يف انفسهم يعجزون عن
االستفادة من القرآن الكريم ولكن الصحيح ايضا ان من دون القرآن

القرآن في الحديث
يقول رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله)« :خياركم من تعلم
القرآن وع ّلمه» ،ويقول ايضا (صىل اهلل عليه وآله)« :ان اردتم
عيش السعداء وموت الشهداء والنجاة يوم احلسة والظل
يوم احلرور واهلدى يوم الضاللة فادرسوا القرآن فانه كالم
الرمحن وح��رز من الشيطان ورجحان يف امل��ي��زان» ..وعنه
ايضا« :أل من تعلم القرآن وع ّلمه وعمل بام فيه فأنا له سائق
ٌ
ودليل اىل اجلنة» ،ويدعونا (صىل اهلل عليه وآله) اىل
اىل اجلنة،
تعليمه ابناءنا فيقول« :ما من رجل ع ّلم ولده القرآن إل توج
أبويه يوم القيامة بتاج امللك»..
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وهداه وبصائره وعلمه وتذكرته وتزكيته عاجزون عن االهتداء
سبيال.
ويقول اهلل يف حمكم التنزيل } َقدْ َج ُ
اءكم َب َصآئمِ ُر مِمن َّر ِّب ُك ْم{ اي ما
يعرف ابن ادم كيفية احلياة السعيدة وكيفية العيش بسالم وامن
لتحقيق التطلعات والطموحات؛ فالبصرية هي ما يبرص به االنسان
رص َف مِل َن ْف مِس مِه{ ،إن هذه البصائر ليست
وما به يعرب اىل احلقيقةَ } ،ف َم ْن َأ ْب َ َ
مفروضة وإنا هي فرصة لك فإذا اردهتا استطعت االستفادة منها
واعتادها منهجا حلياتك إذن فهي كلها فائدة لالنسان ذاته قبل غريه.
}و َم ْن َع مِم َي َف َع َل ْي َها{ اذ ان النتائج العكسية سوف ترتتب عىل من
َ
اعرض عن البرص والبصرية ،ثم ان اهلل او رسوله ليسا مسؤولني
ّ
عا خيتاره اإلنسان لنفسه وإنا املسؤول األول واالخري هو االنسان
}و َما َأ َن ْا َع َل ْي ُكم بمِ َو مِكيلٍ (يونس{)108/فهذا
نفسه ،حيث يقولَ :
القرآن وهذه بصائره ومعارفه متاحة للناس يف كل وقت ويف كل
مكان لينتهجوا منهاجه ويستفيدوا من رؤاه وليكشفوا هبا مِغيب
احلياة وصوال اىل السعادة.

من أسرار السور الكريمات
ٌ
ثالث ال تحل إال بثالث
ثالث آفات ال ُحتل إال بثالث وسائل..
األوىل :إذا اب ُتليت بحب الشهوات  -احلل :راجع حساباتك مع الصلوات والدليل قوله تعاىل:
الش َه َو مِ
} َف َخ َل َ
الص َال َة َوا َّت َب ُعوا َّ
ات َف َس ْو َف َي ْل َق ْو َن َغ ًّيا (مريم.{)59/
ف مِمن َب ْع مِد مِه ْم َخ ْل ٌف َأ َض ُ
اعوا َّ
والثانية :إذا احسست بالشقاء وعدم التوفيق - ،فاحلل :راجع حساباتك مع أمك والدليل قوله
ارا َش مِق ًّيا (مريم.{)32/
تعاىلَ :
}و َب ًّرا بمِ َوالمِدَ مِت َو َ ْل َجي َْع ْلنمِي َج َّب ً
والثالثة :إذا شعرت باالكتئاب والضنك ،فاحلل راجع حساباتك مع القرآن الكريم –
يش ًة َض ً
ض َعن مِذ ْك مِري َفإمِ َّن َل ُه َم مِع َ
نكا َو َن ْح ُ ُ
}و َم ْن َأ ْع َر َ
رش ُه َي ْو َم ا ْل مِق َيا َم مِة َأ ْع َمى
والدليل قوله تعاىلَ :
(طه.{)124/

أثر القرآن الكريم في الخطاب الحسيني

ال��ت��ح��ذي��ر م���ن ال���غ���رور ب��ال��دن��ي��ا
احلسيني بالكثري من األقمموال التي حتث الناس
َح مِف َل اخلطاب
ّ
ين عن اإلمام احلسني (عليه
عىل عدم الغرور بالدنيا :ونقل احلرا ّ
السالم) قوله يف وصف الدنياَّ :
«إن هذه الدنيا قد تغريت وتنكرت
وأدبر معروفها ،فلم يبق منها إال صبابة كصبابة اإلناء ,وخسيس
أن احلق ال يعمل به َّ
عيش كاملرعى الوبيل ،أال ترون َّ
وأن الباطل ال
يتناهى عنه ،لريغب املؤمن يف لقاء اهلل حم ًقا ،فإين ال أرى املوت إال
سعادة وال احلياة مع الظاملني إال بر ًماَّ ،
إن الناس عبيد الدّ نيا والدّ ين
َل مِع ٌق عىل ألسنتهم حيوطونه ما درت معائشهم فإذا حمّصوا بالبالء
قل الدّ يانون»( ،حتف العقول .)245 :
وذكر الشيخ الصدوق عن اإلمام السجاد (عليه السالم)« :إنّه
أقبل عىل رجل من جلسائه فقال له :مِ
اتق اهلل وأمجل يف الطلب وال
تطلب ما ل خيلق َّ
فإن من طلب ما ل خيلق تقطعت نفسه حرسات
ول ينل ما طلب ،ثم قال :وكيف ينال ما ل خيلق ،فقال الرجل:
وكيف يطلب ما ل خيلق؟ فقال :من طلب الغنى واألموال والسعة
يف الدنيا فإنا يطلب ذلك للراحة ،والراحة ل ختلق يف الدنيا وال
ألهل الدنيا ،إنا خلقت الراحة يف اجل َّنة وألهل اجل َّنة ،والتعب
والنصب خلقا يف الدنيا وألهل الدنيا وما أعطي أحد منها جفنة
إال أعطي من احلرص مثلها ومن أصاب من الدنيا أكثر كان فيها
فقرا ألنّه يفتقر إىل الناس يف حفظ أمواله ،ويفتقر إىل كل آلة
أشد ً
من آالت الدنيا فليس يف غنى الدنيا راحة ولكن الشيطان يوسوس

بقلم :حيدر التميمي

إىل ابن آدم َّ
أن له يف مجع املال راحة وإنا يسوقه إىل التعب يف الدنيا
واحلساب عليه يف اآلخرة ،ثم قال (عليه السالم) :كال ما تعب
أولياء اهلل يف الدنيا للدنيا بل تعبوا يف الدنيا لآلخرة»( ،ظ :اخلصال
.)65 / 64
اذن قوال ا مِ
يبيان َّ
أن
إلمامني احلسني وولده السجاد (عليها السالم) ّ
مفهوم عدم الغرور بالدنيا والركون إليها هو يف األصل واألساس
ين نطقت به اآليات الكريات وتذكر أغلب سور القرآن
مفهوم قرآ ّ
الكريم هذا املفهوم الرتبوي واألخالقي ..وقد جاد اخلطاب
متأثرا به أيا تأثر من خالل ما
احلسيني ليساير هذا املنهج القرآين ً
ّ
استعرض البحث من أقوال اإلمام احلسني (عليه السالم) وولده
السجاد (عليه السالم) وشدة زهدمها للدنيا وعدم اكرتاثها هبا
ألهنا فانية وال تدوم ألحد مها كانت صفته التي يتمتع هبا فقد
ّ
مات األنبياء واألوصياء (عليهم السالم) وغريهم من الناس ول
يتبقَ من ذكرهم إال سريهتم احلسنة التي ُنقلت إلينا.
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ال��ع��ط��اء احل�سيني

بالتعاون مع مركز االرشاد االسري

جامعة الكوفة
تقيم ندوة علمية للرقي بالحياة الزوجية ودوامها
تقرير :احمد الوراق  -تصوير :صالح السباح
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بالتعاون مع مركز االرش��اد االسري في النجف االشرف التابع لالمانة العامة للعتبة الحسينية
المقدسة نظم لجنة االرش��اد التربوي بقسم الرياضيات في كلية التربية في جامعة الكوفة
الندوة العلمية الموسومة (أسس الزواج الناجح للشباب) ،وتحت شعار (من اجل حياة زوجية
سعيدة للشباب) وتضمنت الندوة مناقشة ثالثة محاور وهي المحور االول سيكولوجية الرجل
والمرأة لألستاذة رحاب مهدي صالح من مركز االرشاد االسري التابع للعتبة الحسينية المقدسة
والمحور الثاني مهارات الزواج الناجح لألستاذة انفال سليم عزيز من مركز االرشاد االسري التابع
الى العتبة الحسينية المقدسة والمحور الثالث تحديات الزواج الناجح لالستاذ الدكتور نعمة عبد
الصمد االسدي من كلية التربية جامعة الكوفة ،اضافة الى ذلك ورشة عمل ومناقشات بين
اللجنة والطلبة المقبلين على الزواج.

كفاح احمد حسون الوائلي

أهداف الندوة
للندوة اهداف عديدة وهي (تطلع املقبلني عىل الزواج واسس
احلياة الزوجية السعيدة ،تعرف املقبلني عىل الزواج معنى
سيكولوجية الرجل واملممرأة ،وتعرف املقبلني عىل الزواج
بالرشوط املثىل للزواج الناجح وما هي اهم مهارات احلياة
الزوجية السعيدة ،كا تناقش املشكالت الزوجية وتقدم
احللول هلا).
ولتفاصيل اكثر عن هممذا املمموضمموع حتدثت مديرة مركز
االرشاد االرسي التابع للعتبة احلسينية املقدسة بمحافظة

النجف االرشف االستاذة كفاح امحد حسون الوائيل قائلة:
«نتيجة لتزايد نسب الطالق يف حمافظة النجف االرشف
ويف عموم املحافظات ،وجدنا انه من الممروري التحرك
ملعاجلة هذه املشكلة ،والتحرك عىل املراكز التعليمية واملعاهد
واجلامعات ،كوهنا ابرز االماكن التي يكثر فيها االختالط».
وأحيانا تكون نتيجة هذا االختالط ارتباط غري مدروس
وغري وا ٍع لتكوين االرسة ،لذا ينظم مركز االرشاد االرسي
يف النجف االرشف عىل الدوام هذه الندوات التي من شأهنا
تقديم كل ما يعزز ويمتن أوارص االرتباط االرسي والتأسيس
13
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أ .د .سيروان عبد الزهرة الجنابي

انفال سليم عزيز

السليم لنواة االرسة»..
من جهتها حتدثت املستشارة يف مركز االرشاد االرسي
االستاذة انفال سليم عزيز قائلة« :من االسرتاتيجيات
التي سنتبعها مستقبال للتخفيف من حمماالت الطالق
إقامة الدورات للمقبلني عىل الزواج لتقديم االستشارات
هلم ومعرفة التفكري لدهيم وطرح آليات لتأسيس احلياة
االرسيممة السعيدة» ،مشرية اىل االهممداف االساسية يف
الدورة بتصحيح االفكار لدى املتزوجني وتشجيعهم عىل
احلضور اىل هذه الورش املقامة للشباب والشابات بغية
تصحيح بعض االفكار وتقديم االستشارات هلم لبعض
األمور التي تتطلب ذلك».
وبدوره حتدث عميد كلية الرتبية املختلطة جامعة الكوفة
أ .د .سممريوان عبد الزهرة اجلنايب قائ ً
ال« :الندوة تقوم
عىل حتسس مدى االهنيارات التي حتدث يف الزواج لدى
الشباب العراقي يف الوقت احلايل ومدى التفكك االرسي
املفيض اىل عملية االنفصال يف املحصلة النهائية».
مبينا «لذلك ارتأت كلية الرتبية بالتعاون مع مركز االرشاد
االرسي ان تقيم هذه الندوة من اجل توعية الشباب
وتثقيفهم بمدى اتباعهم االسس واخلطوات الزوجية
الصحيحة من خالل التعامل والسلوك التي تؤدي اىل
ترصني الزواج وإنجاحه يف املحصلة النهائية وعليه فان
هذه الندوة فهي تنبثق من مبدأ ديني يتمثل بالدعوة اىل
الزواج ومن مبدأ اجتاعي هو احلافظ عىل ذلك الزواج
جملة االحرار اال�سبوعية
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وبناء االرسة ومن اجل تنشئة ابناء صاحلني يدعون اىل بناء
املجتمع واالسهام يف عملية نجاحه».
ومن جهة اخرى حتدث رئيس اجللسة من كلية الرتبية
جامعة الكوفة أ .د .نعمة االسدي قائ ً
ال« :يف الكلية عدد
الطلبة يتعدى ( )2000طالب فكان اختيارنا فقط عىل
الطلبة املقبلني عىل الزواج وعددهم تقريبا ( )60طالب ًا من
االقسام اخلمسة لكلية الرتبية ،حيث تم طرح اوراق عمل
مهمة وواحدة من تلك االوراق هي من قبل السيدة رحاب
مهدي من مركز االرشاد االرسي التابع اىل العتبة احلسينية
املقدسة كانت بعنوان (سيكولوجية الرجل واملرأة) حتدثت
عن خصائص الزوج او املواصفات لشخصية الزوج وبعد
ذلك انتقلت خلصائص املرأة بشكل عام ثم حتدثت عن
كيفية مراعاة هاتني الشخصيتني املختلفتني يف الزواج
الناجح وطرحت اشكاليات مهمة جد ًا».
وتابع «وكانت الورقة االخرية لرئيس اجللسة املوسومة
بم(حتديات الممزواج الناجح) وحتدثنا فيها عن احصائية
خطرية جدا طرحناها يف هذه الندوة وهي ارتفاع معدالت
الطالق يف حمافظة النجف االرشف بحيث كانت االعىل
مقارنة مع بقية املحافظات وذكرنا يف هذه الندوة ان بعض
املحافظات اجلنوبية مثل ميسان وذي قار تشهد انخفاض ًا
يف نسب الطالق يف الوقت الممذي تشهد فيها النجف
االرشف خالل بعض االشهر تزايدا بحاالت الطالق
يصل اىل .»%40

مستشار االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة لشؤون القرآن
الكريم الشيخ حسن المنصوري:

ال��ي��وم العالمي ل��ل��ق��رآن ال��ك��ري��م ي��ه��دف ال��ى نشر
نشاطاته ألبعد نقطة في االرض

خاص لالحرار :قاسم عبد الهادي

بدأ العمل بمستشارية االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة لشؤون القران الكريم خالل االشهر
القليلة السابقة وتحديدا خالل عام 2021م ،حيث تم استحداث هذا العنوان من خالل الخبرة الكبيرة
والواسعة التي يمتلكها فضيلة الشيخ حسن المنصوري في علوم القران الكريم ودوره الكبير والبارز
في تأسيس المشروع القرآني في العتبة الحسينية المقدسة والذي انطلق في عام 2008م وما
تزال نشاطاته متواصلة لغاية االن من خالل االفكار التي طرحت في الفترة السابقة وطبقت وانجز
الكثير منها.
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نشاطات وبرامج قرآنية عديدة داخل
العراق وخارجه..
االن تقوم هذه املستشارية بتقديم املشورة وبيان الرأي باإلضافة
اىل اقامة نشاطات ل يتم إقامتها من قبل وتتبنى النشاطات العامة
التي تقع ضمن اهداف رئيسة لألمانة العامة للعتبة احلسينية
املقدسة التي متتلك مشاريع كبرية عىل املستوى اخلدمي والصحي

واملجتمعي وكذلك عىل مستوى بناء االنسان ويشتمل عىل النشاط
الديني والثقايف والقرآين والفكري ،وما يتعلق بالنشاط القرآين
فالعتبة احلسينية املقدسة هلا نشاطات عدة تقام داخل العراق
فضال عن النشاطات االخرى التي تقام عىل نطاق اوسع يف الدول
االسالمية يف خمتلف انحاء العال.

الصدارة والولوية

وملعرفة املزيد عن دور ومهام مستشار االمانة العامة للعتبة
احلسينية املقدسة لشؤون القران الكريم حتدث فضيلة الشيخ
حسن املنصوري عن االعال امللقاة عىل عاتقه قائال:
ان للقران الكريم مكانة خاصة وله الصدارة واالولممويممة يف
املؤسسة الدينية (العتبة احلسينية املقدسة) باعتباره املصدر
االساس للترشيع ومنهاج حياة االنسان بشكل عام ،ومن هذا
املنطلق فان مجيع املؤسسات الدينية تعطي وتويل امهية هلكذا
مرشوع اال وهو املرشوع القرآين سواء أكان عىل مستوى اقامة
النشاطات والفعاليات التي تتضمن تعليم وحتفيظ القران الكريم
وتدبر وتفسري كل ما يتعلق به من مفاهيم.

نشاطات حملية ودولية ودعم غري حمدود

فالعتبة احلسينية املقدسية متيزت باهنا اول عتبة اسست دارا للقران
الكريم من العتبات االخرى وافتتحت مشاريع واسعة ،ول يتعلق
نشاطها يف داخل العتبة احلسينية املقدسة وال عىل املستوى الداخيل
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ملدينة كربالء املقدسة فقط وانمما امتد نشاطها اىل مستوى
املحافظات االخرى واملستوى الدويل ايضا ،وان اغلب هذه
املشاريع التي اقيمت هلا وزهنا وخصوصيتها والنتائج املرتتبة
عليها ،وال خيفى ان هذه النتائج تستند عىل التوفيق االهلي
اوال والربكات التي نستمدها من جوار حرم املوىل ايب عبد
اهلل احلسني (عليه السالم) باإلضافة اىل الدعم املقدم من قبل
املتويل الرشعي ساحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي وكذلك
اجلهود املبذولة من قبل االخوة التي ترافق هذا النشاط وهذا
املرشوع.

أهداف سامية

وان املستشارية تشكلت قبل عام من اجل النظر اىل هذه االمور
املهمة لتطورهيا واستدامتها ،وهذا يعد احد اهداف تأسيس
املستشارية وامهها ،فض ً
ال عن ذلك اقامة وتنظيم مشاريع
مهمة قد ال تكون مقامة من قبل او ل يسلط عليها الضوء،
ومن مجلة االهممداف ايضا االهتام بمرشوع اليوم العاملي
للقران الكريم ،وان الفكرة االساسية هلذا املرشوع انطلقت
من جوار املوىل ايب عبد اهلل احلسني (عليه السالم) اسوة بالكثري
من املناسبات قد خصصت هلا ايام مثل عيد املعلم وعيد املرأة
اىل غري ذلك ،حيث ل نتطرق له خالل العام االول مع بداية

افتتاحنا للمرشوع القرآين ولكن يف العام الثاين تنبها اىل هذا
االمر وتم تقديم مطالعة هبذا اخلصوص اىل املتويل الرشعي
للعتبة احلسينية املقدسة ساحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي
وقد حصلنا عىل موافقة وترحيب من قبله وعىل هذا االساس
اطلقنا هذا املرشوع والقى ترحيبا من قبل املؤسسات القرآنية
الرشيفة والشخصيات القرآنية يف داخل العراق وخارجة.
كا يندرج ضمن مهام املستشارية تقديم االستشارة واستقبال
الوفود والشخصيات القرآنية للتعريف باملشاريع القرآنية
التابعة للعتبة احلسينية واصداراهتا العلمية والقرآنية وتوسيع
نطاق النشاطات الدولية يف دول افريقيا واندونيسيا وبلدان
اسالمية اخرى.

التمسك باهل البيت (عليهم السالم)

ومن املؤكد ان هذا (املرشوع القرآين) يعد من النشاطات املهمة
التي تركز عليها مستشارية القران الكريم باعتباره اهلدف
االساس الذي يصب يف رسالة االمانة العامة للعتبة احلسينية
املقدسة والتي تربط بني اهل البيت (عليه السالم) بمفهوم
عدم االفرتاق يف نص احلديث النبوي (اين تارك فيكم الثقلني
كتاب اهلل وعرتت فاهنا لن يفرتقا حتى يردا ع َّ
يل احلوض).
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اليوم العاملي للقران الكريم

ومن هذا اجلانب (احلديث ال يزال للشيخ املنصوري) فإنه
مرشوع اليوم العاملي للقران الكريم هيدف اىل نرش رسالة
القران الكريم يف خمتلف بلدان العال عىل مستوى النشاطات
االلكرتونية واحلضورية او عرب الوسائل االعالمية والقنوات
الفضائية بإقامة الندوات حول آلية القران الكريم وعاملية
اخلطاب القرآين ومعاجلة الكثري من القضايا املعارصة بالرؤى
او املفاهيم القرآنية ،هذا هو واحد من النشاطات التي ركزت
عليها املستشارية لشؤون القران الكريم وبفضل اهلل سبحانه
وتعاىل رعت العتبة احلسينية املقدسة هذا املرشوع وحصل
املوافقة عليه من قبل ديوان الوقف الشيعي والوقف السني
واوقمماف كردستان ،وبرعاية االمانة العامة للعتبة احلسينية
املقدسة تم توقيعه واالتفاق عىل ان يكون يوم  27من شهر
رجب من كل عام وهو يوم املبعث النبوي الرشيف عىل رواية
االرساء واملعراج هو اليوم العاملي للقران الكريم.

نشاط قرآين الول من نوعه

واكمل املنصوري :انه وضمن فعاليات اليوم العاملي للقران
الكريم هذا العام تبنت املستشارية اقامة املعرض الدويل
للمصحف الرشيف وذلك من النشاطات التي تقام الول
مرة ،واقيم هذا النشاط يف منطقة ما بني احلرمني الرشيفني
بالتعاون مع شعبة املعارض يف قسم االعالم ،باإلضافة اىل
مشاركة العتبات مجيعا واملراكز التي تعنى باملصحف الرشيف

جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2022م

Ahra r W eekl y

18

من الدول االسالمية وكذلك مركز طبع ونرش املصحف يف
اجلمهورية االسالمية االيرانية ودار املعرفة وهو من الدور
املعنية بطباعة ونرش مصحف التجويد والقراءة القرآنية يف
دمشق ،وكانت هذه اخلطوة االوىل والسنوات القادمة ستشهد
توسع هلذا املرشوع باعتبار انه يعنى باملصحف الرشيف.

مصحف العتبة الحسينية المقدسة
يرى النور قريبا
مصحف العتبة احلسينية املقدسة

ويف معرض سؤالنا له :ما هو اهلدف االساس او الرسالة التي
تريدون ايصاهلا من خالل القران الكريم ؟ اجاب املنصوري
قائال :حاليا العتبة احلسينية املقدسة تسعى اىل اصدار مصحف
العتبة احلسينية املقدسة وهو ان ختتص بطباعة نسخة خاصة هبا
عىل الرغم من توفر النسخ املطبوعة من قبل املراكز واملؤسسات،
فمثال العتبة العباسية املقدسة لدهيا مركز واصممدروا نسخة
مطبوعة وبخط خطاط عراقي ،وكذلك ديوان الوقف الشيعي
والوقف السني واالزهر لدهيم نسخة خاصة وكذلك املسجد
النبوي ،ونحن بدورنا استحصلنا موافقة الشيخ الكربالئي
بإصدار هذه النسخة بحكم معرفتنا واطالعنا با موجود
من خمطوطات يف العال االسالمي نسعى اىل ان تكون هناك
خصوصية هلذا املصحف ملا له من امهية وخصوصية غري

مسبوقة بحكم وجود تطبيق ( )QR codeيف مجيع صفحات
املصحف ،ومن خالل هذا التطبيق ستتوفر مجيع اخلتات املرتلة
ألصوات القراء العراقيني وكذلك التفاسري للباحث باإلضافة اىل
معاين املفردات واملتشاهبات واآليات املوضوعية ،وتكون بشكل
اوسع من املصحف للقراءة واالطالع والبحث ،ونسعى جاهدا
من خالل هذا املرشوع اىل الرقي باجلوانب الثقافية والتعلمية با
خيص القران الكريم وعلومه ليس عىل مستوى كربالء والعراق
فقط بل الوصول اىل ابعد نقطة من بقاع املعمورة.

الشيخ المنصوري :مشروع اليوم
العالمي للقران الكريم يهدف
الى نشر رسالة القرآن الكريم في
مختلف بلدان العالم..
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ال��ع��ط��اء احل�سيني

أكبر أكاديمية في العراق
لمعالجة مرضى التوحّ د

العتبة الحسينية المقدسة
تفتتح أكاديمية السبط���ين
للتوح����د واضطرابات الن��مو
تقرير :حسنين الزكروطي � تصوير :خضير فضالة ومحمد الخفاجي

افتتح المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة سماحة
الشيخ عبد المهدي الكربالئي واألمين العام االستاذ حسن رشيد
العبايجي وشخصيات دينية واكاديمية وسياسية رفيعة المستوى
مشروع اكاديمية السبطين (عليهما السالم) للتوحد واضطرابات
النمو الكائن على الطريق الرابط بين كربالء وبغداد.
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ُ
وش ّيد املممرشوع عىل مساحة ( )8.200مرت مربع ،ويضم
تسعة طوابق اضافة اىل الطابق األريض ،وهو االول من نوعه
يف العراق واالضخم يف الرشق االوسط من حيث اخلدمات
الطبية املقدمة لعالج األطفال املصابني بمرض التوحد.
وشهد حفل االفتتاح الممذي تزامن مع والدة ثامن االئمة
االطهار(عليهم السالم) وأنيس النفوس االمام عيل بن موسى
الرضا (عليها السالم) حضور ًا واسع ًا لشخصيات متنوعة
من داخل حمافظة كربالء وخارجها ،وبدأت الفعاليات بتالوة
ٍ
آيات من الذكر احلكيم ،تلتها قراءة سورة الفاحتة عىل اروح
شهداء العراق االبرار ،وعرض فيلم وثائقي عن مراحل انجاز
املرشوع ،من ثم كلمة املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة
ساحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي والتي جاء فيها« :يتساءل
البعض هل هناك مرتكزات وأسس منطقية استندنا إليها للقيام
بمثل هذه املشاريع ،إذ أن إدارات العتبات املقدسة مكلفة

بمهات دينية بحتة من خدمة الزائرين وتطوير املراقد الرشيفة
وغري ذلك من املهام املعروفة يف طبيعتها لكم ،بالطبع أن هناك
مرتكزات رشعية ومنطقية يمكن الرجوع اليها لكي نتعرف
عىل هذه االنطالقة لبناء مثل هذه املشاريع اذ يعتقد البعض اهنا
من اختصاص اجلهات املعنية ملثل هذه املشاريع وهي التي تقوم
هبا».
وبني ساحته« ،من هذه االسس واملرتكزات التي استندنا إليها،
أذكر هنا بعض ًا من األحاديث الرشيفة التي بينت مدى اهتام
الرشيعة االسالمية بسالمة االبدان واالرواح والقلوب كا ورد
عن أمري املؤمنني (عليه السالم)( :ان من البالء الفاقة واشد
من ذلك مرض البدن واشد من ذلك مرض القلب وان من
النعم سعة املال وافضل من ذلك صحة البدن وافضل من ذلك
تقوى القلوب) ،وورد عن االمام الباقر (عليه السالم) (واعلم
ان ال علم كطلب السالمة وال سالمة كسالمة القلب) وتشري
21
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هذه االحاديث وغريها اىل عناية االسممالم بصحة االنسان
روح ًا وقلب ًا وبدن ًا ،فان امكانية االنسان واملجتمع باالستثار
الصحيح لطاقاته وامكاناته ،والنعم التي منحها اهلل تعاىل اياه
من اجل خدمة املجتمعات االنسانية تتوقف عىل مدى قدرته
وعمله يف سالمة القلوب او ً
ال وسالمة االبدان ثاني ًا».
وجواب ًا عىل التساؤالت املطروحة حول منطلقات العتبة
احلسينية لتشييد مثل هذه املشاريع العمالقة ،أوضح ساحته
بأن «ما يتم إنجازه يعكس رؤية املرجعية الدينية العليا يف
النجف االرشف ومنهاجها يف كيفية رعاية املجتمع وخدمته،
فباإلضافة اىل املهام الدينية هناك احلرص عىل خدمة املواطن
واملجتمع خصوصا يف اخلدمات التي تبنيه وترعاه صحي ًا
وتعليمي ًا وتربوي ًا ،ومن هنا جمماءت مشاريع املستشفيات
احلالية واملستقبلية ومعاهد التوحد ومراكز الشلل الدماغي
واجلامعات واملدارس واملجمعات السكنية».
وتابع ساحته ،إن «بلدنا بسبب الظروف االستثنائية التي
يمر هبا حيتاج اىل ان يعتمد بصورة أساسية وعملية عىل مبدأ
ّ
التعاون والتضامن يف اداء الوظائف االساسية خلدمة املجتمع،
إ ْذ وجدنا ان الفرص متاحة لنا واإلمكانات متوفرة لتقديم
اخلدمات األساسية والطبية والتعليمية والرتبوية ،فالبد ان
ونشمر عن سواعد اجلدّ واالهتام والعمل املثابر لتقديم
ننهض
ّ
اخلدمات الصحية االساسية لكي نحافظ عىل سالمة العقل
والبدن للفرد العراقي وان نستثمر الفرص يف ذلك ،ووجدنا ان
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االخوة يف دوائر الدولة والوزارات املعنية مجيعا متفهمني هلذه
السياسة ويبدون دائ ًا العون الكبري ومد يد املساعدة واملشاورة
وتقديم الدعم املايل الكبري يف مجيع هذه املشاريع فشكر ًا هلم».
ولفت ساحته ،بأن «العتبة احلسينية املقدسة تعمل عىل إنشاء
التوحد ،واليوم نحتفي بافتتاح
( 11معهد ًا) لعالج مرىض
ّ
معهد كربالء املقدسة ،وننتظر اكتال املعهد الكائن يف حمافظة
البرصة خالل األشهر القليلة القادمة ،فض ً
ال عن املعاهد
األخرى التي تم أنشاؤها يف كل من ميسان والكوت والنجف
وغريها من املحافظات» ،مؤكد ًا سعي «العتبة احلسينية لشمل
كل املحافظات العراقية بمعاهد مشاهبة وبصورة أفضل
من ذلممك ،خصوص ًا مع تسجيل تزايد يف حمماالت اإلصابة
هبذا املرض واحلاجة القصوى إلنشاء املستشفيات اخلاصة
لعالجها».
وأكمل ساحته« ،أعلنا مممرار ًا أننا ال نبغي من وراء هذه
املشاريع اي تنافس او تزاحم مع الدوائر املعنية واملؤسسات
االهلية يف ذلك بل وجدنا كل التعاون والتآزر من الوزارات
ودوائر الدولة وغري ذلك من املؤسسات املعنية يف انجاز هذه
املشاريع بل يدفعنا حبنا لوطننا وشعبنا وغريتنا عىل هذا البلد
وحب اخلدمة لآلخرين للقيام بمثل هذه املشاريع وليس من
سياستنا ان نظهر متيزنا او قدراتنا من خالل وسائل االعالم
ولو ال ان البعض يطرح شبهات حول إدارات العتبات املقدسة
بشان أمواهلا وامكاناهتا ..تأت هذه املشاريع جوابا عىل مثل هذه

،،

الشيخ الكربالئي :أعلنا مراراً أننا ال نبغي من وراء هذه
المشاريع اي تنافس او ت��زاح��م م��ع ال��دوائ��ر المعنية
والمؤسسات االهلية في ذلك بل وجدنا كل التعاون
وال���ت���آزر م��ن ال�����وزارات ودوائ����ر ال��دول��ة وغ��ي��ر ذل���ك من
المؤسسات المعنية في انجاز هذه المشاريع..

التساؤالت ورد الشبهات ملا كان منا هذا االهتام االعالمي
الكبري إلبراز هذه املشاريع وامكاناهتا».
واختتم ساحة الشيخ الكربالئي كلمته باإلجابة عن تساؤل
أخري عن سبب إطالق تسمية (األكاديمية) عىل املرشوع بد ً
ال
من املركز ،حيث قال :إن «من مبادئ عملنا وسياساتنا يف
هذه اخلدمات ان تكون متطورة ومتميزة يف خدماهتا وادائها
بحيث ال تقل يف ذلك عن نظرياهتا يف الدول العربية والدول
املجاورة التي سبقتنا سنين ًا يف ذلك ومن اجل ان نظهر ونثبت ان
الطاقات العراقية والوطنية والقدرات الوطنية يف العراق ال تقل
عن مثيالهتا يف الدول املجاورة حيث وفرنا االمكانات العلمية
والعالجية يف مثل هذه املعاهد لتكون للعالج اوال وتستخدم
للتدريب ثانيا لتخريج املدربني واملدربات لبقية املعاهد األخرى
التي سيتم إنشاؤها يف العراق».
من جهته ،أكد حمافظ كربالء املقدسة املهندس نصيف جاسم

،،

محافظ كربالء المقدسة
المهندس نصيف جاسم الخطابي

اخلطايب ،يف كلمته خالل حفل الفتتاح ،عىل نجاح مثل هذه
املشاريع العمالقة التي تنجزها العتبة احلسينية املقدسة ،وحتقيق
غاياهتا وأهدافها النبيلة خلدمة العراقيني بدون استثناء.
وقممال اخلطايب« :ليس باجلديد ان نقف امممام رصح ومنجز
وعمل ومنهج ورسالة تقدمها املرجعية الدينية العليا يف النجف
مِ
لعطاء
االرشف وممثلها يف كربالء املقدسة ،وتقدم انموذجا
زاخر» ،مبين ًا أن «رسالة املرجعية الدينية العليا تنبع من منهج
آل بيت النبوة (عليهم السالم) املبني عىل اساس خدمة االمة
والتضحية يف سبيلها ،والتكامل يف العمل».
واضاف« :هنا يف كربالء املقدسة عندما متتد يد اخلري وهي يد
املرجعية الدينية العليا متمثلة باملشاريع التي تقوم هبا العتبات
املباركة السيا اليوم عندما نقف عىل منجز من منجزات كثرية
لألمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة ،فاألمر سيكون مغاير ًا
واستثنائي ًا وفريد ًا من نوعه».
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وتابع حديثه« ،نحن هنا يف كربالء املقدسة نؤمن بأننا فريق
عمل واحد هذا الفريق له واجبات واهداف اساسية أال وهي
نيل رضا اهلل تعاىل أو ً
ال ،وخدمة املؤمنني واملواطنني السيا يف
االجتاهات القائمة عىل أساس نرش العلم والصحة وعىل اساس
انساينّ ،وهناك عمل استثنائي باجتاه التنمية والقوة االقتصادية
التي تساعد به العتبات املقدسة وذلك عرب املشاريع الزراعية
واملشاريع التنموية».
فيام استعرض رئيس هيأة الصحة والتعليم الطبي يف العتبة
املقدسة ،الدكتور ستار الساعدي ،تفاصيل دقيقة عن املرشوع،
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وإحصاءات مهمة ،وقال يف كلمته خالل احلفل « :نحتفي اليوم
بافتتاح أكاديمية السبطني للتوحد واضطرابات النمو ،وبداية
فالتوحد هو مممرض واحيان ًا يسمى اضطرابات التوحد او
اضطرابات طيف التوحد ،وهي اضطرابات عصبية تؤثر عىل
النمو يف املجاالت احلسية واحلركية والسلوكية واالجتاعية،
وكا ذكر ساحة الشيخ الكربالئي فإن االحصائيات يف العراق
ويف بعض دول املنطقة غري دقيقة ملرض التوحد ،واخر احصائية
يف اوروبمما تقول ان لكل ( )44طف ً
ال ،يوجد طفل مصاب
بالتوحد ،بينا لكل ( )120طف ً
ال يوجد طفل مصاب بالرسطان،

،،

الساعدي :وصل عدد المستفيدين من المؤسسات
الطبية ال��ى ( )9.911.051مريض ،بينما بلغ اجمالي
المبالغ التي صرفت ودفعت كلفتها من العتبة
الحسينية ه��ي ( )41.000.000.000دي��ن��ار عراقي،
وهي مصروفة دعما لشريحة المرضى العراقيين
وغير القادرين على دفع تكاليف العالج..

وملرض التوحد هناك عدة اصناف ومراحل ،حاالت بسيطة
يمكن شفاؤها ودجمها باملجتمع وتشكل بحدود  ،%40وهنا
تكمن امهية انشاء أكاديميات ومراكز للتوحد من قبل العتبة
احلسينية املقدسة ،ويوجد لدينا عرشة مراكز منها يف كربالء
املقدسة وبعض املحافظات يف العراق العزيز ،وعدد االطفال
املستفيدين من هذه املراكز هم ( )1200طفل توزعوا عىل
هذه املراكز».
وتابع الساعدي« :هناك بعض اإلضاءات التي جيب التعريف
هبا ،وبينها ملاذا ّ
تركز العتبة احلسينية املقدسة اهتامها عىل
ذوي االحتياجات اخلاصة ومن ضمنهم اطفال التوحد؟
واحلقيقة ان ذوي االحتياجات اخلاصة بإمكان حتويلهم من
عالة عىل املجتمع اىل معيلني ،فكا تعلمون ان اطفال التوحد
الذين لدهيم العاهات واالصابات وبالتايل يصبحون عالة عىل
ذوهيم وجمتمعهم فالبد من تأهيلهم ،والتأهيل هو احد النقاط
والركائز املهمة التي رشعت العتبة املقدسة بالعمل عليها».

،،

رئيس هيئة الصحة والتعليم
الطبي في العتبة المقدسة
الدكتور ستار الساعدي

إحصاءات وأرقام
وتابع الساعدي« ،سأضع امام انظاركم ومسامعكم احصاءات
العتبة احلسينية املقدسة يف اجلانب الصحي امجايل املرىض الذين
استفادوا من مؤسسات العتبة احلسينية املقدسة ُ
منذ انشاء اول
مستشفى وهي سفري االمام احلسني (عليها السالم) اجلراحي
التخصيص ،فقد وصل عدد املستفيدين من املؤسسات الطبية
اىل ( )9.911.051مريض ،بينا بلغ امجايل املبالغ التي
رصفت ودفعت كلفتها من العتبة احلسينية هي ( 41مليار
دينار عراقي) ،وهي مرصوفة دعا لرشحية املرىض العراقيني
وغري القادرين عىل دفع تكاليف العالج ،ومن ذلك مثاالن،
االول مؤسسة الوارث الدولية لعالج االورام والتي دعمتها
العتبة احلسينية املقدسة منذ 2021/8/6م لغاية اليوم بمم(7
مليارات و 800مليون دينار عراقي) ،بينا يف مستشفى االمام
زين العابدين (عليه السالم) توجد العمليات النوعية وتكلف
مبالغ مادية كبرية ،مع ذلك كان هناك دعم من االمانة العامة
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للعتبة احلسينية املقدسة للعوائل املتعففة والذي وصل اىل (17
مليار دينار عراقي)» مشريا اىل «ان شعار ادارة العتبة احلسينية
املقدسة هو ان يكون عالج املواطن العراقي بني اهله وهناك
تنسيق جهد كبري مع املؤسسات احلكومية لتحقيق هذا اهلدف».
كا نوه الساعدي اىل «ان مؤسسات العتبة احلسينية املقدسة
الصحية اجرت ( )110.130عملية نوعية يف القلب املفتوح،
وزراعة نخاع العظم ،وزراعة الكىل ،وزراعة القرنية ،وتبديل
املفاصل ،والعالج االشعاعي .... ،وغريها ،ويف اغلب هذه
احلاالت كان املريض يضطر اىل السفر خارج البالد ألجرائها».
تصاميم عصرية ومنظومات متطورة:
ويف لقاء حرصي انفردت به جملة «الحرار» بني املهندس حممد
ضياء حممد رئيس قسم املشاريع السرتاتيجية يف العتبة احلسينية
املقدسة املساحة التي ُش ّيدت عليها اكاديمية السبطني والتصميم
اهلنديس قائ ً
ال« :يقع املرشوع عىل مساحة كلية تبلغ ()8.200
م 2،ومساحته البنائية تبلغ ()800م ،2بلغت مساحة الالند
سكيب ()7.000م ،2ويعد هذا املممرشوع االول من نوعه
يف العراق واالضخم يف الرشق االوسط من حيث اخلدمات
املقدمة لعالج اطفال التوحد ،ويتألف من ( )9طوابق اضافة
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اىل الطابق االريض ،ويضم ( )87غرفة عالجية ختصصية شاملة
للصفوف الفردية واجلاعية وغرف التخاطب والغرف احلسية
والغرف الوظيفية ،فضال عن املدينة التعليمية ،وقاعة االلعاب،
واملكتبة ،واملسبح ،وهن متوزعات عىل عدة طوابق ،كا حيتوي
عىل مطبخ مركزي ،وكافترييا ،والقسم االداري ،وصالة
االستقبال ،وقد ُص مِم َم املرشوع وفق احدث التصاميم واملعايري
الدولية املواكبة للحداثة والتطور ،وقد تم جتهيزه بمنظومات
متطورة منها منظومة ادارة املباين  ،))BMSومنظومة االنذار
املبكر ،ومنظومة اطفاء احلريق ،باإلضافة اىل منظومة الصوتيات
والكامريات التربيد املركزي نوع (دايكن) بلجيكي ،فضال عن
جتهيزه بمولدات كهربائية (كرت بلر) كاتم الصوت انكليزية
املنشأ».
من جانبها أوضحت الدكتورة (ش��ذى حممد ال��ع��وادي) �
اختصاص طب نفيس اطفال مراهقني ومديرة الكاديمية« :ان
اطفال التوحد واضطرابات النمو االخرى تعنى بالطب النفيس
لألطفال ،وخاصة اطفال التوحد واضطرابات النمو االخرى،
ويف االكاديمية سيكون هناك االستشارية حتتوي عىل الطب
النفيس لألطفال (اختصاص دقيق) والطب العصبي باإلضافة
اىل االستشارية ،وسيتم تشخيص الطفل من خالل جلنة متكاملة

،،
من كافة االختصاصات ،بعدها يتم حتديد مستوى الطفل لوضع
اخلطة الالزمة للتدريب.
واضافت« :يوجد يف االكاديمية قسان (النطق والتدريب)،
باالعتاد عىل احدث الربامج وهي (ابلس ،أي يب أي ،دنفر)،
اضافة اىل توفر تدريب العالج االنشغايل واملتكون من فريق
سوري واخر لبناين وايممراين ،وهناك ملعب الرمال ،واملدينة
التخيلية ،املدينة احلسية ،واملدينة احلركية.
ّ
وعا يميز هذه االكاديمية عن بقية املراكز التخصصية لعالج
اطفال التوحد قالت« :ان اهم ما يميز هذه االكاديمية عن
قريناهتا من املراكز واالكاديميات اخلاصة بالتوحد سواء أكان

مؤسسات العتبة الحسينية
المقدسة الصحية اجرت ()110.130
عملية نوعية في القلب المفتوح،
وزراعة نخاع العظم ،وزراعة الكلى،
وزراعة القرنية ،وتبديل المفاصل،
والعالج االشعاعي..

،،

داخل العراق او خارجه وجود اختصاصات طبية دقيقة ملعاجلة
هذه االمراض ،ومنها اختصاص طب نفيس اطفال ،واختصاص
دقيق طب عصبي اطفال ،وغريها من االختصاصات التي تم
التنويه عليها سلف ًا ،كذلك وجود احدث الربامج العاملية لتدريب
طفل التوحد ،واملتمثلة يف برامج تدريب وعالج انشغايل ،وغرف
حسية ،ومدن ختيلية ،والعالج باملاء والعالج بالرمل ،والتي تم
دراستها وتوفريها وفق نظام عاملي يكاد يكون نادر ًا وغري متوفر
يف العراق والرشق االوسط والكثري من البلدان املتطورة».
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ال��ع��ط��اء احل�سيني

ٌ
خطهما المرجع الكبير
نضالي ّ
فقهي وتاريخ
تراث
ّ
ّ

العتبة الحسينية المقدسة تقيم
مؤتمرها الدولي األول إلحياء تراث
ّ
السيد محمد سعيد الحكيم
تقرير :أحمد الو ّراق  /تصوير :محمد القرعاوي

ُقــبــيــل حــلــول الــذكــرى
السنوية األولى لرحيل
المرجع الديني الكبير
ســـمـــاحـــة آيــــــة الــلــه
العظمى السيد محمد
سعيد الحكيم ُ
(قدّ س
س ّره الشريف) ،أطلقت
الــعــتــبــة الــحــســيــنــيــة
الــمــقــدســة المؤتمر
الدولي لتراث المرجع
الـــراحـــل ،وســـط حفل
مــبــارك أُقــيــم بحضور
كــوكــبــةٍ مــن العلماء
والفضالء مــن الحوزة
الــعــلــمــيــة الــشــريــفــة
وشــخــصــيــات ثقافية
وأكاديمية وإعالمية.
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حظي باهتا ٍم ودعم مبارش من قبل املتويل
املؤمتر الذي
هذا
ُ
َ
الرشعي للعتبة املقدسة ساحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي،
أقيم هبدف احلفاظ عىل تراث املرجع الديني احلكيم وإظهاره
ونرشه ،إذ احتفى بأكثر من ( 80مؤلف ًا) كتبها ساحته خالل
حياته العلمية الرشيفة ،وجرى إطالق أعال املؤمتر الدويل حتت
شعار (فقيه أهل البيت (عليهم السالم) املسرية والعطاء).
وتعدّ دت أهداف املؤمتر ،عرب إبراز اآلراء الفقهية الالمعة للفقيه
الراحل (قدّ س رسه) يف قضايا وموضوعات جديدة يف الدرس
الفقهي احلوزوي ،فض ً
ال عن إقامة مثل هذه املؤمترات حول
العلاء الكبار تعزز االوارص والعالقات الطيبة بني احلوزات
العلمية يف خمتلف البلدان ،فمن شأن هذه املؤمترات ان تكون

اهم نشاط علمي يربط بني فضالء احلوزات وعلائها وطلبتها
يف انحاء العال وانفتاحها عىل بعضها.
ويف كلمته القيمة التي ألقاها خالل أعامل املؤمتر الدويل ،قال
سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي :نجتمع اليوم باستذكار
السيد الفقيه الذي نذر نفسه الرشيفة لنرصة الدين واملذهب
وكرس حياته املباركة خلدمة العلم واهله ،ويشهد عىل مكانته
السامية تراثه العلمي اجلليل وخدماته اجلليلة للمؤمنني وطلبة
العلم ،وهذا ما شهده اجلميع ممن عارصه وهنل من فيض علمه
وتقواه (قدّ س رسه)».
وتابع« ،هذا املؤمتر ما هو إال ختليد لرتاث وسرية الفقيه الراحل،
ال فقيه ًا جلي ً
الذي كان عامل ًا عام ً
ال صابر ًا حمتسب ًا يف سبيل اهلل
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رغم ما أصابه (قدس رسه)ُ ،
وأرسته الكريمة املجاهدة فكان
نعم الصابر املجاهد يف سبيل الدين ونرصة املؤمنني».
وأضاف سامحته« ،لقد بذل املرجع الفقيد جهود ًا كبرية يف
سبيل رعاية احلمموزة العلمية وطلبتها ول يثنمِ مِه هذا عن رفد
املكتبة االسالمية من املؤلفات واملوسوعات القيمة التي
تدل عىل سعة علمه واطالعه عىل الفقه واالصول والعقائد
والتاريخ والسرية رغم االوضاع الصحية التي أملّت به بعد
سنني االعتقال والسجون يف زمن النظام البائد».
وأوضح الشيخ الكربالئي أن «إدارة العتبة احلسينية وإيان ًا منها
بأن من مهامها هو احلفاظ عىل تراث علائنا األعالم ،سعت إىل
ختليد ذكرى علاء مدرسة أهل البيت (عليهم السالم) وتأبينهم
وإحياء تراثهم ،وذلك من خالل اقامة املؤمترات العلمية التي
ُتعنى بتحقيق ونرش آثارهم الرشيفة».
واستدرك سامحته« ،فيا كانت احلمموزة العلمية يف النجف
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االرشف تعيش املعاناة واالضطهاد فقد وجدنا ساحة آية
اهلل العظمى السيد حممد سعيد احلكيم (قممدس رسه) ،قد
نذر نفسه ليخطو يف مسرية قاسية يذلل فيها الصعاب خلدمة
مذهب أهل البيت (عليهم السالم) ،وهو يف أشواط حياته
حماط بحصانة من اإليان وحتمل الشدائد وقناعة راسخة بنهج
العرتة الطاهرة ،واحلرص عىل التزود من علومهم والتمعن
فيها ونرشها ،فكان ال يكتفي بتلقي املادة العلمية واستيعاهبا
بل هيتم بالنقد والتمحيص وتكوين ٍ
رؤية مستقلة ،ولذا ُعرف
يف االوسمماط العلمية يف النجف االرشف ،بمناقشاته اجلادة
وآرائه ومبانيه العلمية العالية ،االمر الذي جعله متميز ًا بني
أقرانه بسبب استحكام اسس البناء العلمي الرصني الذي هيأ
له املكانة السامية التي بلغها بجدارة وكفاءة ،كا ُعرف عنه
وكرس وقته
اهتامه بالتدريس والتأليف منذ بدايات شبابهّ ،
لتطوير املستوى العلمي للكثري من الشباب يف احلوزة العلمية

من خالل مبارشة تدريسهم ومتابعة جهودهم العلمية ،فكان له
الفضل الكبري يف بلوغ الكثري من الفضالء املستويات العلمية
العالية مع االهتام برتبيتهم ليتصفوا بالتقوى واالستقامة،
وشاركوا برفد احلمموزة العلمية بمسامهات مهمة عن طريق
التدريس والتأليف والتحقيق ،وقد اهتم ساحته بتفعيل
دور املرجعية الدينية االصيلة يف املجتمع لتتوثق العالقة بني
األمة واحلوزة العلمية واملرجعية الدينية ،فيأمنوها عىل دينهم
ودنياهم ،وكذلك التأكيد عىل االستقامة والثوابت الدينية
العقائدية والفقهية السلوكية التي حفظها العلاء االعالم جي ً
ال
بعد جيل بعد ان ورثوها واستلهموها من القرآن الكريم والنبي
األكرم وآله األطهار (عليه وعليهم أفضل الصالة والسالم)».
من جهته ،أوضح األمني العام للعتبة احلسينية املقدسة ورئيس
اللجنة العليا للمؤمتر الدويل ،األستاذ حسن رشيد العباجيي،
أن «املؤمتر نجح يف تسليط الضوء عىل اإلرث الديني والفقهي

واجلهادي لساحة الفقيد الراحل املرجع احلكيم (قدّ س رسه)،
حظي من
وخصوص ًا يف مقارعة األنظمة االستبدادية ،وما
َ
مكانة علمية مرموقة من بني بقية العلاء األعالم».
وتابع« ،كان البدّ من االهتام هبذه املكانة العلمية السامية،
واملرجعية الدينية الكبرية للطائفة ،فهو أحد اقطاب احلوزات
العلمية التي حفظت االسالم واملسلمني ،ولوال وجود هذه
الثلة من العلاء االعممالم ملا بقي لإلسالم ذكر ،فالذي احيا
االسالم يف الظروف السوداء واالزمنة املظلمة هم العلاء».
وأضاف العباجيي ،أن «احلفاظ عىل هذا اإلرث الديني الكبري
وعىل امتداده ،وألنه يمثّل طريق األمة واملالذ َ
االمن للحفاظ
عىل رسالة الساء ،هو اهلدف السامي الذي تبلورت منه فكرة
إحياء تراث هذا العال الكبري».
ولفت أيض ًا إىل أن «اهلدف من إقامة هذا املؤمتر أن احلوزات
َ
العلمية غنية بالرتاث الفقهي واألصممويل والرجايل وغريها،

األستاذ حسن رشيد العبايجي
األمين العام للعتبة
الحسينية المقدسة
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الشيخ علي القرعاوي
رئيس اللجنة العلمية

وأساليب البحث واالجتهاد واملواقف اجلهادية والتارخيية ضد
نتصور وجود طريقة لدراسة جوانب
األنظمة املستبدة وال
ّ
معمقة أنسب من طريقة علائنا
العلوم اإلسالمية دراسممة ّ
اإلعالم ،فالتاريخ الذي جتاوز األلف عام من التحقيق والتتبع
لعلائنا شاهد عىل حفظ رسالة اإلسالم املقدسة».
كام
أوضح بأن «من األهداف الرئيسية إلحياء هذه املؤمترات
َ
هو التعريف باملرجعية الدينية يف النجف االرشف من خالل
التبادل الثقايف وحوار املذاهب واألديان لغرض خلق التفاعل
التعاوين والبناء االجيممايب بني االفممراد من خمتلف املعتقدات
والتقاليد الدينية وغريها من التوجيهات الروحية واألفكار
االنسانية عممىل مستوى االفمممراد واجلمماعممات واملؤسسات
واهليئات الدينية داخل وخممارج العراق» ،مبين ًا أن «العتبة
احلسينية املقدسة أنشأت مراكز ثقافية كثرية يف أوروبا وآسيا
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وأفريقيا لغرض نرش رسالة القرآن الكريم وتراث أهل البيت
(عليهم السالم) ،والتعريف باملرجعية الدينية العليا يف النجف
األرشف ّ
واخلممط الفكري والديني واإلنساين الممذي تتبناها
يف التعامل مع املذاهب واالديممان االخرى وإرسمماء الدعائم
الرئيسية للتقريب بني املذاهب اإلسالمية».
أما عن املشاركني باملؤمتر الدويل وأصدائه ،حتدّ ث رئيس اللجنة
العلمية الشيخ عل القرعاوي قائ ً
ال :إن «أكثر من (1000
مشارك) حر للمؤمتر الذي شهد مشاركة باحثني من (15
دولة) ومنها (فرنسا ،تونس ،املغرب ،إيران ،لبنان والكويت)».
وتابع بأن «املؤمتر شهد إزاحممة الستار عن موسوعة املرجع
احلكيم (قدّ س رسه) والتي ُكتبت بخط يده ،وتتضمن أبحاثه
القيمة يف الفقه واألصول والسرية والعقائد واألبحاث القرآنية،
ّ
باإلضافة اىل مقاالت وكتب أرسلت اىل املجتمع واالرسة»،

أ .د .علي خضير حجي عضو
اللجنة العلمية

ّ
موضح ًا أن «هذه املوسوعة املباركة تعد باكورة ملشاريع دينية
مستقبلية».
وبني القرعاوي أن «الفعالية تشمل أيض ًا إنشاء متحف خاص
ّ
بمقتنيات السيد احلكيم (قدّ س رسه) ومعرض للصور واألفالم
الوثائقية والتي ستنطلق عىل مدى عام ونصف ،فض ً
ال عن
تقديم دعوة لباحثني للكتابة حول املوضوعات الفقهية التي
طرحها الفقيد الراحل با يقارب لم ( 80مؤ َّلف ًا) وتم استالمها
للكتابة عنها».
وشمل املؤمتر بحسب عضو اللجنة العلمية واألكاديمي
بجامعة الكوفة األستاذ الدكتور عل خضري حجي ،حماور
عدّ ة ،من بينها الفقه واألصول وعلم الكالم واحلديث وعلم
الرجال والفلسفة واإلمامة والرتبية واالخالق« ،حيث وزّ عت
وع ّينت موضوعات
هذه املحاور عىل اساتذة متخصصني ُ

للكتابة وستنطلق بوسرتات وفولدرات اىل اجلامعات العراقية
واالسالمية والعاملية واحلوزات العلمية الستكتاب الباحثني
وفق هذه املحاور واملوضوعات التي كتب فيها ساحة املرجع
الراحل (أعىل اهلل مقامه الرشيف)».
ّ
التفضل به مسبق ًا حول
تم
َ
وختم حجي حديثه بالتأكيد عىل ما ّ
الغاية واهلدف األبرز يف إقامة مثل هكذا مؤمترات ،مبين ًا أنه
«مهم جد ًا إلحياء آثار علائنا والتنقيب يف تراثهم وتكريمهم
ٌّ
التكريم الالئق هبم ،وهو أمر أكدت عليه الرشيعة السمحاء
وآيات القرآن الكريم وأحاديث أهل بيت العصمة (عليهم
أفضل الصالة والسالم)».
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اأ����س���اط���ن ال���زم���ان

اأ����س���اط���ن ال���زم���ان

المرجع الشهيد الشيخ علي الغروي 
حة ْ
األطهار ُخ َّ
ُ
ْ
ْعمت في العالمين ِخصالهُ »
كمالهُ ** وتبر
ط
«من دوْ ِ
ِ
علي الشاهر

ٌ
ٌ
ٌ
ولحية بيضا ُء لسيماء من
شريفة أخلصت للثقلين القرآن العظيم والعترة الطاهرة،
عمامة
ٌ
َ
وحياة من التضحيات الجسام في خدمة الدين
الهيبة والوقار ما يعجز اللسان عن وصفهما،
ً
صارخا بوجه
درب أبي األحرار سيّد الشهداء (عليه السالم)،
والشريعة ختمها بالشهادة على ِ
أزالم الظالم والرصاص الذي استق ّر صدره :كلمة الله هي العليا وهيهات أن تبقى لكم باقية.
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كانت الساعة تشري إىل الثامنة من مساء يوم اخلميس (18
حزيران  ،1998املوافق لم  23صفر األحممزان  1419هم)،
عندما أقدمت عنارص تابعة للنظام البعثي املقبور ،عىل إمطار
سيارة املرجع الديني الكبري ساحة آية اهلل العظمى الشيخ عيل
الغروي بالرصاص ،أثناء عودته إىل مدينة النجف األرشف
بعد ترشّ فه بزيارة املرقدين احلسيني والعبايس املطهرين.
يقول شهود عيان إن «جمموعة سمميممارات ملديرية األمممن
اعرتضت سيارة الشيخ الغروي (رضمموان اهلل تعاىل عليه)
وأمطرهتا بنريان كثيفة ،فاستشهد ساحته عىل الفور ،بعد أن
ُأصيب يف رأسه ووجه وصدره وقطع يده اليرسى ،وكان معه
أثناء احلادثة األليمة زوج ابنته الشيخ حممد عيل الفقيه وسائق
السيارة (فرج وايف امليايل) ومرافق الشيخ الغروي (ابراهيم
طاهر الربمكي) وقد استشهدوا مجيع ًا».
ويضيف شهود العيان ،بأن «أهايل كربالء املقدسة الساكنني
بالقرب من احلادثة عىل طريق (كربالء م النجف) خرجوا
احلي».
لنرصة مرجعهم لكن ّ
تم تفريقهم أيض ًا بالرصاص ّ
عند صباح اليوم التايل ومنذ ساعات الفجر األوىل ،بدأت

الناس خترج ورسعان ما انترش اخلرب بني أهايل املدينة تنديد ًا
هبذه اجلريمة وما اقرتفته أيادي البعث الغاشم ،واشرتكت فيها
حتى النساء ،فجرى إخراج جثان الشهيد الغروي (قدس
رسه) ومرافقيه من الطب العديل والتوجه مبارشة لتغسيله يف
التوجه ألداء الزيارة والصالة عىل
مغتسالت املدينة ومن ثم
ّ
اجلثان يف احلرة احلسينية املطهرة ،إال أن األجهزة األمنية
املشيعني بالرصاص ،فيا
وفرقت ّ
رسعان ما أغلقت الطريق ّ
قام آخرون برسقة اجلثان الطاهر لكي ال يتم تشييعه التشيع
الالئق باألعالم والعظاء ،وتم االكتفاء بإيصال جثانه إىل
وري الثرى يف أرض أمممري املؤمنني (عليه
النجف حيث
َ
السالم).
و ُقبيل هذه األحداث ،كانت حشود باآلالف تنتظر يف مقام
املخيم احلسيني للمشاركة بتشييع الشهيد الغروي ،إال أهنا
ل تكن تعلم بأن أزالم البعث املجرم استولوا عىل اجلنازة
الرشيفة وسحبوها إىل النجف األرشف ،فانتظر الناس فرتة
املتشوقني املحزونني( :ه ّلة
من الزمن ،حتى بدأت هتافات
ّ
ضيعوا جثْته علينه) ،فتدخلت األجهزة
ه ّلة الشيخ وين ْه؟ ّ -
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وفرقت الناس ،كا جرى اعتقال عدد كبري من الشباب
األمنية ّ
وتم تعذيبهم وإخفاء آخرين ول يتم العثور عىل أي أثر هلم
يذكر!!
سري ُة أسد احلوزة الصامدة
ُولمِد آية اهلل العظمى احلاج املريزا عيل الغروي التربيزي نجل
احلاج اسد اهلل زاده يف مدينة تربيز سنة ( 1349هم) ،وقد تل ّقى
السادسة يف مسقط رأسه ..ثم شدّ
ينية منذ ّ
سن ّ
العلوم الدّ ّ
السطوح
رحاله قاصد ًا مدينة قم املقدّ سة ح ّتى أهنى مرحلة ّ
كبار علائها األك ّفاء وفقهائها األعممالم ،إ ْذ
فيها عىل أيدي ّ
درس «فرائد األصول» عند الشيخ حممد جماهد التربيزي (ت
م  1380هم) ،و»املكاسب» عند السيد حسني الطباطبائي (ت
م  1393هم) ،و»كفاية األصول» عند آية اهلل احلاج السيد أمحد
اخلوانساري (ت م  1405هممم) ،ورشع يف حضور دروس
البحث اخلارج فيها وله من العمر ( 16عام ًا) ،ثم انتقل بعدها
مبارشة إىل مدينة عيل أمري املؤمنني (عليه السالم) ،وحر
هناك دروس جهابذهتا وأساطينها وأعالمها إىل جانب تصدّ يه
إللقاء الممدّ روس العليا وتدريس اخلممارج منذ سنة (1379
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هم) ،وقد بلغَ من مِجدّ ه واجتهاده يف الدراسة وطلب العلم أن
يدرس خارج الفقه واألصول وهو ال يزال يف
أصبح استاذ ًا ّ
سن الثالثني من عمرهّ ،
وظل يارس مسؤولية تدريس اخلارج
خترج عىل يديه العرشات من الفضالء
مدة أربعني عام ًا وقد ّ
والعلاء ،وكان من أساتذته األعالم( :آية اهلل الشيخ حسني
احليل النجفي ،واإلمام السيد أبو القاسم اخلوئي ،آية اهلل الشيخ
عباس عيل الشاهرودي ،آية اهلل املريزا حممد باقر الزنجاين).
وقد اعتمد (قدس رسه) يف دروسه عىل العبارات السلسة يف
إيصال املا ّدة إىل ّ
الطالب ،لذلك كان ينتفع بدرسه طالب احلوزة
تو ًا ،كا ينتفع منه السابقون ،وكان
الذي دخل البحث اخلارج ّ
علمي الفقه ُ
واألصول،
يدعو إىل التجديد يف طريقة تدريس َ
ح ّتى تثبت األفكار األساسية يف عقول ّ
الطالب بدون لبس
وتشويش.
املتخ ّلق بأخالق العرتة النبوية
كان الشهيد الغروي (أعىل اهلل مقامه الرشيف) يويل أمهية
يؤم املص ّلني يف
فائقة للتدريس والتأليف والتحقيق ،وكان ّ
املرقد الطاهر ألمري املؤمنني (عليه السالم) ثالث مرات

اُش ُتهر الشيخ الغروي انه
كان يقضي ( 20ساعة)
يومياً بين الدّ رس والمطالعة
وال ّتأليف وال ّتحقيق  ،وأما
ورعه فهو آية في الورع
والتقوى...

وعرف عنه التزامه بصالة الليل وزيارة عاشوراء بعد
يومي ًاُ ،
صالة الصبح ،وكان مداوم ًا عىل زيارة مرقد اإلمام احلسني
(عليه السالم) يف ليايل اجلمعة ،وهلذا كان يسافر أسبوعي ًا إىل
كربالء املقدسة ،كا ُعرف عنه حرصه عىل كيان احلوزة العلمية
العريقة التي يمتدُّ عمرها اىل أكثر من ألف عام ،وهلذا كان يبذل
قصارى جهده يف املحافظة عىل هذا الكيان العريق.
وأشتهر عن الشيخ الغروي انه كان يقيض ( 20ساعة) يومي ًا
بني الدّ رس واملطالعة وال ّتأليف وال ّتحقيق ، ،وأما ورعه فهو
آية يف الورع والتقوى.
املقرم (رضوان
ويقول عنه العالمة املحقق السيد عبد الرزاق ّ
حجة
اهلل تعاىل عليه)َ :
«الع َلم الفرد ،واملجتهد األوحممدّ ،
وبينته الالمعة ،املحقق املممريزا عىل الغروي
اهلل الواضحةّ ،
التربيزي».
رواد العلم بني مستوضح منه ما ل
وقال أيض ًا« :كان موئل ّ
يصل إليه فكره ،وبني من ينسخ ما مجعه من ثمرات بحوث
أساتذته».
وعرب عنه أستاذه اإلمام اخلوئي (تقدّ ست روحه الطاهرة)
ّ

بعبارات ال ّتجليل وال ّتقدير ما ُيغني عن شهادات الفطاحل
حيث قال عنه« :جناب الفاضل العالمة املحقق ركن اإلسالم
َ
ووصف
قرة عيني العزيز املريزا عيل التربيزي أدام اهلل فضله»،
ّ
ً
تقريراته له وصف املعجب هبا ،مبينا أهنا «يف غاية ّ
الضبط
واإلتقان وقد أعجبني أحاطته بدقائقها واستيعابه حلقائقها،
ببيان بليغ رائع واستقصاء مجيل نافع».
وكان للشيخ الغروي (رضوان اهلل تعاىل عليه) دور رئيس يف
احلفاظ عىل احلوزة بعد االنتفاضة الشعبانية وما جرى فيها من
تصفية للعلاء و تدمري للمدارس واملساجد واملكتبات ،وبعد
رحيل أستاذه اخلوئي (قدّ س رسه) تصدى للمرجعية وطبع
رسالته العملية باسم الفتاوى املستنبطة ،كا أصدر بعض
الفتاوى الشفهية لتأديب الذين خيرتقون احلوزة العلمية من
جواسيس النظام املقبور ،فقام األخري بسلسلة من اجلرائم
واالعتداءات عىل املراجع العظام يف النجف االرشف ،مثلا
حصل مع أستاذه اإلمام الشيخ مرتىض الربوجردي (ت –
 ،)1998وهي حادثة حصلت قبل شهرين فقط من استشهاد
الزكية).
شيخنا الغروي (تقدّ ست روحه
ّ
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حد يقة ا لك����تب

موسوعة الحدائق الندية
فيبيان المناجيات السجادية
ضمن اص��دارات مهرجان تراتيل سجادية في دورته الثانية اصدار (موسوعة الحدائق الندية
في بيان المناجيات السجادية) في ( )15مجلدا ..يتناول فيها المؤلف محمد جليل عباس
الحسناوي ما انفرد به اإلم��ام علي السجاد من انماط وصور خاصة لدعائه (عليه السالم)
جعلت ادعيته ذات قيمة فنية رفيعة اتقنت فيه ادوات الصياغة اللفظية وااليقاعية والصورية
والبنائية نفسها ،ومنها المنجيات الخمسة عشر التي شاء الله تعالى أن تكتب بحروف من
نور لتحفظ بعناية إلهية وتوجيه رباني ممثلة بالواقعية والترجمة اللفظية الحقيقية لما
يريده الباري عز وجل من االنسان في سيرهِ التكاملي.
قراءة :حسين النعمة

وتقع املوسوعة يف ( )15جملدا من القطع الوزيري وختتلف عدد
صفحات كل جملد ،وقد متت طباعة ( )1000نسخة منها يف دار
الكفيل للطباعة والنرش والتوزيع ،نرشته العتبة احلسينية املقدسة -
ادارة مهرجان تراتيل سجادية العاملي الثاين بتاريخ 1437 – 2015
هم.
ويتناول احلسناوي يف معجمية املوسوعة تسميته ثم يذهب يف منهجية
املوسوعة اىل مربر أنه ال يمكن ان يستويف املضامني العالية يف جملد
واحد بل ينبغي أن يفرد جملدا او اكثر لكل مناجاة منها ..وقد عالج
املفردات الممواردة فيها يف مخسة حممماور ..كان االول منها بيان عام
يلخص ما ورد يف املناجاة من املفاهيم الفكرية واملبادئ االخالقية
والقضايا االهلية واالحكام الرشعية حماوال رسم صورة واضحة املعال
ملراد اإلمام (عليه السالم) ومبتغاه.
فيا كان املحور الثاين يف املبادئ االخالقية وتم التطرق فيه إىل اجلوانب
املتعددة للمفهوم االخالقي الذي أتى اإلمام (عليه السالم) عىل ذكره
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ً
صدر حديثا
مضمنا اياه يف مناجياته الرشيفة ..وهنا يذكر فيه مجلة من
البحوث والدراسات التي خاضت هذا املجال.
وكان املحور الثالث يف اللغة حيث يتم فيها رشح املفردة
رشحا لغويا مستوفيا كل اجلوانب اللفظة واشتقاقاهتا وما
طرأ عليها من تطور داليل واالقوال املختلفة التي قيلت فيها
مع التأكيد عىل العالقة الوثيقة بني املفردة والقرآن الكريم
والسنة النبوية الرشيفة ،ويف املحور الرابع تناول االعراب
اي اعراب املفردات ثم اجلمل اعرابا تفصيليا اعتقادا منه
يف اسهامه يف بيان اوضح للمعاين املراد الكشف عنها عن
مواضع االلفاظ ضمن السياقات التعبريية.
اخر املحاور وخامسها كان عن الفوائد واستدرك فيه ما
فاته يف املحاور السابقة من النكات الرصفية والبالغية
واالخالقية ونحوها ،وفيه من التنوع اليشء الكثري ولعل
ابرزها ما فيه هو الفروق اللغوية التي تبني الكشف عن
طبيعة العالقات القائمة بني االلفاظ يف مستواها املعجمي
وقد رمز فيها آلراء القدماء واراء املحدثني واملعارصين.
وللكتاب خصائص سلسلها بنقاط ّبني فيها اهلدف من
الكتاب واشار اىل كونه االول يف بابه حيث ل يسبقه احد
من اصحاب االختصاص ان عالج املناجيات اخلمسة
عرش لإلمام (عليه الممسممالم) ،وكذلك دراسممة االلفاظ
الواردة يف املناجيات عىل مستويات تم من خالهلا البحث
يف اصل الكلمة وتطورها الداليل مع االشارة اىل الظواهر
اللغوية التي متيزت هبا لغتنا العربية وعممدت من روافد
قوهتا وديمومتها كالرتادف واالشتقاق واالشرتاك اللفظي
ونحوها.
كا عدَّ غزارة املعلومة اللغوية واالدبية وتنوع مصادرها مع
توخي الدقة يف استقائها من اخلصائص مبتعدا عن االلفاظ
الغريبة واملهجورة و النادرة والشاذة ..ايضا كانت سهولة
العبارة وسالستها وابتعاد مباحثها عن التعقيد اللفظي
واملعنوي الذي من شأنه أن يعيق الفهم السلس للفكرة من
اخلصائص التي اورها يف الكتاب ..اضافة اىل جتنب املباحث
اخلالفية يف املجال العقائدي والفقهي والفلسفي والتأكيد
عىل ما هو متفق عليه كخطوط عامة وقواسم مشرتكة.

الموقف السياسي
صدر العدد السابع واألربعون  -من جملة املوقف السيايس
الشهرية التي تصدر عن شعبة النرش لقسم اإلعممالم يف
العتبة احلسينية املقدسة ،وهي جملة تعنى باملوقف السيايس
للمرجعية الدينية العليا يف العراق والعال أمجع.
وتضمن العدد ( )47موضوعات منوعة إىل جانب توثيق
خطب اجلمعة لشهر مجادي األول 1441هم املوافق /3
كانون الثاين  2020/م ،إضافة إىل كتابات تنرش للمرة
األوىل عىل صفحاهتا باالعتاد عىل خطب اجلمعة يف
الصحن احلسيني الرشيف ،فض ً
ال ّ
عا يردها من الكتاب
واألكاديميني من مقاالت ودراسممات ّقيمة حول الفكر
العقائدي واملذهبي إىل جانب استطالعات وأراء ميدانية
وقراءات ثقافية معمقة حول ما تشري إليه املرجعية الدينية
العليا.
وترحب جملة «املوقف السيايس» بكتابات املثقفني من
األدبمماء والكتاب واإلعالميني واألكاديميني واملهتمني
الراغبني برفد املجلة بموضوعاهتم ،عممىل أن تكون
متخصصة باملرجعية الدينية العليا ،وبعيدة عن احلساسيات
الدينية والسياسية ،ألن هنج «املوقف السيايس» هيدف إىل
إبراز املخزون الثقايف للمرجعية الدينية العليا وعمقها
التارخيي عرب العصور املختلفة.
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إلى روح الشهيد مصطفى العذاري
شعر :أيوب يوسف

َ
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َ
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اجلس منتظر ًا
وقفت وكان
ملّ�ا
َ
ُ
حتى ُيع َّل َق فيك،
انتاب ُه ح ُل ُم
رآك بسم َة طفلٍ
بانتظا ِر ٍ
أب
عىل ُحميا ُه ٌ
يرتسم
شوق كان
ُ
رآك والد ًة من هوهلا
ُذ ِه َل ْت ملّ�ا رأتك
تبتسم
كنت
مد ًىل َ
ُ
احلي
يا أهيا ُّ
أرواح رفقتِه
يف
ِ
َ
ُّ
ِ
ذكراك
الرفاق عىل
كل
قد قدموا

ل��زي��ار ِت��ك ان��ت��ص��ارٌ ..والموت
من أجلك انتصا ٌر
حيدر عاشور

هيون عند زيارتك ،وأنا أرتدي الطهارة ثوب ًا يقيني املعايص ويطفئ ّ
سيدي ،كل يشء ْ
يف الكربياء ،والقي بكل أنانيتي
عند باب حرتك ،فلم يعد داخل نورك فن للكذب ،وال كتاب للمراوغة ،وال خدمة مِ
بعدد أقنعة .فزائرك كالطائر
حر ال تضيق به االرض او حتتويه ساء ،فقد باركه ضياءك يف مرايا الوجوه احرفا شاهدات وآيات وجه مؤمن خيط
بالبياض.
سيدي ،سأبحث عنك حيث أكون ،وأحيا منحنيا ملقدسك العظيم .أتبع الطريق الذي رسمه السيف عىل نحرك.
أقايض حلمي ،رجولتي من أجل اسمك ..فا وعاه الفهم ،ليست له حدود ،والقلب مسحور بنداء العقيدة ،منتزع من
الفرح ،مغرتب حتى عن نفسه ،خيطو نحو رضحيك خطوات العارفني ،العاشقني ،املؤمنني؛ أنك باب الرمحة وشفيع
زائريك .فلزيارتك انتصار واملوت من أجلك انتصار.
سيدي ،مرايا رضحيك جتمع زائريك ،تبني صورهم خالصة من  -نفاق املظهر ،والقول ،والفعل -بريقها جيعل كل
االقنعة تبدو واضحة يف احلركة والرؤيا ..املتمسك بالعروة الوثقى بحقيقته ،والكاذب بواقعه.
اجتاحت فؤادي لتوصل يل ذرة من حلظات الطف ،لتوصل يل دموع أهل بيتك
أي زيارة ملرقدك ،بنهار أو لليل
ْ
سيديُّ ،
اي زيارة ملرقدك تكون دموعي بحرارة الفاقدين ،اركض
بلون الدم ،لتوصل يل حرية جبل الصرب يف عظيم مصاهباُّ .
حافيا اىل جدثك اىل روحي التي صاحت باسمك :يا سيدي ،اآلن لو يكرب االل ،وحيمى ع ّ
يل اللظى ،اآلن لو أرادوا ان
يطفئ شمس عشقي لك ،وحياربوا كلات روحي فيك ..سأبقى صابرا موكلك أمري؛ ومنتظر ردك ألكون بأمانتك،
ُ
لييضء دمع حزين ،وتشع خدمتي رضا.
سيدي ،بتوبيخ عشقك ،ابرص نفيس كهال جيلس أسفل أقدام الزائرين ،يرتق ثوب الذنوب ،يتمتم :يا جنة الريح كل
سني عمري أحوم حول خافقك الفسيح ،وروحي تنتظر ،وقلبي جريح.
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يف االنتظار
ح�ضور ٌ
يف ن�ضغ ال�ضهقة!

طالب عبا�س الظاهر
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بحر األيام

فتقبل آثار نعليك الريح
ّ

ويتجمل باملرمحة
َّ

ويتجمل بالص مِ
رب
كي هيدأ
َّ

صوب جبني النهر

ويممتممطممهممر بممظمملممك أديمممم

فالصبح ال بد ٍ
آت  ..آت

ويرشق بالنور سوادها
متلمس ًا بأنامل رمحتك

اهدأ يا هذا الليل وال تقلق

األرض

واملوعد لناظره لقريب

ال ...ال تقلق

هنارات معتم ًة باحلقد

باتت أوحش من ليلٍ ينام
مفزوع ًا
بكوابيس الذبح املجاين!

يا صاح ال ُ
تك ملح ًا عىل
اجلرح

لذت إليك لكي تنقلب
ما ُ
ع َ
يل فرعون ًا
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فتزيد َ
لظاي زيت ًا!

بمممل بممقمموانممني مممزاجممهممم

موالنا

***

نسغ الشهقة!.

أو االسم

الصارمة!

مبته ً
ال من اجمملمِ سكينة
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فممالممكممون حتممرسممه خطوة

وممموالنمما حم ٌ
مارض اآلن يف
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شهداؤنا

الى روح الشهيد السعيد
(علي معيبد الكرعاوي) أبي صفاء
األسد األسمر ..عاشق المذهب والوطن
حيدر عا�ضور

بعدَ ْ
أن نفذ صبره واستباح االمريكان أسرار الوطن ،وهدد الباغين مقدسات البالد وشرف
أرضُ .زلزلت روحهُ زلزالها ،وصا َر السالح عرضه والقتال نديمه ،يعلمه مسرات البكاء على
عراق قد ضاع .سمع نداء غيمة الجهاد أطلق ْ
بروقه نحو االستشهاد ،وأقسم مع كتائب
حزب الحق ان ال يبقي -محتل -على وجه االرض ..باركته المقاومة ،وهو يعصف بالمحتل
عواصف ال لليل لها وال نهار فشاع أسمه وكتب في سجالت االرهاب وأعتقل على حين
صع َق غضبه في
غرة في سجون االمريكان ،وبصبره وقوة ايمانه خرج وأطلق من جديد ْ
معسكرات االحتالل ..أسد أسمر يسبح في ضفاف الموت غير خائف وال متردد ،رجل عبأته
الغيرة على الوطن بالضوء والرعود ،ليعطي للمجاهدين اليقين ويرسم في صوالته
القتالية وطنا حرا خاليا من المحتلين والخونة.
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ُ
ينهش راحممة األمريكيني والعمالء يف
كان وحش الكوابيس،

البالد .يدخل كشبح املوت يف كل مكان يستفيق عىل صولته تراب
العراق فتتحول كل ذرة منه إىل رصاصة جتندل عدو ،ونارها تنهش
حلم الذين جترؤا ان يسكنوا االرض باالغتصاب .مع كل هذا
العذاب كان اللصوص يبيعون العراق ،والنواصب باعوا دينهم

بدنياهم وهم يدعون الطهارة أو ادعاء العالقة باهلل فاستباحوا
القتل والغصب واحلرق والتهجري بفتاوى – البغدادي -فدخل

العراق ساعة البالء واللصوص الصغار خيدمون اللصوص
الكبار واقتسموا حفالت الدمار يف املوصل واالنبار وصالح

الدين وجزء من غرب بغداد ،وحني محى الوطيس وفاحت رائحة
(داعش) اإلرهاب نادت النجف بصوت كربالء حي عىل اجلهاد..

كممان االسمممد االسمممممر يقاتل يف كممل ركممن مممن اركمممان الممبممالد،
واستسلم لنداء النجف ،والتحق بركب الفتوى -السيستانية-
العظيمة ..فكانت أوىل مهامه كقائد لوقف غزو (داعش) جنوب
األنبار يف منطقة (ابو غريب) النقطة األكثر خطورة يف خمطط
عصابات(داعش) حيث حتدها من الغرب مناطق خان ضاري
وعامرية الفلوجة وصو ًال إىل مدينة الفلوجة ،وترتبط من الرشق
بأحياء العامرية واخلراء ،وحي اجلهاد وكلها أصبحت أحيا ًء
مغلقة ،بعد هتجري أهاليها (الشيعة) وهي ترشف عىل مطار بغداد
الممدويل وتصل امتداداهتا إىل هنر دجلة حيث املنطقة اخلراء.
كان بفراسته القيادية ،وحرصه عىل تأمني املنطقة ما جعله يدرس
خمططات املناطق االسرتاتيجية األكثر أمهية بالنسبة ملجموعته
وقوات احلشد الشعبي االخرى املنضوية حتت أمرته ،فاملنطقة متتد
عىل مساحات شاسعة يف األنبار من احلدود السورية واألردنية
والسعودية ،وصممو ًال إىل مناطق شال مدينة كربالء املقدسة،
وجنوب بممغممداد ،وشممال غممريب بابل ،وتضم مناطق طريبيل
وعكاشات والرطبة والنخيب ،يف أقىص غرب العراق ،وصو ًال إىل
اليوسفية واللطيفية واإلسكندرية وجرف الصخر واملسيب وسط

البالد ..فاملراقد املقدسة هدف اسرتاتيجي لم(داعش) لتعطيل
القدرات القتالية لقوات احلشد الشعبي والقوى االمنية واجليش.
ونجح االسد االسمر يف إيقاف زخم تقدم اإلرهاب الداعيش يف
عدد من اجلبهات ،جنوب الفلوجة بامتداد املناطق حوهلا ،وحقق
تقدم ًا اشممارت اليه مجيع قمموات احلشد ..حتى سمع ببطوالته

كان االسد االسمر يقاتل
في كل ركن من اركان
البالد ،واستسلم لنداء
النجف ،والتحق بركب
الفتوى -السيستانية-
العظيمة..
اجلميع وعرف بالقائد املح ّنك ،كا هو معروف يف مدينة الصدر
املؤمن املجاهد طيلة السنوات الثانية من عمر االحتالل ..صفات
حيملها يف الزهد والكرم والتواضع ومساعدة االخرين وتعليم
ابنيه (صفاء الدين ومرتىض) علوم العقيدة واملذهب وحثها عىل
اجلهاد والسري عىل خطى الشهادة .ل يقصد يف حياته طريق الباطل
وال جيامل صديق ًا او عدو ًا عىل حساب احلق .كل مشاريع حياته
تصب يف خدمة الفقراء حتى متكن من وضع فكرة انشاء مؤسسة
ملساعدة االيتام والفقراء .ووضع خطة حمكمة فيا اذا ل حيقق
هدف املؤسسة فوصيته ان حيققها من بعده االبناء واالصدقاء.
كان ينظر من نافذة استشهاده ويتكلم هبدوء وهو متيقن أن رحلته
االخرية قادمة ال حمال .فكل خطاه طرقات مفتوحة لالستشهاد.
كان يعرف ان جنوب الفلوجة خطر ومهم ،فجعلها مقربة لكل من

يرغب بالعبور .فكان يقول عنها :بوابة اجلحيم لكل (داعش) لئيم.
ويسميهم خرفان اخلالفة وغربان أل أمريكا وفئران النواصب.
بعد أن أجرت (داعش) استعراض ًا خميفا وخمفيا عن العيون مباح
يف قنوات التواصل االجتاعي وبعض الفضائيات الصفراء يف بلدة
أبو غريب ،ثم اختفوا متام ًا الحق ًا ول تظهر له نشاطات يف البلدة

ما جعل قوات احلشد الشعبي تزيد من واجباهتا واستطالعاهتا..
ٍ
قريب له ..ومن فوره
كان هو يف وقتها جمازا ليحر حفل زفاف

التحق باملجاهدين وبدأ ينفذ واجبات البحث واملدامهة يف عمق

اوكارهم ...ويف ذلك الصباح من يوم اجلمعة املصادف / 29
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كان يعرف ان جنوب الفلوجة
خطر ومهم ،فجعلها مقبرة
لكل من يرغب بالعبور .فكان
يقول عنها :بوابة الجحيم لكل
(داعش) لئيم..
اللهم صل عىل حممد وال حممد الطيبني الطاهرين ،وصيتي اىل

2014 / 8م املوافق  3ذو القعدة 1435هم ..امجعت يف الساء
كتل الغيوم الضخمة وكأهنا ترفعها كتل الدخان املتصاعدة
نتيجة انفجارات ال حرص هلا تنبؤ باستعداد (داعش) هلجوم يف
جنوب املنطقة الغربية ..فخطط البطل األسد األسمر(عيل معيبد
الكرعاوي) أبو صفاء خمطط ًا إلجهاض اهلجوم وكانت بالنسبة هلم
وللمجاهدين من كتائب حزب احلق مهمة خطرة جدا .فأخرتق
ببسالة صفوفه ،ونجح يف كرس شوكة اهلجوم املعدّ باملفخخات
واالحزمة الناسفة .وبممدأت املعركة وكان هو بوابتها االوىل.
واصبح بلمح البرص حتت قصف صوارخيهم وقنابل أحقادهم،

ودمه الطاهر كان ُمفعم باملروءات ،يتحمل هليب النريان وشظايا
املوت رشط ان ال يعرب –داعيش -حدود محايته .يقاتل يقول :ماذا
بئ لنا هذا النهار املبارك وهو ملبد بالغيوم والدخان والنار؟ .أي
ُخي ُ

روح منا ستكون قربان االنتصار .الدخان يغطي السواتر والقرى

والشوارع .املوت بدأ يدخل يف كل جسد من املجاهدين ،وخيرج
الروح منه بفرح عظيم .قرر مع األبطال ان يعرتضوا الدواعش
بأجسادهم .واستذكر مرشوعه اإلنساين إلنقاذ اليتامى والفقراء

من العوز ،اراد ان يتصل ليكمل وصيته ،ل يستطع لضخامة
املعركة فارسل عىل وجه الرسعة وصيته اىل ابنائه واصدقائه»
جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2022م

Ahra r W eekl y

46

فلذات كبدي واخواين املجاهدين السائرين يف درب عيل واحلسني
عليها السالم بالدفاع عن املذهب أهل بيت النبوة عليهم السالم
الممذي يمثل االسممالم االصيل الممذي جاء به النبي حممد (صىل
اهلل عليه واله) ..واوصيكم بإنجاز مرشوعي اخلاص باأليتام»
ولكن يف خضم املعركة كان الدواعش تبحث عن هذا االسد
اهلصور ومتكنت منه غدرا فنال الشهادة بعد ان حقق انتصارا
مبينا كتبته سجالت احلشد الشعبي يف االرض وسجالت املالئكة
الصاحلني يف الساء ..رحل  -أبو صفاء الدين -اىل علياء الكون
كنجم زاهر اضاء بنور دمه الطاهر فضاء الشهادة ،ومأل االرض
الطيبة بعبق عطره .فروحه بنقاء بياضها خرجت من جسد حمفوف
بدم الوالء االبيض للمذهب والوطن ،ومقامه بني الشهداء علم
لغة املوت بال خوف ،فكان رجال اليفا مع املوت ،نظيف ًا كأنه
العنرب ينزف من جسده .واحتضنه تراب الوطن بفخر واجالل.
ل ينقطع عمله فقد سار معه وباسمه كصدقة جارية اىل يوم
يبعثون ..وقام اصدقاؤه بافتتاح (مؤسسة الشهيد عيل معيبد
اإلنسانية) ،واإلرشاف عىل مسجد (أيب ذر الغفاري) يف مدينة
الصدر منطقة (أم الكرب الثانية) الذي نشط العمل به ليتحول

اىل حوزة لتلقي العلوم الدينية ومدرسة قرآنية ومكتبة عامة
ومركز ثممقممايف ..كممان االسممد االسمر قد بممدأ به واستمر هلذه
الساعة ..كل درس وصالة يكون ذكره والصالة عىل روحه،
فاأليتام الذين تربوا من خرياته هم رجممال الدين والوطن

مستمرون عىل هنجه وعقيدته دون توقف وبال كلل وال ملل،
فندى روحه ما يزال يبلل ارواحهم النقية  ...لروحه السالم.

والدة الح�����������������شد الشعبي
حــيــدر عــاشــور

الممموالدة ل تكن سهلة ،واالجمممواء السياسية ملتهبة
ومتضاربة ،وبرغم بعض الدماء ،وبرغم فحول السياسة
الذين يناضلون للبقاء بني اصابع اجلشع ،ومن ثقوب
الرصاعات الداخلية ،ومن شباك الرصاع بني دول كبرية
وتدخالهتا الرسية والعلنية ،ومن قسوة احلاملني باخلالفة
باسم (داعش) الذي مزق جزء ًا من شال وغرب البالد،
ُولمِد احلشد الشعبي ناصعا يف اعاليه باسا يف وهاده منترصا
يف ارضه كأنه ابتسامة العراقيني وبوابة العراق احلصينة.
ل يكن سهال االستجابة لفتوى املرجعية العليا واملدن
العراقية غارقة بالدماء ،وعال السياسة يتمخض يف كل
مكان عن احممزاب وقمموى جديدة وحيرس قوى اخرى
حتت مسميات االجنحة العسكرية لألحزاب والكتل
والتجمعات ،وأغلبها ملحقات اىل قوتني كبريتني،
اللذين يملئان االرايض العربية بالبوارج والطائرات،
وسط هذا العنف يف تدمري العراق ولد احلشد الشعبي

وبرغم كل هذا اخلضم كانت والدته بصوت واحد من
االب الروحي للعراق بشكل خاص وللعال بشكل عام.
من أجواء احلقد –الناصبي -الذي حرق وقتل وذبح
أهلنا ،وأراد أن يمس مقدساتنا ولد احلشد الشعبي
املقدس الكبري وهو خيوض حرب ًا طاحنة سقطت خالهلا
رؤوس وهانت دولة تعترب عظيمة يف ختطيطاهتا االجرامية
يف خلق رصاعات داخلية من كل جانب وجهة؛ رصاع
سياسيني -دامية ،وكالمية -رصاع سلطة ومال ،رصاع
طوائف ومذاهب وغريها من الرصاعات.
يف كل االحوال بقي احلشد الشعبي يف ضمري قادته وشعبه
ومريديه ،فمنذ والدته وانتصاراته عىل زمر اإلرهاب
(داعش) ..بقي القوة اجلبارة االهلية التي تفك أكرب العقد
بعد ان وحدهتا املرجعية الدينية العليا لتكون قوة واحدة
عراقية ضاربة ترعب األعداء.
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معارف ا�سالمية
����������االت
امل�����������ق�

شريعة الطواف ( )3 - 1
من فكر العالّمة آية الله الشيخ محمد صادق الكرباسي

َ
ُ
الط��واف :مص��در َ
ط��اف بالمكان وحول��ه إذا دار حوله ،وفي
يطوف ،بمعن��ى دار يدور ،تقول
طاف
الفقه هو الدوران حول الكعبة الش��ريفة بالش��كل الذي فرضه الله على عباده سبع مرات ،وقد
وردت المفردة في القرآن الكريم بالمعنى الشرعي أربع مرات ،اثنين منها بصيغة المجرد واثنين
َ
ط��اف ،حيث أمر الله تعالى فيها
منه��ا بصيغة المزيد ،فأما األول اس��م فاعل بصيغة الجمع من
نبيه إبراهيم(عليه السالم) في مقام تشريع الطواف والحج ،بقوله جل وعال بصيغة الجمع:
}وطهر بيتي للطائفني والقائمني والركع السجود{ [احلج:
 ،]26ومن ثم خيرب سبحانه وتعاىل عن ذلك بقوله} :وعهدنا
إىل إبراهيم وإساعيل أن طهرا بيتي للطائفني والعاكفني والركع
السجود{ [البقرة ،]125 :وأما اآليتان اللتان جاءتا عىل صيغة
املزيد فيه ومها يف مقام األمر والترشيع أيض ًا ،فتارة وردت بصيغة
املفرد كا يف قوله تعاىل} :فمن حج البيت أو اعتمر فال جناح عليه
يطوف هبا{ [البقرة ،]158 :وأخرى بصيغة اجلمع كا يف قوله
أن ّ
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جل شأنه} :وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق{ [احلج:
أن الكعبة هلا رمزية دينية حيث َّ
 ،]29وال خيفى َّ
إن اإلنسان بشكل
عام يريد شيئ ًا ملموس ًا عىل أرض الواقع يمثل تلك القدسية التي
يعتقد هبا ،وبالكعبة ُأ ِّمن َْت هذه الرمزية.
وبغض النظر عن
بغض النظر عن ترشيعه وكونه عبادة
ّ
الطواف ّ
معانيه اللغوية فإنه حركة تنبع من صميم اإلنسان بل من صميم
األحياء بأشكاهلا املختلفة وحيويتها املتنوعة ،إنه نابع من الشعور

حلب،
وربا قبل العقل ،إنه حالة عاطفية منبثقة من ا ُ
وهو تعبري عن احلُب سواء كان ملزيد االلتفاف حول
املعشوق واحلبيب أو للحفاظ عليه أو لكسب مِو ّده ،وأ ّي ًا
كان الغرض املبارش فإنه نابع عن ذلك احلُب ْ
وإن شئت
َس ِّم مِه االنجذاب املجبول مع خلقة املخلوقات ربا مجيعها
أو ُج ّلها ،فاملخلوقات مجيع ًا ربا تتحد يف مفهوم التقارب
إذا ُو مِجدَ بني أفرادها وبني نوعها انسجام ،وهذا هو املعنى
فسمها،
للحب أو الو ّد أو العاطفة أ ّي ًا شئت
احلقيقي ُ
ّ
واحلاجة إىل هذا النوع من التاسك أمر إهلي وضعه وسنّه
يف خملوقاته ،وإال النْفصلت األشياء بعضها عن اآلخر،
الذرة.
َو َملا ُوجدت حالة االنسجام كا هو مالحظ ذلك يف ّ
فاإلنسان عندما ُحيب اليشء حيوم حوله ،وإذا أح ّبه ووجد
حلب ْ
أن
املخاطر متجهة نحو حبيبه فإنه جيد من واجب ا ُ
حيوم حوله ليحافظ عليه ويدرأ عنه املخاطر ،واحلالة
الثالثة َّ
أن احلبيب إذا قاله وأراد كسب و ّده بدائيا أو
استمراري ًا أو مزيد ًا عىل ما فيه أو إعادة العالقة حا َم حوله،
وهذا ال خيتص باإلنسان بل بكل األحياء من املالئكة
واجلن ،وحتى احليوانات هي األخرى كذلك ،فاألب
حيوم حول َوك مِْره للحفاظ عىل فمِراخهَّ ،
والذكَر حيوم حول
ُأنثاه ليكسب و ّدها أو يظهره أو حيفظها من اآلخرين ،أما
ترى الدِّ َيكَة التي حتوم حول الدجاجة ،بل ربا خترج عن
إطار السن مِ
ْخ ّية فرتى الفراشة تدور حمول النور وحول
ِّ
النار أو غريمها ،بل َّ
إن اإلنسان إذا أعجبه البناء أو احليوان
طاف حوهلا ليتزود منها ،وهذا متام ًا ينطبق عىل
أو احلديقة َ
النباتات لينطلق إىل غريها مما يسمى باجلادات ،فاألشجار
الصغرية ُحتمى بالكبرية ،واملتسلقات تدور وتلتف حول
أغصان األشجار لتكتسب العطف واحلنان وتأخذ منها
طاقتها ونشاطها ،فهذه هي ُسنّة احلياة.
وحتى ال نبتعد كثري ًا َّ
فإن تاريخ الطواف يرشدنا إىل أنه
مِ
بدأ من حيث بدء الزمان من فكرة خ ْل َقة اإلنسان املتمثل
بآدم(عليه السالم) ،ومن حيث احلكمة انطلقت من
االستغاثة وااللتجاء إىل اخلالق الستعادة عطفه ورضاه،
والقصة بدأت من تساؤل املالئكة عن احلكمة من خلق
آدم وهم يعلمون مدى مساوئ هذا اخللق ،غري عارفني َّ
أن
مِ
قمة اإلنسانية
اخل ْل َقة ل تكن ألجل اخلليقة مجيعها بل ألجل ّ

وهم حممد وآله عليهم أفضل الصالة وأزكى السالم ،ومن
هنا فكان اقرتاحهم ْ
أن يكون من النوع املالئكي الذي ال
خيالف أوامره تعاىل وال ُيفسد يف األرض ،حيث ينقل
اهلل سبحانه وتعاىل حوار املالئكة معه بقوله جل وعال:
}وإذ قال ربك للمالئكة إين جاعل يف األرض خليفة
قالوا أجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن
نسبح بحمدك ونقدس لك قال إين أعلم ما ال تعلمون{
عرفهم عىل احلكمة من وراء ذلك
[البقرة ،]30 :وملا ّ
وع ّلمهم بأساء حممد وآله (عليهم السالم) وأهنم هم
املقصودون من أصل مِ
عز وجل} :وعلم
اخل ْل َقة ،يف قوله ّ
آدم األساء كلها ثم عرضهم عىل املالئكة فقال أنبئوين
بأساء هؤالء إن كنتم صادقني{ [البقرة ،]31 :عندها
علموا خطأ اقرتاحهم والذوا بالتوبة إليه سبحانه حيث
قالوا} :سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم
احلكيم{ [البقرة .]32 :وهنا يأت اإلمام الصادق(عليه
ليوضح الصورة للسائل عن مِحك مِ
ْمة الطواف
السالم)
ّ
وتارخيه خماطب ًا إياه« :ما سألني عن مسائلك أحد قط
قبلكَّ ،
إن اهلل عز وجل ّملا قال للمالئكةّ :إين جاعل يف
ضجت املالئكة من ذلك ،وقالوا :يا
األرض خليفة،
ّ
رب ْ
كنت البد جاع ً
ال يف األرض خليفة فاجعله منّا
إن َ
ممن يعمل يف خلقك بطاعتك ،فر ّد عليهم :إين أعلم ما ال
ٌ
تعلمون ،فظنّت املالئكة َّ
سخط من اهلل عليهم،
أن ذلك
فالذوا بالعرش يطوفون به ،فأمر اهلل تعاىل هلم ببيت من
مرمر سقفه ياقوتة محراء وأساطينه الزبرجد ،يدخله كل
يوم سبعون ألف ملك ،ال يدخلونه بعد ذلك إىل يوم
الوقت املعلوم[ »...علل الرشائع.]105/2 :
فالطواف جاء التجا ًء إىل رمز صاحب القرار وكسب و ّده
ور ّد االعتبار اليهم باالستغفار هلل الواحد القهار حبيب
قلوب املؤمنني وملجأ املوحدين ،وعليه فمنذ ذلك اليوم
أصبح العرش مطاف ًا حلملة العرش واملالئكة الكروب ِّيني،
الراح مطاف ًا لسائر
وأنشأ يف قباله يف الساء السابعة ُّ
املالئكة ،وتسهيال ملالئكة الساء الرابعة املختصة ُبأمور
الكرة األرضية أنشأ البيت املعمور ،و ّملا كانت األرض
أصبحت الكعبة مطاف ًا للمالئكة واجلن واإلنس ،عىل
تفصيل أوردناه يف رشيعة احلرم.
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نشأت في بيت النبوة واإلمامة وترعرعت في كنف أبيها..

مرقد السيدة رقية بنت اإلمام الحسن
في النجف األشرف وأنوار القداسة
تقرير :نمير شاكر  -تصوير :صالح السباح

ٍ
مدينة ذات حارضة علمية قديمة بشوارعها القديمة وأزقتها الضيقة
متتاز مدينة النجف الرشف كأية

املتالصقة التي تدل عىل اللفة واملحبة بني أبنائها والتصاق اهلها هبذه الرض الطيبة التي تضم مرقد

املوىل أمري املؤمنني (عليه السالم) ،ومن أهم وأبرز شوارع املدينة القديمة للنجف الرشف هو شارع
اخلورنق الذي يقع وسطها ،وفيه مزار شامخ للسيدة رقية بنت المام احلسن بن عل بن أيب طالب

(عليهم السالم) ،الذي يبعد عن مرقد أمري املؤمنني (عليه السالم) مسافة كيلومرت واحد ،حيث يتوافد

والترك.
اليه الزائرون من خمتلف املحافظات والدول من أجل الزيارة
ّ
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االمني اخلاص للمزار الرشيف السيد عبد العزيز عبد
املوسوي ،اطلعنا عىل معلومات قيمة عن صاحبة القرب
املبارك وما جرى عىل رضحيها من إعار عىل مدى
السنوات املاضية واحلالية.

اسمها الشريف:

السيدة الكريمة الطاهرة رقية بنت احلسن تنتمي ألسمى
ٍ
نسب ،فهي تنحدر من االصالب الشاخمة واالرحام
املطهرة من ال البيت (عليهم السالم) وانتخاب اسمها
يرمز اىل معاين الكال ,اذ انه يعني (صعد وارتقى) ,ومها
يكن فأن اسمها الرشيف قد ورد يف ابناء احلسن املجتبى
(عليه السالم) ,اذ ذكر الشيخ املفيد اساء اوالد االمام
احلسن (عليه السالم) وقد ذكر ايضا كل من االربيل يف

(كشف الغمة) وابن حاتم الشامي املشغري يف (الدر
النظيم) والعالمة احليل يف (املساجد) وابن الصباغ
املالكي يف (الفصول املهمة) ,هكذا نشاهد ان املصادر
التارخيية وكتب االنساب تعرضت لذكر اسم رقية بنت
االمام احلسن (عليه السالم) يف مجلة اوالده (عليهم
السالم).
اما امها فهي السيدة الفاضلة الكريمة عاصمة بنت
هند بن ايب هالة بنت خويلد اخت السيدة خدجية بنت
خويلد ام املؤمنني وزوجة سيد املرسلني حممد (صىل اهلل
عليه واله) ،وجاء يف (تذكرة اخلواص) عن (الطبقات
الكربى) ان امها ام ولد تدعى صافية ،كانت من
سيدات املسلمني عفة وطهارة وفضالً.
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نشأتها

نشأت السيدة رقية يف بيت النبوة واالمامة ،ذلك البيت
الذي اعز اهلل به املسلمني ،وقد ترعرعت يف كنف ابيها
املجتبى ،وأفاض عليها اشعة من روحه العظيمة وقد توىل
بذاته تربيتها ورباها عىل االيان اخلالص باهلل تعاىل ،مما
يرتبط به هذا اللون من الرتبية املطعم باحلب والتكريم له
اثره البالغ يف التكوين النفيس وازدهار الشخصية حسبا
قرره علاء الرتبية والنفس.

والدتها ووفاتها

ولدت السيدة رقية يف املدينة املنورة وكسائر اكثر اوالد
االئمة (عليهم السالم) ،ول يذكر املؤرخون تارخيا دقيقا
لعام والدهتا ولكن يمكن تقدير ذلك بشكل امجايل بأهنا
ولدت يف النصف االول من القرن االول اهلجري ،حيث
إن أباها اإلمام احلسن (عليه السالم) استشهد سنة ()50
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للهجرة ،فكتب التاريخ واالنساب امهلت ذكر سنة وفاة
السيدة رقية (عليها السالم) وحمل دفنها ،لكن الشيعة من
خالل مودهتم ألهل البيت (عليهم السالم) قد تعاهدوا
والتزموا زيارهتا وال يوجد دليل تارخيي ينفي صحة قرب
بنات احلسن او قرب السيدة رقية بنت االمام احلسن (عليهم
السالم).

زواجها

ذكر علاء االنساب ان السيدة رقية بنت االمام احلسن
(عليه السالم) قد تزوجت من عبيد اهلل بن العباس بن
عيل (عليهم السالم) فقد قال أبو نارص البخاري يف (رس
السلسلة العلوية) ان عبيد اهلل قد تزوج من ثالث عقائل
كرا ٍم (رقية بنت احلسن بن عيل ،وبنت معبد بن عبد اهلل بن
عبد املطلب ،وبنت املسور بن خمرمة الزبريي).

بناء المرقد الشريف ومراحل تطوره
العمراني

ذكر املؤرخ املحقق السيد أمحد النارصي النجفي ان بناء
املرقد يعود حسب علمه اىل العهد العثاين االخري وبعد
العهد امللكي ثم اجلمهوري ،حيث كان مرقد السيدة
رقية (عليها السالم) عبارة عن غرفة صغرية بمساحة
صغرية مبنية من الطابوق القديم مسقفة بم(الشيلان)
داخلها قرب مغطى بصندوق من اخلشب الصاج ،ثم
تطورت عاراته ُفأنشأت عليه عدة عارات ،حيث قام
بتعمري املرقد السيد رضا النجار (رمحه اهلل) عىل نفقته
اخلاصة حيث وسعه واعاد بناءه بالعارة اجلديدة ووضع
له صندوق ًا من اخلشب الصاج ويعتيل املرقد قبة مكسية
بالكايش الكربالئي االزرق مؤطرة بحزام من آيات الذكر
الكريم ،وتقدم املتربع عاد بن السيد كاظم بن السيد
برهان املوسوي عام (2004م) بطلب بناء املرقد الرشيف

اىل رئاسة ديوان الوقف الشيعي ،حيث متت املوافقة وتم
اضافة مساحة جديدة اىل املرقد ليصبح املرقد بمساحة
( )594مرت ًا مربع ًا ،ورشع العمل به سنة (2005م) بطراز
هنديس مجيل جيمع بني القديم واحلديث.

كرامات وخدمات

يتوافد الزوار للمزار للمرقد الرشيف باعتباره يعود
إلحدى بنات االمام احلسن (عليهم السالم) وهناك
منزلة خاصة يف نفوس الشيعة الئمة اهل البيت (عليهم
السالم) لذلك املزار يقدم خدمات كثري منها يف املناسبات
الدينية خالل وفيات االئمة االطهار ومناسبات والداهتم
العظيمة ،إذ تقام جمالس التعزية يف املرقد الرشيف وبعضها
تستمر لثالثة ايام او يوم واحد ويف حمرم احلرام يشهد املزار
الرشيف إقامة فعاليات عزائية خاصة وتقديم خدمات
للزائرين عىل مدى ( )50يوم ًا.
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منشأ الحق والتأثر والتعريف

بين علماء المسلمين والغرب
بقلم :افتخار الصفار

أن منشأ احلق عند املسلمني والغرب يعود اىل تعريف
كل منها له ،فعلاء الرشيعة االسالمية ل يعطوا تعريف ًا

يقرر به الرشع سلطة أو تكليفا واعترب التعريف االخري
جيد ألنه شامال ألنواع احلقوق الدينية( ،وهو ما ذكره

وهو ما ذهب إليه (القايض رافد محيد فرج) يف (رسالة
احلقوق لإلمام زين العابدين (عليه السالم) واالعالن
ّ
ولعل علاء
العاملي حلقوق االنسان «دراسة مقارنة»)،
الرشيعة االسالمية رأوا أن فكرة احلق معروفة فال
حتتاج اىل تعريف ،حيث ال يوجد يف كتب الفقه كتاب
خمصص يبحث يف موضوع احلقوق بشكل موسع او
جممل اال كتابا موسعا هو االسمى( :رسالة احلقوق
لإلمام زين العابدين (عليه السالم)) الذي اشتمل
عىل كافة احلقوق الفردية والعامة الواردة رصاحة أو
ضمنا يف القرآن والسنة ،وهو اول كتاب واول بحث
اسالمي يعالج موضوع احلقوق يف االسالم.
وقد حاول بعض الفقهاء والباحثني املعارصين إعطاء

أممما احلقوق عند علاء الغرب وممما ورد عنهم من
تعريفات للحق أشممماروا اىل ان احلممق سممواء أكممان
مصلحة أو ميزة أو قدرة اراديممة أنا هو أمر يمنحه
القانون أو حيميه ،وهذا يعني أن مرجع احلق لدهيم
بحسب نظرياهتم هو القانون ،فالذي قال ان القانون
يمنحه رمى اىل أن اجلاعة البرشية هي التي تنشأه
وتقره ،والذي قال أن القانون حيميه رمى ان الطبيعة
تسن القانون
هي مصدره وان عىل اجلاعة البرشية ان َّ
لتحمي هذا احلق ،كونه موجودا قبل وجود اجلاعة..
ومن خالل مقارنة التعريفات التي اعطاها الفقهاء
املسلمون للحق بالتعريفات التي اعطاها فقهاء القانون
الغربيون ندرك تأثر الفقهاء املسلمون احلداثويون اىل

احلق هو احلكم الثابت رشعا واحلق مصلحة مستحقة
رشعمما( ،بمعنى الغاية املقصودة من احلق ال بذاته
وحقيقته) ،واحلق مصلحة ثابتة للفرد او املجتمع او
هلا معا يقررها احلاكم الرشعي ،واحلق هو اختصاص

الرشيعة) أن مصدر احلق هو (اهلل) عز وجل ،فيا ركز
الطرف االخر عىل اعتبار ان القانون هو إما مصدر
احلق أو حامي احلق مع بيان ان الذين اعتربوا القانون
هو حامي احلق انا ارادوا االشارة اىل ان مصدر احلق

كامال شامال للحقوق ،واذا ما ورد بعض التعاريف
له فإنا ترد قارصة عن حتديده حتديدا شامال كامال،

تعريف اسالمي للحق يأخذ بعني االعتبار املفاهيم
االسالمية ذات العالقة باحلق ،وهي ختتلف اىل حد
ما عن املفاهيم الغربية كمفهوم نشأة احلق ،فبني ان

يقرر به الرشع سلطة يشء او اقتضاء اداء من اخر
وبني أن احلق هو اختصاص
حتقيقا ملصلحة معينةّ ،
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حممد طموم حممد يف احلق يف الرشيعة االسالمية طباعة
دار السالم للطباعة والرتمجة ص .)131

حد كبري بالفهم الغريب للحق باعتباره مصلحة او
وسيلة حلاية املصلحة ،غري اهنم اختلفوا معهم يف ايراد
االشارة اىل مصدر احلق ..حيث يرى املسلمون (علاء

هو الطبيعة وهذا يعني أهنم يرون مصدره خارج دائرة
االنسان وعقله البرشي وسلطته عىل هذا الكون.

انفالت األبناء

بين األسرة والمجتمع

كانت وال زالت مفردة «األرسة» هي املؤرش األوحد حول
تلك املؤسسة املقدسة التي متارس دورا جبارا يف املجتمع
فهي نواته االوىل والركيزة األساسية يف تنشئة جيل حيمل
هويتها ومكنوناهتا  ،فاملسؤولية امللقاة عىل كاهلها ليست
بالسهلة وال يمكن االستهانة واالستخفاف هبا.
مع كل هذه األمهية التي ال يمكن إغفاهلا ال بد لنا من ان
نذكر الرصاعات واحلروب التي ُتقام ضد هذه املؤسسة
ٍ
والرقص عىل أطالهلا ليصبح
وحرب مقصودة لتفكيكها ّ
التحكم بأفرادها سهال ،وأول هذه احلروب هي احلرب
ٍ
وبصورة
اإللكرتونية التي اجتاحت عاملنا وعال أطفالنا
ٍ
ومشوقة ،أومهتهم بدورها البديل عن األهل
ممتعة
ّ
وحرضتهم عىل االنفالت من ثنايا وأحضان األرسة
ّ
طيعة لنواياهم
أدوات
منهم
لتصنع
ومتابعتها
وحناهنا
ّ
اخلفية ،وترتّب عليها بعض السلوكيات غري املرغوبة
وا ُملكتسبة،
فهل هي أزمة أرسية فقط ،أم أهنا تراكات وترسبات
جمتمعية تتأثر بعوامل احلممروب والتأرجح االقتصادي
وفقدان اهلوية؟..
مشكلة كبرية تواجهها األرسة بضياع ابنائها ،وتقول ان
املجتمع هو السبب ،وبكل تأكيد فهي مشكلة املجتمع
ايضا بضياع وانحراف ابنائه ،كل اجلهات تتقاذف فيا
بينها كرة املسؤولية ،كل جهة ترمي بالالئمة عىل األخرى
والنتيجة هي:
تنمر ..وعقوق
إدمان ..ورسقة
انحالل اخالقي
عوائل تشكو األمرين من سلوكيات ابنائهم اخلاطئة ال
متتلك اي وسيلة جلذهبم للطريق الصحيح فهم يرون ان
زمام االمور قد خرج من ايدهيم ،واوالدهم أمام اعينهم
ينجرفون نحو هاوية االنحطاط االخالقي يرمقوهنم بعني
االسى والشفقة لفلذة أكبادهم  ،وبقلب ملؤه احلرسة عىل
سنوات افنوها برتبيتهمٌّ ،أم سهرت الليايل وقضت االيام
بخدمتهم وتقديم كل ما لدهيا لرتبيتهم ،وأب كادح
لتوفري لقمة احلالل هلم ،لكن النتيجة كانت صدمة هلم،

بقلم  /حنان الزيرجاوي

ما االسباب التي جعلتهم هكذا واين يقع التقصري؟!
كيف نضع لكل جهة مسؤوليتها التي تقوم هبا ,أين يكمن
اخلطأ؟
ال نقول ان مجيع االباء واالمهات كانوا مقرصين برتبية
اوالدهممم لكن الكثريين ل يطبقوا الرتبية العملية ول
يكونوا قممدوة حسنة ألبنائهم بل كانوا بالعكس من
ذلممك! ،وعممدم أخذهم بمنهج تربوي سليم ،والقيام
بأدوارهم يف املتابعة واملراقبة ,ل يتم هتيئة املناخ األرسي
املالئم.
ومن جهة ثانية ازدواجية املعايري لدى املجتمع ,انفتاح
غري مسوغ حتت عنوان احلرية والديمقراطية ,والعوملة
وبرامج التواصل االجتاعي بدون أي ضوابط او رادع,
مسؤولية مشرتكة بني األرسة واملجتمع ومؤسسات
الرتبية والتعليم نتيجتها انفالت األبناء وضياعهم اذا ل
يتم االلتفات لتلك املشكلة والتعاون بني مجيع املؤسسات
ذات الصلة فيا بينها ,لكي نحمي أوالدنمما من الضياع
ونضعهم عىل جادة الطريق الصحيحة فهم مسؤوليتنا.
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شجاعة اإلمام الحسين

ُعمم مِرف اإلمممام احلسني (عليه الممسممالم) بالشجاعة والبطولة
والبسالة كأبيه أمري املؤمنني (عليه السالم) الذي كان مرب
حري اإلمام
املثل يف الشجاعة والفروسية واإلقدام والبطولة .وقد ّ
احلسني (عليه السالم) يف يوم عاشوراء األلباب ،وأذهل العقول
بشجاعته وصالبته وثباته ،وقد أظهر من الشجاعة واإلقدام ما
يعجز عنه الفرسان واألبطال .يقول محيد بن مسلمَ « :ف َو َّ
اهللمِ ما
يت َمكثور ًا [َ ]1ق ُّطَ ،قد ُقتمِ َل ُولدُ ُهُ ،
وأهل َبيتمِ مِه وأصحا ُب ُه ،أر َب َط
َر َأ ُ
الر ّجا َل ُة َلت َُشدُّ
َجأش ًا وال أمىض َجنان ًا مِمن ُه (عليه السالم) ،إن كا َن مِت َّ
وشالمِ مِه مِ
َنك مِش ُف َعن َيمينمِ مِه مِ
َع َل مِيه َف َي ُشدُّ َع َليها بمِ َس مِيف مِهَ ،فت َ
انك َ
شاف
فيها ِّ
ئب»[ .]2وقال ابن أيب احلديد« :و َمن مِم ُ
ثل
املمِعزى إذا َشدَّ َ
الذ ُ
ُ
وم َّ
بن َع مِ ٍّ
احل َس مِ
ني مِ
الط ِّف :ما َر َأينا َمكثور ًا
يل (عليه السالم) ،قالوا َي َ
مِ
كان َكال َّل مِ
أشج َع مِمن ُهَ ،
يث
إخوتمِ مِه
وأهل مِه وأنصا مِر مِه َ
َقد اف مِر َد مِمن َ
ا ُمل َح َّر مِب[َ ،]3حي مِط ُم ال ُف َ
فس ُه
رسان َحط ًا ،وما َظ ُّن َك بمِ َر ُجلٍ أ َبت َن ُ
الدَّ نمِ َّي َة وأن ُي مِ
وإخو ُت ُه و َبنو
عط َي بمِ َي مِد مِهَ ،فقا َت َل َح ّتى ُقتمِ َل ُه َو و َبنو ُه
َ
مان َ ُهلمَ ،وال َّتوثمِ َق مِة بمِ َ
ذل َ
األ مِ
األ مِ
َع ِّم مِه َبعدَ َب مِ
وه َو ا َّلذي
يان ا ُمل َغ َّل َظ مِةُ ،
لع َر مِب ا مِ
إلبا َء»[.]4
َس َّن لمِ َ
جاع ُة ُ
احل َس مِ
ني (عليه السالم) ُي َ
ر ُب مِ َهبا
الغمةَ :ش َ
ويف كشف ّ
أعجزَ َ
األ مِ
وص ُرب ُه يف َم مِأق مِط َ
احل مِ
االو َل ،و َثبا ُت ُه
املَ َث ُلَ ،
رب َ
واخ َر َو َ
بات َ
ضاق املَ ُ
إذا ُد مِع َيت َن مِوإقدام ُه إذا َ
إقدام
جال
اجل َبلمِ ،
زالَ -ث ُ
ُ
ُ
َ
قام ُه يف ُمقا َب َل مِة هؤُ مِ
قام َجدِّ مِه (صىل
الء ال َف َج َر مِة عا َد َل ُم َ
وم ُ
األ َجلمِ ُ ،
اهلل عليه وآله) بمِ َبد ٍر َفاع َتدَ َل.
وه َو َكال َّل مِ
يث ا ُمل َ
غض مِب،
ويف مطالب السؤولَ « :ف َلم َيزَ ل ُيقاتمِ ُلُ ...
حل َق ُه بمِ َ
أح ٍد مِم ُنهم ّإال َن َف َح ُه بمِ َس مِيف مِه َف َأ َ
مِ
ضيض،
احل
ال َحي مِم ُل َعىل َ
فس مِه مِ
وك َر مِم َن مِ
شاهد ًا مِ
جاعتمِ مِه َ
َف َيكفي ذلمِ َك يف َحت مِ
صادق ًاَ ،فال
قيق َش َ
ياد مِيف االستمِ مِ
حاج َة َم َع ُه َإىل مِ
ازد ٍ
الُ :
شهاد» .ويضيف قائ ً
«احل َسنيُ
َ
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جاعتمِ مِه ،وال َ مِ
(عليه السالم) ثابمِ ٌت ال َ مِ
زيم ُة
خت ُّف َحصا ُة َش َ
خت ُّف َع َ
بال ،و َقل ُب ُه ال َي َ
جل مِ
عرت مِك أرسى مِم َن ا مِ
َشها َمتمِ مِه ،و َقدَ ُم ُه مِيف ا ُمل َ َ
ضط مِر ُب
ول مِ
ابن مِز ٍ
الر مِ
الق مِ
مِ َهل مِ
وم ُه مِمن ُمجو مِع مِ
ياد
جال ،و َقد َقت ََل َق ُ
تال وال لمِ َقتلمِ ِّ
احل مِم َّي مِة مِ
وأذاقوهم مِم َن َ
اهلاش مِم َّي مِة َر َهق ًا َ
وكل ًا يقول السيد
مج ًا،
ُ
َمجع ًا َ ّ
حمسن األمممني (رمحممه اهلل)« :أممما شجاعته فقد أنست شجاعة
الشجعان ،وبطولة األبطال ،وفروسية الفرسان من مىض ومن
سيأت إىل يوم القيامة ،فهو الذي دعا الناس إىل املبارزة فلم يزل
يقتل كل من برز إليه حتى قتل مقتلة عظيمة».
ومن شجاعته وصالبته وصربه وثباته كان األعداء يتعجبون من
اإلمام احلسني (عليه السالم) ،وأنه كيف ال يبايل باملوت!
السالم):وكان ُ
َ
احل َسنيُ (عليه السالم)
يقول اإلمام السجاد (عليه
و َب ُ
عض َمن َم َع ُه مِمن َخصائمِ مِص مِهُ ،ت مِ
وهتدَ ُأ َجوا مِر ُح ُهم
ألواهنم َ
رش ُق ُ ُ
انظروا ،ال ُيبايل بمِاملَ مِ
فوس ُهمَ ،ف َ
و َت ُ
عضُ :
عض ُهم لمِ َب ٍ
قال َب ُ
وت.
سك ُن ُن ُ
وهذا يؤكد عىل أن اإلمام احلسني (عليه السالم) كان يف يوم
الطف ثابت اجلنان ،رابط اجلأش ،قوي الشكيمة ،مقدام ًا يف
الوغى ،بطل صنديد يف النزال ،شجاع يف احلرب ،قوي البأس،
أقر بشجاعته وبسالته النادرة
ال يبايل باملوت وال هيابه ،حتى ّ
القريب والبعيد ،والصديق والعدو ،وقد أصبح حمل إعجاب
وفخر لكل األجيال واألحرار يف العال طول التاريخ.
املصادر
[( ]1النهاية:ج 4ص )153
[]2اإلرشممماد :ج  2ص ،111إعمممالم المممورى:ج1ص ،468
روضة الواعظني :ص 208
[( ]3تاج العروس :ج  1ص .412
[ ]4رشح هنج البالغة البن أيب احلديد :ج  15ص .274

أقوال مأثورة

عن اإلمام الحسين
• يف السالم وثواب السالم

َ
تسع
لسالم
سبعون حسنَةٌ ،
قال احلسني عليه السالم :لمِ ّ
مِ
لراد.
وس ّتون للمبتدي ،وواحد ٌة لمِ ّ
• يف ال ُبخل بالسالم

بالسالم.
قال احلسني عليه السالم :البخيل َمن َب مِخل ّ

السالم قبل الكالم
• يف ّ

قال رجل للحسني عليه السالم ابتدا ًء :كيف أنت عافاك
«السالم قبل الكالم
اهلل؟ فقال احلسني عليه السالم لهّ :
ٍ
ثم قال عليه السالم« :ال تأذنوا ألحد ح ّتى
عافاك اهللّ .
ُيس ّلم.

• يف السالم عىل العايص

ابن ُ
عن عيل بن احلسني ،عن أبيه عليها السالمّ :
الك ّوا
إن َ
سأل علي ًا بن أيب طالب عليه السالم فقال :يا أمري املؤمنني،
تس ّلم عىل مذنب هذه األ ّمة؟ فقال عليه السالم« :يراه اهلل
ال ،وال تراه للسالم عليه أه ً
عز وجل للتوحيد أه ً
ال».
ّ
والصدق
• يف الكذب ّ

دق مِع ٌّز ،مِ
«الص ُ
ذب عجزٌ ،
والك ُ
قال احلسني عليه السالمِّ :
والع ُ
واملعونة َص ٌ
موار َق ٌ
ٌ
ُ
أمانة ،وا مِ
مل
رابة،
والرس
داقةَ ،
جلم ُ
مِ ُّ
واخل ْل ُق َ
َجتر َب ٌةُ ،
مت َز ْي ٌنُّ ،
فقر،
والص ُ
احل َس ُن مِعباد ٌةَّ ،
والش ُّح ٌ
والر ُ
فق ُل ٌّب».
والس ُ
خاء مِغنًىِّ ،
َّ

قصة في اثر كرم
اإلمام الحسين
من مزايا اإلمام احلسني (عليه السالم) اجلود والسخاء،
فقد كان املالذ للفقراء واملحرومني ،وامللجأ ملن جارت
عليه األيممام ،وكممان ُي مِثلج قلوب الوافدين إليه مِهبمِ َباتمِه
وع َطا َياه .ويقول املؤرخون :كان (عليه السالم) حيمل يف
َ
ً
ً
ُد َجى الليل السهم اجلراب ،يملؤه طعاما ونقودا إىل منازل
األرامل واليتامى واملساكني ،حتى َأ َّثر ذلك يف َظه مِره ،وكان
ُحي َمل إليه املتاع الكثري فال يقوم حتى َهي ُب َع َّامتَه .وقد شاع
كرمه فيه حتى قام العامة واخلاصة حيدثون جلساءهم با
يفعله (عليه السالم) .فكان يبدأ بكرمه بأيتام من استشهد
مع االمام عيل بن ايب طالب(عليه السالم) بمِ مِص ِّفني ،فإن ل
اجلزور ،وسقى به اللبن .روى أنس
حر ُ
يبق يشء عنده َن َ
قممال :كنت عند احلسني (عليه السالم) فدخلت عليه
جارية بيدها طاقة َرحيانة َف َح َّي ُته هبا ،فقال (عليه السالم)
هلا :مِ
أنت ُح َّرة لمِوجه اهلل تعاىلَ .ف ُب مِهر أنس وانرصف وهو
ُك بمِ َطا َقة َر ٍ
ارية جتيئ َ
يقولَ :ج ٌ
حيان َفتَعتمِقها؟ .فأجابه اإلمام
هكذا َّأد َبنا ُ
(عليه السالم)َ :
(وإمِ َذا ُح ِّي ْي ُت ْم
اهلل ،قال تعاىلَ :
أحس َن منها
بمِت مَِح َّي ٍة َف َح ُّيوا بمِ َأ ْح َس َن مِم ْن َها َأ ْو ُر ُّد َ
وها) وكان َ
مِع ُتق َها .وهبذا السخاء واخللق الرفيع َم َلك (عليه السالم)
وهاموا بمِ ُح ِّبه َو مِوالئمِه (عليه السالم).
قلوب املسلمنيَ ،

كرامات والدة االمام الحسين

روى احلمويني يف فرائد السمطني :بسنده عن ابن عباس ,قال :سمعت النبي ( صىل اهلل عليه واله ) يقول :ان هلل تبارك وتعاىل
ملكا يقال له دردائيل ,فسلب اهلل اجنحته ،فلا ولد احلسني( عليه السالم ) وكان مولده عشيتة اخلميس ليلة اجلمعة.
اوحى اهلل تعاىل اىل مالك خازن النار :ان امخد النريان عن اهلها ؛ لكرامة مولود ُولمِد ملحمد ( صىل اهلل عليه واله ) يف دار الدنيا.
واوحى اهلل تعاىل اىل رضوان خازن اجلنان :ان زخرف اجلنان وطيبها؛ لكرامة مولود ُولمِدَ ملحمد (صىل اهلل عليه واله) يف دار
الدنيا.
واوحى اهلل تعاىل اىل املالئكة :ان قوموا صفوفا بالتسبيح والتحميد والتكبري ؛ لكرامة مولود ُولمِد ملحمد صىل اهلل عليه واله) يف
دار الدنيا.
واوحى اهلل تعاىل اىل جرائيل (عليه السالم) :ان اهبط اىل نبيي حممد ( صىل اهلل عليه واله) يف الف قبيل من املالئكة ان هينئوا
حممدا (صىل اهلل عليه واله) بمولوده واخربه اين قد سميته احلسني (عليه السالم) فهنئه وعزه.
57

جملة االحرار اال�سبوعية
A hrar We e kly

ل�سنة  2022م

قالوا..

من تراث أئمة الهدى
عممن اإلمممممام الممصممادق عن
أبيه عن جده زين العابدين
(عليهم السالم) أن برش بن
غالب األسدي سأل احلسني
(عليه السالم) حني صادفه
يف طريقه إىل كربالء فقال
(يا بن رسول اهلل أخربين عن

قول اهلل تعاىلَ } :ي ْو َم َندْ ُعو
مماس بمِإمِ َم مِ
ُكم َّ
مل ُأ َن ٍ
ام مِه ْم{..
فقال له (عليه السالم):
«نعم يا أخا بني أسد مها إمامان ،إمام دعا إىل هدى فأجابوه إليه،
وإمام دعا إىل ضاللة فأجابوه إليها هؤالء يف اجلنة وهؤالء يف النار
يق مِيف ْ َ
الس مِع مِ
اجل َّن مِة َو َف مِر ٌ
وهو قوله تعاىلَ } :ف مِر ٌ
ري{.
يق مِيف َّ
(ميزان احلكمة-ج-5ص.)14

الحق

كريستوفر توماس
الباحث في تقارب األديان

من المممروري جممد ًا للناس االقتداء
بمماإلمممام احلسني والممتممعم ّمرف أكثر عىل
منهجه وبممث هممذا املنهج اىل العال
أمجع ،ألن اإلمام احلسني ليس للشيعة
فقط وإنمما هو مثال وأنممممموذج جلميع
البرشية...

والباطل

من كالم أمري املؤمنني عيل (عليه السالم) يف
النهي عن سمماع الغيبة ويف الفرق بني احلقّ
والباطل قوله:
اسَ ،م ْن َع َر َف مِم ْن َأ مِخ مِ
يه َوثمِي َق َة مِدين َو َسدَ ا َد
َأ ُّ َهيا ال َّن ُ
ال َي ْس َم َع َّن مِف مِ
مل الم ِّمر َجم مِ
َط مِريقَ ،ف َ
يه َأ َقمما مِويم َ
مالَ ،أ َما
حي ُ
الس َه ُامَ ،و َ مِ
يك
الر مِاميَ ،و ُ ْخت مِط ُ
يء ِّ
إمِ َّن ُه َقدْ َي ْر مِمي َّ
ورَ ،و ُ
ال ُمَ ،و َب مِ
ا ْل َك َ
يع َو َش مِهيدٌ .
اهلل َس مِم ٌ
اط ُل ذلمِ َك َي ْب ُ
َ
احلقِّ َوا ْل َب مِ
ني ْ َ
اطلمِ إمِ َّ
س َب ْ َ
ال َأ ْر َب ُع َأ َصابمِ َع.
أ َما إمِ َّن ُه َل ْي َ
فسئل(عليه السالم) عن معنى قوله هذا ،فجمع
ثم قال :ا ْل َب مِ
اط ُل
أصابعه ووضعها بني أذنه وعينه ّ
ول َس مِم ْع ُتَ ،و ْ َ
احل ُّق َأ ْن َت ُق َ
َأ ْن َت ُق َ
ول َر َأ ْي ُت.
( هنج البالغة ص )305

صورة وتعليق

راثية نادرة للعتبة العلوية ا ُملقدّ سة،
صورة ُت ّ
مخسينيات القرن املايض.
تعود إىل
ّ

تربية الذات

يقول احدهم :فقدت فأيس ،فاشتبهت باجلار انه قد رسقه مني ،فبدأت
أراقبه باهتام شديد ..وكانت مشيته مشية سارق فأيس وكالمه كالم
سارق فأيس ،وحركاته توحي بأنه سارق فأيس ،أمضيت تلك الليلة
حزينًا ول اعرف كيف انام وانا افكر بالطريقة التي سأواجهه هبا؟ ،ويف
عثرت عىل فأيس ,لقد كان ولدي الصغري قد وضع فوقه
الصباح الباكر
ُ
كومة قش.
نظرت اىل اجلار يف اليوم التايل ،فلم اجد فيه يشء يشبه سارق فايس،
فادركت
ال مشيته ،وال كالمه ،وال اشاراته!! ،وجدته كاألبرياء متا ًما،
ُ
ورسقت من
رسقت من جاري امانته وذمته،
باين انا من كان اللص لقد
ُ
ُ
ً
ساهرا افكر كيف اواجه بالتهمة رجال بريئا
عمري ليلة كاملة امضيتها
ً
منها اإلنسان امللوث داخليا ال يستوعب وجود برش أنقياء..

الهندية (طويريج)

كانت بلدة اهلندية تسمى سابق ًا طويريج (تصغريها
سميت بذلك ،لوقوعها عىل الطريق
عامي للطريق)ِّ ،
العام املؤدي إىل كربالء ,وهي بلدة حديثة أقيمت حول
قلعة حكومية كانت ُتعرف باسم (الطنبي) ،بناها وايل
بغداد حممد نجيب باشا (1848-1842م) يف اجلانب
الرشقي من فرات اهلندية ،يف نقطة قريبة من اجلرس
احلايل يف أوائل عام (1259هم1843/م)..
ويف عممام (1292هممممممم1884/م) ,أصممدر شبيل باشا
مترصف لواء احللة أمره إىل قائمقام اهلندية
الدروزي
ِّ
عيل بيك هبدم البناية القديمة ،وإنشاء دار جديدة يف
مكاهنا ،لتكون مقر ًا للحكومة ,وطويريج أو اهلندية،
سمى اليوم ،بلدة واسعة ،وهي بلدة مجيلة تقع
كا ُت َّ
عىل جانبي فرات اهلندية ,ويربط جانبيها جرس ثابت من
احلديد ُبني عام 1955م.
(املصدر كتاب صور مِ
مرشقة من احللة الفيحاء الدكتور
ك مِريم مطر الزبيدي والدكتور يوسف الشمري).

المرجعية ترعى األيتام
ال غرو أن مؤسسة العني املرعية من مِق َبلمِ مكتب املرجعية العليا..
املؤسسة اإلنسانية املستقلة ذات النفع العام التي ُتعنى بشؤون يتامى
شهداء احلشد الشعبي ويتامى الشهداء من ضحايا العمليات اإلرهابية
يف العراق وكذلك يتامى املتوفني وفاة طبيعية ممن هم بحاجة إىل رعاية
حيث يتوزع عدد اليتامى ( )79743يتي ًا يف هذه اخلريطة عىل امتداد
حمافظات العراق الشالية واجلنوبية والوسطى حسب التقسيم اآلت:
 بغداد ()19915 البرصة ()12488 بابل ()7036 ذي قار ()6664 النجف األرشف ()5545 كربالء املقدسة ()5042 الديوانية ()5402 واسط ()4974 املثنى ()3953 ميسان ()3025 دياىل ()3021 نينوى ()1406 كركوك ()811 -صالح الدين ()461

