(عليه السالم)

(صلى اهلل عليه وآله)

النبي
الحسين
من
السبط إلى ّ
جده ّ
ِ
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مسيرة العاشقين
تترجمه
التقاء روحين
ُ
متط��وع يش��اركون بخدمات
س��تة آالل��ف
ّ
متنوعة في زيارة االربعين
حديث
الشيخ شفيق جرادي في
ٍ
لبنان وأكثر
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َ

قسم اإلعالم /شعبة النشر

صفحة 14
مساحة الشيخ الكربالئي يتف ّقد عملية تقديم اخلدمات

قال المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة سماحة الشيخ عبد
المهدي الكربالئي اثناء تفقده طبيعة الخدمات التي تقدمها مدينة
سيد االوصياء عليه السالم للزائرين على طريق ( كربالء – بغداد)

صفحة28

الشيخ شفيق جرادي يف حديثٍ عن لبنانَ وأكثر

افتتح في لبنان سنة  1999معهد للدراسات الدينية والفلسفية،
وكان المقصود في بداية تأسيسه تعليم الفلسفة اإلسالمية من
ندرس خاللها موادًا عدة،
خالل تحصيل دراسي يدوم أربع سنوات ّ
كالمنطق والفلسفة اإلسالمية والعرفان ،أي التصوف من منطلق
فلسفي .وقد اهتممنا بنحو خاص بمدرسة فلسفية

صفحة36

مركز فجر عاشوراء الثقايف التابع للعتبة احلسينية املقدسة

م��رك��ز ف�ج��ر ع��اش��وراء ال�ث�ق��اف��ي ال�ت��اب��ع للعتبة الحسينية
المقدسة هو احد المراكز التي تعنى بنشر ثقافة اهل البيت
عليهم السالم وفق التخصصات التي تتكفل بها المراكز،
وهذا المركز التي يديره سماحة العالمة سامي البدري..

صفحة 40

املرجع األعلى السيستاني:

في كلمة لسماحة المرجع الديني األعلى السيد علي الحسيني
يضم
السيستاني (دام ظله) ح��ول كتاب نهج البالغة ،ال��ذي ّ
خطب وكالم ومواعظ المولى أمير المؤمنين (عليه السالم)،
أكد سماحته على نقاط عديدة في الرجوع لهذا الكتاب
فقد ّ
العظيم واالستماع لمواعظه

حكمة العدد

االشراف اللغوي :حسن العوادي
التنضيد اإللكتروني :حيدر عدنان

التصميم واالخراج

علي صالح المشرفاوي /حسنين الشالجي

قال احل�سن (عليه ال�سالم):
بينكم وبني املوعظة
حجاب الع ّزة

كلمة التحرير

هنج السريةِ
سرْ على ِ

عندما تمر علينا مناسبة ما نستذكر مواقف صاحب المناسبة وبالرغم من خصوصية هذا
اليوم أي يوم المناس�� ��بة الاّ اننا يجب ان نعيش س�� ��يرة صاحب اعظم سيرة في التاريخ انه
جس�� ��دها عترته االطهار (عليهم
الرس�� ��ول االعظم محمد (صلى اهلل عليه واله) والتي ّ
الس��ل��ام) ودفعوا الثمن حياتهم وتش�� ��ريد وقتل كل من له صلة بهم سواء قرابة او
صحابة ذك�� ��رى وفاة نبينا محمد صلى اهلل عليه وال�� ��ه والتي تصادف وفاته في
الثامن والعش�� ��رين من صفر افضل مناسبة الفضل استذكار واستلهام والتزام،
وبالرغم من وقعها األليم الاّ اننا يجب ّان نعيش السيرة النبوية في سيرة حياتنا
أي ان نترجم ما جاءت به الرس�� ��الة على تصرفاتنا (اقوالنا واعمالنا) وان ال نكتفي
باالبته�� ��اج والمدي�� ��ح دون العمل ،نعم الثناء مطلوب ولكن ارقى ص�� ��ور الثناء عندما نمتثل
ألوامر ونواهي الرسالة التي جاءت من اجل االرتقاء بالبشرية في الدنيا واالخرة.
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سورة الحج

لنختم القرآن الكريم
ِ

الصالحِ َ ِ
ات َج َّن ٍ
ات جَ ْ
َّ
يها ِم ْن َأ َس��ا ِو َر ِمن َذ َه ٍ
ب َو ُل ْؤ ُلؤً ا
ان ال َّل َـ��ه ُيدْ ِخ ُل ا َّل ِذ َ
َار يحُ َ َّل ْو َن ِف َ
ي��ن َآمنُوا َو َع ِم ُلوا َّ
ت ِري ِمن تحَ ْ تِ َها الأْ َ نهْ ُ
اط الحْ َ ِم ِ
ب ِم َن ا ْل َق ْو ِل َو ُهدُ وا إِلىَ صرِ َ ِ
يها َح ِر ٌير ﴿َ ﴾٢٣و ُهدُ وا إِلىَ َّ
ين َك َف ُروا َو َي ُصدُّ َ
الط ِّي ِ
ون
يد ﴿ ﴾٢٤إِ َّن ا َّل ِذ َ
��ه ْم ِف َ
اس ُ
َولِ َب ُ
اد َو َمن ُي ِر ْد ِف ِ
ف ِف ِ
اس َس َوا ًء ا ْل َع ِ
يه َوا ْل َب ِ
يه بِإِلحْ َ ٍ
اك ُ
َعن َس��بِيلِ ال َّل ِـه َوالمْ َ ْس ِ
اد بِ ُظ ْل ٍم ن ُِّذ ْق ُه ِم ْن َع َذ ٍ
��ج ِد الحْ َ َرا ِم ا َّل ِذي َج َع ْلنَا ُه لِل َّن ِ
اب
ان ا ْلبي ِ َ
ي��م ﴿َ ﴾٢٥وإِ ْذ َب َّو ْأ َن��ا لإِ ِ ْب َر ِ
الس ُ��ج ِ
��ر َب ْيتِ َي لِ َّ
ود
َألِ ٍ
اه َ
الر َّك ِع ُّ
لطائِ ِفنيَ َوا ْل َقائِ ِمنيَ َو ُّ
يم َم َك َ َ ْ
ت أن لاَّ تُشرْ ِ ْك بيِ َش ْ��يئًا َو َط ِّه ْ
��هدُ وا َمن ِ
ُ��وك ِر َج��الاً َو َعلىَ ُك ِّل َض ِ
��اس بِالحْ َ ِّ��ج َي ْأت َ
��ج َع ِم ٍ
﴿َ ﴾٢٦و َأ ِّذن فيِ ال َّن ِ
َاف َع لهَ ُ ْم
يق ﴿ِّ ﴾٢٧ل َي ْش َ
ام�� ٍر َي ْأتِنيَ ِمن ُك ِّل َف ٍّ
ات َع�َل�ىَ َما َر َز َق ُهم ِّمن ِ َ َ
َ
وم ٍ
ري ﴿ُ ﴾٢٨ث َّم
��م ال َّل ِـه فيِ َأ َّيا ٍم َّم ْع ُل َ
س ا ْل َف ِق َ
��روا ْ
اس َ
بهَ
يم ِة الأْ ن َْعا ِم َف ُك ُلوا ِم ْن َه��ا َوأ ْط ِع ُموا ا ْل َبائِ َ
َو َي ْذ ُك ُ
يق ﴿َ ﴾٢٩ذلِ َك َو َمن ُي َع ِّظ ْم ُح ُر َم ِ
��م َو ْل َي َّط َّو ُفوا بِا ْل َب ْي ِ
ت ا ْل َعتِ ِ
��ات ال َّل ِـه َف ُه َو َخيرْ ٌ َّل ُه ِعندَ َر ِّب ِه
ْل َي ْق ُض��وا َت َف َث ُه ْم َو ْل ُيو ُفوا ُن ُذ َ
ور ُه ْ
س ِم َن الأْ َ ْو َث ِ
الزو ِر ﴿﴾٣٠
اجتَنِ ُبوا َق ْو َل ُّ
َو ُأ ِح َّل ْ
ت َل ُك ُم الأْ َ ن َْع ُ
ان َو ْ
ام إِلاَّ َما ُي ْتلىَ َع َل ْي ُك ْم َف ْ
الر ْج َ
اجتَنِ ُبوا ِّ

تفسيرالسورة

 .23يف تفسري عيل بن إبراهيم ثم ذكر سبحانه ما أعده للمؤمنني فقال جل ذكره :ان اهلل يدخل الذين آمنوا وعملوا الصاحلات إىل قوله
تعاىل ولباس��هم فيها حرير حدثني أيب عن ابن أيب عمري عن أيب بصري قال :قلت أليب عبد اهلل عليه الس�لام :جعلت فداك شوقني فقال:
يا أبا حممد ان من أدنى نعيم اجلنة أن يوجد رحيها من مس�يرة ألف عام من مس��افة الدنيا ،وأن أدنى أهل اجلنة منزال لو نزل به الثقالن
اجلن واإلنس لوسعهم طعاما ورشابا ،وال ينقص مما عنده شيئا ،وان أيرس أهل اجلنة منزلة من يدخل اجلنة فريفع له ثالث حدائق ،فإذا
دخل أدناهن رأى فيها من األزواج واخلدم واألهنار والثامر ما شاء اهلل مما يمأل عينه قرة وقلبه مرسة ،فإذا شكر اهلل و محده قيل له :ارفع
رأس��ك إىل احلديقة الثانية ففيها ما ليس يف األوىل ،فيقول :يا رب اعطني هذه ،فيقول اهلل تعاىل :ان أعطيتكها س��ألتني غريها ،فيقول:
رب ه��ذه هذه فإذا هو دخلها ش��كر اهلل ومحده ،قال :فيق��ال :افتحوا له بابا إىل اجلنة ويقال له :ارفع رأس��ك فإذا فتح له باب من اخللد
ويرى أضعاف ما كان فيام قبل فيقول عند مضاعف مرساته :رب لك احلمد الذي ال حيىص إذ مننت عىل باجلنان ،وأنجيتني من النريان،
 .24يف حماسن الربقي عنه عن أبيه عمن ذكره عن حنان أبى عىل عن رضيس الكنايس قال :سألت أبا جعفر عليه السالم عن قول اهلل:
وهدوا إىل الطيب من القول وهدوا إىل رصاط احلميد فقال :هو واهلل هذا االمر الذي أنتم عليه .
 .25يف تفس�ير عيل بن إبراهيم وقوله :ان الذين كفروا ويصدون عن س��بيل اهلل واملس��جد احلرام الذي جعلناه سواء العاكف فيه والباد
قال :نزلت يف قريش حني صدوا رس��ول اهلل صىل اهلل عليه وآله عن مكة وقوله « :س��واء العاكف فيه والباد « قال :أهل مكة ومن جاء
من البلدان ،فهم سواء ال يمنع من النزول ودخول احلرم .
 .26عن ابن أيب عمري عن محاد عن احللبي قال :س��ألت أبا عبد اهلل عليه الس�لام :ألهل مكة ان يتمتعوا؟فقال :ال ،ليس ألهل مكة أن
يتمتعوا ،قال :قلت :فالقاطنون هبا؟قال :إذا أقاموا س��نة أو س��نتني صنعوا كام يصنع أهل مكة ،فإذا أقاموا ش��هرا فان هلم ان يتمتعوا،
قلت :من أين؟قال :خيرجون من احلرم ،قلت :من أين هيلون باحلج؟قال :من مكة نحوا مما يقول الناس .
 .27عن عبد اهلل بن سنان عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال :ملا أمر اهلل عز وجل إبراهيم وإسامعيل ببناء البيت وتم بناؤه وأمره ان يصعد
ركنا ثم ينادى يف الناس :اال هلم احلج ،اال هلم احلج فلوا نادى هلموا إىل احلج مل حيج اال من كان يومئذ أنسيا خملوقا ،ولكن نادى هلم
احلج فلبى الناس يف أصالب الرجال :لبيك داعى اهلل ،لبيك داعى اهلل ،فمن لبى عرشا حج عرشا ومن لبى مخسا حج مخسا ،ومن لبى
أكثر فبعدد ذلك ومن لبى واحدة حج واحدة ،ومن مل يلب مل حيج .
.28ا بو عيل األش��عري عن حممد بن عبد اجلبار عن صفوان عن أيب املغراء عن س��لمة بن حمرز قال :كنت عند أيب عبد اهلل عليه الس�لام
إذ جاءه رجل يقال له :أبو الورد ،فقال أليب عبد اهلل :رمحك اهلل انك لو كنت أرحت بدنك من املحمل؟فقال أبو عبد اهلل عليه السالم:
يا أبا الورد انى أحب ان اشهد املنافع التي قال اهلل عز وجل « :ليشهدوا منافع هلم « انه ال يشهدها أحد اال نفعه اهلل ،اما أنتم فرتجعون
مغفورا لكم ،واما غريكم فيحفظون يف أهاليهم وأمواهلم .
.29يف أصول الكايف احلس�ين بن حممد عن معىل بن حممد عن عيل بن أس��باط عن داود بن النعامن عن أيب عبيدة قال :سمعت أبا جعفر
علي��ه الس�لام يقول ورأى الناس بمك��ة و ما يعملون قال :فقال :فعال كفعال اجلاهلية ،أما واهلل ما أم��روا هبذا وما أمروا اال أن يقضوا
تفثهم وليوفوا نذورهم ،فيمروا بنا فيخربونا بواليتهم ،ويعرضوا عليها نرصهتم .
 .30يف كتاب معاين األخبار حدثنا حممد بن احلس��ن بن أمحد بن الوليد قال :حدثنا حممد بن احلس��ن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن
عبد اهلل بن املغرية عن حييى بن عبادة عن أيب عبد اهلل عليه السالم انه سمعه يقول :الرجس من األوثان الشطرنج ،وقول الزور الغناء،
واحلديث طويل أخذنا منه موضع احلاجة .

الر�سول الأعظم (�ص) ودميومة اخللود
مل يك��ن حمم��د العظي��م (ص�لى اهلل علي��ه
وآل��ه) ولي��د الصدفة التارخيي��ة أو احلاجة
االجتامعي��ة الت��ي تتو ّلده��ا الظ��روف
واملفاج��آت ..ب��ل كان رس��ولاً لتبلي��غ
الوع��ي ال��ذي حتتاج��ه األم��ة يف خض��م
املعرتك الذي كانت تعيش فيه من حاالت
انحدا ٍر كام��لٍ يف القيم التوعوية والثقافية
وانعكاس��ها عىل اجلانب اإلنس��اين ،ليس
فق��ط يف اجلزيرة العربية أو م��ا يطلق عليه
الع��امل الصح��راوي أو الب��داووي ،بل يف
ّ
كل أنح��اء العامل حيث اس��تفردت القوى
ّ
للتحك��م يف مصائر الش��عوب،
الغاش��مة
ٍ
وكان��ت احلاج��ة اىل حلظ��ة تارخيي��ة للبدء
بالتغي�ير ،تنطل��ق من عم��ق الصحراء اىل
ٍ
مقبولية يف تدعيم
عمق العامل ،وجتعله أكثر
احلق واألخ�لاق التي تصاغ��رت اىل حدّ
التاليش وانعدامها يف التعامل الس��لوكي
واإلنس��اين ،وص��ار اإلنس��ان س��لع ًة أو
م��اد ًة للطغ��اة س��واء يف ّ
مك��ة أم يف بق��اع
ٌ
فش��خصية مث��ل حمم��د ال تأيت
األرض..
ٍ
ٍ
حم��ددة ،ضاع فيها احلقّ
إلمالء فراغ بقعة ّ
ً
وانتبذ الش��يطان مكان��ا فيها ،ب��ل ليكون
ض��وء األرض وين�شر فيها ثقاف��ة اإليامن
للحقيقة ،وفضيلة االخالق احلميدة ،التي
النص الثقايف الذي
تعد واحد ًة من مكامن ّ
يري��د أن يبني احلض��ارة ،ويندفع يف بنائها
اىل حدّ وضع القيم��ة العليا للحقّ عىل إنه
جزء من األخالق ،مثلام هو الصدق جزء
ٌ
ّ
من��ه  .فكان الق��ول ( جئت ألمت��م مكارم
األخالق ) لتنطوي حتت هذا القول مجيع
املمكنات من القصديات والتأويل.
إن ال��والدة العظيم��ة دائ ً
�ما تب��دأ معه��ا

املعجزات اخلال��دة ..وإن املعجزات دائام
تك��ون خالد ًة بع��د الوف��اة ..وألن والدة
الرس��ول األعظم (ص�لى اهلل علي��ه وآله)
تعن��ي بداي��ة التاري��خ الصحي��ح للوع��ي
اإلنس��اين املرتبط بالسامء ،فإن الوفاة أيضا
تع��د واح��دة ً من مس�� ّلامت الوع��ي الذي
ت ّتخ��ذ م��ن الص��دق والديموم��ة عىل إهنا
مراحل متسلسل ًة يف املسرية اإلنسانية التي
ال تب��دأ مع موع��د الوالدة بل متت��د اىل ما
قبل الس��ديم األول ،وال تنتهي مع الوفاة
الطبيعية ،حيث تتامهي املسريات الكربى
لألعامر بحكمة اهلل (جل جالله) ،بل إهنا
حي��ث ال تبدأ وحي��ث ال تنته��ي ..فتلك
ٌ
ربانية
املس�يرة وإن كانت حممدي�� ًة ،لكنها
ٌ
ربانية،
وهي ذاهتا يمكن القول إهنا مسري ٌة
ٌ
حممدي��ة ،حيث يمكن التواصل مع
لكنها
االندم��اج اإلنس��اين يف ماهي��ة املف��ردات
والتصاعد معها يف عقالنية فهم الرس��الة
التي محلها ..فالرس��الة مضمون والرسالة
س��بيل ،واهنا ٌ
هدف واح��د إلعالن النبوة
التي محلت الرس��الة ..فالنبي حيمل داللة
اهل��دف والرس��ول س��بيل حيم��ل معن��ى
الرسالة لكي تبقى خالدة.
إن الرس��ول األعظم مل يكن أم�� ًة واحدةً،
بل كان العامل ،ومل يكن العامل بل كان لسان
ٍ
أ ّم ٍة يف العامل ،ومل يكن لس��ان ًا ٍ
واحدة،
ألمة
بل كان س��بي ً
ال أللس��ن الذين خلقهم اهلل
بمحبة
ليكونوا ش��عوب ًا وقبائ��ل فيتعارفوا
ّ
اهلل ورس��وله وآل بيت��ه األطه��ار ..تل��ك
املعادلة الكوني��ة التي اهتزت هلا العروش
حلظة الوالدة هي ذاهتا اللحظة التي هزت
حتولت اىل موسوعة اخللود
العروش حني ّ

عيل لفته سعيد

يف الوفاة ..وألن الرس��الة التي محلها نبي
اهلل فصار رسوله األعظم ،فإن الرسالة ال
متوت ألهنا ج��اءت س�ماوي ًة ومحلها ٌ
عقل
ٍ
أسباط وأسباط
نبوي رسا ٌّيل ،وأورثها اىل
ٌّ
ٍ
أس��باط حيمل��ون رؤي��ة الع��امل بمنط��ق
الوع��ي بامهية اإلي�مان املرتب��ط بالصدق
وليس بالقوة التي تحُ كم فيها الش��عوب..
وهل��ذا كانت الوف��اة التي زلزل��ت حلظتها
الع��روش ،ه��ي ذاهت��ا التي ترك��زت فيها
املؤام��رة لكي تكون حلظ ًة أخرى تراجعية
يف قيمة الرسالة  ..وقد عملت الصهيونية
ع�لى أن جتع��ل م��ن بع��ض الداخل�ين يف
اإلس�لام س��بي ً
ال هل��ذه اللحظ��ة املنتظ��رة
لوفاة الرس��ول (صىل اهلل عليه وآله) للبدء
بالتآم��ر امليكانيكي ال��ذي اختطته العقول
ٍ
وملوث ًة
ودس��ته يف
اخلادع��ة ّ
عقول جبان��ة ّ
باملال ..متناس�ين هؤالء إن عمر الرس��الة
ال ينته��ي ألن حامله��ا أنزلت��ه الس�ماء أو
ه��ي التي نزل��ت إليه ع�بر جربائيل (عليه
السالم) وال يمكن أن تنتهي ايضا لوجود
مستلمني أكثر التصاق ًا بالشامء وفقه الدين
فتحولت احلالة امليكانيكية للفهم
احلقيقي
ّ
اىل حالة عقالنية للمسرية.
إن وف��اة الرس��ول ليس��ت ذك��رى حزينةً
فحس��ب ،بل هي حلظ��ة تأ ّم��لٍ يف منطقية
مش��وه ًا،
اإلس�لام الذي يراد له أن يكون
ّ
بحك��م أفعال من يريد أن جيعل من الدين
جت��ارة دم ..وكان��ت آخرها م��ا وصل من
دس��ائس بني صهيون الدواعش فكالمها
يعم�لان ض��د اإلس�لام وض��د م��ا أراده
الرسول األعظم (صىل اهلل عليه وآله) من
محاية اإلنسان وجعله يفهم الدين ثقافي ًا.
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الخطبة الدينية لصالة الجمعة بإمامة السيد أحمد الصافي
في الصحن الحسيني الشريف ،بتاريخ ( 20صفر  )1438الموافق 2017/11 /10

هذا الحضور المليوني

سالم على زائري سيد الشهداء
ٌ

الكبير لسيد الشهداء
ّ
ولعل
(عليه السالم)

تقب َل ُ
اهلل أعاملكم وحرشكم بعد طول
ّ
عمر مع حممد واله الطيبني الطاهرين
واركبكم سفينة نجاته سفينة االمام
احلسني(عليه السالم) ،اخ��وايت بنايت
تقبل اهلل اعاملكن ورزقكن
امهايت ّ
حسن العاقبة وحرشكن مع الصديقة
الكربى الطاهرة فاطمة الزهراء (سالم
اهلل عليها) السالم عليكم احبتي مجيع ًا
ورمحه اهلل وبركاته.
أوصيكم أحبتي مجيع ًا ونفيس اجلانية
بتقوى اهلل ت��ب��ارك وت��ع��اىل والسعي
ملرضاته وال��وث��وق ب��وع��ده واخل��وف
ّ
وعظم اهلل لكم االجر
من وعيده ،
بأربعينية االمام احلسني (عليه السالم)
سائلني اهلل تبارك وتعاىل قبول االعامل،
يتقبل منكم هذه الزيارة واملواساة
وان ّ
للنبي (صىل اهلل عليه وال��ه) ولإلمام
ّ
املهدي (عجل اهلل فرجه الرشيف)
وتقبل اهلل منكم.
ّ
اهي��ا االح��ب��ة وه��ذا احل��ض��ور املليوين
الكبري لسيد الشهداء (عليه السالم)
ّ
ولعل كلامت الثناء والتعظيم للزائرين

كلمات الثناء والتعظيم
للزائرين مهما عبرت
عن

ذلك

ستكون

قاصرة...
ما زال اإلمام الصادق
(عليه السالم) يدعو
وهو

ساجد

واقرب

ما يكون العبد الى
ربه وهو ساجد ،فكيف
باالمام الصادق وهو
ساجد ويدعو لزوار جده
الحسين (عليه السالم)
هذا الكم الهائل من
الزائرين..
في كل سنة وفي كل عام
نستفيد استفادة مختلفة
عن العام الماضي ببركة
سيد الشهداء...

صفر

6

مهام عبرّ ت عن ذلك ستكون قارصة،
ولكن حيرض االم��ام ال��ص��ادق (عليه
السالم) ويبينِّ ما للزائرين الكرام من
يتوجه
فضلٍ ومن قيمة حقيقية بحيث ّ
االمام الصادق (عليه السالم) بالدعاء
َّ
ولعل هذا الكالم أفضل ما يمكن
هلم،
ان يعبرَّ بصدق عن هذه املنزلة الرفيعة
التي بي ّنها سالم اهلل عليه فقالَ ( :يا َم ْن
َخ َّصنَا بِا ْل َك َرا َم ِةَ ،و َو َعدَ َنا َّ
اع َة،
الش َف َ
َوحمََّ َلنَا الر َسا َل َةَ ،و َج َع َلنَا َو َر َث َة َ
األ ْنبِ َي ِ
اء،
ِّ
ُ
ِ
َ
َ
ِ
السالفةَ ،و َخ َّصنَا
َ��م بنَا األ َم َ
َو َخ��ت َ
��م َّ
َ
بِا ْل َو ِص َّي ِةَ ،وأ ْع َطا َنا ِع ْل َم َما َم ىَض َو ِع ْل َم
َما َب ِق َيَ ،و َج َع َل َأ ْفئِدَ ًة ِم َن ال َّن ِ
اس تهَ ْ ِوي
إِ َل ْينَاْ ،اغ ِف ْر ليِ َو ِ
إل ْخ َوانيِ َو ُز َّوا ِر َقبرْ ِ َأبيِ
َع ْب ِد اللهَّ ِ الحْ ُ َسينْ ِ ْب ِن َعليِ ٍّ عليه السالم،
��مَ ،و َأ ْش َخ ُصوا
ا َّل ِذ َ
ين َأ ْن َف ُقوا َأ ْم َ
��والهَ ُ ْ
َأ ْبدَ انهَ ُ ْم َر ْغ َب ًة فيِ بِ ِّر َناَ ،و َر َجا ًء لمِ َا ِع ْندَ َك
سور ًا َأ ْد َخ ُلو ُه َعلىَ َنبِ ِّي َك
فيِ ِص َلتِنَاَ ،و رُ ُ
محُ ََّم ٍد صىل اهلل عليه وآلهَ ،وإِ َجا َب ًة ِم ْن ُه ْم
َ
أل ْم ِر َناَ ،و َغ ْيظ ًا َأ ْد َخ ُلو ُه َعلىَ َعدُ ِّو َنا،
َأ َر ُادوا بِ َذلِ َك ِر ْض َوا َن َكَ ،ف َك ِافئ ِه ْم َع َّنا
أله ْم بِال َّل ْيلِ َوال َّن َها ِر،
الر ْض َوانَ ،و ْاك ُ
بِ ِّ

صدىالجمعة
ف َعلىَ َأ َهالِي ِه ْم َو َأ ْو ِ
اخ ُل ْ
ين
َو ْ
الد ِه ُم ا َّل ِذ َ
ُخ ِّل ُفوا بِ َأ ْح َس ِن الخْ َ َل ِ
اص َح ْب ُه ْم
فَ ،و ْ
َو ْاك ِف ِه ْم شرََّ ُ ِّك��ل َج َّبا ٍر َعنِ ٍ
يدَ ،و ُ ِّك��ل
��ن َخ ْل ِق َك َو َش ِ
��د ٍ
َض ِع ٍ
ي��دَ ،وشرََّ
يف ِم ْ
َش َي ِ
اط ِ
ني ا ِ
إلن ِ
ْس َوالجْ ِ ِّنَ ،و َأ ْع ِط ِه ْم َأ ْف َض َل
َما َأ َّم ُلوا ِم ْن َك فيِ ُغ ْر َبتِ ِه ْم َع ْن َأ ْو َطانهِ ِ ْم،
َو َم��ا آ َث���روا َع�َل�ىَ َأ ْب��نَ��ائِ�� ِه َ
���م
ُ
��م َوأ ْب���دَ انهِ ِ ْ
ْ
َ
َو َأ َهالِي ِه ْم َو َق َرا َباتهِ ِ ْم .ال َّل ُه َّم إِ َّن أ ْعدَ ا َء َنا
وج ُه ْمَ ،ف َل ْم َي ْن َه ُه ْم
َأ َعا ُبوا َع َل ْي ِه ْم ُخ ُر َ
الش ُخ ِ
َذلِ َك َع ِن ال ُّن ُه ِ
وض َو ُّ
وص إِ َل ْينَا
ار َح ْم تِ ْل َك ا ْل ُو ُجو َه
ِخلاَ ف ًا َع َل ْي ِه ْمَ ،ف ْ
ا َّلتِي َغيرَّ َ تهْ َا َّ
سَ ،و ْار َح ْ��م تِ ْل َك
الش ْم ُ
الخْ ُ ��دُ و َد ا َّلتِي َت َق َّل َب ْت َعلىَ َقبرْ ِ َأبيِ َع ْب ِد
اللهَّ ِ الحْ ُ َسينْ ِ عليه السالمَ ،و ْار َح ْم تِ ْل َك
ا ْل ُع ُي َ
وع َها َرحمْ َ ًة َلنَا،
ون ا َّلتِي َج َر ْت ُد ُم ُ
وب ا َّلتِي َج ِز َع ْت
��م تِ ْل َك ا ْل ُق ُل َ
َو ْار َح ْ
احترَ َ َق ْت َلنَاَ ،و ْار َح ْ��م تِ ْل َك الصرَّ ْ َخ َة
َو ْ
ا َّلتِي َكا َن ْت َلنَا ،ال َّل ُه َّم إِنيِّ َأ ْست َْو ِد ُع َك
األن ُْفس َوتِ ْل َك َ
تِ ْل َك َ
األ ْب���دَ َ
انَ ،ح َّتى
َ
ض َي ْو َم ا ْل َع َط ِ
ُت َر ِّويهَ ُ ْم ِم َن الحْ َ ْو ِ
ش).
ما زال اإلم��ام (عليه السالم) يدعو
هب��ذا ال��دع��اء وه��و ساجد واق��رب ما
يكون العبد اىل ربه وهو ساجد ،فكيف
باإلمام الصادق وهو ساجد ويدعو
لزوار جده احلسني (عليه السالم) هذا
الكم اهلائل من الزائرين ،ان هؤالء
ّ
باعوا الدنيا وملذاهتا ويف كثري من
االحيان هم يعلمون ان هذا الطريق هو
طريق ذات الشوكة ،ومن املمكن ان
يستهدفوا من قبل االعداء ،لكنهم غري
آهبني لذلك وترى أعدادهم يف تزايد
مستمر نحو مرقد االمام احلسني (عليه
السالم).
ورد نص تارخيي قبل شهادة االم��ام
احلسني (عليه السالم) حول هؤالء

الزائرين الذين يتمتعون بالبصرية
غرهتم احلياة الدنيا
وحول الذين قد َّ
واع��م��ت��ه��م ،ق��ال ال��ط�بري يف تارخيه
(وف��د األحنف بن قيس وجارية بن
قدامة من بني ربيعة بن كعب بن سعد
واجل��ون بن قتادة العبشمي واحلتات
بن يزيد أبو منازل إىل معاوية بن أيب
سفيان ،فأعطى كل رجل منهم مائة
ألف وأعطى احلتات سبعني ألفا ،فلام
كانوا يف الطريق سأل بعضهم بعضا
فأخربوه بجوائزهم فكان احلتات أخذ
سبعني ألفا فرجع إىل معاوية فقال :ما
ردك يا أبا منازل؟ قال فضحتني يف
بني متيم أما حسبي بصحيح أولست ذا
سن أولست مطاعا يف عشرييت؟ فقال
معاوية :بىل ق��ال :فام بالك خسست
يب دون القوم؟ فقال إين اشرتيت من
القوم دينهم ووكلتك إىل دينك ،فقال
وأنا فاشرت مني ديني).
وسهلوا
فعجلوا
ّ
هؤالء باعوا دينهم َّ
استشهاد االمام احلسني(عليه السالم)
والذين جاؤوا وزحفوا والذين سعوا
واتبعوا ن��داء االم��ام احلسني عىل مر
التاريخ حني قال (من حلق بنا استشهد
ومن خت ّلف مل يدرك الفتح) وهذا الفتح
الذي ارانا اهلل بعضه يف هؤالء الذين
زحفوا و زاروا ،فقد دخلوا يف عمق
السفينة الواسعة سفينة سيد الشهداء.
إن ل��زي��ارة االرب��ع�ين مداليل واسعة
ج���د ًا ،ولعل م��ن مجلة ه��ذه املداليل
هو االستئناس بمبادئ سيد الشهداء
واالغرتاف من معينه الذي ال ينضب،
ففي ك��ل سنة ويف ك��ل ع��ام نستفيد
استفادة خمتلفة عن العام املايض بربكة
سيد الشهداء.

األخ��وة ال��زائ��رون الذين اعطوا شيئا
كثري ًا واثبتوا من خالل هذه الرحلة
امل��و ّف��ق��ة يف ع�ش�رات األم��ي��ال صدق
ال��والي��ة وص��دق ه��ذا ال��وف��اء لإلمام
احل��س�ين (ع��ل��ي��ه ال���س�ل�ام) ان ه��ذا
احلضور امل��ب��ارك مل يكن حيصل لوال
وجود سواعد مؤمنة حافظة عىل هذا
الوجود املبارك بدمائها ،فكلنا مدانون
لتلك الدماء الزكية التي اريقت وما
زالت تراق من اجل احلفاظ والدفاع
عن هذا البلد ،فأرشكوهم يف ثواب
اعاملكم ،فهم يتم ّنون ان يكونوا معكم
لكن وظيفتهم هناك اهم واملرابطة اهم
واحلضور هناك اهم ،وتلك الدماء التي
نزفت هي من جعلت هؤالء االخوة
هبذه احلشود املليونية يأتون ويزحفون
اىل ك��رب�لاء حتى تدخل حت��ت دع��اء
االمام الصادق (عليه السالم).
س ّلم اهلل الزائرين مجيع ًا و َّم��ن عليهم
بطول العمر وان ش��اء اهلل كام هم مل
ينسوا احلسني هنا لن ينساهم احلسني
يوم القيامة ،كام اهنم واس��وا الزهراء
(عليها السالم) فهي تعرف كيف تلتقي
بمحباهتا يف ذلك اليوم الذي تشخص
به االب��ص��ار اىل رمح��ة اهلل تعاىل وهي
واسعة تسعنا ان شاء اهلل تعاىل ،اخذ اهلل
ومن عىل
بأيدينا مجيع ًا بام حيب ويرىض َّ
اجلميع باألمن واالمان ،واخر دعوانا
ان احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل
حممد واله الطيبني الطاهرين.
بسم اهلل الرمحن الرحيم ( ُْق��ل ُه َو اللهَّ ُ
الص َمدُ ( )2لمَ ْ َي ِلدْ َولمَ ْ ُيو َلدْ
َأ َحدٌ ( )1اللهَّ ُ َّ
(َ )3ولمَ ْ َي ُك ْن َل ُه ُك ُف ًوا َأ َحدٌ ( ))4صدق
اهلل العيل العظيم.
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يَا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ
اس َع ْوا
لص ِ
ين َ
الة ِم ْن ي َْو ِم ا ْل ُج ُم َع ِة َف ْ
ودي ِل َّ
آم ُنوا ِإ َذا ُن ِ

ال�سي ُد ال�صايف ي�شك ُر جميع امل�ساهمني يف اخلطة املوف ّقة لزيارة الأربعني ،و�أكرث من 13.874.818
زائرا ي�شاركون فيها
َ
تناول ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي خطيب
الجمعة
الجمعة في
كربالء المقدسة في ُخطبته الثانية من صالة ُ
وإمام ُ
َ
والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في / 20صفر1439 /هـ الموافق
ّ
استهلها سماحته بالقول:
2017/11/10م تناول ثالثة أمور

اخ��ويت اخ��وايت اع��رض عىل مسامعكم
الكريمة بعض االمور :
األمر االول :
ُ
ان ه��ذه اجل��م��وع الكبرية امل��ش��ارك��ة يف
الزيارة االربعينية ليس لغالبيتهم العظمى
هدف من هذه املشاركة؛ إ ّ
ال إبراز والئهم
لإلمام احلسني (عليه السالم) ومواساهتم
أله��ل بيته االطهار  ..اي��ام سبيهم من
خالل السري اىل مرقده الطاهر يف اليوم
االربعني من شهادته ،ونيل ثواب زيارته.
وم��ن الطبيعي ان ي��ك��ون خ�لال هذا
اجلمع العظيم اف��راد معدودون يسعون
اىل استغالل هذه املسرية العظيمة لنرش
خطاب الفرقة والكراهية او للرتويج
لشعارات سياسية او ألش��خ��اص هنا
او هناك والقيام بتصوير مشاهد معينة
ونرشها يف مواقع التواصل االجتامعي
خدمة ألهدافهم ومقاصدهم ،ولكن كل

صفر

ذلك ال يمثّل إ ّ
ال حاالت شاذة ال عالقة
هلا بـ  %99من اجلمع املشارك يف هذه
املسرية املباركة.
ممحصة يف التعبري
وستبقى هذه املسرية
ّ
عن شدة والء املؤمنني لإلمام احلسني
(عليه السالم) وعهدهم له بمواصلة
السري عىل دربه وااللتزام بمبادئه الرشيفة
وقيمه السامية التي ُاستشهد يف الدفاع
عنها.
االمر الثاين :
ُ
االعزة
نتوجه بالشكر اجلزيل اىل مجيع
ّ
ّ
الذين سامهوا يف هذه الزيارة وتسهيل
امر الزائرين من القوات االمنية واخلدمية
واملفارز الصحية واملواكب االعزاء الذين
بذلوا جهد ًا ُيشكرون عليه وااله��ايل
الكرام الذين فتحوا ابواهبم الستقبال
ِ
يشتك زائر من املأكل
الزائرين بحيث مل
واملرشب واملبيت ..واىل العتبة العلوية
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املقدسة والعتبة احلسينية املقدسة والعتبة
الكاظمية املقدسة والعتبة العسكرية
املقدسة والعتبة العباسية املقدسة ..وبقية
العاملني االعزاء يف مجيع املراقد واملقامات
الرشيفة واىل مجيع االخوة الذين ال يسعنا
تعدادهم ..
ننوه له يف هذه الزيارة
لكن اليشء الذي ّ
وهي اخلطة املوف ّقة التي اشرتكت فيها
واسستها قيادة العمليات وجهاز الرشطة
ومجيع القوى االمنية وهي طريقة النقل
وتسهيل حضور الزائرين اىل اقرب نقطة
اىل مرقد االمام احلسني (عليه السالم)
واالستعانة باجلهد اخلاص للنقل اخلاص
سهل يف ه��ذه السنة تسهيل عودة
ممّ��ا ّ
الزائرين  ..اكثر من وزارة دخلت يف
ذلك وزارة النقل وزارة التجارة ووزارة
النفط ووزارات متعدّ دة بذلت جهد ًا يف
هذه املسألة ..نعم هناك مشكلة ولعليّ

صدىالجمعة
صدى الجمعة

ِإ َلى ِذ ْك ِر ال َّل ِه وَ َذ ُروا ا ْل َب ْي َع َذ ِل ُك ْم َخ ْي ٌر َل ُك ْم ِإ ْن ُك ُنت ْم َت ْع َل ُم َ
ون

أنوه ..ال زالت هناك
من خالل هذا املكان ّ
مشكلة طرق يف املدينة ال زالت هناك بعض
االختناقات مع توفر تنظيم وخطة جيدة يف
النقل ،لكن ال زالت هناك مشكلة انسيابية
يف الطرق املؤدية اىل كربالء ،واخلارجة
من كربالء اىل بقية املحافظات ..عسى
اهلل تعاىل ان هييئ من يسعى الستحداث
طرق تتناسب مع هذه الزيارة وغريها من
الزيارات املليونية .
األمر الثالث :
ُ
ذكرنا اخواين يف العام املايض احصائية شبه
دقيقة لعدد الزائرين..
ويف هذه السنة بحمد اهلل تعاىل ايض ًا بدأنا
بوضع ك��ام�يرات دقيقة لعدّ الزائرين،
ولعدّ السيارات ،وأخذنا نسبة تعترب باحلد
االدنى لسيارات النقل هناك باصات تأخذ
اكثر من  40راكبا وبعض باصات كانت
ذات طابقني تأخذ اكثر من  80راكبا لكننا
مل نعتمد هذه االرقام ..وانام ّنزلنا وأخذنا
معدّ ل السيارة املتوسطة التي قد تأخذ من
( )15-5راكب ًا ،بالنتيجة عندما سأذكر
هذه االحصائية ،هذه االحصائية هي يف
الواقع يف هذا املعيار قد تكون اقل من
االمر الواقعي ،لكن ألننا ال نستطيع ان
نعلم باألمر الواقعي أي العدد الواقعي
ّ
عوضنا عن ذلك باحلد األدنى.
وه��ذه االحصائية ُح��د ّث��ت حلد الساعة
احلادية عرشة صباح هذا اليوم يعني قبل

ساعة ونصف وجاءت هذه االحصائية..
طبع ًا عندنا احصائيات متعدّ دة بمعنى
ان الزائر ماذا ُيك ّلف من قبل اخلدمة له..
فالزائر يميش ويأكل ويرشب وينام وهذه
البنى التحتية يميش اكثر من  10ايام
وحساب الكلفة اليومية والعدد الذي
سأذكره وارضب هذه الكلفة يف العدد
قطع ًا سيخرج لك رقم كبري ..وهذا اغلبه
هو جهد الناس وعفوية ال��ن��اس ..واهلل
املظاهر التي يراها االنسان يف خدمة هؤالء
للزائرين تفوق اخليال.
انقل قصة ذكرهتا قبل ايام ..احد الزائرين
دخل اىل احد املواكب يف العراء وأشعة
الشمس و ت��ن��اول ال��غ��داء ج���اءه شاب
مفتول العضالت وقف خلفه ،ثم انتقل
ه��ذا الرجل ال��زائ��ر من مكان اىل مكان
آخر فجلس وإذا بالشاب ايض ًا يلحقه،
تضايق هذا الزائر فقال الزائر للشخص
هل تعرفني ؟ قال الشخص  :ال ،فقال له
الزائر ما بالك؟
قال هذا الشخص  :انا رجل فقري ليس
عندي مال وارى الناس تبذل ففكرت ان
اقف واجعل نفيس ظال لك من الشمس!.
طبع ًا االحصائية ما ع��دد البلدان التي
دخلت ؟وه��ذه االحصائيات يمكن ان
ُتؤخذ من اجلهات الرسمية ،وانا سأذكر
العدد النهائي بحمد اهلل وصل العدد اىل
( )13.874.818زائ��را حلد الساعة
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احلادية عرشة من صباح هذا اليوم ،أي
اكثر من ثالثة عرش مليون وثامنامئة زائر
حلد الساعة احلادية عرشة من صباح هذا
اليوم ..
نسأل اهلل سبحانه بمن قصده الزائرون
وبمن نلوذ حتت قب ّته املباركة ان حيفظ هذا
يعجل النرص وانا اخاطب االن
البلد وان ّ
تلك السواعد املرابطة عىل احلدود اخلطاب
هلم  :اقول هلم اهيا االخوة سالم اهلل عليكم
اينام كنتم اهلل تعاىل يشدّ ع�لى اياديكم
ويقوي عزيمتكم ويزلزل االرض من
ّ
حتت اعدائكم واهلل لقد لقنتموهنم درساً
لن ينسوه اذا بقوا احياء وهذا اجلهد الذي
ُبذل منكم والدماء التي ُاريقت  ..هذا كله
ما نعيشه هو بفضل هذه الدماء الطاهرة
الزكية  ..فهنيئ ًا لكم هذا التوفيق وانتم
ترابطون يف ساحات القتال ..ال نقول
نحن ُن َ
رشككم وانا احتدث عن نفيس ،انتم
ان تفض ّلتم علينا ارشكونا ببعض ثواب ما
عندكم.
ختم اهلل لنا كل خري وأران��ا يف بلدنا كل
خري ،ول ّقن اعداءنا واع��داء مجيع البالد
التي ال تريد خريا بشعوهبا لق ّنهم كل سوء
وأرينا كل خري يف بلدنا وارجع الزائرين
اىل بالدهم ساملني غانمني واحلمد هلل رب
العاملني وصىل اهلل عىل حممد وآله الطيبني
الطاهرين.

صفر

خطبة الجمعة
وحي
من
ِ
ِ
ابتدأت املسرية  ..املسرية املليونية الزاحفة
ْ
كالسيل اهل��ادر ص��وب كربالء املقدسة..
للمشاركة يف إحياء زيارة اربعينية استشهاد
اإلم���ام احلسني عليه ال��س�لام ،اب��ت��دأ هذا
الزحف منذ أيام وأسابيع وربام أكثر ،والزوار
يشدّ ون الرحال صوب كربالء احلسني من
أصقاع األرض من خ��ارج ال��ع��راق ،ومن
مدنه البعيدة والقريبة ،وهذه اجلموع تواصل
زحفها املليوين ،ال تقف أمام زحفها  ..خماطر
املوت عىل يد اإلرهابيني ..بل هذا مازال
يزيدها ارصارا كام ملسنا ملس اليد ،ورأينا
رؤية العني ..الكل يضع نصب عينيه هدفه
املقدس ،وأمله بالترشّ ف باحلضور البهي يف
حرضة اإلمام احلسني عليه السالم.
(مواساة)
إن زيارة األربعني لإلمام احلسني عليه السالم
يف العرشين من صفر  ..هب��ذه التظاهرة
املليونية احل��اش��دة ..يف صورهتا الواضحة
والنهائية؛ انام تعكس الغاية منها ،وهي سعي
الزائرين الكرام إلظهار املواساة ألهل البيت
عليهم السالم يف ذك��رى مصاب احلسني
عليه السالم اجللل يف واقعة الطف اخلالدة
من خالل القدوم مشي ًا بمسرية جمهدة أليام
وأسابيع  ..استذكار ًا لرحلة السبي املفجعة
ألهل بيت النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم
وعياالته من كربالء اىل الشام ،طلب ًا للثواب
اجل��زي��ل ،واألج���ر الكبري يف ه��ذه ال��زي��ارة
العظيمة.
(حاالت شاذة)
رغم هذه املاليني املشاركة يف هذا الزحف
املليوين اهل��ادر من الزائرين لرضيح اإلمام

ُ
زيارة األربعين

احلسني عليه السالم يف اربعينية استشهاده،
وعرشات بل ربام مئات القصص التي تفوق
حتى اخليال يف الكرم وقد أذهلت العامل؛
إال إن البعض ومع األس��ف الشديد يرتك
كل هذا ويؤشرّ بعض السلبيات واحلاالت
الشاذة هنا وهناك عند بعض الزائرين..
وهي حاالت ال ّ
تشكل ما نسبته  ،%1ونقول
جتمع مليوين البد أن
له طبع ًا ويف مثل هكذا ّ
حتدث مثل هذه األشياء ..وهي حتسب عىل
أصحاهبا فقط.
لكن ال��س��ؤال :مل��اذا ه��ذا الرتكيز عىل مثل
ه��ذه األش��ي��اء السلبية والتغايض عن كل
اإلجيابيات؟ وهل من العدل واإلنصاف أن
نفعل هذا؟!
( مشكلة طرق)
لقد كانت خطة النقل ناجحة ملراسيم زيارة
األربعني ،وكذلك التنظيم رائع ًا أيض ًا ،وال
يسعنا إال أن نتقدّ م بالشكر لكل من ساهم
يف وضعها وتنفيذها من اجلهات الرسمية
وحتت أي عنوان ووظيفة ك��وزارة النقل،
وزارة التجارة ،ووزارة النفط ،وكل وزارة
بذلت جهد ًا يف هذه الزيارة.
لكن ما زل��ت هناك مشكلة وه��ي قلة يف
الطرق املؤدية من واىل كربالء دخوال اليها
أو خروجا منها  ..ممّا يؤدي اىل االختناقات
امل��روري��ة ،وهنا نتساءل أليس من املمكن
اس��ت��ح��داث ط��رق تتناسب م��ع األع���داد
املليونية املتزايدة من الزائرين؟
(  14مليون)
طبع ًا هذا العدد املليوين ال يعدو كونه احلد
األدنى يف عدد الزائرين املشاركني يف احياء

بقلم :طالب عباس الظاهر

زيارة األربعني لإلمام احلسني عليه السالم
يف هذا العام ضمن تسجيل الكامريات ،وإ ّال
فإن العدد أكرب من هذا.
هذا عن عدد الزوار الكرام ،وهناك أيضا
عدد اجلنسيات أقصد عدد الزوار من بلدان
عربية وأجنبية ،إضافة إلحصائيات اخلدمات
التصور  ..ماذا يعني هذا؟
فإهنا اعداد فوق
ّ
أال يعني بان الكرم احلسيني له بداية ولن
تكون له هناك هناية ..وسيبقى هذا البذل
وهذا اجلود يستقي مثِله من بذل أيب األحرار
اإلم���ام احل��س�ين وج���ود أخ��ي��ه أيب الفضل
العباس عليهام السالم من أجل إعالء كلمة
الدين؟
وتنوع
فهذا البذل وه��ذا العطاء ب��ازدي��اد ّ
مر املواسم العاشورائية ،وكل
مستمر عىل ّ
عام تظهر مشاهد وصور وقصص جديدة يف
الزيارات املليونية يقف املرء أمامها مدهوش ًا
 ..هل هذه حقائق حتدث عىل أرض الواقع
يف كربالء احلسني عليه السالم؟ أم إهنا من
نسج اخليال؟!
( مرابطون عىل السواتر)
من هنا  ..من أرض القداسة  ..من أرض
احل��س�ين عليه ال��س�لام ن��رف��ع ّأكفنا دع��ا ًء
ألولئك املرابطني عىل سواتر العز  ..سواتر
املجد والكربياء ..أولئك الذين جياهدون
يف سبيل اهلل تعاىل يف مقارعة اإلرهابيني،
ندعو هلم بحق احلسني الشهيد أن ينرصهم
ويسدّ د خطاهم يف نرصة عراق احلسني عليه
السالم ..قائلني هلم لوال تضحياتكم ملا حفظ
العراق  ..ولوال دماؤكم ملا نعمنا باألمان.

التلفزيون
سؤال العدد

هل تجوز مشاهدة كرة القدم في التلفزيون؟

سؤال العدد السابق
اذا عقد شخص على إمرأة وتوفي الزوج في ليلة زفافه
قبل أن يدخل بها فهل تجب عليها عدة ؟
الجواب  :نعم تجب عدة الوفاة والحداد .

حسب رأي سماحة
السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)
السؤال :هل جيوز رشاء جهاز التلفاز؟
اجلواب :ال مانع منه و الجيوز اقتناؤه ملن
ال يأمن من انجرار نفسه او بعض اهله اىل
استخدامه يف احلرام .
ال��س��ؤال :م��ا حكم مشاهدة املصارعة
األمريكية التي تعرض يف التلفزيون؟
اجلواب :ال حترم مشاهدة املناظر املذكورة
يف حدّ ذاهتا  ،ولكن إذا كانت ت��ؤ ّدي إىل
فساد أخ�لاق املشاهدين ب��زرع ال��روح
العدوانية يف نفوسهم وان��ج��راره��م إىل
االعتداء عىل اآلخرين فال بدّ من االجتناب
عن مشاهدهتا .
ال��س��ؤال :هل جي��وز متابعة برنامج ستار
أكاديمي؟
اجل��واب :الجي��وز ملا يقال عنه فيه إشاعة
للفحشاء واللهو والطرب .
السؤال :هل نجوز للرجل رؤية املرأة يف
التلفزيون مبارشة؟
اجلواب :جتوز اذا مل يعرفها بشخصها ومل
يكن النظر اليها شهوي ًا.
السؤال :هل جيوز للمرأة النظر اىل املصارعة
احلرة عرب التلفاز؟
اجلواب :الجيوز عىل االحوط .
السؤال  :هل جيوز العمل بمهنة االخراج

(التلفزيوين)؟
اجلواب  :جيوز عدا إخراج االفالم اخلالعية
املحرمة والغناء .
واملبتذلة أو املوسيقى ّ
السؤال :ما هي نوعية الربامج واالفالم
التلفزيونية التي حيرم عىل الوالدين ترك
ابنائهام يشاهدوهنا؟
اجلواب :كل ما ينايف تنشئتهم نشاة دينية
صاحلة مما يتضمن االمر باملنكر والنهي عن
املعروف ونرش االفكار اهلدامة والصور
اخلالعية املثرية للشهوات الشيطانية وكل
ما يوجب االنحطاط الفكري واخللقي
للمشاهد.
السؤال :هناك بعض املسلسالت (العربية)
التي تعرض من عىل شاشة تلفزيون العراق
حالي ًا ،يكون فيها لباس املمثالت غري
رشعي بل وحتى غري اخالقي يصل إىل
درجة ( شبه عارية ) فام حكم الناظر ( ذكر ًا
كان او أنثى ) إليها  ،وما حكم رب االرسة
الذي يسمح الرسته بمشاهدهتا ؟
اجل���واب :حي��رم النظر إليها م��ع التلذذ
الشهوي او خوف الوقوع يف احلرام  ،بل
األحوط لزوم ًا ترك النظر إليها وان كان
بدوهنا وعىل املؤمنني ان يأخذوا احليطة
واحل��ذر من كل ما يعرض يف التلفزيون

والفضائيات وخصوص ًا اولياء األمور فإن
عليهم ان خيتاروا البنائهم كل ما فيه صالح
دنياهم وآخرهتم وان يبعدوهم عن كل ما
يلوث فطرهتم النقية او يفسد اخالقهم وال
حول وال قوة إ ّ
ال باهلل .
السؤال :ما حكم النظر إىل املرسحيات
واملسلسالت العربية والعراقية واالجنبية
(املدبلجة)؟
اجل���واب :م��ع اش��ت�مال ه��ذه املسلسالت
واملرسحيات عىل لقطات غري رشعية وغري
اخالقية – التي ال ختلو منها غالب ًا – حيرم
النظر إليها مع التلذذ الشهوي او خوف
الوقوع يف احلرام  ،بل االحوط لزوم ًا ترك
النظر إليها وإن كان بدوهنام .
اعزهم اهلل تعاىل – ان
وع�لى املؤمنني – ّ
يلتزموا جانب احليطة واحلذر فيام ُيعرض
من املرسحيات واملسلسالت  ،وعىل أولياء
يتحملوا مسؤولياهتم جتاه افراد
األمور ان
ّ
أرسهتم ،وان خيتاروا البنائهم كل ما فيه
ص�لاح دنياهم وآخرهتم وان يبعدوهم
يلوث فطرهتم النقية او يفسد
من كل ما ّ
اخالقهم ،نسأله سبحانه وتعاىل التوفيق
والتسديد.

أخبار ومتابعـــــــــــــات
موجز العناوين
العبادي من كربالء :وجّ هنا االوامر إلى األجهزة األمنية واالستخبارية لمالحقة مثيري الفتنة واعتقالهم ومحاسبتهم.
• وزارة التخطيط العراقية توقع اتفاقية إطالق منصة إعادة االعمار واالستقرار وتعزيز القدرة على الصمود مع برنامج األمم المتحدة
للمستوطنات البشرية (الهابيتات)...
• اجتماعات مشتركة بين وزارة الطاقة االيرانية ووزارتي الكهرباء (السورية والعراقية) لتوقيع بروتوكول اعادة تفعيل الربط الكهربائي الثالثي بين البلدان...

• لجنة االمن والدفاع النيابية تشدد على تعديل رواتب قوات الحشد الشعبي ومساواتها برواتب اقرانهم في وزارتي الدفاع والداخلية
قبل ارسال الموازنة العامة الى البرلمان...

• قيادة شرطة كربالء المقدسة تؤكد ان اشراك الحشد الشعبي في الخطة األمنية الخاصة بالزيارة االربعينية كان لها الدور االكبر في تأمين المدينة .

ممثلية لواء علي االكبر في بابل تنجح في تنفيذ خطتها االمنية لتأمين زيارة االربعين
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نجحت ممثلية لواء عيل االكرب(عليه السالم ) يف حمافظة بابل يف تنفيذ اخلطة االمنية يف ذكرى اربعينية االمام احلسني (عليه السالم)
اخلالدة .وقال (صالح مهدي) مسؤول املمثلية :املمثلية اخذت عىل عاتقها مسؤولية تنظيم ومحاية الزائرين ضمن قاطع مسؤولية
اختري هلا من قبل االجهزة االمنية يف املحافظة حيث يقوم عنارص لواء عيل االكرب بتنظيم سري املركبات وسري الزائرين عىل حد سواء
اضافة اىل تامني احلامية من خالل عنارصه املنترشين يف قاطع املسؤولية  .من جانبه اثنى العقيد (عامر الياس) امر قاطع مسؤولية منطقة
باب احلسني وسط مدينة احللة عىل االلتزام العايل من قبل افراد لواء عيل االكرب وتنفيذهم للمهام املكلفني هبا  ،مشريا اىل ان مشاركة
ابناء احلشد الشعبي يف تنفيذ اخلطة االمنية ساهم كثريا يف ختفيف االعباء عن كاهل االجهزة االمنية .

باالرقام
284
660

نقطة ارشاد التائهين و( )280جهاز
هاتف لالتصال المجاني من شبكة
أمنية لخدمة زائري االربعين على
طول طريق (كربالء – النجف)...
حالة والدة تسجل خالل زيارة األربعين
في مستشفيات مدينة كربالء المقدسة...

باالرقام
64

مليون لتر من المشتقات النفطية خزين مدينة كربالء
المقدسة ،مما يو ّفر خزينًا إستراتيجيا مهمًا للمدينة
والمدن المجاورة ..حسب تصريح وزارة النفط...
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مدرسة ستنشئها وزارة التربية في بغداد والمحافظات
باالتفاق مع الصندوق الكويتي للتنمية بمبلغ (  ) 100مليون
دوالر وبفترة انجاز ال تتعدى الـ( )24شهرا...

باالرقام
400
722

) مليون دوالر يمنحها البنك الدولي كمساعدات مالية
إلعادة إعمار العراق ،بعد تحرير مدنه من سيطرة
تنظيم (داعش) االرهابي...

رحلة جوية قادمة الى مطاري (بغداد والنجف االشرف)من
مختلف دول العالم على متنها ( ) 128900الف مسافر قبل
ايام من زيارة اربعينية االمام الحسين(عليه السالم)

عضوة سابقة بالكونغرس تشارك في مراسيم زيارة
االربعين سيرا على االقدام من النجف الى كربالء

ل��واء الطفوف يعثر على معمل للتفخيخ
ويف ّكك عجلة مفخخة في قضاء القائم
اعلن لواء الطفوف ( 13يف احلشد الشعبي) التابع لألمانة العامة
للعتبة احلسينية املقدسة ،العثور عىل معمل للتفخيخ يف قضاء القائم
بعد حتريره .وقال امر لواء الطفوف قاسم مصلح ،عثر ابطال لواء
الطفوف أثناء تطهريهم ش��وارع وأحياء قضاء القائم من جيوب
عصابات (داعش) االجرامية عىل عجلة مفخخة وتم تفكيكها ،اضافة
اىل عثورهم عىل معمل لتفخيخ العجالت ،مشريا ال ان اللواء حاليا
يعمل عىل تطهري املدينة وإعادة احلياة هلا وتأمينها من عنارص (داعش)،
وتوفري احلاجات الرضورية اىل اهايل القائم .يذكر ان القوات االمنية
واحلشد الشعبي حررت قبل ايام قضاء القائم احلدودي من عصابات
(داعش) اإلرهابية بوقت قيايس.

كشف تقرير عن وكالة تسنيم االيرانية أن عضوة سابقة يف
الكونغرس االمريكي (سينثيا ماكيني) شاركت يف مراسيم
زيارة االربعني لإلمام احلسني (عليه السالم) سريا عىل االقدام
من النجف اىل كربالء  .وذكر التقرير أن «ماكيني» التي تعمل
حاليا بصفة استاذ جامعي يف بنغالديش نوهت اىل اهنا كانت
تفكر طويال بالذهاب اىل العراق قبل قدومها فعال هلذه
املناسبة العظيمة .وأوضحت «ماكيني» ان اهلدف من زياريت
للعراق هو كوين مواطنة مسؤولة عن السياسات االمريكية
والتي اعرف ان رضائبها تنفق عىل احلروب االمريكية يف مجيع
انحاء العامل.مؤكدة ان زياريت اىل العراق عشية انتصاره عىل
اإلرهاب من اجل معرفة اجوبة ألسئلتي عن االمام احلسني
وتاريخ عاشوراء وزي��ارة االربعني مع زمالئي الزائرين.

المندائيون يحجبون مظاهر عيد االزدهار لتزامنها مع زيارة االربعين الخالدة
حجبت طائفة الصابئة املندائية مظاهر االحتفال السنوي بمناسبة عيد االزدهار لتزامنها مع زيارة االربعني
لإلمام احلسني (عليه السالم) واقتصارها عىل طقوس التعميد عىل رجال الدين يف حمافظة البرصة.
وقال (لؤي اخلمييس) املتحدث باسم جملس شؤون الطائفة يف البرصة :ان املواطنني املندائيني من أبناء املحافظة
حجبوا يف حتشدهم بمندي (معبد) الطائفة الواقع يف منطقة الطويسة مظاهر الفرح واالبتهاج لتزامن العيد مع
زيارة أربعينية االمام احلسني ،فيام اخترصت طقوس التعميد بمياه شط العرب يف جزيرة السندباد عىل (رجال
الدين) فقط احرتاما للحشود املليونية التي تؤدي الزيارة يف كربالء املقدسة.

قالوا:

قالوا:

• قيس خلف المحمداوي (قائد عمليات الفرات األوسط):
• (كاظم فنجان الحمامي) ناقشت مع سماحة المتولي
ان التعاون المشترك من قبل الزائرين ساهم في تطور وإنجاح الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة عدة مشاريع منها
للخطة األمنية لزيارة االربعين ،الى جانب اآلالف من المتطوعين تأسيس شركة خطوط الطفوف ليكون السفر من خاللها الى
اوربا مباشرة وهي تعد أول شركة عراقية تعنى بالسياحة
داخل مدينة كربالء المقدسة وخارجها.
الدينية في كربالء

• أبو مهدي المهندس (نائب رئيس هيئة الحشد
الشعبي) :تحرير مركز قضاء القائم والسيطرة على
منفذ حصيبة الحدودي مع سوريا أقسى هزيمة لحقت
بـ(داعش) االرهابي.

العطاء الحسيني

عامر نوري ـ موقع العتبة الحسينية المقدسة

ّ
يتفقد عملية تقديم الخدمات ( الطبية  ،والمبيت،
سماحة الشيخ الكربالئي
والطعام ،واماكن االستراحة) في مدينة سيد االوصياء عليه السالم للزائرين
االحرار /حسين نصر  -تصوير عمار الخالدي

قال املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة
سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي اثناء
تفقده طبيعة اخلدمات التي تقدمها مدينة
سيد االوصياء عليه السالم للزائرين عىل
طريق ( كربالء – بغداد) ق��ال :ان حد
العشق لإلمام احلسني عليه السالم يدفع
االنسان ان يقدم كل ما يملك ونرى ذلك
بوضوح لدى الرجال املقاتلني يف جبهات
القتال الذين هم بحق انصار االمام احلسني
عليه السالم الذين صدقوا ما عاهدوا اهلل
عليه وص��دق��وا م��ا ي���رددون يف عبارات
الزيارة لإلمام احلسني عليه السالم (اين
سلم ملن ساملكم وحرب ملن حاربكم وويل
ملن واالكم وعدو ملن عاداكم ) ان املفاهيم
التي حيملها عنوان( الشهادة ) يف هذا
الشعار احلسيني الذي يردده الزائر دائ ًام

صفر

(يا ليتني كنت معكم فأفوز فوز ًا عظي ًام ...
أي مع الشهداء ..فأفوز فوزا عظيام ) اذن
هؤالء (املقاتلون) يتصدرون الذكر وهم
الرجال الذين يقاتلون يف جبهات القتال
وهم الذين حفظوا لنا هذه الزيارة بواقعها
احلايل الذي يشهد توافدا مليوني ًا يزداد سن ًة
بعد سنة  ،مسرتسال يف كالمه عن املقاتلني
«وك��ذل��ك هم الذين حفظوا لنا االمن
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وحفظوا لنا ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا
وواقعنا ال��ذي نعيشه الن واق��ع العزة
والكرامة والقوة هم هؤالء باإلضافة اىل
حفظ اجواء الزيارة وجتسيد املبادئ التي
متثل اجلذر واملنشأ ملا يعكسه هؤالء الرجال
يف جبهات القتال ان هؤالء الرجال البد
ان يكونوا قد تر ّبوا سابق ًا عىل مبادئ معينة
حتى وصلوا اىل مرحلة ان يبذلوا ارواحهم
يف سبيل الدفاع عن االرض واملقدسات،
خصوص ًا وان قس ًام منهم يعيش الفقر
والعوز واحلرمان وال جيد قوت اهله ولكن
مع ذلك يذهب اىل جبهات القتال وحينام
يأيت يف ايام االجازة يعمل ليوفر قوت اهله
ومرصفه حتى يلتحق بعد انتهاء االجازة..
واضاف « ان هذه االجواء التي نشاهدها
يف ال��زي��ارة من البذل والعطاء واخلدمة

واستعداد الناس للتضحية هذه مدرسة
يف احلقيقة ف��ال��زي��ارة االربعينية وبقية
الزيارات مدرسة ر ّبت الكثري من الرجال
عىل هذه املبادئ حتى وجدنا ثامر الزيارة
ان هناك رجا ً
ال منذ سنوات يقاتلون وهم
عىل نفس االن��دف��اع واهلمة ومل تضعف
عزيمتهم  ،وهذه املدرسة نجدها يف

وتكون يف كافة املستويات سواء اجلانب
املعييش املادي واجلانب التعليمي وجانب
الرعاية النفسية والرتبوية بسبب فقد االب
وعلينا ان نديم هذه الرعاية دائ ًام  ،وختم
س�ماح��ة

العطاء الحسيني

تم التنسيق مع دائرة صحة كربالء املقدسة
ودائ��رة صحة الكرخ بغداد عىل افتتاح
املركز الصحي ويصنف بدرجة () A
يستقبل مجيع احلاالت الصحية ومعاجلتها
بشكل مبارش داخ��ل املدينة وفتح مركز
طبابة خارج املدينة للحاالت البسيطة..
واضاف» انطلق مرشوعان يف املدينة،

سماحة الشيخ الكربالئي  :ان زيارة االربعين
وباقي الزيارات هي مدرسة تربى فيها الكثير
من الرجال  ،فوجدنا ثمار هذه الزيارة ابطال يقاتلون في
جبهات القتال منذ سنوات ولم تضعف عزيمتهم واصرارهم )

زيارة اربعني االمام احلسني (عليه السالم)
الب��د ان نديم عنارص ه��ذه املدرسة من
اخلدمات التي تقدم عىل كافة املستويات
سواء اخلدمات التي تقدّ م من قبل طلبة
احلوزة الدينية من ناحية التبليغ والتثقيف
ألنه هو االساس يف بناء االنسان اضافة اىل
اخلدمات االخرى من طبابة ومنام وطعام
ومغاسل وغريها  ،لذلك البد ان نحافظ
عىل هذه املدرسة حتى نستطيع ان نصمد
امام التحديات التي نواجهها  ،مبينا» حيب
ختليد ذكر الشهداء من خالل نرش صورهم
وقصصهم وحياهتم واملبادئ التي تر ّبوا
عليها حتى وصلوا اىل هذه املرحلة وايض ًا
من خالل رعاية عوائلهم وارسهم ورعاية
العوائل وااليتام وان تكون هناك رعاية
لعوائل الشهداء وهذه الرعاية ان تدوم

الشيخ الكربالئي حديثه ع�لى اجلميع
االلتفات اىل توصيات املرجعية الدينية
العليا التي ذكرت مرارا يف خطب اجلمعة
وان حياولوا العمل عىل تطبيقها للوصول
املرجوة.
اىل النتائج
ّ
فيام بني مظفر حممد شعبان مسؤول مدينة
سيد االوصياء عليه السالم للزائرين:
تسعى االم��ان��ة العامة للعتبة احلسينية
املقدسة اىل تقديم افضل اخلدمات للزائرين
الكرام وخصوص ًا يف زيارة اربعينية االمام
احلسني (عليه السالم) افتتحت املدينة
ه��ذا ال��ع��ام لتساهم يف تقديم خمتلف
اخلدمات (الطبية – والصحية -والثقافية
– وخدمات السكن واملبيت والطعام
والنقل) لكافة الزائرين من داخل العراق
وخارجه وعىل مدى (  )24ساعة ،مبين ًا
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االول م�شروع االربعينية الثقايف التابع
للحوزة العلمية الرشيفة من (اساتذة،
فضالء ،ومشايخ) لألجابة عىل االسئلة
ال�شرع��ي��ة وت��ع��ل��ي��م ب��ع��ض االح��ك��ام
الرشعية املهمة منها الوضوء مث ً
ال ،ثانيا
م�شروع معرض صور الشهداء و صور
االن��ت��ص��ارات التي حققها االب��ط��ال يف
جبهات القتال الذي اقامته هيئة االعالم
احلريب التابعة هليئة احلشد الشعبي املبارك
 ،مبينا « حتتوي املدينة عىل قاعات ملبيت
الزائرين الكرام (  ) 24قاعة ،والطاقة
االستيعابية للمدينة اكثر من (  )18الف
زائر يف الليلة الواحدة اما عدد املنشآت
الصحية (  ) 6وعىل طابقني وكل طابق
مقسم اىل نساء ورجال.
ّ

صفر

العطاء الحسيني

اكثر من ( )400اعالمي من مختلف بلدان العالم
شاركوا بتغطية فعاليات كرنفال الزيارة األربعينية

جملة «االح����رار» واك��ب��ت ه��ذه اجلموع
االع�لام��ي��ة ال��ت��ي جت���اوزت ( )400من
االعالميني وامل��ص��وري��ن ،ضمن ()50
مؤسسة اعالمية سمعية ومقروءة ،وأكثر
من ( )50قناة فضائية مسجلة لدى قسم
االعالم يف العتبة احلسينية املقدسة لتغطية

صفر

األحرار /حسنين الزكروطي ـ تصوير /صالح السباح

وص���ف إع�لام��ي��و ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي
والغربي وحتى المحلي زيارة االربعين
المليونية لإلمام الحسين (عليه
ال��س�لام) بأنها اض��خ��م المسيرات
ال��دي��ن��ي��ة ف���ي ال���ع���ال���م ،ف��وث��ق��ت
عدساتهم في النقل المباشر وما
كتبته صحفهم اليومية عن وصول
اكثر من ( )20مليون زائر من مختلف
الجنسيات واألديان ،وهم السائرون
(من البحر الى النحر) ،ما هي اال رسالة
كونية واضحة الحقيقة للعالم أجمع،
ان الحسين كان وما يزال رمزًا للحرية
ضد طغاة الظلم واالستبداد في كل
العصور.

الزيارة بصفة رسمية.
ومل��ع��رف��ة أه��م االح����داث ال��ت��ي شكلت
ت��أث�ير ًا م��ب��ارش ًا عىل تغطيتهم االعالمية
والتسهيالت التي قدّ متها هل��م العتبة
رصح معاون االمني
احلسينية املقدسةّ ،
العام للشؤون الفكرية يف العتبة احلسينية
املقدسة السيد افضل الشامي قائ ً
الّ :
ان
«العتبة احلسينية املقدسة منذ بداية عام
2003م تنظر اىل االعالم عىل انه صاحب
الفضل الكبري يف نقل ال��ص��ور الرائعة
ملدينة كربالء املقدسة ،ودائ ًام كانت تؤكد
عىل رضورة نقل هذه الشعائر االسالمية
احلسينية اىل العامل امجع ،ألهنا متثل صور
والء وحمبة وك��رم وع��ط��اء» ،مستطرد ًا،
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لكن «من املؤسف ان تبقى هذه املواقف
الكبرية واجلميلة بحدود املدينة او املنطقة
التي تقام هبا ،لذلك عندما تقوم وسائل
االعالم بنقل هذه الشعائر اىل مجيع انحاء
العامل وكيفية تعامل حمبي اهل البيت مع
اجلنسيات والطوائف االخرى ّ
بغض النظر
عن اختالف االلسن والبرشة وغريها ،هبذا
يمثل جزء ًا كبري ًا يف خدمة القضية احلسينية،
الن االمام احلسني (عليه السالم) مل ِ
يأت
لنرصة فئة معينة من املجتمع ،بل كانت
مواقفه تتمثل يف ال��وق��وف ام��ام الظلم
واالستبداد ونرصة املظلوم».
وبني الشامي ّ
ان «مناسبة زيارة االربعني
من االمور املهمة التي جيب ان تصل اىل

مجيع ارج��اء العامل ،من اجل زرع قضية
التعايش السلمي التي اصبحت حاجة
ملحة و رضورية لإلنسان».
واض��اف الشامي« :سجلنا خ�لال أيام
الزيارة املباركة تواجد أكثر من ()400
إعالمي ومصور يمثلون خمتلف الوسائل
االعالمية املرئية واملسموعة واملقروءة
من داخل وخارج العراق ،كذلك وجود
اكثر من ( )50مؤسسة اعالمية ،واكثر من
( )50قناة فضائية بني العراقية و العربية
اضافة اىل االجنبية ،مع وج��ود اكثر من
( 20جهاز إرس��ال ـ  )sngمتواجدة يف
املقر االعالمي الذي وفرته العتبة احلسينية
املقدسة هلم».
ِ
جهته يبينّ اإلع�لام��ي ك��رار ال��وزين
من
مراسل قناة كربالء الفضائية ،انه «ال خيفى
عىل اجلميع ال��دور الكبري ال��ذي تقوم به
وسائل االع�لام يف نقل االح��داث التي
تدور حول العامل ،ومن بني هذه االحداث
هي احلشود املليونية التي تشهدها مدينة
كربالء املقدسة يف زي��ارة اربعينية االمام
احلسني (عليه السالم)».
ويضيف الوزين« ،عىل الرغم من ان زيارة
االربعني متثل اكرب تظاهرة سلمية يف العامل
مثلام حتدثت احدى الصحف االجنبية،
ولكن نرى يف الوقت نفسه تغايض بعض
الوسائل االعالمية العربية واالجنبية
هلذا احل��دث الكبري ألسباب سياسية او
شخصية ،ولكن املهنية االعالمية التي
ترافقنا يف عملنا االعالمي توجب علينا
نقل ه��ذه احلقيقة ،خصوص ًا وأن من
الرضوري نقل الصور اجلميلة التي يقدمها
حمبو اهل البيت (عليه السالم) وتعريف
العامل بقضية الثورة احلسينية التي جاءت
م��ن اج��ل احل��ف��اظ ع�لى ص��ورة االس�لام
احلقيقي الذي جاء به رسولنا (صىل اهلل
عليه واله)».
املصور البحريني ،عيل درويش ،يقول:
أما
ّ
«يف كل عام نأيت إىل كربالء من أجل توثيق
هذه الزيارة املليونية من خالل الصور
االنسانية الرائعة التي يقدمها هؤالء الزوار

العطاء الحسيني

لبعضهم البعض بدون
اي مقابل مادي فقط
التقرب
من اجل
ّ
اىل اهلل م��ن
خالل اوليائه
الطاهرين،
وبدورنا
نقو م
ب��ن��ق��ل
ه����������ذا
احل���������دث
ال�����ع�����امل�����ي
وال���ك���رن���ف���ال
اإلن��س��اين وكذلك
ال��ط��ق��وس ال��دي��ن��ي��ة
املباركة التي يشارك هبا
الزائرون من خمتلف الدول واالديان من
خالل التقاط الصور اجلميلة واملوقف
االنسانية وعرضها وإيصال رسالتها
السامية من خالل املسابقات العاملية
التي نشارك هبا او من خالل برامج
التواصل االجتامعي».
وسبقَ أن وصف تقرير أورويب ،زيارة
أربعينية اإلمام احلسني (عليه السالم)
بأهنا أضخم املسريات الدينية والسياسية
يف العامل ،واعترب جتاهل اإلع�لام الغريب
هلذا احلدث العاملي بأنه خطيئة إعالمية.
وقال راديو «اوستن» األورويب يف تقرير
سابق له :إن «الزيارة املليونية يف ذكرى
أربعينية اإلم��ام احلسني (عليه السالم)
أضخم املسريات الدينية يف العامل» ،مشري ًا
اىل أن «وسائل اإلع�لام الغربية ترتكب
خطيئة اعالمية بتجاهل ه��ذا احل��دث
العاملي».
ويضيف التقرير ّ
أن «ه��ذه اخلطيئة التي
ترتكبها وسائل اإلعالم الغربية مل ِ
تأت من
فراغ بل ثمة عوامل وراء عملية احلظر عىل
تغطية ما يسميه الشيعة بزيارة األربعني»،
موضح ًا أنه «ليس مستبعد ًا ان هناك قوى
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يف الغرب متتلك زم��ام التأثري يف توجيه
الرأي العام العاملي من خالل هيمنتها عىل
إدارة ماكينة اإلع�لام العاملي تقف وراء
هذا التجاهل».
وبني التقرير أن «املشاهد التي تابعها فريق
الراديو من قنوات فضائية شيعية ّ
تبث من
العراق عىل االنرتنت بحضور مرتمجني
عرب أظهرت ان ما يشهده العراق اآلن
هو حدث ديني ال نظري له يف العامل يفوق
حشود املشاركني فيه بأعداد كبرية أيام
احلج يف السعودية».

صفر

العطاء الحسيني

بمشاركة اكثر من ( )10دول عربية واجنبية...
قدم
كوادر طبية متخصصة ُت ّ
خدماتها لزائري االربعينية

كربالء املقدسة ،واش��ار الشمري :توجد
تقرير :حسنين الزكروطي  /تصوير :محمد القرعاوي
داخل الصحن احلسيني الرشيف يف االيام
ان التسابق الخدمي الذي يقدمه محبو اهل البيت(عليهم السالم)
االعتيادية مفرزة طبية واحدة فقط ،ولكن
يقدمه
في كل عام خالل زيارة االربعين اصبح شيئا غير مألوف ،فما ّ
يف الزيارات املليونية التي تشهدها مدينة
العاشقون لبعضهم البعض ما هي اال رسالة انسانية تمثل الحب
ك��رب�لاء املقدسة وخ��اص��ة يف اي��ام زي��ارة
والسالم ،الغاية منها تجسيد المبادئ االسالمية التي جاء بها
االرب��ع�ين ،وبسبب ح���االت االختناق
رسولنا الكريم(صلى اهلل عليه واله وسلم) ،والسير واالمتداد بها
الكثرية التي حتدث للزائرين اثناء تأدية
للتقرب الى اهلل عز وجل من خالل عترته الطاهرة.
الزيارة عمدنا اىل فتح جمموعة من املفارز
داخ��ل الصحن الرشيف مع وج��ود كادر
والن اجل��ان��ب الصحي ل��ه امه��ي��ة كبرية الشمري .وال��ذي اض��اف :بعد سقوط مسعف (حامل السدية) موزع عىل جهتي
يف ه��ذه املناسبة ،فقد استنفرت العتبة النظام البائد يف عام 2003م ،بدأت العتبة النساء و الرجال لتسهيل نقل الزائر اىل
احلسينية املقدسة بالتعاون مع دائرة صحة احلسينية بتأسيس مفرزة خاصة هبا بالتنسيق
كربالء طاقاهتا من اجل توفري املستلزمات مع دائرة صحة كربالء ،ومنذ ذلك الوقت و
الطبية للزائرين ،كذلك توفري ك��وادر املفارز املوجودة يف داخل وخارج الصحن
طبية ومتريضية من خمتلف االختصاصات الرشيف تعمل عىل مدار 24ساعة ،ويف ايام
موزعة عىل املفارز داخل وخارج املحافظة ،املناسبات الدينية خاصة يف شهري حمرم
اضافة اىل وفود اعداد كبرية من املتطوعني و صفر ،نعمل عىل جتهيز املذخرة بكافة
م��ن داخ���ل وخ����ارج ال���ع���راق ،وال��ذي��ن املستلزمات التي حتتاجها امل��ف��ارز ،ب��دء ًا
بلغ عددهم اكثر من ( )1000متطوع من الكوادر الطبية و التمريضية واخلدمية
ومتطوعة ،بحسب ما اكده مسؤول املفارز انتهاء باملستلزمات الطبية املتمثلة باألجهزة
الطبية يف العتبة احلسينية املقدسة امحد جليل واالدوية وغريها ،بالتنسيق مع دائرة صحة

صفر
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امل��ف��رزة .سامنا حيدر ممرضة م��ن مدينة
املفرزة بأرسع وقت ممكن،
املفارز اخلارجية قبل اربع سنوات وبتوجيه شيكاغو قالت :هذه هي الزيارة الثانية
مبارش من قبل سامحة املتويل الرشعي للعتبة للعراق ،حيث كانت الزيارة االوىل قبل
احلسينية املقدسة تم استرياد ثالث عجالت
عيادة متنقلة (مستشفى صغرية) جمهزة
بكافة االجهزة الطبية اضافة اىل الكوادر
املختصة يف مجيع املجاالت ،ويف االجابة
عىل سؤال بخصوص الكيفية التي يتم هبا
التنسيق مع الكوادر الطبية والتمريضية
القادمة من خارج العراق ؟ قال :بفضل اهلل
وبركات االمام احلسني واخلربة املوجودة
املقدسة ،حيث يأيت االشخاص من مجيع
لدى القائمني يف العتبة املقدسة والتواصل
انحاء العامل خالل زيارة االربعني ويقدمون
مع اصحاب االختصاص ،فقد بلغ عدد
لبعضهم اخلدمة من طعام ورشاب ومبيت
بدون ان حيصلوا عىل املال كام هو معروف
يف اي بلد يف العامل.
الدكتورة حمدّ ثة رضائي من مدينة طهران
االيرانية :بفضل اهلل ومساعدة اخواين يف
العتبة احلسينية املقدسة ه��ذه هي السنة
الثانية التي ات�شرف هبا يف خدمة زوار
احلسني(عليه السالم) وف��ق اختصايص
يف العمل وملدة اسبوع كامل ،و ان هديف
االس��ايس يف هذه اخلدمة املباركة هو ان
اكون خادمة لإلمام احلسني(عليه السالم)،
خالل خدمة زواره و التربك هبم ،وهذا
املتطوعني املشاركني يف هذه السنة حلد االن ثالث سنوات ،و اثناء العودة اىل بلدي الشعور اجلميل الذي ينتابنا اثناء تقديم
اكثر من ( )1000متطوع من داخل وخارج متنيت ان ال تكون هذه الزيارة هي االخرية اخلدمة  ،باحلقيقة هو شعور ج��دا رائع
العراق لكال اجلنسني ،بعد االط�لاع عىل يل ألنني بالواقع احببت االجواء هنا خاصة بحيث جيعل الفرد يعمل ألوق��ات كثرية
(السرية الذاتية)لكل شخص من قبل جلنة يف زي���ارة ارب��ع�ين االم���ام احلسني (عليه دون ان يشعر بالتعب او امللل يف بعض
خمتصة وضعتها العتبة احلسينية بالتنسيق السالم) ألنني مل اشاهد مثل هذه االجواء االح��ي��ان ،و ان��ا ب��دوري امتنى ان اعيش
مع دائ��رة صحة كربالء ،وقد متيزت هذه من قبل ،وتساءلت كثريا عن هؤالء الناس هذه اللحظات اجلميلة يف خدمة زوار ايب
السنة مشاركة اكثر من ( )10دول عربية وم��ا ال��ذي يفعلونه هنا؟ تاركني بيوهتم عبداهلل احلسني(عليه السالم) يف كل عام.
واجنبية  ،اضافة اىل وجود بعض الدول وأعامهلم ألكثر من اسبوع ،وبعد حصويل الصيدالنية سارة شلة من دولة لبنان :هذه
التي شاركت ألول مرة يف زيارة االربعني عىل االجابة لكل تساؤاليت التي طرحتها ،هي الزيارة الثانية للعراق واالوىل يف خدمة
امثال (اوكرانيا ،قطر).
احببت ان اكون جزءا من هذه اخلدمة و ان زوار ايب عبداهلل احلسني(عليه السالم)،
مسؤولة اح��دى امل��ف��ارز الطبية النسوية اقدّ م كل ما تعلمته خالل مسرييت العلمية  ،وامت��ن��ى يف ك��ل ع��ام ان ن��أيت اىل كربالء
الست رقية عبد اهلل :ان امل��ف��رزة الطبية واحلمد اهلل شاركت يف هذه اخلدمة املباركة ونترشف بتقديم اخلدمة للزائرين ،ليس
اخل��اص��ة ب��ال��ن��س��اء تعمل خ�ل�ال زي���ارة و اجلميلة ،وامل ان اتواجد يف كل عام وان فقط يف االمور الطبية التي هي اختصاصنا
االرب��ع�ين ع�لى م��دار  24س��اع��ة ،موزعة اشارك الزائرين هذه اخلدمة املباركة التي بل يف كل االم��ور اخلدمية التي نستطيع
عىل ث�لاث وجبات(شفت) ،كل شفت جعلتني يف بعض االحيان اشعر بشعور تقديمها هلم ،ومن الواجب ان اقول ان
يقدر ع��دد ك��وادره ما يقارب ( )65من رائع ال يمكن ان يوصف بالكلامت.
الشعب العراقي رغم احلروب التي يعيشها
خمتلف التخصصات (الطبية ،التمريضية ،واض��اف��ت حيدر :عند ع��وديت اىل بلدي عىل مر السنني اثبت ويثبت يف كل عام انه
اخلدمية)  ،والوظيفة االساسية للمفرزة سأخرب عائلتي واصدقائي عن االج��واء شعب رائع حيب االنسانية وال يفرق بني
يعتمد عىل االسعافات االولية للمريض ،اجلميلة و الرائعة التي عشتها خالل ( )17شخص واخر.
بحسب االجهزة و االدوي��ة املوجودة يف يوما يل يف العراق و خاصة يف مدينة كربالء
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متطوع يشاركون بخدمات
ستة آاللف
ّ
متنوعة في زيارة االربعين

تقرير :حسنين الزكروطي  /تصوير :احمد القريشي

ي��ت��واف��د امل�لاي�ين م��ن حمبي اه��ل البيت
(عليهم السالم) من خمتلف ارجاء العامل
خالل زيارة االربعني يف كل عام اىل مدينة
كربالء املقدسة من اجل التربك بزيارة ايب
االحرار(عليه السالم)وتقديم املواساة
لعرتته الطاهرة،
باملقابل حياول الكثري من العاشقني هلذه
االيام العظيمة املشاركة يف تقديم اخلدمة
اىل الزائرين من خالل التطوع ،هذه اخلدمة
املباركة التي يترشف املوالون ألهل البيت
بتقديمها اىل الزائرين يمثلها البعض بمثابة
الفرصة الكبرية التي تقرهبم اىل اهلل تعاىل
من خالل خدمة زوار االمام احلسني(عليه
السالم).
وقد ّ
متكن يف هذا العام اكثر من ()6000
متطوع من خمتلف املحافظات العراقية من
املشاركة يف تقديم اخلدمة اىل الزائرين من
خالل التنسيق مع املكاتب املركزية التابعة
اىل قسم حفظ النظام يف العتبة احلسينية
املقدسة واملوجودة يف اغلب املحافظات
العراقية بحسب ما اكده معاون مسؤول

صفر

ادارة املتطوعني يف العتبة احلسينية املقدسة
عيل هادي الوائيل والذي قال :بدأ التحاق
املتطوعني االويل لبعض االقسام من يوم
ع�شرة صفر ،ام��ا املبارشة الكلية جلميع
املتطوعني فقد بدأت من يوم اجلمعة الذي
صادف  13صفر ،وقد شملت من مداخل
مدينة كربالء املقدسة ابتدا ًء من مداخل
الطوق اخلارجي وحتى الصحن احلسيني
الرشيف ،حيث يتم اختيار املتطوعني من
املحافظات يف كل ال��ع��ام وف��ق ضوابط
تضعها االدارة املركزية التابعة اىل قسم
حفظ النظام التي متتلك مكاتب متفرعة
(ادارة مصغرة) يف اغلب املحافظات،
والتي بدورها تقوم باختيار املتطوعني بعد
احلصول عىل املعلومات الكاملة(السرية
الذاتية) عن كل شخص.
واض��اف ال��وائ�لي :يتم توزيع املتطوعني
عىل االقسام والشعب حسب نوع اخلدمة
واحتياجات االقسام ،بعد ان يتم رفع طلب
اىل السيد االمني العام يف العتبة احلسينية
املقدسة  ،ليتم توزيعهم عىل االقسام بدء ًا
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م��ن م��دن ال��زائ��ري��ن
يف املحاور يف الثالثة (بغداد،
احللة ،النجف) و انتها ًء بمركز املدينة.
فيام حتدّ ث سعد جرب جايل احد املتطوعني
من حمافظة واس��ط قائ ً
ال :بفضلٍ من اهلل
تعاىل تم قبويل يف ه��ذه اخلدمة املباركة
للسنة الرابعة عىل التوايل  ،هذه اخلدمة

املرشّ فة اعتربها احدى الوسائل التي تقربنا اىل اهلل من خالل
خدمة زوار االمام احلسني (عليه السالم) الذي ضحى بامله
و عياله ونفسه يف سبيل نرصت االسالم و احلفاظ عىل العدل
االهلي الذي جاء به نبينا الكريم (صىل اهلل عليه و اله) من خالل
الوقوف امام الظلم و االستبداد االم��وي و نرصة املظلوم،
واضاف جايل :نحن يف العراق كل واحد منا يعمل عىل محاية
بلده و مقدساته وفق االمور التي جييد العمل هبا ،لذا نرى مجيع
املؤمنني املوالني ألهل البيت (عليهم السالم) ينتظرون بفارغ
الصرب حلول ايام زيارة االربعني من كل عام من اجل تقديم
اخلدمة و التقرب اىل اهلل من خالل حب احلسني(عليه السالم).
من جانبه حتدث قيس برزان احد املتطوعني من حمافظة البرصة
قائال :عىل الرغم كوين امتلك وظيفة يف احدى املؤسسات
احلكومية اىل جانب وظائفي العائلية اجتاه االرسة اال أنني اترك
كل يشء خلفي من اجل التربك يف خدمة زائري ايب عبداهلل
احلسني(عليه السالم) ومساندة اخ��واين املنتسبني ،وبفضل
اهلل وبركات ايب االحرار هذه السنة العارشة التي اترشف هبا
يف اخلدمة ،ويف االجابة عىل السؤال الذي طرح عليه (ما هي
مشاعرك بخصوص هذه اخلدمة املباركة)؟
كانت االجابة :يف بعض االحيان تعجز الكلامت عن وصف
ما ي��دور يف داخ��ل االنسان ،ولكن اقل ما يمكن ان اسميه
هو وسام الفخر الن هذه اخلدمة بمثابة الفرصة التي اعطاها
الباري عز وجل لعباده من اجل غسل الذنوب و احلصول عىل
رضاه من خالل حب االمام احلسني(عليه السالم) ألنه سفينة
النجاة والشافع لنا يوم ال ينفع مال وال بنون.

العطاء الحسيني

قسم الهدايا و النذور يفتتح
خمس نوافذ الستقبال الزائرين

عمل قسم اهلدايا و النذور يف العتبة احلسينية املقدسة عىل توفري
مخس نوافذ داخل اروق��ة الصحن احلسيني الرشيف من اجل
تسهيل مهمة استقبال الزائرين بشكل اكرب خالل اي��ام زيارة
االربعني.
وحتدّ ث مسؤول قسم اهلدايا و النذور السيد عادل املوسوي قائ ً
ال:
«عمد قسمنا اىل االستعداد املبكر الستقبال الزائرين يف ايام زيارة
االربعني منذ يوم العارش من شهر صفر ،حيث افتتاح مخس نوافذ
داخل اروقة الصحن احلسيني الرشيف تعمل عىل مدار  24ساعة
من اجل ان تسهل عملية استالم نذور الزائرين املهداة من قبلهم
إىل مرقد اإلمام احلسني (عليه السالم)»ّ ،
موكد ًا يف الوقت نفسه
ان «الكوادر العاملة يف القسم حريصة عىل توثيق املمتلكات التي
يتربع هبا الزائرون يف السجالت وإضافتها اىل اجهزة احلاسوب».
وبني املوسوي ،أن «األيام األخرية للزيارة شهدت وفود اعداد
ربعني ،لذا عملنا عىل توفري مكاتب اخرى خارج
كبرية من املت ّ
اط��ار الصحن الرشيف ،لتسهيل وصوهلم واستالم نذورهم
بوصوالت رسمية».
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العطاء الحسيني

ضم مفكرين ومثقفين وسياسيين..
خالل
ِ
استقباله وفدًا عالميًا ّ

الشيخ الكربالئي :نحب أن ننقل القضية الحسينية إلى
العالم ووجودكم أيها األخوة في كربالء ّ
يوفر هذه الفرصة
حديث ش ّي ٍق استم ّر ألكثر
في
ٍ
من ساعة ،بين سماحة الشيخ
عبد المهدي الكربالئي ،المتولي
الشرعي للعتبة الحسينية
ووف�����د (ع��ال��م��ي)
ال��م��ق��دس��ة
ٍ
متنوعة
��م ( )80شخصية
ض� ّ
ّ
االخ��ت��ص��اص��ات وال��م��ع��ت��ق��دات
الدينية من مفكّ رين ومثقفين
وسياسيين بارزين،
وإعالميين
َ
مهمة وهي
كان يدو ُر حول محاور
ّ
القض ّية الحسينية وظاهرة زيارة
األربعين المليونية التي يحييها
زائرون من مختلف أصقاع العالم
ف��ي ك��رب�لاء ال��ق��داس��ة ،حيث
سماحته وكعاد ِته
استقبلهم
ِ
استقباالً رائعًا ،مستمعًا لكل
واحد منهم.
ٍ
واستثمر سامحة الشيخ الكربالئي هذا
َ
اللقاء ،مؤكدّ ًا عىل أمهية نقل الصورة احلقيقية
للثورة احلسينية إىل العامل ،قائ ً
ال« :نحن
نحب جد ًا ان َ
ننقل القضية والثورة احلسينية
ّ
اىل العامل ،ووجود االخوة من الوفد االجنبي
يف مدينة كربالء يو ّفر هذه الفرصة» ،مضيف ًا
«أن العامل يف الوقت احلارض تشهد بعض
مناطقه رصاعات عسكرية وأخرى تشهدُ
أزمة ثقافية وليس رصاع ًا؛ وهناك منظامت
عاملية حتمل مبادئ اإلنسانية اىل العامل لكننا
م��ع ذل��ك نجد ان االنسانية يف كثري من
دول العامل ما تزال تعاين فعلينا ان نبحث
عن امللجأ الذي ُيعيد االنسانية ويعيننا يف
جتاوز هذه االزمات ،وانا اطلب من االخوة
واالخ���وات ان يبحثوا يف ت��واف��د ه��ؤالء

صفر

األحرار /حسين نصر – تصوير /صالح الس ّباح

املاليني اىل مقصد واحد وهو اإلمام احلسني
يتوجهون إليه ..فام هو
(عليه السالم) الذين ّ
الرس يف ذلك؟!».
ويستمر سامحته يف تساؤله قائال« :ملاذا هذا
العدد ولعله يعد من أعىل االرقام يف العامل،
يتوجهون هل��ذا املركز مشي ًا عىل
أكثرهم
ّ
األقدام وهم بإمكاهنم ان يأتوا بالسيارات
ويصلوا اىل هذا املكان لكن حبهم ولذهتم
وسعادهتم ان يأتوا مشي ًا عىل االقدام ،ما هو
الرس الروحي الذي يدفع هؤالء ان يأتوا
مع هذه الرحلة الشاقة والطويلة؟ والقضية
ليست قضية ميش عىل األق��دام» كام يبني
سامحته بل «أن ما نشاهده يف الطريق من
مبادئ انسانية ،فهناك اناس بعضهم أغنياء
وبعضهم فقراء وي��أت��ون يف ه��ذا الطريق
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ويبقى ع��دة اي��ام خي��دم ه��ؤالء ويقدّ م هلم
الطعام ويقدّ مون اخلدمات الطبية اذا كان
الزائر مصاب ًا وي��و ّف��رون املنام واخلدمات
األساسية االخرى وهو سعيد بتقديم هذه
اخلدمة بل يتوسل ويطلب ان خيدم الزائرين
حب االخرين وربام بعضهم
وهذا نابع من ّ
خيتلف مع اآلخ��ر يف التوجه السيايس او
االجتامعي ولكن مع ذلك ّ
بكل قلبه وبمحبة
يقدّ م اخلدمات للسائر يف هذا الطريق».
ويشري سامحته إىل صورة مجيلة من صور هذه
الشعرية ،مبين ًا« ،بالرغم من هذه االعداد
املليونية مل نشاهد مشكلة بني االشخاص
وربام يف مدهنم حتصل مشاكل بينهم ،ولكن
حيبون بعضهم ،فام
يف هذا الطريق اجلميع ّ
هو الرس ومن أين جاء؟!» ،جييب سامحته:

العطاء الحسيني

حيبون اإلم��ام احلسني (عليه
«ألهنم مجيع ًا ّ
السالم) لذلك كل واح��د يقول من اجل
االمام احلسني (عليه السالم) انا أنسى كل
يشء اجت��اه ه��ؤالء ،فاإلمام احلسني (عليه
حب ًا لآلخرين ،فهو ينسينا
السالم) أعطانا ّ

السالم) يريدُ ان يقول لنا انا ضحيت بنفيس
واه�لي انتم ضحوا بأموالكم وجهدكم
وتعبكم من اجل االنسانية ،فاذا انتم حتبونني
اخدموا االنسانية ،لذلك علينا ان نتعلم من
هذه املبادئ وانا آمل من االخوة واالخوات

سيجدون شيئ ًا ،وان��ا احب اذا ع��ادوا اىل
بلداهنم احب ان اعرف ماذا حصل فيهم من
تغيري ..وسيسعدنا كثري ًا هذا التغيري ونأمل
ان ينقلوا هذا االمر اىل بلداهنم».
من جهته قال مسؤول الوفد ،مهدي احلسيني

املشاكل والعداء بيننا وبني هؤالء االخرين؛
ّ
جسد
ألن اإلمام احلسني (عليه السالم) قد ّ
املبادئ لذلك مبادئه انتقلت إلينا وكان
ص��ادق�� ًا يف جتسيد ه��ذه امل��ب��ادئ يف حياته
حيث مل يكن يظهر يشء أمام الناس وخيفي
شيئ ًا آخر وهذا نابع من قوة عالقته مع اهلل
وحبه لإلنسان اآلخر،
(سبحانه وتعاىل)
ّ
اضافة اىل ثورته اإلصالحية فهو يريد اخلري
والصالح والعدل للجميع» .ويسرتسل
ِ
حديثه عن سرية
سامحة الشيخ الكربالئي يف
سيد الشهداء ،مبين ًا« ،أن من مبادئه (عليه
السالم) تضحيته بنفسه وأوالده وكل ما
يملكه من اجل ان تكون هناك عدالة وحمبة
وخ�ير لإلنسانية ،فاإلمام احلسني (عليه

حينام يسريون يف الطريق يتأملون وينظرون
نظرة بالعقل ونظرة بالقلب وانا آمل حينام
ي��رج��ع��ون اىل ب��ل��داهن��م ان ال ي��ك��ون يوم
رجوعهم لبلداهنم كيوم دخوهلم اىل العراق
ونحن نقول للزائرين حينام تأتون اىل كربالء
ال يكون ي��وم رجوعكم اىل اهلكم كيوم
دخولكم إليها بل امحلوا من خالل هذه
الرحلة مزيد ًا من مبادئ االنسانية لإلمام
احلسني (عليه السالم) ،لذلك نحن نأمل
ان شاء اهلل ان يكون هناك نوع من العالقة
بينهم وبني اإلمام احلسني (عليه السالم)
ِ
مرقده يطلبون من اهلل
وعندما يدخلون إىل
تعاىل ان يطلبوا القرب من االمام احلسني
واذا طلبوها بقلب صادق فإن شاء اهلل تعاىل

«ض��م الوفد
يف ترصحيه ل��ـ (األح����رار):
ّ
شخصيات أجنبية من خمتلف اجلنسيات
العامل ،بينهم مفكرون وأدب��اء وإعالميون
وسياسيون خمرضمون» ،مضيف ًا ان «عدد
اف��راد الوفد بلغ اكثر من ( )80شخصية
من معتنقي ديانات وثقافات خمتلفة» ،مبين ًا
ان «أفراد الوفد شاركوا الزائرين يف شعرية
امل�شي لالطالع أكثر عىل ظاهرة الزيارة
األربعينية وصورها اإلنسانية».
ضم شخصيات من
يذكر ان الوفد الزائر ّ
(أمريكا ،كندا ،الربازيل ،روسيا ،بوليفيا،
األرجنتني ،األورغواي ،أمريكا الشاملية).
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األدبية

وج���ه���ي
َ
ي���ق���ي���ك
الترب
َ
حسان بن ثابت

������ال ع����ي����ن����ـ� َ
م�������ا ب�������ـ� ُ
���ك ال ت�����ن�����ـ�����ا ُم ك������ مّأن�����ـ�����ا
أ������ص�����ب�����ح ث�����اوي����� ًا
�������دي� ،
ج������زع������ ًا ع����ل����ى امل��������ه�
ّ
َ
َ
�����ت�����رب ل���ه���ف���ـ���ي ل��ي��ت��ن��ـ��ي
ي����ق����ي����ك ال�
وج�����ه�����ي
َ
ُ
�����ش����ه����ـ����دت وف����ات����ـ����هُ
م�����ـ�����ن
ب�������أب������ي و�أم������������ي
ْ
�����ه م���ت���ب���ـ���ل���ـ���د ًا
ف����ظ����ل����ل����ـ����تُ ب�����ع�����ـ�����دَ وف������ات������ـ� ِ
�����م ب����ع����ـ� َ
��م؟
���دك ب����امل����دي����ن����ـ� ِ
�أ�أق������ي������ـ� ُ
���ة ب���ي���ن���ه���ـ� ْ
�أ ْو ح�����ـ� ّ
هلل ف���ي���ن���ـ���ا ع����اج����ـ��ل� ًا
������ر ا ِ
����ل �أم�������ـ� ُ
ف����ت����ق����ـ����و َم �����س����اع����ت����ن����ـ����ا ،ف���ن���ل���ق���ـ���ى ط���ي���ـ���ب���ـ��� ًا
����ر �آم������ن������ـ� َ
َ
������ارك ذك������ـ������ر ُه
�����ة امل�������ب�������ـ�
ي�������ا ب�����ك�����ـ� َ
�����ة ك���ل���ه���ـ���ا
��������اء ع�����ل�����ى ال���ب��ري������ـ� ِ
ن�������������ور ًا �أ����������ض� َ
رب! ف����اج����م����ع����ن����ـ����ا م�����ع�����ـ����� ًا ون���ب��� ّي���ن���ـ���ا
ي�������ا ّ
ج�����ن�����ة ال�������ف�������ردو�� ِ������س واك����ت����ب����ه����ـ����ا ل��ن��ـ��ا
يف
ِ
����ع م����ـ����ا ب����ق����ي����ـ����تُ
ب���ه���ال���ـ���ك
وا ِ
ٍ
هلل �أ������س�����م�����ـ� ُ
����ي
وره����ط����ـ����ه
ِ
ي������ا وي� َ
���������ح �أن�������������ص������ا ِر ال�����ن�����ب�����ـ� ِّ
�����ض����اق����تْ ب�����الأن�����������ص�����ا ِر ال������ب���ل��ا ُد ف����أ����ص���ب���ح���تْ
�����د ول��������دن��������ـ��������ا ُه ،وف����ي����ن����ـ����ا ق����ـ����ب����ـ����ر ُه
ول������ق������ـ� ْ
ُ
ب���ـ���ـ���ه
�����ه وه�������ـ�������دى
ِ
واهلل �أك�����رم�����ن�����ـ�����ا ب������ـ� ِ
���������ن ي�����ح�����ـ� ُّ
��ه
����ف ب���ع���ر����ش���ـ� ِ
�����ص����ل����ى الإل��������������هُ وم� ْ
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أرم�������ـ�������د
ك����ح����ل����ـ����تْ م�����آق����ي����ه����ـ����ا ب����ك����ح����ـ����لِ ال
ِ
ّ
��د
���ي����ر م�������ن وط���������ئ احل�����������ص�����ى ال ت���ب���ع� ِ
ي�������ا خ� َ
غ����ي����ب����تُ ق����ب����ل����ـ� َ
���د
���ك ف����ـ����ي ب����ق����ي����ـ���� ِع ال����غ����رق����ـ� ِ
ن ال����ن����ب����ـ����ي امل����ه����ت����ـ����دي
يف ي�����������و ِم االث��������ن����ي��� ِ
�������د
�������دد ًا ي��������ا ل����ي����ت����ن����ـ����ي ل�����ـ�����م �أول��������ـ� ِ
م��������ت��������ل� ِ
����م الأ������س�����ـ�����و ِد
ي������ا ل���ي���ت���ن���ي ����ص���ب���ح���ـ���تُ ������س�����ـ� َّ
غ���ـ���د
م��������ن ي����وم����ن����ا �أ ْو ف����ـ����ي
روح������������ة
يف
ِ
ٍ
ْ
���د
����م امل����ح����ت����ـ� ِ
حم�����������ض����� ًا ������ض�����رائ�����ب�����ـ�����هُ ك�����ري�����ـ� َ
������ك حم�������ص���ن���ـ� ً
ول�������دت� َ
���د
��د الأ�����س����ع����ـ� ِ
��ة ب�������س���ع���ـ� ِ
��د
م��������ن ي����ه����ـ����دَ ل����ل����ن����ـ����و ِر
امل������ب������ـ������ارك ي���ه���ت���ـ� ِ
ِ
ْ
����ة ت����ث����ن����ـ����ي ع������ي������ـ������ونَ ا ُّ
���د
حل���������س����ـ� ِ
يف ج�����ن�����ـ� ٍ
����ل�����ال وذا ال�����ع��ل��ا وال�����������س�����ـ������ؤد ِد
ي������ا ذا اجل�
ِ
حم���م���ـ���د
����ي
ِ
�إال ب����ك����ي����ـ����تُ ع����ل����ـ����ى ال�����ن�����ب�����ـ� ّ
���د
ب������ع������دَ
امل�����غ�����ي�����ب ف�����ـ�����ي �������س������ـ������واءِ امل����ل����ح����ـ� ِ
ِ
����د
����م ك�����ل�����ـ�����ونِ الإث�����م�����ـ� ِ
���������س��������ود ًا وج�����وه�����ه�����ـ� ُ
وف�������������ض� ُ
��د
����م ي���ج���ح���ـ� ِ
�����ول ن����ع����م����ت����ـ� ِ
���ه ب����ن����ـ����ا ل�����ـ� ْ
�أن���������������ص�������ار ُه يف ك������ـ� ّ
��د
����ة م�������ش���ه���ـ� ِ
�����ل ������س�����اع�����ـ� ِ
����د
وال������ط������ي������ب������ونَ ع�����ل�����ى امل�������ب�������ـ�
������ارك �أح�����م�����ـ� ِ
ِ
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ال
س
ر
د
ي
ة
�إ
ن ال�شعر
في الق

صة

عل
ى �سبيل
ا
اكت�سا
مل
ث
ا
ب
ل
ه
ي
�
ك
ذ
ت
ا
�سب
�
الت
و�صيف النقد �شرعية
شعرا ،وم
ن
ث
م
ي
ف
جت
قط من خالل ا ن�سيه �أدبي ًا كـ( ب�صفته
�س
�أد
ق
ب �ي �ة ( فنية تجابته ملجمل �صيدة)؛
ا�
ال
–ا
كتابة ال�شعري ج�رائ�ي�ة) ،مم شرتاطات
ة
�ا
ب
ذلك م�س�ألة الت ب�أطرها العام تتطلبها
ج
ة،
�شعري فعال؟ �أ ني�س الأدبي للن ونعني
�
م �س
هل من املو�ضو ردي؟ �أم نرثي ص هل هو
؟
عي
�شعرية) علي ة �إطالق ت�سمي وبالتايل
ه؟
ة(
و�سواء �أكان ق�صيدة
الأدب
ي
م
ن
ا
ه
ل
�
ذ
�أو �شعر ال شعر العمودي ( ا الن�ص
ك
تف
ق�صيدة ا عيلة (احلديث ال�سيكي)
لن
)ا
ميكننا �أ رث (النرث ال�ش حلر� ،أو
عر
ن نطل
ي) كما
ق عليه.

طالب عباس الظاهر

وهذه الأ�س�س واال�شرتاطات ال�شعرية تنح�صر بال�ضرورة ..بالوزن
وال�صورة والبالغة واملو�سيقى والإيقاع وغريها من املتطلبات،
ولعل �أهمها �صفة( ال�شعرية) التي يجب �أن تطغى على الن�ص
الأدبي ليمكننا ت�سميته ق�صيدة.
�أما يف الق�صة؛ فهناك �أي�ضا ثوابت يجب مراعاتها ،والأخذ بها،
وال ميكن جتاوزها ،ك�شروط حتدد جن�س الق�صة عن غريها..
كالبناء ،وال�شخ�صية ،واحل��دث ،واحلبكة ،واخلامتة (القفلة)
وغريها من ا�شرتاطات �أدبية ت�ضبط ب�أ�س�سها هذا اجلن�س الأدبي
احلديث وحتدده.
وال ميكن ا�ستثناء �أي نوع من �أنواع الق�صة من هذه اال�شرتاطات
والأ�س�س  ..و�أعني بهذا الق�صة الق�صرية �أو الطويلة ،والق�صرية
جدا ،والق�صرية جدا جدا �أو ما يطلق عليه ت�سميته بـ( الوم�ضة).
�إال �إن ما ميكننا ت�أ�شريه هنا من خلل عند بع�ض املنظرين واملتعاطني
لل�ش�أن الق�ص�صي و�شروطها� ،إنها تبدو وفق ت�صورهم  -و�أقولها
ب�أ�سف  -خا�ضعة ملجرد التنطع ،و�أ�سرية الأمزجة والأهواء ،حتى
لتبدو وجهات نظرهم القا�صرة وك�أنها حقائق نهائية �أو قوانني
ثابتة!.

طبعا يحدث هذا مبباركة بع�ض الناعقني واملطبلني من �أن�صاف
املثقفني ،والفارغني واملتملقني.
ويدعم ه��ذه املوجة من التزييف للق�صة ..هي ه��ذه ال�سهولة
يف االدعاء ،واال�ست�سهال يف عملية الن�شر دون رقابية فنية من
قبل خمت�صني يف هذا الفن الأدبي احلديث ،ومن ثم يحدث عرب
الرتويج الإعالمي ،والتلميع الفني الباطل �أو اجلاهل ،والنفخ
يف قرب فارغة لبع�ض املدعني ،حتى ليبدو وك�أن هناك �أكرث من
ا�شرتاطات جتني�سية لذات اجلن�س الأدبي الواحد!
و�أعني بهذا جن�س الق�صة حتديدا بكل �أنواعها ..بعيدا عن حجمها
وعدد كلماتها ،بل بغ�ض النظر عن تفرعاتها وتعدد ت�سمياتها،
فهي تخ�ضع عندي لنف�س اال�شرتاطات الفنية والإجرائية،
فال فرق بني الق�صة الق�صرية التي تتجاوز كلماتها الألف ،وبني
الق�صة الق�صرية ج��دا ج��دا ( الوم�ضة ) التي ال يتجاوز عدد
كلماتها الع�شر كلمات فقط .
فالذي ميكنني هنا ت�أ�شريه كما �أ�سلفت القول �أعاله يف ا�شرتاطات
ال�شعر ،وقد �سبق و�أن حددت �شرط ( ال�شعرية) ب�شكل رئي�سي
للق�صيدة ،هنا �س�أحدد ( ال�سردية) �شرطا رئي�سي ًا جلن�س الق�صة.
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ليس ِبدعًا ُ
لحر
حرب الزمان ٍّ

��������������رب ال�����������زم�����������ان حل������ ٍّر
ل�����ي�����������س ِب�����������دع����������� ًا ح�
ُ
������ث������رب �إذ ت������رام������ت
��������س م���������ن ي�
َ
�أي��������������ن ط���������و�� ُ
ال �أرى ع����������ن ر�����������ض���������� ًا ت�����������ف�����������ارقُ م�����ث�����وى
������رح�������ل�������تَ ح���ت���ى
ب��������ل ع������ل������ى ال����������� ُك�����������ر ِه ق��������د ت� ّ
وع������������ل������������اه ال���������������������ذي ت���������������ر ّف��������������� َع ق�����������������در ًا
ُ
ل�����������و جت�������ل�������ى ب������ه������ي������ب������ة املُ
�������������روا
������������ل������������ك خ�
ِ
ّ
�أو ب�������������دتْ م�����ن�����ه ع��������زم� ُ
�������ة ال�����ب�����ط�����������ش �آن���������� ًا
ُ
اهلل �����������ش����������اء �أن ي�����ت�����ج����� ّل�����ى
���������ن
ل����������ك� ِ
ر
ف�������ت�������ج������� ّل�������ى ل����������������دى اخل������������ط������������وب ب�������������ص���ب�� ٍ
مل �أط��������������������قْ ن�������������ش������ره������ا ع�����������������������داد ًا ول�����ك�����ن
ً
�������������ة وه������������������و را ٍع
�������������������ص���������ّي��������رّ و ُه رع��������������ي�
ُ
ٌ
�����������ل ال���������ن���������ب��������� ّوة ف����ي����ه
�����������ت َث������������ َق�
َو َل������������ َب������������ ْي�
�������ه
ب������������أب�����������ي �����������ص����������اب����������ر ًا وط����������������������و ُع ي��������دي� ِ
�������ر ًا
ف���������������أذاق��������������وه ُم��������ن��������ق�������� َع ال�����������������س� ّ
�������م ���������س� ّ
وج������������������رى ن�����������اف� ُ
����������ذ امل�������������ش������ي������ئ������ة �������ش������وق������ ًا
��������ب ب������ط������و�� ٍ�����س
ب�����������أب����������ي امل�����������ف�����������ر ُد ال���������غ���������ري� ُ
���ج����ى
ل�������������س������تُ �أن���������������س�������اه يف ال�������ف�������را��������ش م���������س� ّ
ق��������د ك�����������س�����ت�����هُ ال�������������س������م������و ُم ُخ���������������ض�������رة ل������ون
ي������������ا ب������ن������ف�������������س������ي ملّ���������������ا ت��������ق�������� ّي��������ا ح�����������ش�����اه
ع������ج������ب������ ًا ك������ي������ف َق� َّ
������م �أح�����������ش�����ا
���������ط���������� َع ال���������������س� ُّ
�������ح ي�������س���ع���ى
ف�����ق�����������ض�����ى وال����������ر�����������ش����������ا ُد �أ���������ص��������ب� َ
َ
���������������ر م����������ن َرم�����������ي�����������تَ ف�����ه� ّ
�ل��ا
������������������ك ي����������ا ده�
َوي�
ُ
�أَ ُت�����������������������رى ب������ه������ج� ٌ
�����ة وه���������������ذا اب������������ن م����و�����س����ى
�����������������������م ال�����������ه�����������داي�����������ة ملّ��������ا
������ب �أجن�
ُ
ف�������ل�������ت�������غ� ْ
َ
����������������ك ل����ك����ن
������ر �أُع�����������������زّ ي�
ي����������ا �أب�����������������ا ج�������ع�������ف� ٍ
�أ َو ت����������������دري ملّ�������������ا ت�������ق������� ّي�������ا َح�����������������ش�������� ًا ل����و
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������ن
ب�������ع�������د ت�������������ش������ت������ي� ِ
�����ت ���������ص��������ف��������و ِة ال�������رح�������م� ِ
ب�������اب�������ن م������و�������س������ى ال��������ن��������وى ع��������ن الأوط�������������������انِ
ج�������������������دّ ك امل�������������ص������ط������ف������ى وال �إذع�����������������������انِ
َ
و�������ض������ع������ت������ك ال���������ن���������وى ب�������أق�������������ص������ى م������ك������انِ
�أن ي���������������ض�������اه�������ى ب������������ه ع������ل�����ا َك������������ي������������وانِ
���������ج����������د ًا ع�������ل�������ى الأذق�������������������������انِ
ه������ي������ب������ة �����������س� ّ
مل����������ح����������اه����������م وج�������������ن�������������ده�
������������م يف �آنِ
ْ
�������ح����ل���ا ال�������������ص���ب��ر ال ُح������ل�����ا ال�������� ُ�����س������ل������ط������انِ
ب� ُ
مل ُي����������ط����������قْ ِح����������م� َ
���������ل ث������ق������ل������ه ال�������ث�������ق���ل���انِ
ك�������������س������ت ال������������ك������������ونَ ُح���������ل���������ة الأ����������ش���������ج���������انِ
و�أخ����������������اف����������������وه وه��������������و ك���������ه� ُ
��������ف الأم���������������������انِ
ُ
ورب�������������ي�������������ب�
��������ط ال���������������ق���������������ر�آنِ
������������ات م���������ه���������ب� ِ
ُ
������������ك
َف������������� َل�
ال���������ك���������ائ���������ن���������ات والأك�����������������������������وانِ
ِ
�إذ دن�����������������تْ م�������ن�������ه رح����������ل� ٌ
�����ج������ن������انِ
���������ة ل������ل� ِ
���������ب ع������������ن �إذع������������������������انِ
ل��������ل��������ق��������اء احل����������ب����������ي� ِ
ف����������اق����������دُ الأه��������������������ل ع��������������������اد ُم الإخ�����������������������وانِ
ك�������ا��������س�������ف ال����������ل����������ون ن���������اح���������ل ُ
اجل��������ث��������م��������انِ
ف�����اك�����ت�����������س�����ى ال����������ك����������ونُ ح���������ال� َ
��������ك الأل�������������������وانِ
ِق� َ
���������ط����������ع���������� ًا وه���������������ي م��������ه��������ج� ُ
�������ة الإمي����������������������انِ
��������د ك���������������������انَ ع�����������ل� َ
����������ة الإم���������������ك���������������انِ
����������س���������ي� ٍ
�����������ع ق��������اين
َخ����������ل����������ف����������هُ َب�����������اك�����������ي����������� ًا ب������������دم�
ٍ
��������������ر ب������ه������ج� َ
�� ُ������ص�������ن�������تَ ي���������ا ده�
�����ة الأزم��������������������انِ
ُ
���������������������������درج يف
ُم
م���������������������������دارج الأك��������������ف��������������انِ
ٌ
ِ
ُ
َك�����������س�����ف�����تْ �����ش����م������ َ���س����ه����ا ����������ص�
��������روف ال��������زم��������انِ
َّ
��������ب ح������ي����� َ
�����������ل ل���������س����اين
ن ج�
اخ���������ر����������س اخل���������ط� ُ
َّ
ف����������دي����������تُ ق�
������������ل يف ال������������ ِف������������دا ال��������ع��������امل��������انِ

األدبية

لعن ُ
َ
اهلل من أشعل فتنة

ميعاد كاظم الالوندي

محمد عبد العظيم الكعبي

ُ
يت�ساقط الندى ويتلألأ
ب�سرعة برق اجلنون
في�سابق �أ�شعة ال�شم�س
لرياق�ص �أغ�صان الزيتون
فين�شد حلنا لل�سالم
ب�أنامل اطفال ايتام
ي�سرتهم ثوب ف�ضفا�ض
�سحبوا من حتت الأنقا�ض
�صرخوا للعامل والنا�س
نام.............نعم
نام الإح�سا�س
ما عدت �أرى امي وابي
اقالمي ..كتبي ..مدر�ستي
دمعاتي ت�سبق خطواتي
لعلها تطفئ نار الفتنة
لعن اهلل من �أ�شعل فتنة

ْ
تعبت روحي

اه ..كم تعبت روحي من االنتظار
...وكم ا�شتاقت عيناي لر�ؤياك
...وكم يعلو �ضجيج ال�صمت يف اعماقي...
وهو ير ّدد متى ..متى�..ألقاك ؟
ف�أناملي متعلقة بحبل الرجاء
حب ف�شغف فهيام فمودة لك
ور�سائل �شوقي يحملها املاء اليك
حتى �صرت انت بو�صلتي
ابتغي بها االهتداء ..
ي�أمل قلبي من غيثك الرواء
غيابك (وانت حا�ضر )�صحراء جرداء
وو�صالك ربيع معطاء
رفرف لبي يف علياء مناجاتك
وتغنت �شفتي بجمال �صفاتك
اخرجتني من ظلمة ذاتي �إىل نور ذاتك..
فبك اقتدي و�إليك ارغب ور�ضاك مق�صدي..
يا �صاحب الزمان...يا حممد املهدي
وتتوالد الآمال واالمنيات
بغد ت�شرق فيه االر�ض بنور ربها
ذي االلطاف والعنايات والرحمات
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خالد غانم الطائي

حوار

الشيخ شفيق جرادي
َ
لبنان وأكثر
حديث عن
في
ٍ

افتتح في لبنان سنة  1999معهد للدراسات الدينية والفلسفية ،وكان
المقصود في بداية تأسيسه تعليم الفلسفة اإلسالمية من خالل تحصيل
دراس��ي ي��دوم أرب��ع سنوات ن��د ّرس خاللها م��وادًا ع��دة ،كالمنطق والفلسفة
اإلسالمية والعرفان ،أي التصوف من منطلق فلسفي .وقد اهتممنا بنحو خاص
بمدرسة فلسفية يطلق عليها اسم «الحكمة المتعالية» للفيلسوف صدر
تطورت الفكرة فيما بعد إذ قام المعهد بإصدار
الدين شيراز (إيران 1571 ،ــ.)1640
ّ
«المحجة» المتخصصة بالفكر الديني المعاصر وفلسفة الدين والفلسفة
مج ّلة
ّ
اإلسالمية بفكرها األخير الذي تم ّثله مدرسة «الحكمة المتعالية» ،ومسألة الحوار
اإلسالمي ــ المسيحي .ونحن نرصد كل جديد في الفكر الديني المعاصر ،في
الشرق والغرب .وبعد انطالق المج ّلة التي هي منبرنا ،شرعنا بنشر الكتب
وأنشأنا دارنا الخاصة التي أصدرت إلى اآلن ما يقارب الثمانين إصدارًا .كذلك
أنشأنا «المنتدى الفلسفي» الذي نستضيف به دوريًا شخص ّيات مع ّينة لها
طرحها الفكري أو بحثها الخاص.

ظهور النزعة اإللحادية اليوم ليس بسبب العلم والمعرفة ،بل بسبب ما وصل
إليه العصر من قدرة هائلة على تسويق وإبراز األشكال المختلفة من النشاز
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* ماذا عن الطائفية والعلامنية يف لبنان؟
املفردة الوحيدة التي أعرف معناها يف لبنان هي الطائفية .لك ّنني ال
افهم ما املقصود بالعلامنية ،وهنالك لغط .فكلمة علامين يف األوساط
املسيحية غري فهمها يف األوس��اط اإلسالمية .ففي األوس��اط
اإلسالمية متثّل العلامنية عقدة تارخيية لدخول الغرب إىل بالد العامل
اإلسالمي وحماولة إلقصاء الدين .فاملشكلة ليست يف املصطلح
بل يف عقدة موروثة تارخيي ًا .أ ّما العلامنية يف الفهم املسيحي فهي
حكم مدين ال يشارك فيه اإلكلريوس .أعتقد ّ
أن العلامنية هي اجتاه
يف ممارسة الشأن احليايت ،قد يكون متطرف ًا وقد حيمل الكثري من
اإلجيابية واالعتدال .أنا لست معها أو ضدها لك ّنني أريد أن حتدد

الشيخ شفيق جرادي
االسم :الشيخ شفيق جرادي (لبنان)  -خريج حوزة ُق ّم املقدّ سة
العلمية.
وأستاذ بالفلسفة والعلوم العقلية والعرفان يف احلوزة
ّ
والفلسفية).
ينية
مدير معهد املعارفّ
احلكمية (للدراسات الدّ ّ
ّ
املرشف العام عىل جم ّلة املحجة وجملة العتبة - .شارك يف العديدوالعلمية يف لبنان واخلارج- .باإلضافة إىل
من املؤمترات الفكر ّية
ّ
اهتاممه باحلوار اإلسالمي –املسيحي- .له العديد من املسامهات
الثقافية
البحثية املكتوبة والدراسات واملقاالت يف املجلاّ ت
ّ
ّ
منهجية يف فلسفة
والعلمية- .له العديد من املؤ ّلفات * :مقاربات
ّ
ّ
والئية * .اإلمام اخلميني وهنج االقتدار* .
الدين * .رشحات
ّ
املظلومية إىل النهوض * .إهليات املعرفة:
احلسينية من
الشعائر
ّ
ّ
القيم التبادلية يف معارف اإلسالم واملسيحية * .الناحية املقدّ سة.
* العرفان (أمل استنارة ويقظة موت) * .عرش الروح وإنسان
الدهر * .مدخل إىل علم األخالق * .وعي املقاومة وقيمها.
* اإلسالم يف مواجهة التكفريية * .ابن الطني ومنافذ املصري.
* مقوالت يف فلسفة الدين عىل ضوء اهليات املعرفة * .املعاد
اجلسامين إنسان ما بعد امل��وتُ .ترمجت بعض أعامله إىل اللغة
والفارسية ،كام شارك يف إعداد كتاب األونيسكو حول
الفرنسية
ّ
ّ
الدينية يف لبنان.
االحتفاالت واألعياد
ّ

حوار

األمور بشكل واضح وهذا ليس ببدهيي .خرجت مث ً
ال يف اآلونة
األخرية مسرية تطالب بالعلامنية .ومن بعدها ،بدأت اهلتافات ضد
الطائفيني .ماذا يقصدون بذلك؟ اجلامعات؟ وإىل َم يؤ ّدي ذلك؟
إىل تكوين طائفة جديدة وحمدّ دة وموجودة يف الزاوية ،وهذا ما
حصل .فأوضح يشء يف لبنان هو الطائفية ،ويف الوقت الذي تظن
فيه أنّك حتارص بقية الطوائف ،فأنت ال حتارص إال نفسك .قدر
نتحمل جوانب
هذه الطوائف أن تبقى منفتحة عىل بعضها ،وأن
ّ
الطائفية السيئة .لكن تبقى مشكلة العلامنية أنهّ ا غري حمدّ دة يف لبنان،
وحتى تعريف الدين غري حمدد .فاألمر الوحيد املحدد هو الطائفية.
* كيف تنظر للمهرجانات التي تنظمها العتبة احلسينية املقدسة
خارج العراق؟
اهنا من اهم اخلطوات فاملهرجان بحد ذاته جيعل زواره يعيشون
وكاهنم يف العتبة احلسينية املقدسة  ،املهرجان يكون حلقة وصل
بني حمبي اهل البيت والعتبات املقدسة الهل البيت  ،فاقامة هكذا
مهرجانات اعتربها خطوة باالجتاه الصحيح وتكون حديث اعالم
تلك الدولة التي اقيم فيها املهرجان اضافة اىل حديث الناس
هل اعالمنا باملستوى املطلوب يف مواجهة حتديات الزمن ؟
انا ارى ان يكون اخلطاب االعالمي بحجم اخلطاب املخالف وان
يكون رصين ًا ويعتمد عىل الكفاءات االعالمية يف اختيار الربنامج
املؤثر .
* ولكن بالنسبة للفضائيات التي ال تعرف اال لغة التهجم كيف
نتعامل معها ؟
جيب ان تكون هنالك وسائل اعالم ترد عليها وفق مدرسة اهل
البيت يف التعامل مع امليسء.
* هنالك مفاهيم بدات تتفشى يف عقلية الشباب املسلم منها
االحلاد كيف املواجهة؟
ظهور النزعة اإلحلادية اليوم ليس بسبب العلم واملعرفة ،بل بسبب
ما وصل إليه العرص من قدرة هائلة عىل تسويق وإبراز األشكال
املختلفة من النشاز ،واملوضة عىل أنواعها الثقافية وغري الثقافية.
وال يوجد استثناء يف تأثري هذه النزعة عىل قناعات الناس الدينية
إال بمقدار ما تثريه من شبهات يف أذهان شباب يتأملون من واقع
بعض احلركات الدينية ،األمر الذي يستوجب عىل دعاة املسلمني،
وال أقول مفكرهيم ،للعمل عىل مواجهة هذا الواقع املأزوم.
أما ملاذا أقول الدعاة وليس املفكرين؟ ألن املشكلة ليست فكرية،
فعدة اإلحلاد ال تستاهل جهدً ا فكر ًيا بمقدار ما حتتاج إىل بيان
وسلوك تبليغي واع وهادف ومعارص ،وكيف يواجه بالعلم من
يتسرت بلغة العلم من أصحاب أيديولوجيا اإلحلاد؟ املشكلة ان هذه
املفاهيم اخذت حيزها يف املدن املقدسة حتى ان احدى اجلامعات
املعروفة بخطاهبا االسالمي يف العراق نسبة االحلاد فيها اكثر من
 %30وهذا ان مل توضع احللول ملواجهة هذا الفكر املتفيش من غري
دراية فانه يؤثر عىل املنظومة اخللقية للشباب  ،لذا عقد ندوات
واقامة مهرجانات وتاسيس جمالس حوارية واقامة غرف للقراءة
واملناقشة وتبادل الزيارات بني النخب املثقفة دينيا ووضع برامج
تبادل املعرفة يمكن هلا ان حتد من هذه الظاهرة.
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ملف العدد

مركز فجر عاشوراء الثقافي
التابع للعتبة الحسينية المقدسة

سماحة العالمة السيد سامي البدري
مركز فجر عاشوراء الثقايف التابع للعتبة
احلسينية املقدسة هو اح��د املراكز التي
تعنى بنرش ثقافة اهل البيت عليهم السالم
وفق التخصصات التي تتكفل هبا املراكز،
وه��ذا املركز التي يديره سامحة العالمة
سامي البدري ومقره النجف االرشف
قدّ م جمموعة من االص��دارات والبحوث
القيمة التي ختص السرية احلسينية وما
يستنتجه من مفاهيم وحقائق تارخيية موثقة
اصبح هلا تاثري يف التفكري التارخيي للسرية
احلسينية ملن يروم معرفة حقائق االمور
 ،وم��ن اص��دارهت��ا القيمة اص���دار حيمل
عنوان ( فجر عاشوراء) باسم املركز الذي
يسلط الضوء عىل ملفات هتم الراي العام
واخلاص يف العراق  ،كام وان هذا املركز
اق��ام برناجما تثقيفيا توعويا خالل زيارة

صفر

االربعني وعىل طريقة املشاية (معرض فجر
عاشوراء الثقايف) خلدمة زوار أيب عبد اهلل
احلسني (ع) من الناحية الفكرية والثقافية،
يتضمن ع��دة ف��ق��رات منها رشح زي��ارة
وارث بمخططات علمية ،لوحات علمية
تثقيفية متنوعة يف تفسري القرآن والتأريخ،
نصائح وتوجيهات املرجع الديني األعىل
السيد السيستاين دام ظله:
▪للشباب ،لألطباء ،للخطباء ،للمقاتلني،
للمعلمني وأولياء األم��ور ،لزوار اإلمام
احلسني (ع) ،باالضافة اىل منشورات
ثقافية متنوعة.
حيث اقيم املعرض األول يف مدينة اإلمام
احلسن (ع) للزائرين (طريق النجف -
كربالء) ابتدا ًء من يوم السبت ( 14صفر
اخلري 1439هـ) ولغاية يوم األربعاء ليال،
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واملعرض الثاين :جامعة وارث األنبياء
(ع)  -مدينة الزهراء (ع) سابقا ( -طريق
بغداد  -كربالء) ابتدا ًء من يوم األحد (15
صفر اخلري 1439هـ) ولغاية يوم اخلميس،
واملعرض الثالث :مرأب كربالء الدويل
(طريق طويريج  -كربالء)
ابتدا ًء من يوم األح��د ( 15صفر
اخل�ي�ر 1439ه�����ـ) ول��غ��اي��ة ي��وم
اخلميس.
واما نرشته فجر عاشوراء يف العدد الثالث
لشهر حمرم احلرام سلطت الضوء عىل نظرة
السياسيني والكتاب املعارصين لدور
املرجع االع�لى سامحة السيد السيستاين
(دام ظله) يف احتواء االزمات التي يمر هبا
البلد فاقتطفنا من امللف هذا اجلزء:

ملف العدد
مشروع السيد السيستاني في نظر السياسيين والكتاب السياسيين المعاصرين
قوبل م�شروع السيد السيستاين للعراق
من قبل رج��ال السياسية العاملية فضال ً
عن اغلب رجال السياسة العراقيني عىل
تنوعهم االيديولوجي واملذهبي ليس فقط
بموافقته بالرأي مائة باملائة بل بالدهشة
واالع��ج��اب وق��د اضطرت معه امريكا
اىل االستجابة عىل الرغم من حماوالت
االلتفاف عليه يف اكثر من مرة ،كام دعت
ايران اتباعها من خالل توجيهات الويل
الفقيه وتوجيهاته اىل االن��ض��واء حتت
راي��ة السيد السيستاين م��ع احتفاظهم
بمرشوعهم وحركتهم فيه رسا.
• ق����ال م����ار ش��ل��ي��م��ون وردوين يف
2008/10/24م  :لقد اصغى سامحة
السيد السيستاين لنا بكل رحابة صدر ألنه
رجل حمبوب وهادئ خيشى اهلل.
• وقال النوفيل :ان السيستاين خيمة جلميع
العراقيني وهو االخ االكرب طرحنا عليه
مهومنا نشكر تقديمه املالحظات ونطلب
من السياسيني ان يأخذوا بمالحظاته حتى
يبعدوا األذى عن العراق والعراقيني.
• وقال عبد الرمحن الراشد اعالمي سعود:
آية اهلل السيستاين ليس فقط اهم مراجع
الشيعية ب��ل يف مقدمة دع��اة االع��ت��دال
والتعايش وكان صامم االمان يف العراق
ط��وال السنوات الست اخلطرة املاضية
وحال بحكمته دون انزالق العراقيني يف
وحول الفتنة الطائفية واحلرب االهلية.
• وكتب نعوم تشومسكي :كان نجاح
انتخابات ك��ان��ون ال��ث��اين امل��ايض تتوجي ًا
مرشّ ف ًا لسياسة الالعنف والتي اصبح آية
اهلل السيد عيل السيستاين رم��ز ًا هلا وقلة
من املراقبني االكفاء قد خيالفون حمرري
الفايننشال تايمز الراي والذين كتبوا يف
اذار الفائت ان السبب يف قيام االنتخابات
ك��ان ارصار اي��ة اهلل العظمى السيد عيل

السيستاين عىل الوقوف يف وج��ه ثالث
حم���اوالت ق��ام هب��ا االح��ت�لال االمريكي
لتأجيل هذه االنتخابات او الغائها) .
• وكتب توماس فريدمان :مع اقرتابنا من
موسم منح جائزة نوبل للسالم اريد ان
ّ
ارش��ح زعيم الشيعة الروحي يف العراق
اية اهلل العظمى عيل السيستاين الذي ارص
عىل اجراء انتخابات مبارشة عىل مستوى
العراق ككل ورفض االقرتاح االمريكي
االمح��ق بإجراء مؤمترات شعبية حملية..
وه��و ال��ذي ام��ر الشيعة بعدم االنتقام
ملساعي البعثيني واالصوليني املتطرفني
(ال��ذي��ن ك��ان��وا هيجمون ع�لى املساجد
الشيعية ويرتكبون القتل اجلامعي ضد
الشيعة) بدفع البلد اىل ح��رب اهلية..
وبقيامه بذلك ساعد عىل منح الرشعية
لسلطة الشعب يف منطقة مل تسمح يوم ًا
بيشء كهذا ..اما اليشء الثالث الذي قام
به السيستاين واالكثر امهية فهو قوله :جيب
ان يؤثر االسالم عىل السياسة والدستور
وع�لى رج��ال الدين اال حيكموا ..كيف
يمكن لرجل هبذا احلس وهبذه احلكمة ان
يظهر من وسط حطام العراق الذي سببه
صدام حسني انا لن اعرف ذلك ابد ًا) .
•وقال ف��ؤاد معصوم :ان ه��ذا الرجل
العظيم اثبت بأنه اكثر عراقية من أي
شخص آخر وانه يعمل لصالح العراق
وارش��ادات��ه مجيعا تصب من اج��ل حفظ
وحدة العراق وتقدمه واستقراره).
• وقالت مادلني اولربايت :خالفا لرجال
الدين يف ايران الذين يرصون عىل ممارسة
السلطة السياسية ينتمي السيستاين الزاهد
اىل ال�تراث الشيعي السائد ال��ذي يبقى
فيه رجال الدين بمنأى عن احلياة العامة
الروتينية مع اهنم حيتفظون بحق استعامل
سلطتهم يف االوق���ات احلاسمة ،فمنذ
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توماس فريدمان

عبد الرحمن الراشد

نعوم تشومسكي

مار شليمون وردوني
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ملف العدد
سقوط بغداد ادى السيستاين دوره بشكل
خ�لاق ،وب��دال من املواجهة العسكرية
توصل السيستاين اىل طريقة جتعل املحتلني
يعملون لصاحله ،ففي سنة 2003م عندما
كشفت الواليات املتحدة النقاب عن خطة
متعددة املراحل للعراق تقيض باختيار
مجعية وطنية ووض���ع م�ش�روع دستور
تصدى هلا السيستاين ال ألهنا ديمقراطية
بل ألهن��ا ليست ديمقراطية بقدر كاف
فقد ك��ان االمريكيون ي��ري��دون عملية
خاضعة للسيطرة تضع القواعد قبل اجراء
االنتخابات ورأى السيستاين ان قيام ممثلني
غري منتخبني بوضع مسودة الدستور امر
غري مرشوع وارص عىل ان تتم االنتخابات
او ً
ال وبعد حماولة جتاهل مطلبه يف البداية
ثم بعد الفشل يف التوصل اىل تسوية مل يكن
امام املسؤولني االمريكيني بالنظر اىل كل
حديثهم عن الديمقراطية اال الرضوخ.
• وق��ال غسان سالمة  :ك��ان هاجس
السيد عيل السيستاين منذ اليوم االول

لالحتالل ب��ان ي��ك��ون ه��ن��اك دس��ت��ور..
صدقني عندما كنا نتحدث مع بريمر
حول دستور كان يضحك ،عارف بلد ال
فيه امن وال فيه كهرباء وال فيه بنزين وال
فيه كذا وال فيه حتى من يمثل العراقيني،
عندما نتحدث مع العراقيني مل يكن احد
ي��ذك��ر ال��دس��ت��ور ،ذهبنا اىل السيد عيل
السيستاين وكنت يف تلك املرة مع سريجيو
فقال لنا بالعربية :انا اري��د دستور ًا هذا
مطلبي الوحيد ولكن اريد دستور يكتبه

صفر

عراقيون منتخبون من الشعب ،هذا امر
كان باطل بالنسبة لالمريكان كانت هناك
عدة دساتري مكتوبة كان هناك مكتب يف
واشنطن اخذ ماال طائال من االمرييكيني
وكتب دستورا للعراق ..جاء السيستاين
قال ال ،وحني اجابه (سريجيو) من قبل
عراقيني طبعا هذا افضل فرتجم للسيستاين
(م��ن قبل عراقيني) فثارت ثائرته قال:
انا مل اقل (من قبل عراقيني) بل (من قبل
عراقيني منتخبني).
• وقال االخرض االبراهيمي :يف ترصحيه
يف ختام لقائه بالسيد السيستاين يوم
ال��س��ب��ت 1424/12/21ه ،امل��واف��ق
2004/2/13م (ان السيستاين حمق يف
اج��راء االنتخابات ونحن نوافقه الراي

الن االنتخابات هي الوسيلة االنسب
حلل مشكلة الشعب العراقي ..وقال جئت
من اج��ل االط�لاع عىل راي السيستاين
ح��ول مسألة االن��ت��خ��اب��ات ..وق���ال ان
مرصا عىل موقفه
السيد السيستاين ما زال ّ
ونحن معه يف هذا الرأي مائة يف املائة الن
االنتخابات هي الطريقة الوحيدة إلخراج
العراق من حمنته ومن النفق املظلم) .
• وكتب ربيع نادر  :يف مراجعة رحلة
السنوات التسع يقول النائب حبيب
الطريف :ان املرجعية يف النجف االرشف
كان هلا دور واض��ح واس��ايس يف تشكيل
العملية السياسية واجراء استفتاء شعبي
عىل الدستور ..مرجعية النجف هي صامم
االمان للعملية السياسية ابعرتاف اجلميع
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فالطيف السيايس العراقي الذي يتكون
بشكل رئيس من شيعي وسني وكردي
وم��ك��ون��ات اخ���رى مل جي��م��ع ع�لى يشء
كإمجاعه عىل ان للمرجعية يف النجف دورا
يف تقريب وجهات النظر ومنع االهنيارات.
• كتب حارث احلسن ( :اىل حد كبري
ك��ان املرجع السيستاين قد لعب ال��دور
االب��رز يف صياغة العراق ما بعد صدام
رغم انه كان االق��ل كالما بني الالعبني
العراقيني وغري العراقيني..
سألته (االسوشيتد برس) بعد ايام قليلة
من دخ��ول القوات االمريكية اىل بغداد
عن رؤيته ملستقبل العراق كانت اجابته
التي مل تتغري اب��د ًا هي  :انتخابات مجعية
تأسيسية تضع دستورا يكتبه العراقيون
ونقل السلطة اىل حكومة عراقية منتخبة،
فقد ّ
شكل السيستاين لالمريكيني مشكلة
وحال يف نفس الوقت فهو خالفا لكل من
احاط هبم من العراقيني كان وحده يمتلك
الرشعية والقوة إلحداث تغيري بالوضع
او طمأنته ال حيتاج االمر ألكثر من فتوى
بسطور قليلة..كانوا بحاجة اىل قوة من
ه��ذا ال��ن��وع ق���ادرة ع�لى ضبط اجلمهور
املؤدلج يف معظمه ضد وجودهم واألهم
من ذلك كانوا خيشون من استفزاز تلك
القوة ودفعها اىل معسكر الرافضني ملنطق
العملية السياسية يف ظل االحتالل كانوا
يعلمون جيدا ان انضامم التيار احلوزوي
املحافظ اىل احلركة الصدرية املتحمسة يف
وقت ان الشارع السني وقواه االجتامعية
م��أس��ورون بفكرة املقاومة يعني فقدان
السيطرة عىل العراق) .
• وك��ت��ب اس��ح��اق ن��ق��اش االس��ت��اذ يف
جامعة برانديز االمريكية( :ان السيستاين
يمثّل املدرسة االهدأ يف الفكر االسالمي
داخل التشيع ..لقد كشف السيستاين عن
براكامتية وذارئعية يف التعامل مع الوجود
االمريكي يف العراق حاثا الشيعة عىل عدم

ملف العدد
رفع السالح ضد املحتلني)  ،فكان هنوضه
(أي هنوض السيد السيستاين) او ارتفاع
نجمه كصاحب النفوذ االول وصاحب
ال��ص��وت االخ�لاق��ي االع�لى يف العراق
واالكثر وضوح ًا يف اهلدنة ( )truceالتي
ك��ان فيها وسيطا يف شهر اب 2004م
وذلك اثناء عودته الدراماتيكية للعراق
بعد رحلته العالجية الطبية يف لندن تلك
اهلدنة التي اهنت ثالثة اسابيع من القتال
حول رضيح االم��ام عيل يف النجف بني
قوات املارينز االمريكية وبعض املتمردين
ٍ
وشيك
والتي تم من خالهلا تفادي هجوم
عىل الرضيح وكذلك ويف عدة مناسبات
ب�ين ع��ام��ي 2004-2003م اصطدم
السيستاين او وق��ف ض��د خطط بريمر
الذي كان يف قمة هرم االداريني االمريكان
العاملني يف العراق ويف حزيران 2003م
اصدر السيستاين حكام منع بموجبه تعيني
ع��ن��ارص او اش��خ��اص لكتابة الدستور
وجعل ذلك حرصي ًا بانتخاهبم من قبل
ابناء الشعب العراقي ،هذه احلركة وجهت
رضب��ة اىل اخلطة االمريكية التي كادت
تفيض بل تدعو للتعجيل بإصدار دستور
جديد للعراق ويف ترشين الثاين من العام
املذكور وعندما كشف بريمر النقاب عن
خطة النتخاب مجعية وطنية انتقالية من
خالل مؤمتر عام يدعو له ارص السيستاين
عىل انتخابات حرة مبارشة جمربا االمريكان

عىل الغاء هذه اخلطة .كام عارض السيستاين
موضوع الدستور املؤقت (قانون االدارة
االنتقالية) املو ّقع من قبل جملس احلكم
ال��ع��راق��ي يف اذار 2004م م��ؤك��د ًا بأن
اجلمعية االنتقالية جيب اال تقيد بأية وثيقة
مكتوبة من قبل هيئة يتم تعيينها حتت
االحتالل وكانت نتيجة هذا االعرتاض
هو ابطال موضوع الدستور املؤقت .هبذه
االج���راءات استطاع السيستاين اشغال
صناع السياسة االمريكية غري املتكرثني
يف جدل ساخن حول معنى الديمقراطية
التي يريدون تطبيقها يف العراق وكام تبني
فيام بعد كان نفوذه او رضبته هذه قد غريت
بالصميم جوهر املخططات االمريكية
يف العراق آلت بالنتيجة اىل حتويل القرار
السيادي اىل حكومة عراقية مؤقتة يف
حزيران 2004م والتي كان السيستاين
قد منحها مرشوطة ..وعىل الرغم من ان
السيستاين لديه رؤية خاصة عام ينبغي ان
تنطوي عليه احلكومة االسالمية اال انه
مل يكن ملهام او متأثرا باخلميني لقد مثل
استاذه ابو القاسم اخلوئي الذي تويف يف
تقبل حقيقة واقعية
عام 1992م حيث ّ
الدولة احلديثة التي يقودها السياسيون
العاديون ..كانت اراء السيستاين تقرتب من
اداءات ورؤى حممد حسني النائيني مؤلف
كتاب (تنبيه االمة وتنزيه امللة) املطبوع يف
النجف عام 1909م فرؤية السيستاين مثل
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رؤي��ة النائيني تقوم عىل تأكيد مسؤولية
احلكومة وموثوقيتها ومحايتها لالسالم..
انه من الصعب التكهن بالضبط اىل اين
يريد السيستاين الذهاب بالتشيع لكنه يبدو
مصمام عىل حتايش املطبات واملآزق. )..
• وقال ايض ًا ( :الشخصية املحركة التي
ك��ان��ت تقف وراء االن��ت��خ��اب��ات /30
يناير2005/م هو عيل السيستاين الذي
اظهر حنكة قيادية مشهود به يف كبح كافة
املحاوالت داخل العراق وخارجه والتي
كانت تدعو اىل تأجيل االنتخابات ،واظهر
كذلك حكمة قيادية يف تعبئة الشيعة وباقي
العراقيني للمشاركة يف العملية السياسية
يف الشهور التي ق��ادت اىل االنتخابات
استطاع السيستاين ان يرتبع عىل سدة
ال����دور وي��ت��ص��در ال��واج��ه��ة كمحرض
ومتعهد بحفظ املصالح السياسية للشيعة
وكأنه الزعيم الوطني العراقي (االوحد)
لقد عمل الرجل عىل جتسري الفجوات
وردم اهلوى بني املجاميع العراقية ..فقد
دعا يف فتاواه واحكامه اىل انتخابات حرة
وشفافة معترب ًا التصويت واجب ًا عىل مجيع
العراقيني كام شدد بأن املرأة املتزوجة ليس
واجبا عليها ان تصوت لنفس القائمة التي
يفضلها زوجها وانام عليها ان تديل برأهيا
وفق ضمريها وقناعتها ومعتقداهتا) .

صفر

تراث أهل البيت

المرجع األعلى السيستاني:
ّ
بهديه
حري بالمسلمين االستماع لمواعظ كتاب نهج البالغة واالهتداء
ِ
يف كلمة لسامحة املرجع الديني األعىل
السيد عيل احلسيني السيستاين (دام ظله)
يضم
ح��ول كتاب هنج البالغة ،ال��ذي
ّ
خطب وكالم ومواعظ املوىل أمري املؤمنني
(عليه السالم) ،فقد ّأكد سامحته عىل نقاط
عديدة يف الرجوع هلذا الكتاب العظيم
واالستامع ملواعظه.
تضمنه هذا الكتاب
يقول سامحته :ان ما
ّ
الرشيف من ك�لام موالنا ام�ير املؤمنني
(عليه السالم) يعدّ يف ذروة الكالم ـــ
نبيه املصطفى
بعد كالم اهلل تعاىل وكالم ّ
(ص�لى اهلل عليه وآل���ه) مل��ا فيه م��ن بيان
للمنهج الفطري للتفكر وال��ت��أم��ل يف
ٍ
وبيان ألصول اإلسالم
الكون وحقائقه
ومعارفه وإيضاح حلكم احلياة والسنن
التي يبتنى عليها وتبي ٍ
ني لسبل تزكية النفس
وتوضيح ملقاصد الرشيعة وما
وترويضها
ٍ
بني عليها من االحكام وتذك ٍ
ري بآداب
وتعليم
احلكم ورشوط��ه واستحقاقاته
ٍ

صفر

ألسلوب الثناء عىل اهلل تعاىل والدعاء بني
يديه وغري ذلك كثري.
كام انّه من جهة اخرى مرآة صادقة للتاريخ
االسالمي وما وقع فيه من احلوادث بعد
النبي (صىل اهلل عليه وآله) خاصة يف زمن
خالفة االم��ام (عليه السالم) ويتضمن
جانب ًا مه ًام من سريته وخلقه وسجاياه
وعلمه وفقهه.
وحري باملسلمني عامة ان يستنريوا يف امور
ّ
دينهم تعل ًام وتزكية هبذا الكتاب وهيتموا ـــ
وال سيام الشباب منهم ـــ بمطالعته والتدبر
فيه وحفظ طرف منه ،كام جيدر بمن يدّ عون
حمبة االمام (عليه السالم) ويتمنون اهنم
لو كانوا يف عرصه ليستمعوا إىل مواعظه
وهيتدوا هبديه ويسريوا عىل هنجه ان يفعلوا
ذلك يف ضوء ما ورد يف هذا الكتاب ،ولقد
قال (عليه السالم) يف حرب اجلمل انه
حرضه يف هذه احلرب قوم من الناس مل
يزالوا يف اصالب الرجال وارحام النساء
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وان�ما عنى بذلك الذين علم اهلل منهم
صدق النية فيام يتمنونه من احلضور يف
زمانه واالقتداء به يف أفعاله ،وهم الذين
سيحرشون مع اوليائه (عليه السالم)
يوم حيرش كل انسان خلف امامه ،وذلك
الهنم عملوا بام علموه من احلق من غري
ان يعتذروا عن ذلك بالشبهات ويز ّينوا
انتامءهم اليه (عليه السالم) باألماين.
وينبغي لرجال احلكم من املسلمني ان
يطبقوا ما ّبينه من وظائف امثاهلم ويقتفوا
اثره ويتبعوا خطاه يف سلوكهم واعامهلم
وليقدّ روا يف انفسهم اهنم بمثابة والته
وعماّ له ليظهر هلم مقدار التزامهم بنهجه
وتأسيهم به.
ّ
نسأل اهلل العيل القدير ان يأخذ بأيدي
اجلميع إىل إتّباع اهلدى واجتناب اهلوى انه
ويل التوفيق.
عيل احلسيني السيستاين
 /٢٦رجب  ١٤٣٣/هـ

تراث أهل البيت

وصية االمام الباقر لجابر
قال اإلمام الباقر ( عليه السالم )  -يف وصيته جلابر بن يزيد اجلعفي  : -ادفع عن نفسك حارض الرش بحارض العلم  ،واستعمل
حارض العلم بخالص العمل  ،وحترز يف خالص العمل من عظيم الغفلة بشدة التيقظ  ،واستجلب شدة التيقظ بصدق اخلوف ،
واحذر خفي التزين بحارض احلياة  ،وتوق جمازفة اهلوى بداللة العقل  ،وقف عند غلبة اهلوى باسرتشاد العلم

الجامع بين األديان

سأل رجل اإلمام الرضا (عليه السالم) عن اإلطار اجلامع بني األديان الساموية ،فقال( :قول احلق ،واحلكم
بالعدل ،والوفاء بالعهد )..وتشرتك األديان الساموية يف هذه البنود الثالثة التي هي قوام احلياة االجتامعية ،والتي
رفع شعارها مجيع األنبياء واملرسلني.

من حكم اإلمام علي (عليه السالم)

ال زيارة مع زعارة

أقول  :الزيارة مصدر من زار يزور من باب قال وكتب  ،قلبت واوه ياء لكرسة ما قبلها  ،والزعارة بتشديد
الراء رشاسة اخللق وال فعل له واما قوهلم  :زعر يزعر « من باب طرب « فهو زاعر فلمعنى آخر وهو قلة
الشعر  ،والزعرور بضم الزاء كالعصفور وزنا سيئ اخللق والعامة تقول  :رجل زعرور فيه زعارة كذا يف خمتار
الصحاح .
املعنى  -ان املقصود من الزيارة الحد تفريح قلبه وإدخال الرسور يف صدره وذلك ال حيصل اال ببشاشة وجه
الزائر ال باظهار احلزن وإرادة كرس اخلاطر  ،فلو جئت حبيبك وأنت عبوس الوجه وحمزون القلب انقلبت
زيارتك زعارة واكرامك إياه إهانة فحقه ان يقول هو لك  :يا ليت بيني وبينك بعد املرشقني فبئس القرين .

أربعة!!

قال االمام عيل عليه السالم:
 أربعة ال ترد هلم دعوة :إمام عادل  ،و والد لولده  ،والرجل يدعو ألخيه بظهر الغيب  ،واملظلوم يقول اهللوعزيت و جاليل ألنترصن لك ولو بعد حني .
 أربعة ال ينظر اهلل تعاىل إليهم يوم القيامة  :عاق والديه  ،وجار سوء يف دار مقام  ،وديوث  ،ومدمن مخر . أربعة من قواصم الظهر  :إمام يعيص اهلل ويطاع أمره  ،وزوجة حيفظها زوجها وهي ختونه  ،وفقر ال جيدصاحبه له مداويا  [ ،وجار سوء يف دار مقام ] .

35

صفر

عالم وأثر
ٌ
الصورة العليا للنبي األكرم
(صلى اهلل عليه وآله)
النبي في نهج البالغة ـ للدكتور ناجح جابر الميالي
(هذا المقال مستق (من كتاب صورة
ّ
وإصدار مؤسسة نهج البالغة بالعتبة الحسينية) ،وهنا ّ
يركز الكاتب على حديث أمير
المؤمنين (عليه السالم) بحق الرسول األعظم (صلى اهلل عليه وآله) وقد اشتغل الكاتب
على مفهوم (العالقات الصوتية) بين الحروف ودالالتها ومدى قوتها وضعفها وتبيان
سماه بالمبدع (أمير المؤمنين) وبالغته).
عظمة من ّ

ُ
يقول اإلمام عيل بن أيب طالب أمري املؤمنني
(عليه السالم) بحق النبي األكرم (صىل اهلل
َار ُه ِم ْن َش َج َر ِة األ ْنبِ َي ِ
اء-
عليه وآل��ه)( :اخْ ت َ
���ة ا ْل َع ْل َي ِ
وذ َؤا َب ِ
الض َي ِ
ِ
اء ُ
ومشْ َك ِاة ِّ
وس ِة
اء -رُ َّ
��ح ِ
يح ُّ
يع
��اء و َم َصابِ ِ
الظ ْل َم ِة -و َينَابِ ِ
ا ْل�� َب ْ��ط َ
الحْ ِ ْك َم ِة).
اختار املبدع من األصوات ما بثّه يف النص
ليضفي عليه تطريبا ونغام من أول كلمة يف
َار ُه) فقد تآلفت أصواهتا لتكون
النص (اخْ ت َ
(م ْس َت ْف ِع ُل ْن) وهي تفعيلة هلا وقع
عىل وزن ُ
مؤثر يف نفس املتلقي وقد تتميز بغنائية مع
تفعيالت أخ��رى ،ومجيع م��ف��ردات النص
ج���اءت أص��واهت��ا ب��أس��ل��وب ص��ويت واف��ق
دالالهتا ذات األجواء البهيجة هبذا االختيار
النبوي من شجرة هي بعمومها جاءت باخلري
والسعادة لكل إنسان (شجرة األنبياء)
فكيف واالختيار منها هو خريهتا؟ فتناغم
الصوت يف املفردة مع املعنى واالستعارات
ّ
لتشكل صورة
التي اختارها املبدع العظيم
عظيمة أضفت عليها شخصية النبي األكرم

(صىل اهلل عليه وآله) تلك العظمة.
مفتاح هذا النص ورأس هرم أصواته هو
صوت اهلمزة ،حيث مقطعها األول ابتدأ
��ج َ��ر ِة
��ن َش َ
��ار ُه ِم ْ
باهلمزة وانتهى هبا (اخْ َ��ت َ
َ
األ ْنبِ َي ِ
اء) يف الكلمة األوىل يف أوهلا ويف الكلمة
األخرية يف آخرها ،فانسدت فتحة الوترين
الصوتيني هلذا الصوت وانطبقت انطباقا
تاما ،فال يسمح للهواء ب��امل��رور ،تتلوها
مرحلة انفراج وهذا الصوت  -اهلمزة  -له
خصوصية خاصة يف نطقه قد اخ ُت ِل َف فيها
كام اخ ُت ِل َف يف النبي األكرم (صىل اهلل عليه
وآله) بعد انطباق األبواب عن اإلتيان بنبي
بعده إال بانفراجها عن اإلمامة لتكتمل إرادة
اهلل يف الصورة النبوية بمرحلتني فباإلمامة
كمل دور النبي األك��رم وتم الدين وهذا
ُ
عىل أصح اآلراء والتفاسري ،كام اهلمزة عىل
أصح اآلراء خترج بمرحلتني ال تكتمل إال
هبام وال تتم إال بلحاظ االثنني معا ،وظل
ج ْ��رس اهلمزة هو اخلاتم لنهايات املقاطع
(األنبياء ،الضياء ،العلياء ،البطحاء) كام

ظل صوت النبي األعظم (صىل اهلل عليه
وآله) خامت ًا لنهاية األنبياء ممتد ًا إىل آخر الدهر
بصوته وصورته التي رأهتا العيون واألبصار
يف زمانه وأبرصهتا قلوب اإلي�مان وأحبتها
نفوس املحبني بعده بالصورة العظيمة التي
رسمها أعظم مبدع بعده بأسلوب صويت
وغري صويت ،فمع أن صوت اهلمزة حيتاج إىل
جهد عضيل كبري وقد يكون من أشق احلروف
وأعرسها نطق ًا وربام فيه من الصفات السلبية
ما ال يوجد يف غريه من األصوات ،كل ذلك
واملرسل قد أطلقها ملا فيها من احتياج لرفع
الصوت الذي بدوره يعطي الشموخ والرفعة
وهو معنى وافق الشموخ الذي عليه صورة
النبي األك��رم (ص�لى اهلل عليه وآل��ه) التي
ج��اءت بأعىل أسلوب ظل ممتد ًا من وقت
املرسل إىل يومنا هذا امتدادا مؤثرا يف نفس
املتلقي (القارئ) ولعله كام كان عند السامع
وحسب قدرة القارئ للخطاب ،فمن الثابت
أن استمتاع املرء بام يقرأ مرهون بقدرته عىل
ختيل ما يقرأ وما يرى ويسمع وعىل الصورة

ينتزعها بنفسه.
التي ُ
ومع كل ما ذكر عن صوت اهلمزة
إال أنه قد جاء فيها من التسهيل ما
مل جيئ يف غريها من احلروف ،ولعل
هذا هو اجلانب الذي يوظفه املبدع
يف أسلوبه ال��ذي هو غري املعايري
اللغوية الصوتية التي ذكرناها آنفا
أي التوجيه األس��ل��ويب يف صياغة
اخل��ط��اب ال��ذي ينفرد ب��ه املرسل
فيتميز هب��ا خ��ط��اب��ه ،والس��ي�ما ما
يمكن أن يناسب األسلوب الذي
فيه مدح من خالل رسم الصورة
النبوية وال��ذي ظل ممتدا إىل يومنا
هذا االمتداد اجلميل الذي يعطي
السعادة للدنيا امتدت به حروف
املد املكررة يف مجيع كلامت النص
تقريبا فالعالقة الداللية يف أسلوب
األص����وات امل��دي��ة م��ع��ززة أيضا
بأصوات هلا قيمة تنغيمية كحرف
احلاء الذي مل يرد يف املقاطع الثالثة
األوىل وج���اء يف املقاطع الثالثة
األخ�ي�رة م��ن ال��ن��ص بمعدل مرة
واحدة يف كل مقطع واحلاء مع كوهنا
مهموسة إال أن هلا حفيفا مسموعا
مدركا مصدره احللق وقد ناسب
بجرسه أن يكون ختاما للفقرة
متناسقا مع اهلمزة يف كوهنام حلقيني،
ولعل ال��ذوق هو أهم العوامل يف
احل��ك��م ع�لى مجالية ال��ص��وت ألن
علم الصوت وح��ده قد ال يكفي
لتفسري العالقات الصوتية ،فنرى
أن الصوت جيري يف اللسان ليعلن
النص بكل انسيابية مجيلة وأن اهلمزة
بجرسها املتميز أتت يف أحد املقاطع
يف كلمة واح��دة فقط ليست هي
حرف القافية ،أو الروي املقطعي يف
النص ُ
(ذ َؤا َب ِة) معلنة أهنا ،من أرقى
األصوات وأعالها درجة يف اجلهد
ألهن��ا تدلت يف اخل��روج من أقىص
احللق بل سابقة له ،وهو ما دلت
عليه (ذؤاب��ة) عند تدليها من شعر
ال��رأس وهي املشار هبا إىل قريش
لتدليهم يف أغصان الرشف والعلو
عن آبائهم كالذؤابة.

نبينا المصطفى
قبسات من سيرة حياة ّ
والدته :اتفق عا ّمة ك ّتاب السرية عىل أن والدة النبي الكريم (صىل اله عليه وآله) كانت عام الفيل سنة
 570ميالدية .واتفقوا أيض ًا عىل أنه ولد يف شهر ربيع األول ،والصحيح عندنا كان يوم ( 17ربيع األول).
تسميته :كان يدعى النبي األعظم صىل اهلل عليه وآله وسلم بإسمني يف الناس منذ صغره .أحدمها «حممد»
الذي سامه به جده عبداملطلب واآلخر «امحد» الذي سمته به أمه «آمنه»(سيد املرسلني للسبحاين :ج ،1
ص .).213
طفولته وصباه« :إن صفحات التاريخ تشهد بأن حياة رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم من بداية
طفولته وأوان حباه واىل يوم مبعثه بالرسالة ،كانت مشحونة بسلسلة من احلوادث العجيبة التي تعدّ
بأمجعها من كراماته صىل اله عليه وآله وسلم ،وتدل عىل أن حياة النبي صىل اله عليه وآله وسلم مل تكن
حياة عادية».
ِ
رغبه عمه باالجتار يف مال خدجية بنت خويلد ولقد كانت:
فرتة
شبابه :يف شبابه صىل اهلل عليه وآله وسلم ّ
ً
«امرأة حازمة لبيبة رشيفة وهي يومئذ أوسط نساء قريش نسب ًا وأعظمهم رشف ًا وأكثرهم ماال وكل قومها
كان حريص ًا عىل االقرتان هبا لو يقدروا عليه»(كشف الغمة لالربيل :ج ،2ص.).132
ولقد تزوج هبا رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم وكان له من العمر  25سنة فوهبت مجيع ماهلا وخدمها
لرسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم .ولقد انفق مجيع هذا املال عىل املسلمني بعد البعثة والسيام يف فرتة
حجرهم يف شعب أيب طالب.
ونبوته :وملا بلغ صىل اهلل عليه وآله وسلم األربعني من عمره نزل عليه الوحي وهو يف غار حراء
مبعثه ّ
بقوله تعاىل« :إقراء باسم ربك الذي خلق» وكان ذلك يف يوم  27رجب ،املوافق سنة  610ميالدية.
هجرته :بعد أن فقد النبي األعظم صىل اهلل عليه وآله وسلم نارصه وحاميه الذي أفنى حياته يف الذود
عنه وحفظه انعطفت قريش بعد وفاة شيخ األبطح عليه السالم عىل إنزال بالغ األذى برسول اهلل صىل
اهلل عليه وآله وسلم ،حتى قال« :ما نالت مني قريش يشء اكره حتى توىف أبو طالب»(تاريخ دمشق البن
عساكر :ج ،66ص ..).338ولذلك خرج رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم من مكة مهاجر ًا إىل
املدينة املنورة بعد مرور ثالثة عرش عام ًا عىل مبعثه وكانت يف شهر ربيع األول ،وقد نام اإلمام عيل (عليه
السالم) يف فراش الرسول يف حادثة عظيمة مشهورة تارخيي ًا ،ويف املدينة بدأت مرحلة جديدة من التبليغ
والدعوة إىل اهلل تعاىل تضمنت انجازات وأحداث عديدة منها:
 .1السنة األوىل :بنى فيها النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم مسجده وآخى بني املهاجرين واألنصار.
 .2السنة الثانية :وقعت فيها معركة بدر الكربى وزواج سيدة النساء عليها السالم.
 .3السنة الثالثة :وقعت فيها معركة أحد ،وفيها ولد اإلمام احلسن عليه السالم.
 .4السنة الرابعة :وفيها كانت غزوة بني النضري ،ووالدة اإلمام احلسني عليه السالم.
 .5السنة اخلامسة :فيها وقعت غزوة األحزاب ورضبة عيل يوم اخلندق.
 .6السنة السادسة :كانت غزوة بني املصطلق وصلح احلديبية.
 .7السنة السابعة :وفيها تم اقتحام حصن خيرب ،وقصة فدك ،وعمرة الفضاء.
 .8السنة الثامنة :غزوة ذات السالسل ،وفيها فتح مكة ،ومعركة حنني.
 .9السنة التاسعة :وفيها غزوة تبوك ،إعالن الرباءة من املرشكني.
 .10السنة العارشة :وفيها كانت املباهلة ،وحجة الوداع.
وفاته :روي يف بعض مصادر السرية ان النبي األكرم صىل اهلل عليه وآله وسلم كان يف آخر حلظات
حياته يقول« :الصالة الصالة وما ملكت أيامنكم ،ألبسوا ظهورهم وأشبعوا بطوهنم وألينوا هلم
القول»(الطبقات الكربى :ج  ،2ص .).254
ثم فتح عينيه وقال« :أدعو يل أخي».
وقد رصح أمري املؤمنني عيل عليه السالم يف إحدى خطبه حيث قال:
«ولقد ُق َ
بض رسول اهلل ّ
وليت غسله واملالئكة أعواين»(هنج البالغة:
وإن رأسه لعىل صدري ...ولقد ُ
اخلطبة  ،)197وكان ذلك احلدث املفجع واملصيبة العظمى قد وقعت يف يوم  28صفر يف السنة احلادية
عرش من اهلجرة ،عام  633ميالدية وله من العمر  63سنة.

شواهد من التاريخ

تاريخ ظهور الحوزات العلمية الشريفة..
ُ
مرحلة الدعوة األولى
من كتاب (تاريخ الحوزات العلمية والمدارس الدينية عند الشيعة اإلمامية ـ للشيخ الدكتور عدنان فرحان آل قاسم ـ بتص ّرف).

يعود تاريخ ظهور الحوزة العلمية إلى عصر فجر اإلسالم األول ،حيث كانت حلقات الدروس تُعقد في بيت
ُ
رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) وفي بعض بيوت الصحابة ثم المسجد النبوي الشريف بعد الهجرة ،إال ان
بعض الباحثين يرى أن (أول حوزة علمية في تاريخ المسلمين هي حوزة الكوفة التي أنشأها اإلمام الصادق
ـ عليه السالم ـ والتي كانت تضم أربعة آالف طالب).
وان اهم احلوزات العلمية بالنسبة لرقعتها
اجلغرافية متتد من مكة إىل املدينة والكوفة،
وبالد الري وقم ،وبغداد والنجف واحللة
وسامراء وجبل عامل وحلب وخراسان
وبالد ما وراء النهر وأصبهان وغريها من
حوارض العامل اإلسالمي التي احتضنت
م��راك��ز علمية شيعية اصطلح عليها
(احلوزات العلمية).
وانطلقت أول مدرسة إسالمية يف الرتبية
والتعليم من شعاب مكة ،ومن بيت رسول
اهلل (صىل اهلل عليه وآل��ه) وكان عميدها
ومع ّلمها األول رسول اهلل (صىل اهلل عليه
وآل��ه) وتلميذها األول من الرجال أول
الناس إسالما وإيامن ًا بعد رسول اهلل عيل
بن أيب طالب (عليه السالم) ،ومن النساء
أول نساء هذه األمة إسالم ًا وإيامن ًا زوجه

صفر

خدجية بنت خويلد (ريض اهلل عنها).
فقد هنض النبي (ص�لى اهلل عليه وآل��ه)
بمهمة الرتبية والتعليم والتزكية لأل ّمة التي
ّ
بعث إليها منذ أول يوم من بعثته الرشيفة،
املهمة بدأب ومثابرة حتى
وواصل هذه ّ
آخر حلظات حياته الرشيفة ،وقد روي
عنه قوله( :بالتعليم ُأرسلت)( ،إنام بعثت
مع ِّل ًام).
وروي عنه (صىل اهلل عليه وآل��ه)( :مثل
ُ
ما بعثني اهلل به من اهلدى والعلم كمثل
الغيث الكثري أصاب أرض ًا ،فكانت منها
بقعة قبلت املاء فأنبتت الكأل والعشب
الكثري ،وكانت منها بقعة أمسكت املاء
فنع اهلل به الناس فرشبوا وأسقوا وزرعوا،
وكانت منها طائفة ال متسك ماء وال تنبت
كأل ،فذلك مثل من فقه يف دين اهلل ونفعه
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ُ
ومثل
بام بعثني اهلل به فعلم وعمل وع ّلم،
من مل يرفع بذلك رأس ًا ومل يقبل هدى اهلل
الذي أرسلت به).
أماكن الرتبية والتعليم يف ّ
مكة:
لقد اختذت مدرسة الرسول األكرم يف مكة
الرسية والكتامن كاسرتاتيجية مرحلية هلا،
خشية من تنبه قريش والقضاء عليها قبل أن
تقوى وتتجذر يف وسط األمة ،واستمرت
هذه املدرسة مدة ثالث سنوات تستقبل
املسلمني اجل���دد م��ن ال��رج��ال والنساء
لرتبيتهم وتعليمهم بتعاليم اإلس�لام
وتالوة القرآن الكريم والتدبر يف آياته إىل
جانب اإلعداد الرتبوي واألخالقي الذي
كان رسول اهلل يفيض عليهم به( :حتى
تكامل عددهم أربعني رج�ًلا خرجوا..
وكان بني ما أخفى رسول اهلل أمره واسترت

شواهد من التاريخ
به ،إىل أن أم��ره اهلل تعاىل بإظهار دعوته
ثالث سنني من مبعثه).
وان��ط�لاق ال��دع��وة م��ن املرحلة الرسية
إىل املرحلة العلنية كانت تعني مواجهة
قريش بجربوهتا واستكبارها ،وهل��ذا مل
يتمكن النبي واملسلمون من اإلفادة كثري ًا
من البيت احلرام كمدرسة لتعليم القرآن
ال��دع��وة إىل اهلل ،إال يف م���وارد حم��دودة
سجلتها بعض كتب السرية.
ّ
وم��ع األس��ف الشديد ال تسعفنا كتب
السرية والتاريخ باليشء الكثري عن أماكن
التعليم يف مكة إال ن��زر ًا يسري ًا يمكن أن
نلتقطه من ثنايا بعض األحداث وبشكل
مقتضب وعابر ،وما ذكره املؤرخون من
هذه األماكن كانت:
 .1دار خدجية بنت خويلد (ريض اهلل
عنها) :حيث تعترب أول مدرسة للرتبية
والتعليم يف اإلسالم إذا كانت هذه الدار
تضم باإلضافة إىل رس��ول اهلل وخدجية
ّ
اإلم��ام ع�لي ،فكان (عليه السالم) أول
من أسلم مع رسول اهلل وأول من صىل،
وكانت خدجية أول أهل القبلة من النساء

وعىل العباد من النبوة رسا إىل من يطمئن
إليه من أهله).
ويف ه��ذه ال��دار املباركة ك��ان رس��ول اهلل
يلتقي باملسلمني فيتح ّلقون حوله ليزكيهم
ويعلمهم الصالة ويتلو عليهم ما يتلقاه من
وحي السامء ،ويفيض عليهم من أخالقه
الكريمة ،فكانت هذه الدار أول مدرسة
أو حوزة علمية لتعليم الدين اإلسالمي،
وحتى عرفت تلك الدار بـ (دار اإلسالم
األوىل).
وقد كان النبي (صىل اهلل عليه وآله) مواظباً
عىل استقبال املسلمني يف بيته حتى بعد
تو ّفر أماكن أخرى للقائه والتع ّلم منه،
فكان (جيلس بمنزله ّ
ّ
ويلتف
بمكة واملدينة،
حوله املسلمون ليع ّلمهم ّ
ويزكيهم).
 .2دار األرقم بن أيب األرقم املخزومي:
اسلم األرقم بعدة عرشة أنفس ،ويف هذه
ال��دار ك��ان النبي (ص�لى اهلل عليه وآل��ه)
مستخفي ًا من قريش بمكة يدعو الناس
فيها إىل اإلسالم يف أوله حتى خرج عنها،
وكانت دار ًا بمكة عل الصفا فأسلم فيها
مجاعة كثرية ،وقد أصبحت هذه الدار مبدأ

استجاب ًة لرسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله).
ثم انضم إىل هذه املدرسة شخص رابع
كان يعيش يف كنف رسول اهلل (صىل اهلل
عليه وآله) وبرعايته وهو زيد بن حارثة
موىل رسول اهلل( ،وك��ان أول ذكر اسلم
وصىل بعد عيل بن أيب طالب).
وهكذا انضم إىل مدرسة الرسول (صىل
اهلل عليه وآله) يف مكة أفراد آخرون ممن
دخلوا اإلسالم بدعوة الرسول مبارشة إذ
(جعل رسول اهلل يذكر ما أنعم اهلل به عليه

لتاريخ من دخل اإلسالم من املسلمني من
قبل املؤرخني ،فأخذوا يؤرخون ملن دخل
اإلس�لام قبل أن يدخل رس��ول اهلل دار
األرقم أو بعد ما دخل ،وكذلك أصبحت
هذه ال��دار عنوان ًا ملرحلتني من مراحل
اإلس�لام ومه��ا (مرحلة ال��دع��وة الرسية
ومرحلة الدعوة العلنية).
وحيدّ ثنا األزرق��ي يف تاريخ مكة عن هذه
ال��دار فيقول( :دار األرق��م ،أو َر ْب��ع آل
األرق��م بن أيب األرق��م ،ال��دار التي عند
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الصفا ،ويقال هلا دار اخل��ي��زران ..وفيها
مسجد يصىل فيه ،كان ذلك املسجد بيت ًا،
كان يكون ـ هكذا ـ فيه النبي يتوارى فيه
من املرشكني ،وجيتمع هو وأصحابه فيه
ويقرئهم القرآن ويع ّلمهم فيه.)..
 .3املسجد احلرام يف ّ
مكة :كان اختيار دار
األرقم وغريه من املنازل يف تلك املرحلة
من عمر الدعوة اإلسالمية ،لسبب ما
تتطلبه املرحلة الرسية ،فيكون طبيعي ًا مع
انتشار اإلسالم وكثرة معتنقيه وقوهتم ،أو
يتوافر للمسلمني اجلو املالئم لكي يامرسوا
فيه شعائرهم ،فكان املسجد احل��رام هو
ذلك املكان املالئم هلذا االنتقال ،إال ّ
أن
خصوم اإلسالم من املرشكني أرصوا عىل
احليلولة بينهم وب�ين اإلف��ادة من البيت
احلرام كمدرسة لتعليم القرآن والدعوة إىل
الدين اجلديد.
إال أن صد رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله)
ومن آمن معه من االستفادة من املسجد
احل��رام ،مل يمنعهم من ممارسة شعائرهم
الدينية والدعوة إىل اهلل ،وت�لاوة القرآن
الكريم يف ه��ذا املكان املبارك وإن كان
بشكل متحفظ وحذر.
ويف رواية ابن اسحاق( :كان أول من جهر
بالقرآن بعد رسول اهلل بمكة عبد اهلل بن
مسعود ،قال :اجتمع يوم ًا أصحاب رسول
اهلل فقالوا :واهلل ما سمعت قريش هذا
القرآن جيهر به قط ،فمن رجل يسمعونه،
فقال عبد اهلل بن مسعود :أنا ،قالوا :إنّا
نخشاهم عليك ،إنام نريده رج ً
ال له عشرية
يمنعونه من القوم إن أرادوه ،قال :دعوين
فإن اهلل سيمنعني ،قال :فغدا ابن مسعود
حتى أتى املقام يف الضحى ،وقريش يف
أنديتها ،حتى قام عند املقام ثم قرأ( :بسم
اهلل الرمحن الرحيم) راف��ع�� ًا هبا صوته:
(الرمحن * ع ّلم القرآن) ،ثم استقبلهم
يقرؤها ،قال :فتأ ّملوه فجعلوا يقولون:
م��اذا ق��ال اب��ن ّأم عبد؟ قالوا :إن��ه ليتلو
بعض ما جاء به حممد ،فقاموا إليه فجعلوا
يرضبون يف وجهه ،وجعل يقرأ حتى بلغ
منها ما شاء اهلل أن يبلغ ،ثم انرصف إىل
أصحابه وقد أ ّثروا يف وجهه).

صفر

مشاركات

االعجوبة الثامنة
خالد غانم الطائي

اعجوبة ثامنة تتعاظم وتشمخ عام ًا بعد عام اىل جانب عجائب
تقزمت ،هذه
الدنيا السبع التي اهبرت االنسان واثارت عجبه وقد ّ
العجائب وتصاغرت عند االعجوبة الثامنة وقد تالشت بعضها
واختفت بتقادم االي��ام وميض احلقب واألع��وام ..أعجوبة ثامنة
خالدة تلك هي مسرية ذكرى اربعينية االمام احلسني (عليه السالم)
نحو كربالء البطولة والصمود وكعبة القيم واألحرار وأم الثورات
ضد الظلم والطغيان والعتو واجلربوت.
كربالء وما ادراك ما كربالء ..مدرسة الثوار والعاشقني ونبض
الضمري االنساين ..صدرت الدعوة لتلك املسرية املليونية مكتوبة
بقلم اهليام ومداد السمو عىل ورق الطهر مؤطرة بإطار العشق محلتها
رياح املودة لتقطع هبا املسافات وجتتاز احلدود والبلدان واألمصار
واألقاليم والقارات لتنرش شذاها عىل املوالني واملتحررين وتصل
اىل قلوهبم ..فقد ذابت االعراق واجلنسيات وااللوان واالجناس
وااللسن والفئات العمرية كافة (اطفال ،شباب ،نساء ،رجال،
كهول) ..نعم لقد ذابت يف بودقة احلب وهتفت عالي ًا (لبيك يا
حــسني) ..أذ لبوا تلك الدعوة الفواحة بعطر الوالية والسالم..
تلك اجلموع املليونية الزاحفة من كل حدب وصوب ومن اجتاهات
االرض كلها تردد قلوهبم قبل ألسنتهم ترانيم وتراتيل الوجد والوالء
للموىل ايب عبد اهلل احلسني (صلوات ريب عليه) فقد ذابوا فيه ذوبان ًا
روحي ًا ..اهنا مسرية ال نظري وال شبيه اذا مل يعرف التاريخ البرشي
هلا مثي ً
ال ..ال ..ولن يعرف ..ومع هذه املسرية الكربى امتدت اطول
مائدة (للطعام وال�شراب) يف العامل تقاس بمئات الكيلومرتات..
وأعد للزوار كل ما حيتاجون اليه مع التفاين يف خدمتهم ..خطوات
ٌ
الزوار ويا هلا من خطوات وهي تقصد سيد شباب أهل اجلنة لتجديد
البيعة له وآلل البيت االطهار (عليهم الصالة والسالم) والسري عىل
هنجهم الرشيف ولتقديم العزاء لصاحب العرص والزمان (روحي
له الفداء) هبذه الذكرى االليمة فهي جرح الزمان النازف منذ
سنة 61هـ وإىل االن بل ما امتد الليل والنهار والستذكار تضحيات
االمام احلسني (عليه السالم) يف سبيل اهلل تعاىل ،وكام قيل (اإلسالم
حممدي الوجود حسيني البقاء) وال شك بان اهلل يغيش زوار االمام
بالرمحة (...وجوارح سعت اىل اوطان تعبدك طائعة) ،وهم جيعلون
نصب اعينهم االقتداء بالنبي االقدس االنور االرشف وآله االطهار
والعمل بتعاليمهم والتأدب بأدهبم والتخلق بأخالقهم واستلهام
العربة من هنضة االمام احلسني مع جريان العربة عليه واالنشغال
بذكر اهلل يف مسريهتم العظمى والتحيل باإلخالص يف خطواهتم
وحركاهتم وأقواهلم وسكناهتم.

صفر

40

تنويه /اآلراء الواردة يف هذه
املقاالت متثل ك ّتاهبا وال متثل
بالرضورة رأي إدارة املجلة،
وه���ي ب���اب م��ف��ت��وح آلراء
املشاركني األعزاء.

مشاركات

ٌ
عزيزة
علي
بالدي وإن ج��ارت َّ
تتسم النفس اإلنسانية بالكثري من الغرائز
وامل��ي��ول التي يكون يف إشباعها تحَ ُ
قق
احلفاظ عىل احلياة وديمومتها وهلا الكثري
من السامت التي ُجبلت عليها والتي يكون
يف وجودها أيض ًا ما يضمن السالمة من
اخلطر ،وجي ّنب امل��رء اهل�لاك ،وقد يكون
يف تصاعد حدّ ة هذه الصفات ما ال حيمد
عقباه ،كام ّ
أن يف تالشيها تكمن العواقب
الوخيمة ،فمثلام أن الشجاعة التي تتجاوز
حدّ ها الطبيعي تعني التهور الذي يؤدي
بصاحبه إىل اهلالك فإن تضاؤهلا وغياهبا
عند مواجهة الشدائد واألخطار يؤدي اىل
نفس املصري أحيان ًا.
إن ُ
ٌ
ٌ
ّ
مذمومة قد يدفع بصاحبه
صفة
اجلبن
ال��ذي يفر من م�شرط اجل��راح إىل اهلالك
ب��ال��ورم ال��ذي ك��ان الب��د من استئصاله،
واملقاتل الذي يجَ ُبن عند املواجهة يف امليدان
��دوه فرص ًا مضاعف ًة لالنقضاض
يمنح ع َّ
ِ
عليه ،وق��د ُس��ئ��ل أم�ير املؤمنني (عليه
السالم) بأي يشء غلبت األق��ران؟ فقال
(ما لقيت رج�ل ً
ا إال أعانني عىل نفسه)،
عدوه ّ
أن من
وبالفعل فبمجرد أن يعرف ّ
يربز له هو اإلمام عيل بن أيب طالب (عليه
السالم) ختور ق��واه وال يكون نصيبه إال
الفرار أو املوت املحقق ،ومل يذكر التأريخ
ثمة من َس ِل َم من سيفه (ذو الف ّقار) إال
أن َّ
فر من أمامه.
َمن َّ
وحي���رص اآلب���اء أن ي��غ��رس��وا يف نفوس
أبنائهم منذ الصغر هذه الطباع واخلصال

الفريدة ،ويضاعف من ه��ذه الشجاعة
اإليامن الصادق الذي يتح ّلون به وحبهم
ووالؤهم آلل بيت النبوة األطهار (عليهم
السالم) وانقيادهم ألمر املرجعية الدينية
الرشيدة ،والتأريخ والواقع يؤكدان ذلك،
هب الغيارى من أبناء هذا الوطن قبل
فقد َّ
ما يزيد عىل مائة عام لتلبية فتوى املرجعية
الدينية للجهاد ضد االستعامر الربيطاين،
وق��د رضب��وا أروع األمثلة يف الشجاعة
والتضحية دفاع ًا عن الدين والوطن ،وعاد
هذا املشهد ليتكرر عندما خرجت اجلامهري
العراقية املؤمنة ملبي ًة ل��ن��داء املرجعية
الرشيدة املتمثلة بسامحة املرجع الديني
األعىل آية اهلل العظمى السيد عيل احلسيني
السيستاين (دام ظله ال��وارف) دفاع ًا عن
الوطن واملقدسات ،وحققوا االنتصارات
تلو االن��ت��ص��ارات ع�لى ال��ع��دو الداعيش
التكفريي الغاشم ،وكام ّ
أن لكل قاعدة
شواذّ ،
فإن الرصاع الذي تشهده الساحة
العراقية قد أفرز ما ال يليق يف نزوع البعض
من العراقيني للهجرة وترك وطنهم العزيز
يف الوقت الذي خيوض فيه أبناؤه الغيارى
العدو
معارك الرشف واملالحم اجلهادية مع
ّ
ٍ
شجاعة وافتخا ٍر ،ومن
ال��داع�شي بكل
الواضح أن معظم أولئك املهاجرين يعانون
من عقدة اخلوف والقلق من األح��داث،
فض ً
ال عن الرغبة يف إشباع نزواهتم والبحث
ٍ
حياة أفضلٍ  ،ومن الغريب أن هؤالء
عن
قد سيطرت عليهم هذه املشاعر الوامهة
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عامر عزيز األنباري

وغررت هبم أحالمهم الوردية واملظاهر
أمانيهم ألن يركبوا أمواج
ال ّ
رباقة فقادهتم ّ
لجُ
ً
املخاطر ،وخيوضوا جها ،وبدال من أن
يصطادوا احلياة املر ّفهة اصطادهتم حيتان
البحار وابتلعتهم أفواه املنايا ،فام كانوا إال
فر من قضاء اهلل وقدره إىل قضاء اهلل
كمن َّ
وقدره ،وقد شاهدنا كيف عرضت وسائل
اإلعالم بعض ًا من هذه النهايات املؤملة التي
لقوا فيها مصائرهم ،وكيف كابد اآلخرون
منهم ممن نجا من اهلالك املهانة ّ
والذل ،وما
خفي أعظم ..وما كان من الوطن احلبيب
إال أن يعفو عنهم وع��ن إرساف��ه��م عىل
أنفسهم وحيتضنهم احتضان األب احلنون
لولده التائب من ذنبه ،النادم عىل ما اقرتف
ولسان حاهلم يقول( :بالدي وإن جارت
شحوا ع َ
ع َّ
يل كرام)،
يل عزيز ٌة ...وأهيل وإن ّ
وال تثريب عىل من عاد إال أن أخوف ما
سول له نفسه من شبابنا
نخافه عىل من ُت ِّ
يف اهلجرة وترك وطنهم  -وهو أحوج ما
يكون لعنفواهنم وطاقاهتم -أن يالقوا
املصري املجهول ،ويصيبهم كام أصاب
غريهم اخلرسان املبني يف ٍ
وقت ال ينفعهم
فيه الندم ،وال جيدون فيه سبي ً
ال إىل التوبة
والعودة بسالم .كيف يغيب عن باهلم أن
فيهم أكثر بكثري َمن ُهم الطيبون ُ
الكرماء
ضحون ال�شرف��اء؟.أم كيف ينسى أن
وا ُمل ّ
وطنه هذا هو وطن احلجة املنتظر(عجل
اهلل فرجه) ومنه ستنبعث حكومة العدل
اإلهلي.

صفر

حول العالم

جهاز لوحي محمول بنظام (ويندوز) موبايل قابل للطي!..
انتجت اح��دى الرشكات العاملية جهاز لوحي حممول بنظام
(ويندوز  ) 10موبايل قابل للطي يستهدف ديموغرافية جديدة
ترتكز بشكل كبري عىل القلم والتحبري الرقمي ،وله القدرة عىل
القيام بأكثر من عمل يف حماولة لكرس عوامل الشكل التقليدية
حلاسوب املحمول أو اللوحي ،مركزا بشكل أسايس عىل شكله
القابل للتبديل ،بدعم القلم واحلرب الرقمي ،وهو أمر منطقي
كون الرشكة وفرت منصة تعمل مع( ) Windows Inkولدهيا
خربة يف بناء األقالم اإللكرتونية لنظام ويندوز  10من خالل
تطويرها قلم  ،Surface Penاجلهاز اجلديد يعمل بواسطة
رقائق  ،ARMوليس معاجلات إنتل ،وه��ذا يعني أن أنظمة
 Snapdragonمن كوالكوم تعد أحد أشد املرشحني حظ ًا
لتوفري أحد أهم املكونات الرئيسية لـ(أندروميدا) ،حيث تعمل

الغالبية العظمى من اهلواتف اليوم من خالل أنظمة كوالكوم،
األم��ر ال��ذي يسلط الضوء بشكل كبري عىل تطبيقات ويندوز
احلالية مثل متصفح (إيدج).

خلطة معدنية مرنة بديل للعظام البشرية!...
طور علامء من اجلامعة الروسية للبحوث التكنولوجية مع زمالئهم
الكنديني خلطة معدنية من سبائك (التيتانيوم والزركونيوم
والنيوبيوم) ذات مرونة عالية يمكن استخدامها كبديل للعظام
البرشية ،التي تشكل خلطة مقاومة للتآكل ،وهذا أمر رضوري
ألن جسم اإلنسان هياجم األج��زاء املعدنية إذا دخلته ،وتعد
هذه السبائك اجلديدة غري سامة جلسم اإلنسان ،اضافة عىل اهنا
تستعيد شكلها األصيل عند تسخينها مهام تعرضت للتجاعيد،
وهذه اخلاصية مفيدة جدا لزراعة العظام ،فهي تستبعد أي تشوه
يطرأ عىل البدائل املعدنية للعظام املزروعة مع مرور الوقت.
وأهم صفة هلذه اخللطة املرونة ،فبدائل التيتانيوم القديمة كانت

قوية لكنها ال تتمتع باملرونة ،فاحلمل الزائد عىل اجلسم كان يقع
عىل هذه البدائل القوية فقط ،ما أدى لضعف العظام األصيلة
للجسم ،فتضعف صحة املريض ،لذلك يعد ظهور هذه السبائك
اجلديدة طريق اخلالص من البدائل القديمة.

العلماء يكشفون أي جزء من الدماغ يمنع االختناق أثناء النوم!...
أكتشف علامء أمريكان أن جمموعة من اخلاليا العصبية يف الدماغ متنع االختناق أثناء النوم ،وذلك بسبب حتكمها (اخلاليا
العصبية) يف مستوى ثاين أكسيد الكربون يف الدم .ومتكن العلامء من معرفة أي جزء من الدماغ هو املسؤول عن االستيقاظ إلنقاذ
الشخص النائم ،من خالل التجارب املختربية عىل الفئران ،وذلك بوضع الفئران يف أقفاص خاصة يمكن تغيري تركيز األكسجني
وأول أكسيد الكربون بداخلها .ومن خالل دراسة اجلهاز العصبي للفئران أثناء النوم ،وجدوا املنطقة يف الدماغ التي تستجيب
للتغيري يف تركيز هذه املواد (األكسجني وأول أكسيد الكربون) يف الدم .وأظهرت التجارب ،أن تنشيط وتثبيط هذه اخلاليا عرب حمفز
خارجي أدى إىل استيقاظ الفئران من النوم بغض النظر عن مستوى األكسجني وثاين أكسيد الكربون.
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فيروس قاتل يهدد العالم وباحثون يسابقون
الزمن بحثا عن لقاح له
حياول باحثون امريكان يف الوقت
احلايل بذل جهود حثيثة من أجل
حل لغز مرض جلدي نادر يعرف
بـ(جدري القردة) يسترشي اليوم
يف ع��دد من البلدان األفريقية.
ونقلت صحيفة واشنطن بوست
يف خرب :أن املرض اجلديد الذي
يدعى بـ( جدري القردة) يندرج
ضمن االم���راض اجل��دري��ة التي
تنتقل من احل��ي��وان اىل االنسان
نتيجة االتصال بينهام .وأضافت
أن اعراض املرض اجلديد الذي
ظهر يف افريقيا ألول مرة بارتفاع
يف درج��ة ح��رارة اجلسم وطفح
جلدي يتحول إىل بثور ب��ارزة
تشبه أعقاب السجائر ،وال يوجد

حتى اليوم أي لقاح ضد املرض.
وتابعت أن املصابني يمكنهم
ال��وق��اي��ة م��ن امل����رض يف ح��ال
استفادوا من الرعاية الصحية،فيام
اك���د خ�ب�راء إن التلقيح ضد

اجلدري العادي خيفف من وطأة
جدري القردة .يذكر أن املرض
يتسبب يف وف��اة واح��د م��ن كل
ع�ش�رة اش��خ��اص بينام يشكل
خطورة كبرية عىل حياة االطفال.

اكتشاف مادة كيميائية في المخ تقمع االفكار السلبية
نجح علامء أمريكيون يف حتديد
م���ادة كيميائية رئيسية داخ��ل
منطقة بالذاكرة يف امل��خ ،تسمح
بقمع األف��ك��ار غ�ير امل��رغ��وب
فيها ،مثل القلق أو اضطراب ما
بعد الصدمة واالكتئاب.وقال
الربوفيسور(مايكل أندرسون)
رئيس وح��دة األبحاث املعرفية
وعلوم الدماغ بجامعة كامربيدج
حسب بحث ُنرش يف جملة (ناترش
كومونيكاتيونس) :ق��ام فريق
خمتص معي ،باستخدام جمموعة
من التصوير بالرنني املغناطييس
الوظيفي وال��رن�ين املغناطييس
الطيفي ،متكن الباحثون من مراقبة

ما كان حيدث يف مناطق رئيسية
م��ن ال��دم��اغ ،وأوض���ح الفريق
البحثي أن التمكن عىل تثبيط
األفكار غري املرغوب فيها تعتمد
عىل ناقل عصبي -مادة كيميائية
داخ��ل ال��دم��اغ تسمح للرسائل
ب��امل��رور ب�ين اخل�لاي��ا العصبية-

املعروفة باسم (غابا) وهو الناقل
العصبي املثبط الرئييس يف الدماغ،
وإطالقه من قبل خلية عصبية
واح���دة يمكن قمع النشاط يف
اخلاليا األخرى املعنية باسرتجاع
األفكار غري املرغوب فيها.
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أحد أشهر مغتسالت الموتى في كربالء
عدسة /حكمت الع ّياشي

كربالء هذه املدينة التي يؤ ّمها املاليني من الزائرين
ربك بزيارة مراقدها الطاهرة ،فهي بذات الوقت
للت ّ
األرض التي تترشّ ف األجساد أن تدفن فيها ،حيث
كانت وال زالت مقربة السالم يف كربالء ،خصوص ًا
وأن هذه العادة تعد قديمة جد ًا ،حيث كان الناس
يدفنون موتاهم بالقرب من املرقد احلسيني الطاهر،
تطور األمر إىل إنشاء مقربة صغرية ،والتي تسمى
ثم ّ
ّ
بالوادي القديم ،واملالصقة ملرقد العالمة السيد
جودت ،وبعدها تم إنشاء مقربة السالم (الوادي
اجلديد).
أهم األماكن الرضورية لعمليات الدفن ،هي
ومن ّ
أماكن غسل املوتى ،والتي تسمى باللهجة الدارجة
(املغيسل) ،ومن أشهر هذه املغتسالت القديمة ،هو
َ
خلف معمل اليشامغ ،وحتديد ًا يف
املغتسل الكائن
أحد األفرع الرئيسية حلي األمني.
وقصة بناء هذا املغتسل ،كانت يف سنة  1305هـ
وهي سنة (الغرق) حيث ترك الناس وادي العتيق،
وانتقلوا اىل ال��وادي اجلديد ،ويف نفس السنة أمر
العامل الشيخ زين العابدين احلائري بانشاء مغتسل
الوادي اجلديد ،وما تزال آثاره قائمة ومل يبقَ منه
سوى بناء متهالك وقديم ،أكل عليه الزمن ورشب،
وحيتاج إىل االهتامم وإعادة التأهيل.

قنطرة الوند في خانقين
اذا سألت احد ًا من اهايل خانقني عن قنطرة هنر الوند اسهب اليك يف التحدث عنها وحاك لك حوهلا قصة تفيض منها العجب ،فاذا
تركته وسألت آخر عنها حدثك بقصة اخرى من بنات اخليال وهكذا كلام سألت واحد ًا عن هذه القنطرة وبنائها يأتيك بلون جديد
من الوان احلديث عنها..
اذن هي قنطرة يرجع تأرخيها اىل ما قبل القرن السادس اهلجري وال يبعد ان تكون قد خربت وجدد بناؤها اكثر من مرة.
ونحن نورد قصة بناء قنطرة هنر الوند مستخلصة من خمتلف احلكايات واالقاصيص  :وهي :
ان هنر الوند يف خانقني مل تكن عليه قنطرة يعرب عليها الذاهبون اىل ايران من العراق والقادمون من ايران اىل العراق ،وكانت القوافل
مضطرة عىل ان تعرب هنر الوند من خماضات معروفة ومن مجلتها خماضة خانقني حيث قنطرة خانقني احلالية ..ويف عهد الصفويني او
بعده بقليل صادف ان احدى االمريات وقيل احدى املثريات االيرانيات امت العراق لزيارة العتبات املقدسة فلام وصلت اىل خانقني
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أول شبيه لواقعة كربالء
ّ
ينقل أن أول شبيه ومتثيل لواقعة كربالء كان يف بيت اإلمام
الصادق (عليه السالم) ،حيث روي أن الكميت الشاعر دخل
عىل الصادق (عليه السالم) ،فقال :يا كميت! أنشدين يف جدي
احلسني (عليه السالم) ،فلام أنشد الكميت أبيات ًا يف مصيبته ،بكى
اإلمام (عليه السالم) بكا ًء شديد ًا وبكت النسوة وأهل حريمه
ِ
حجراهتن ،فبينام اإلم��ام (عليه السالم) يف البكاء
حن يف
وص َ
ّ
والنحيب إذ خرجت جارية من خلف السرت من حجرات احلرم
ٍ
حينئذ
ويف يدها طفل رضيع فوضعته يف حجر اإلم��ام فاشتد
بكاؤه يف غاية االشتداد وعال منه النحيب وعلت أصوات النساء
الطاهرات خلف األستار بالبكاء.
مقصودهن من إنفاذهن
ومعلوم أن النساء الطاهرات ما كان
ّ
ذلك الرضيع إىل حرضة اإلمام الصادق (عليه السالم) إال تشبيهاً
برضيع احلسني (عليه السالم) ليشتد بذلك الرقة يف الباكني
والباكيات.
ويذكر لنا التاريخ بأن البوهييني يف القرن الرابع اهلجري كانوا
يمثّلون واقعة كربالء بصورة خمترصة وصامتة ،أي بدون قراءة
يتطور يف القرون واألعرص
التعزية واألشعار ،ثم أخذ الشبيه
ّ
ً
املتتالية إىل أن نرى نضوجه يف عهد الصفويني خصوصا يف عهد
الشاه عباس األول.
املقرم :ذكر الدكتور جوزف الفرنيس
ويقول السيد عبد الرزاق ّ
يف كتابه (اإلسالم واملسلمني) الذي نرشت جريدة (حبل املتني)
منه فص ً
ال بالفارسية يف عدد (« )28إن التمثيل والشبيه تداول بني
الشيعة ومن زمن الصفويني).

ويعتقد الكاتب الدكتور جواد بشارة بأن كربالء هي ّأول املدن
الشيعية العراقية التي ُأقيمت فيها الشعائر احلسينية (التشابيه)
ويعبرّ عنها باملرسح الديني.
كام ّ
أن أول فتوى أص��درت لبيان حكم الشبيه ومتثيل واقعة
كربالء ،هي فتوى املريزا أيب القاسم بن حسن اجليالين املعروف بـ
(املريزا القمي ـ  1231هـ) ،وهو من أكابر فقهاء اإلمامية يف عهد
معززا عندمها
السلطان حممد خان وفتحعيل شاه القاجار ،وكان ّ
وعند علامء الطائفة ،وقد أفتى رصحي ًا بجواز الشبيه ورجحانه بل
برتتّب الثواب العظيم عىل هذا العمل ،ودفع الشبهات الواردة
حوله.
* املصدر /األوائل يف اإلمام احلسني (عليه السالم) وكربالء،
بقلم فاضل عرفان ،ص .208 – 207

صادف زيادة مياه هنر الوند وتعذر عبورها فاضطرت هذه االمرية اىل ان تقيم بضعة ايام خميمة عىل ضفة النهر تنتظر خفة التيار ونقصان
املياه ،ولكن التيار كان يشتد ويزداد عنف ًا يوم ًا بعد يوم ويزداد طغيان املياه يف النهر بشكل مرعب مما رسم يف خميلتها صورة عن قوة
مياه هذا النهر وعظم شدة جريانه فعادت اىل ايران وجتهزت يف السنة االخرى للزيارة مصممة عىل ان تبنى عىل هنر الوند قنطرة متينة
تستطيع الثبات امام عنفوان التيار وضغط املياه العنيف فجاءت اىل خانقني والقت عصا الرحلة فيها ريثام تنجز بناء القنطرة ،وبذلت
يف ذلك االموال الطائلة..مل تكتف بأن تبنى بمواد البناء املعروفة آنذاك بل أمرت بأن جتمع الرؤوس وااليدي واالرجل من الذبائح
وتوضع يف القدور واملراجل عىل النار يف املاء حتى تنضج نضج ًا تام ًا وتتهرى ،فيستعمل هذا املاء يف بناء القنطرة مبالغة منها يف اتقان
البناء ومتانته ..فالقنطرة مبنية باحلجارة وبمواد البناء املعجونة هبذا املاء ،وبعد ان امتت بناءها اقامت هلا مهرجان ًا فخ ًام وتصدقت عىل
الفقراء وأدبت املآدب وعربت عليها سالكة الطريق اىل بغداد فالعتبات املقدسة ألداء الزيارة.
احلقيقة ان قنطرة خانقني قنطرة متينة جد ًا هلا القدرة عىل ان متر عليها وسائط النقل احلديثة ذات االثقال الكبرية ،وهلا جيوب من
جانبيها قالوا اهنا كانت تستعمل فيام مىض مشارب للشاي والقهوة يرتادها الناس للجلوس فيها عىل النهر ،وهذه اجليوب ال تزال عىل
حالتها ولكنها ال تستعمل اآلن ليشء من ذلك.
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التنمية البشرية ..المفهوم والتطبيق

إعداد /علي حسين

ُ
حيث
كلنا نسمع بـ (التنمية البرشية)
أصبحت من املفاهيم احلياتية األساسية،
توجه كبري لكل ال��دول نحو
وهنالك ّ
تطويره والعمل به ،من أجلِ أن ينعم الفرد
بحياة مثالية ،بعد أن يتم تطبيق مبادئ
وأساسيات ه��ذه التنمية ،والعمل عىل
تطوير خرباته وقدراته التعليمية ،ويف هذه
األسطر القليلة نس ّلط الضوء عىل مفهوم
(التنمية البرشية) وأمهيته:
تعرف التنمية البرشية بأهنا «العملية
ّ
املسؤولة عن توسيع اخلربات والقدرات
التعليمية للشعوب ،وهتدف إىل وصول
دخ��ل وإنتاج الفرد ملستوى أع�لى ،وأن
ت��ك��ون حياته أك��ث��ر صحية وم�لا َئ��م��ة،
باإلضافة إىل تنمية القدرات اإلنسانية

صفر

املختلفة ،م��ن خ�ل�ال ت��وف�ير ال��ف��رص
املناسبة للتعليم ،وزيادة اخلربات يف كافة
امل��ج��االت ،ويعتمد ذل��ك عىل املجهود
الشخيص وجمهود األهل».
ويف العقد األخري من القرن املايض ،كثرت
املؤمترات والبحوث والدراسات العلمية
التي عقدت مجيعها؛ لتحديد وتعريف
مفهوم التنمية البرشية ،ومعرفة أبعادها
ومكوناهتا وم��ن ث��م حتليلها ،كإشباع
احلاجات اإلنسانية األساسية ،وتكوين
رأس املال البرشي ،ورفع مستوى املعيشة،
والتنمية االجتامعية ،وحتسني نوعية احلياة،
وكل ذلك تم بنا ًء عىل زيادة الوعي بمدى
قيمة اإلنسان والذي يعترب هدف ًا ووسيلة
يف املنظومة اخلاصة بالتنمية الشاملة.
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وقد ترسخت القناعة بأن اإلنسان هو
املحور الرئييس لعملية التنمية ،وخاصة
أن اهلل جعل اإلن��س��ان خليفة يف أرضه
لبنائها وتعمريها باخلري والصالح ،حيث
يعترب األداة والغاية التي يمكن من خالهلا
الوصول ملستقبل أفضل يشمل البرشية
مجعاء.
أهداف التنمية البرشية:
* أهداف اقتصادية :تتمثل يف رفع املعدل
اإلنتاجي للقطاعات االقتصادية املتنوعة،
ورفع معدل دخل الفرد ،وتوزيع الثروات
واملوارد املختلفة بشكلٍ عادل ،واستغالهلا
بالشكل األمثل ،وخفض نسب البطالة
واحلد من مشكلة الفقر.
* أه���داف اجتامعية :تتمثّل يف تنمية

تنمية بشرية

اإلنسان من خالل
االهتامم به علمي ًا
وثقافي ًا وصحي ًا،
وت��دري��ب��ه وتأهليه
الك��ت��س��اب اخل�برات
وامل��ه��ارات ال�لازم��ة؛
ليكون ع��ن�صر ًا فعا ً
ال
يف امل��ج��ت��م��ع ،وت��وف�ير
وت��ط��وي��ر االحتياجات
السكانية ملختلف الفئات
ال��ع��م��ري��ة م���ن تعليم ،وص��ح��ة ،وت��وف�ير مسكن
الئ��ق ،إض��اف�� ًة للمرافق العامة ،كاملياه ،والكهرباء،
وال��ش��وارع ،ووس��ائ��ل االت��ص��ال ،وحتقيق العدالة
االجتامعية.
* أه���داف سياسية :التي يتم م��ن خالهلا تعزيز
املشاركة الشعبية يف العملية الديموقراطية كاملشاركة
يف االنتخابات املحلية ،والترشيعية والرئاسية ،وحرية
التعبري ،والنقد.
يتم من خالهلا احلفاظ عىل البيئة والتقليل من
* أهداف بيئيةّ :
األرضار واألخطار حتديد ًا الناجتة عن التلوث ،وكل هذا من
خالل نرش الثقافة والوعي بني الناس.
جماالت التنمية البرشية:
 .1التنمية االجتامعية :تتحقق من خالل توفري أعىل مستوى
ممكن من الرفاهية االجتامعية للفرد ،وتعزيز دور امل��رأة يف
املجتمع ،ونرش العلم والعرفة ،وحتسني الرعاية الصحية،
وتوفري الغذاء واملسكن املالئم.
 .2التنمية اإلدارية :أي تطوير العمل اإلداري يف منظامت الدولة
املختلفة وجعلها أكثر فاعلية وشفافية ،وتطبيق مبدأ املحاسبة
والرقابة عىل اإلنفاق واالستهالك ،ووضع الرجل املناسب يف
املكان املناسب للقضاء عىل الفساد اإلداري.
 .3التنمية السياسية :تتم بتطوير املؤسسات الدستورية
وحتديثها ،وصون التعددية السياسية ،والفصل بني السلطات
الثالث (الترشيعية والتنفيذية والقضائية) لتحقيق العدالة،
وترسيخ مفاهيم السيادة الوطنية واملنافسة السياسية عرب
االنتخابات وتبني اسرتاتيجيات سياسية حتقق احلفاظ عىل
مصالح الدولة وأهدافها السياسية والنهوض هبا.

ارادة مروة مطلوبة
مروة صباح طارق
يف السادسة من عمرها ،وضعت يف
دفرت أحالمها أن ُتصبح طبيبة ،كانت
متفوقة يف كل مراحلها الدراسية ،إىل
أن قبلتها كلية الطب يف جامعة بغداد،
كانت فرحتها ال ُتوصف ،ويف كانون
اول من العام ٢٠٠٧م يف سنتها الثالثة
يف كلية طب ب��غ��داد ،كانت عائدة
برفقة والدها إىل بيتها يف دياىل أطلق
جمهولون النار عىل السيارة التي كانا
فيها ُبغية اغتيال والدها الربوفيسور
يف هندسة املكائن وامل��ع��دات ،لكن
الرصاصات أصابت م��روة ،احدى
قطعا يف احلبل
سببت ً
الرصاصات ّ
الشوكي وبالتايل شللاً يف أط��راف
م��روة السفىل ،لتنقلب حياة مروة
رأسا عىل عقب ،فرتكت الدراسة ألن
ً
وضعها الصحي كان صع ًبا ،لكنها
متاسكت وع��ادت إىل دراس��ة الطب
قعدة،
بعد ث�لاث س��ن��وات وه��ي ُم َ
كانت يف كل سنة حتصد االمتياز إىل
وملهمة
أن خترجت .مروة اآلن طبيبة ُ
حتملت الكثري يف سبيل أن
لغريهاّ .
واقعا تلمسه.يف كل
يكون حلمها
ً
مكان تعمل به حتصل عىل كتاب شكر
وتقدير ..
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مقاالت

سياحة في التراث مجانًا وآراء اكثر جنونا
للمسلم حدود ال يتخطاها عند التفكري
وه��ذه احل��دود ختطها ضوابط املعرفة،
وهنالك من يكبل نفسه بحدود اكثر
من املوجود فيولد انسان ًا متوحش ًا فكريا
وعندما تستهجن فكره ال��ذي بناه يف
عزلته ال يتوانى عن التكفري والقتل،
وهذا هو ضالة من يقتحم سوح املعرفة
من العلامنيني من غري ضوابط النه اصال
ترسخت يف فكره كيف يتهجم عىل الفكر
االخر ،وطامته الكربى انه يستشهد بافكار
اسالمية للهدم او البناء ليوحي لالخرين
انه لو كان موجود ًا عىل ظهر سفينة تايتنك
ألنقذ ال��رك��اب؛ والن عجلة الزمن ال
تعود اىل ال���وراء فعاد بتفكريه فقط اىل
الوراء ليقرأ تراثا شاخما هنشت به كالب
التحريف والدس وسفكت دماء اعمدته
عصابات بني صهيون ارب��اب االمويني
والعباسيني اال ان ما مل يقدروا عىل تزييفه
ليعري هذه الوجوه الكاحلة .
بقي ساطعا ّ
ٍ
معان ويقال عنه التشدد و
التطرف له عدة
و و  ،وانا ارى تعريفه هكذا التطرف من
الطرف اي ال��ذي يمسك بطرف اليشء
ليقول انني امسكت بكله وهذا ينطبق عىل
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االسالمي والعلامين عندما يتعلم حديث
او حديثني نبويني ويبقى يلقلق هبام ليوحي
لالخرين بانه يفهم يف هذا العلم وكذلك
العلامين عندما يتعلم مصطلحات غوغائية
او سفسطائية فيلقلق هبا جلعل السامع
الساذج مبهور ًا وال جيد جوابا لكي يرد.
العقل البرشي مر بثالث مراحل تفكريية
ك��ان��ت االوىل ه��ي اخل��راف��ة وه��ي فرتة
اجلاهلية ،ثم االسطورة وهي فرتة االسالم
حيث فيه رج��ال اصبحوا اسطورة ملن
يتبعهم س��واء أك��ان��وا ائمة ام صحابة،
واخريا مرحلة البحث وهنا البحث شمل
التشكيك واالستنتاج فمنهم من يكون
مبناه صحيح ًا مع النية السليمة فيكون
علمه سليم ومنهم من يكون مبناه فيه خلل
اال ان نواياه سليمة منهم من يستخدم هذه
املباين ونواياه سيئة  ،وال توجد لغة يف العامل
مرنة تتقبل كل الوجوه مثل اللغة العربية،
فاملنافقون الذين يف الدرك االسفل من نار
َاف ِقنيَ فيِ الدَّ ر ِك َ
جهنم (إِ َّن المْ ُن ِ
األ ْس َفلِ ِم َن
ْ
ال َّنا ِر َو َلن جَ ِ
ريا {النساء.)}145/
تدَ لهَ ُ ْم َن ِص ً
تفسرّ يف اية اخرى باهنم قد يرمحهم اهلل
الص ِ
اد ِقنيَ بِ ِصدْ ِق ِه ْم
عز وجل( لِ َي ْج ِز َي اللهَّ ُ َّ
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َو ُي َع ِّذ َب المْ ُن ِ
وب َع َل ْي ِه ْم إِ َّن
َاف ِقنيَ إِن َشاء َأ ْو َي ُت َ
اللهَّ َ َك َ
ورا َّر ِحيماً {األحزاب،)}24/
ان َغ ُف ً
وهذا تفسرينا ورؤيتنا نحن ولكن جزما
هنالك تفسري للراسخني يف العلم ملثل هذه
اآليات وهم االصح.
اآليات القرآنية ومنها املتشابه شخصت
لنا هوية من يغوص به ليقول ان الذين يف
قلوهبم مرض يبتغون الفتنة  ،وفتنتهم هنا
قرآنية من وجهة نظرهم وكام هو اليوم من
يتصدى لتفسري القران وفق ما يفهم هو
فيخرج لنا بآراء بعيدة كل البعد عن واقع
اآلية ولكن ظاهرا قد تنطيل عىل البسطاء.
ومما جيعل العلامين او املادي او االحلادي
يتمسك ب��راي��ه اكثر عندما يتصدى له
اسالمي بالتكفري والشتائم فيصبح دلي ً
ال
عىل ق��وة فكر العلامين وش��اه��د ًا عىل ما
طرحه من نقد الذع لإلسالم.
وال انكر هنالك من االسالميني من بنى
عقله عىل احاديث مقدسة ليس هلا اساس
من الصحة وعندما يتضح له فساد افكاره
فانه يتزمت ويتحامق وال يرتاجع عن
معتقده وهذا بالتايل هييئ ارضية سليمة
لتوجيه الطعنات اىل االسالم واملسلمني.

متابعات

الدكتور يوسف الغواب المدير االقليمي لمؤسسة وجه
الحقيقة في مصر :الموصل عادت لـ(حضن الوطن) وشكرًا
للدماء الطاهرة التي رسمت لوحة النصر
شكر ًا جلراحات الكرامة والفخر شكرا
ل���ذوي ال��ش��ه��داء ال��ذي��ن ق��دم��وا فلذات
اك��ب��اده��م ف���داء للدين وال��وط��ن شكرا ِ
للمرجعية الدينية العليا التي انقذت العراق
واالمة بفتوى سامحة السيد عيل السيستاين
(دام ظله) شكر ًا يا من فتحتم بوابات النرص
من حزام بغداد وصو ً
ال اىل املوصل احلدباء
انتم يا ابناء احلشد الشعبي املقدس شكرا
للشعب العراقي العظيم واملواكب احلسنية
شكرا للجمهورية االسالمية التي وقفت
بجوار العراق يف حمنته ودعمته باستشهاد
خرية رجاهلا دفاع َا عن العراق ها نحن
قد حررنا االرض والعرض واملقدسات
واحلضارة والتاريخ من دنس اإلره��اب
السلفي الداعيش املتعطش للدماء وتعس ًا
ملن راهنوا عىل دخ��ول داع��ش اإلره��ايب
اىل بغداد وع��دم ق��درة أبطال احلشد عىل
دح��ره��م وهزيمتهم تعس َا ملؤمتراتكم

ومؤامراتكم الرخيصة عىل العراق.
وم��ن جانب اخ��ر ق��ال الدكتور يوسف
ال��غ��واب املدير االقليمي ملؤسسة وجه
احلقيقة يف م�صر« :أرف��ض قبول اعتذار
سعيد حساسني عىل ما قام به من مؤامرة
وتطاول أثناء استضافتي يف برنامج انفراد
عىل قناة العاصمة وال اقبل االعتذار عن
اإلهانات التي تم توجيهها إىل شخيص
واىل هيئة احلشد الشعبي التي متثل كافة
الطوائف العراقية الن احلشد يمثل كل
الشعب العراقي ال يمكن التجاوز عنها،
وال قبول االعتذار عنها ،وجيب أن يكون
هناك عقاب قانوين رادع لكل من يستخدم
اإلع��ل�ام بشكل م�س�يء وحم����رض ،ألن
اإلعالم مهنة حمرتمة ،ورسالة جمتمعية ،ال
جيب التالعب هبا ،وتطويعها ألغراض
وأهواء شخصية ،وما قام به هذا الشخص
اهانة لألعالم امل�صري يف املقام األول،
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ثم اهانة حلشد شعبي وطني عريب عراقي
يضم كل أطياف املجتمع العراقي ،وقدم
تضحيات وبطوالت مل حتدث يف عرصنا
احلديث إال من احلشد الشعبي ومن وااله،
وب��دال من تقديم التحية والتقدير هلذا
احلشد العظيم ،قام شخص غري مسئول
عن االلتزام بآداب وسلوكيات املهنة التي
يامرسها بالصدفة ،وتطاول عىل هذا احلشد
املقدس وهو مؤسسة رسمية تعمل حتت
قيادة رئيس الوزراء العراقي».
وقال الغواب أنه ماض يف احلصول عىل
كافة حقوقه القانونية عن طريق القضاء
املرصي العادل ،بعد أن انتهكها حساسني،
وق���ام بالتحريض ع�لى ال��ع��ن��ف ض��ده،
والتمييز ،وإثارة الفتنة ،مؤكد ًا انه «مل ولن
يسمح بإهانة شعب ال��ع��راق الشقيق»،
مشري ًا بالوقت ذاته إىل أن «العالقات بني
الشعبني تارخيية ووطيدة».

صفر

شعائرنا

من فوائد سير الزائر مشيًا الى كربالء
بقلم  :علي كريم ناشد

تقيم الرقي ،ومتجد
مما ال شك فيه ان الناس ّ
اهله ،وان االمم تفتخر بعظامئها وجتلهم
والرسول الكريم واله االخيار االطهار
صلوات اهلل عليهم امجعني هم الرقي
نفسه واملجد كله والفخر عينه والعظمة
بمعناها ملا هلم من مميزات عظيمة انفردوا
هبا وصفات حسنة عرفوا هبا وآثار شاخمة
ختلدهم ،ملا هلم من مميزات عظيمة انفردوا
هب��ا ،وصفات حسنة عرفوا هب��ا ،وآث��ار
شاخمة ختلدهم ،وملا قدموه خدمة للدين
واالنسانية فمنزلتهم عظيمة عند اهلل،
ومكانتهم مقدسة يف نفوس الناس عامة،
وه��ذا ام��ر مفروغ منه وال نقاش عليه،
ونحن هنا ال نعرض ملناقب آل البيت
عليهم السالم ،وال نعرض ألمهية الزيارة
يف االس�ل�ام ،بل ان الرتكيز عىل فوائد
سري الزائر مشيا اىل كربالء املقدسة حيث
مرقد االمام احلسني (عليه السالم) فهذه
الفوائد كثرية ومفيدة ومنها فوائد اجتامعية
ونفسية ومعرفية وثقافية وتربوية ودينية
وارسي��ة وفيها دليل عىل التأثر بتعاليم
الدين ،ومبادئ االنسانية لكل من الزائر،
واهله واملضيف واهله واملتربع ومشاهد
الزائرين رجاال ً ونسا ًء واطفاال ً ،صادقني
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او مرائني ،مسلمني وغري مسلمني ،وعىل
اختالف مذاهبهم ،ويف الدارين الدنيا
واآلخرة ،واليكم بعض ًا من هذه الفوائد
معروضة عىل شكل نقاط :
 -1تعبري الناس عن طاعتهم هلل تعاىل،
وحبهم لرسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله
وسلم) ومبايعتهم ألمري املؤمنني (عليه
السالم) ومواساهتم لثورة االمام احلسني
(عليه السالم) مؤمنني بقوله تعاىل ُ ( :قل
ال أسألكم ِ
عليه أجر ًا إال املودة َ يف ُ
القربى
ومن يق ِ
رتف حسنة َن ِزد له فيها ُحسن ًا ان اهلل
غفور شكور).
 -2تعبري الناس عن متسكهم باملعروف،
ووقوفهم مع احلق ،وعن رفضهم للمنكر،
ودحضهم للباطل ومتجيدهم للحق
واهله ،وذمهم للباطل واهله وترسيخهم
للمبادئ االنسانية والقيم النبيلة وحموهم
للمطامع الدنيئة وال��غ��اي��ات البذيئة
والتقلبات الشيطانية ،وق��ول اهلل تعاىل
واضح ُ :
ري ُأ َّم ٍة أخ ِرجت للناس
(كنتم خ َ
تأمرون باملعروف وتنهون عن ا ُملنكر).
 -3جتمع الناس حتت راية واحدة ،وتوحد
كلمتهم وتلم شملهم وجتربهم عىل التخيل
عن التنافر والفرقة واالختالف والتكتل
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والتحزب واالنتامء.
 -4تعلم الناس الغاء الطبقية املادية
واملعنوية ،والشعور باالنسانية ،واحلث
عىل تقييم االنسان من خالل اخالقه فقط
ال من خالل ما يملكه كونه االن جمرد ًا من
كل يشء والرتكيز عىل مبدأ التقوى وبذلك
تكون دورة تدريبية لالنسان لتخليه عن
كل ممتلكاته املادية والقابه الدنيوية.
االخ���وة،
ُ -5تع ّلم ال��ن��اس استشعار
ّ
والتعايش بسلم م��ع االخ��ري��ن ،وه��ذا
واضح من خالل اختالط الناس بعضهم
ببعض من دون مشاكل ُتذكر عىل الرغم
من كثرة عددهم وتزاحم اماكن تواجدهم
يف الوقت الذي نرى فيه املشاكل اليومية
التي حتدث من اختالط شخصني او ثالثة
اشخاص يف االيام االخرى.
 -6وسيلة من وسائل االتصال بني الناس،
وترابط املجتمع بعضه ببعض سواء أكانوا
من نفس املحافظة ام من حمافظات خمتلفة،
وسواء أكانوا ممن يمشون مع الزائر ام ممن
يضيفونه ،وذلك من خالل املسرية التي
تستغرق ايام ًا ،فمن املمكن جد ًا ان تتطور
ه��ذه املعرفة وتصبح عالقة دائمة بني
االف��راد وعوائلهم ،وقد تكون مصاهرة
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بني العوائل.
 -7فرصة للتبادل الثقايف واملعريف بني
الناس عىل الرغم من اختالف مستوياهتم،
فبال ش��ك ان املسافة بعيدة للوصول
ملرقد االمام والناس حيتاجون للحديث،
لذلك من املمكن ان يتعرف الناس عىل
الوقائع واحل��وادث التارخيية ،واجلغرافية
والسياسية والسرية والدين فعىل االقل
منهم من يتكلم عن يشء معني خيصه او
عىل االقل عن مدينته ،وبذلك متنح املسرية
الكربالئية الناس شيئ ًا من العلم او بعض
املعلومات.
 -9حماولة جادة لتنمية تفكري اهل الزائر
املعتمدين عليه يف امورهم احلياتية ،فهي
جترب اه��ل ال��زائ��ر عىل التفكري يف ترتيب
حياهتم وتدبري امورهم وذلك من خالل
غياب الزائر عنهم وتركهم لالعتامد عىل
انفسهم وحماولة الوثوق بالنفس.
 -10اثارة مبدأ االيثار املعنوي واملادي
وحث الناس عىل التمسك به من خالل
قضية االم��ام (عليه السالم) وتضحيته
بكل ما يملك من الدنيا بأطفاله واخوته
واهله ،فاالقتداء باإلمام واضح جد ًا يف
سامح العوائل ألوالدهم يف امليش لكربالء
عىل الرغم من كل املخاطر وعىل الرغم من
حرص العوائل عىل اوالدهم ،ومن خالل
خدمة الناس ذوي املقام الرفيع واملكانة
االجتامعية العالية للزائرين البسطاء.
 -11تقرب الناس بعضهم من بعض

الفقري من الغني ،والغني من الغني والفقري
من الفقري واملأمور من اآلم��ر وتآخيهم
وتؤلف بينهم ،وبالتايل ختفف من حدة
نظرة الفقري للغني ،فهذه النظرة قد تكون
بدافع احلقد او الغرية او احلاجة وبالتايل
تقلل االع��ت��داء او حم��اول��ة االع��ت��داءات
املتوقعة من الفقري ضد الغني ،وعدم نظر
الفقري وامل��أم��ور لنفسيهام نظرة عبودية
واستشعار النقص ،وع��دم النظر للغني
واآلمر نظرة علو وعظمة ،وكذلك – ومن
خالل صحبتهام -ختف نظرة كل من الغني
املتعالية واآلمر املتكرب للفقري املتواضع،
وبالتايل يقل الغرور والكربياء.
تسهل لنا التأثر والتأثري يف املجتمع،
ّ -12
وذلك من خالل تأثر الزائر بسرية االمام
احل��س�ين (عليه ال��س�لام) وب��أه��ل اخلري
واالقتداء هبم س��واء أكانوا أهل فكر ام
أخالق ام اهل الكرم ،وعكس هذا التأثر
عىل اه��ل ال��زائ��ر ،أي تأثري الزائر بأهله
واصدقائه فكري ًا واخالقي ًا وسلوكيا.
 -13تدعو املشاهد اىل التأمل والتفكري
يف قضية االم��ام (عليه السالم)  ،او اهنا
تثريه للتفكري هب��ا مهام ك��ان ان��ت�ماء هذا
املشاهد للسائرين لكربالء ومهام كان
فكره س��واء أك��ان شيعي ًا ام غري شيعي،
مسل ًام ام غري مسلم ،يميل للفكر او يميل
للقوة ،فاملشاهد اما ان يفكر هبا وبأسباهبا
واهدافها ونتائجها ويناقشها وينقدها
او انه يراها قوة وصالبة وحتدٍّ  ،ويف كلتا
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احلالتني هي خري حمفز للتفكري ،وخري دافع
للشجاعة.
 -14تعطي فرصة كبرية للمذنب كي
يتوب ويرجع اىل اهلل تعاىل من خالل اجلو
االيامين املثار من قبل الناس واقباهلم عىل
الدين واحياء الشعائر.
 -15توايس قضية االمام (عليه السالم)
الناس املفجوعني مهام كانت فاجعتهم،
كون االم��ام (عليه السالم) اك��رم منهم،
وكون ما جرى عىل االمام (عليه السالم)
اكثر فجاعة ،فمن يسمع عن قضية االمام
هتون عليه مصيبته.
 -16تربيّ الناس تربية غري مبارشة ،وذلك
من خالل متجيد الناس لشخصية معينة
التصافها بصفة محيدة او جمموعة صفات،
أي اهنا تربية غري مبارشة ،فمن املعروف ان
الرتبية املبارش هي ان نربيّ من خالل االمر
املبارش بان نقول كن صادق ًا وغري مبارشة
ونمجده
وذلك بأن نمدح انسان ًا صادق ًا
ّ
امام من نريد تربيته ،وبذلك نر ّبيه تربية
غري مبارشة وهي افضل بكثري من الرتبية
املبارشة.
 -17تبني عقالنية املجتمع وحديته يف
املقاييس وذلك بتمييز احلق من الباطل،
وبعدم املوازنة بني الظالم والنور والضحية
واجلالد يف الوقت الذي تنعدم فيه املقاييس
وخري مثال عىل ذلك قوهلم هذا قرب حجر
بن عدي ريض اهلل عنه ،قتله معاوية ريض
اهلل عنه ،حلبه لعيل ريض اهلل عنه.

صفر

شعائرنا
 -18تبعد الناس عن الدنيا ومتطلباهتا
وتقرب الناس من
ومشاكلها ومهومها
ّ
التفكري باالخرة واسباب نيلها والفوز هبا
ونعيمها.
 -19تعطي للناس دليال ً واضح ًا وبرهاناً
قاطعا ومصداق ًا جلي ًا – يرونه بام اعينهم-
عىل العدالة االهلية ،يثبت ان صاحب احلق
ثاب ويجُ زى خريا ً و ُيمدح و ُيمجد ،وان
ُي ُ
صاحب الذنب ُيعاقب ويحُ اسب و ُيذم
و ُيستعار منه.
 -20هنالك اص�لاح يبدأ م��ن الفرد،
ويمر باألرسة واملجتمع والبلد واملذهب
والقومية واالمة والدين وينتهي بإصالح
الدنيا والفوز باآلخرة ،أي بالنتيجة النهائية
نكون قد حصلنا يف الدنيا عىل حمصلة
طيبة تصب يف مصلحة االنسانية وتقدّ م
عجلتها وتر ّقي مستواها ،ويف اآلخرة عىل
نيل درجة رفيعة تريض اهلل تعاىل وتفرح

صفر

رسولنا الكريم (صىل اهلل عليه وآله وسلم)
وجتعله يتباهى بنا.
اذن للسري لكربالء املقدسة مشي ًا فوائد
كثرية ومفيدة ومنها فوائد اجتامعية تتجىل
يف توحيد الناس ،والغاء الفوارق والعيش
بسالم وترابط املجتمع واجياد العالقات
وترابطها وتوثيقها وفوائد نفسية تتجىل يف
ابعاد الغرور والتذلل عن الناس ،واستشعار
االخ��وة والشعور باالمان ومتنحننا الثقة
بالنفس والسمو ،وهتدئ النفس وترحيها
وفوائد معرفية وثقافية تتجىل يف العرض
واحل���دي���ث واحل������وارات وامل��ن��اق��ش��ات
واملواعظ واالرشاد وفوائد تربوية تكمن
يف بيان الرأي برصاحة ووضوح والعقالنية
يف املقاييس واالنصهار ضمن املجموعة
واالعتامد عىل النفس واملواجهة وتقوية
املناعة ضد املحرمات ،وحتفيز االيثار
والتعايل عىل اجلراح ،وفوائد دينية تكمن

52

يف اطاعة اهلل والتودد للرسول وآل البيت
عليهم السالم ،واالمر باملعروف والنهي
عن املنكر ،وتوحيد الصف وامليل للسلم،
والتذكري باآلخرة ،واحلث عىل فعل اخلري،
والتدريب عىل الكثري من االمور املنصوص
عليها ديني ًا كاألمر باملعروف والنهي عن
املنكر ،وال��دع��وة اىل سبيل اهلل باحلكمة
واملوعظة احلسنة ونبذ العصبية والتنافر
والتدريب عىل التسامح والكرم وحسن
االخالق ،وفوائد ارسية تتضح يف تصحيح
مسارات الوالدين واالوالد  ،واعادة النظر
يف اخطائهام واح��ت��واء كل منهام الطرف
االخر وتقبله واحرتامه واظهار كل احلب
واملودة له وتثريهم وتقوي الروابط بينهم،
وامل��س��امه��ة يف وض��ع االرسة ع�لى ج��ادة
الطريق الصحيح ،لسري املجتمع ضمن
الطرق االنسانية واملتحرضة واالسالمية
السليمة.

شعائرنا

ُ
سفرة الحسين (عليه السالم)
تجمع المتحابين وتبعد الكره والمعادين
سمعت يف بيتي ان هنالك جمموعة من الزائرين والزائرات قاموا باملصاحلة بني
زوج وزوجته اال ان تفاصيل احلدث مل اعرفه ،وشاءت الصدفة ان اذكر احلدث
واثني عليه امام صديقي احلاج هاشم فابتسم وقال ان هذا االمر هو نفسه او غريه
حدث يف بيتي العام املايض فطلبت منه التفاصيل فتحدث قائال:
كام تعلم اغلب البيوت الكربالئية تفتح ابواهبا لضيافة زوار احلسني يوم االربعني
ويف السنة املاضية جاء الزائرون ( نساء) اىل بيتي الهنم سبق وان جاءوا يف السنة
التي قبلها  ،وانا يف البيت سمعت لغط ًا ونقاشات حادة مل اعرف سببها فطلبت من
االهل االستفهام عن هذه النقاشات احلادة فاتضح ان جمموعتني من الزائرين كل
جاء من جهة معينة اجتمعوا يف بيتي وعند تقديم الطعام تبني ان هنالك امرأتني
متخاصمتني بسبب خصام زوجيهام حيث كل امرأة اخت زوج االخرى واملسالة
كانت متشنجة وحتى عىل وشك ان تكون عشائرية  ،فصادف ان من بني النساء
امرأة ذات هيبة ومتكلمة فأرصت عىل مصاحلتهام وحتى االتصال باهلهام وبعد
نقاش وجدال ارصت هذه املرأة ان مل يتم الصلح ال اسمح الحد ان خيرج وال انا
اخرج من هذا البيت الذي مجعنا فيه حب احلسني عليه السالم فهل يرىض احلسني
لزواره التباغض والتباعد ؟ البد من الصلح  ،واخريا استطاعت ان تصاحلهن
وحتى اتصلت باهلهام وذللت كل املشاكل وانطفأت نار العداوة والبغضاء ،حقا
ان سفرة احلسني جتمع االحباب وتبعد التباغض واملتباغضني!.
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االجابة حسب نظرتهم للحياة

دغدغات

يكتبها :حيدر عاشور

عرفك أن المَ ع َلبات يف االسواق فاسدة ..نحلم
•من ُي ّ
كمواطنني أن نسمع حتذير ًا من جهة رسمية خمتصة،
ّ
حتذر من استعامل تلك املعلبات ..يف احد اسواق كربالء
بائع بـ(عربة) يبيع معلبات منتهية الصالحية ،ويؤكد ان
فرتة صالحيتها ال تنتهي اال بعد مرور شهر رغم هناية
صالحيتها..
•يف بعض امل��راك��ز الصحية يعاين املريض يف بعض
االحيان من تاخري عالجه بسبب اما االزدحام او عدم
وجود الطبيب لظرف طارئ علام ان بعض املرىض قد
التسمح هلم حالتهم مراجعة املركز اكثر من مرة وهنا ال
يمكن لنا ان ننكر جهود مراكز الصحة يف خدمة املرىض
ونامل االفضل
• مل أشأ أن أكتب عن التدخني يف املستشفيات واملراكز
الصحية ،الن جدراهنا ال ختلو من لوحات التحذير عن
خماطر التدخني ،واألطباء حياربون التدخني من اجل
سالمة اجلميع وبعض كوادرهم الطبية ابرز املخالفني.
•املواطن العراقي يستفرس ع��ن اس��ب��اب قطوعات
الكهرباء مع هناية كل شهر الذي يصادف تسديد اجرة
املولدة االهلية بينام طوال الشهر الكهرباء مستمرة وعال
العال جمرد استفسار
•ال أحد ينكر اذا سمع هذه العبارة (حادث سيارة) ان
ورا َءها تلك الرسعة اجلنونية التي يتبعها السائق!!.

ذهب أحد مديري االنشاءات اىل أحد مواقع العمل حيث كان العامل
يقومون بتشييد مبنى ضخم واقرتب من عامل وسأله :ماذا تفعل؟
رد العامل بعصبية :أقوم بتكسري االحجار الصلبة هبذه اآلالت البدائية
ثم أرتبها كام أمرين رئيس العامل وأتصبب عرقا يف هذا احلر الشديد ...
انه عمل مرهق للغاية ويسب يل الضيق من احلياة بأكملها..
تركه املدير وتوجه بذات السؤال لعامل آخر :فقال :أنا أقوم بتشكيل
هذه األحجار اىل قطع يمكن استعامهلا ثم أمجعها حسب ختطيط املهندس
املعامري وهو عمل متعب وممل حينا ولكني أكسب منه قويت أنا وأرسيت
وهذا أفضل عندي من أن أظل بال عمل.
أما ثالث العامل فرد قائال وهو يشري اىل األعىل :أال تر أين أقوم ببناء
ناطحة سحاب ؟!
واآلن :السؤال هو نفسه للثالثة وعمل الثالثة هو نفسه للثالثة لكن
سبب اختالفا كبريا يف رد
االختالف اجلذري يف نظرة كل منهم اليه ّ
فعلهم جتاه العمل واسلوب تعاطيهم معه ان النظرة جتاه األشياء هي
التي من خالهلا نرى احلياة ,ولذا فهي أمر يف غاية األمهية اهنا االختالف
الذي يقود لتباين النتائج ..وهي مفتاح السعادة...وجزء هام من وصفة
النجاح.

ال تعامل الجميع باسلوب واحد

عندما ترتاس جمموعة من العاملني من املؤكد لكل عامل اسلوبه يف العمل وطاقته
وكفاءته وحتى حالته النفسية  ،العدالة ختتلف عن املساواة  ،العدالة كل شخص ياخذ
حقه وفق مؤهالته واملساواة تساوي بني اجلميع يف املطلوب منهم من عمل  ،هنا
تظهر براعة املدير يف كيفية استنهاض كفاءة ومهارة كل فرد من خالل الكالم الطيب
والتشجيع وحتى احلوافز  ،وال عجب ان من قد ننظر اليه بانه غري كفوء يقوم بعمل
افضل من الكفوء  ،فاملهارة كامنة يف داخل كل انسان كل حسب طاقته والثقة بالنفس
متنح الفرد االبداع فاذا ما هيأ املدير اجواء سليمة مع ما حيمل نفس الشخص من ثقة
بنفسه فانه سيرتجم مهارته عىل عمله  ،واما الوجه العبوس وقساوة االوامر واللجوء
اىل العقوبات فاهنا تزيد من االحباط بل قد تقتل املهارة واالبداع  ،وكم من شخص
قيل عنه فاشل عمل يف مكان اخر فابدع .

صفر
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صورة وتعليق
المرجع السيد محسن الحكيم وهو يصلي خالل حفل
وضع حجر االساس لمسجد صعصة بن صوحان

ال تقاطع وال تتقاطع

موقف يعرتضنا دائام عند دخول شخص ما اىل جملس معني
او مكتب شخص صديق فريى جمموعةاو اثنني يتحدثون فيام
بينهم بعد السالم عليكم االستئذان قبل احلديث او تنتظر حتى
يسمحوا لك  ،اما تدخل ومن غري مقدمات فتقاطع حديثهم
لتتحدث انت يف امر يعود لك هذا امر غري سليم فال تقاطع من
يتحدث حتى يسمح لك.
وهناك من يدخل يف جملس او حمادثة فيتطرق ملوضوع بعيد عن
ما يتحدثون به او خارج اختصاصهم فيكون موضوعه متقاطعا
مع موضوعهم  ،فاذا مل تكن ملماّ بام يتحدثون فال تتكلم فاما
تستمع لكي تتعلم او تسكت وترتك املكان .

يح��ول آالت
جن��دي كربالئ��ي موه��وب
ّ
الحرب إلى نماذج تنبض جماالً

تفنن الكربالئي (رضوان احلسناوي) بصناعة انواع خمتلفة من
النامذج املصغرة لآلليات العسكرية ذات طابع حريب ،لكن
بجامل ودقة غري مسبوقني.وقال احلسناوي عن هوايته :كنت
جندي ًا أخدم يف اجليش العراقي وقبل عام تقريبا ومشاركتي
يف أغلب احلروب التي خاضها اجليش واحلشد الشعبي ضد
التنظيامت اإلرهابية وحبي للمؤسسة العسكرية جعلني أهوى
صناعة وترتيب وتزيني هذه املجسامت احلربية والتي ّ
تذكرين
دائام باجليش العراقي الذي خدمت فيه ،واحلروب التي خضتها
يف وقتها وبدأت يف صناعة وترتيب هذا املجسامت الصغرية
منذ عام تقريبا .ويتابع احلسناوي ،تعد هواية املصغرات من
اهلوايات اجلميلة التي انترشت مؤخرا ويعد معرض التاج
الكائن يف الباب الرشقي هو االساس هلواة املصغرات من حيث
التجهيز وبيع املواد املستخدمة يوجد نوعان من املصغرات
الكاملة وتكون جاهزة واملصغرات موديل (كرتبلر) حيث
تكون متكونة من مئات القطع وبدون تلوين ويتميز املوديل
ايض ًا بتفاصيله الكثرية .مضيفا انه يستخدم العدسات املكربة
لرتكيب القطع املصغرة بسبب صغر حجمها ،ثم يتم تلوين
املصغرات بألوان خاصة ومن ثم يتم تعتيق املصغر لتكون
مشاهبة للحقيقية ،والتعتيق يعتمد عىل مهارة وممارسة اهلاوي
حيث يتم استخدام مواد خاصة للتعتيق ،وتكون هلا اثر كبري عىل
املصغر مثل الصدأ او الرتاب او الطني وما شابه.
وبني ،انه قام بصناعة العرشات من القطع احلربية إضافة إىل
مشاركته هبذه األعامل بعدة حمافل واملناسبات الوطنية التي
ينظمها هواة املصغرات يف بغداد بني احلني واألخر ليتم البيع
منها لعشاق هذه املجسامت احلربية ،مشري ًا اىل انضامم هذه
اهلواية رسمي ًا لوزارة الشباب والرياضة مؤخر ًا.
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صفر

a

أختي الكريمة

جما ُل ِك الحقيقي في ّ
وحجابك
تك
ِ
عف ِ
ُ
وزينة المرأة في ّ
عفتها وحجا ِبها
اج� َ
��ك
زو ِ
�ه��ا الن َِّب ُّ
ي ُق��ل ألَ َ
ق��ال تعالىَ ( :ي��ا أَ ُّي� َ
َو َب َنا ِت َ
يه َّن ِمن
ين َع َل ِ
الم ِ
ين ُيد ِن َ
ؤم ِن َ
ك َو ِن َ
ساء ُ
فن َف َ
يب ِه َّن َذ ِل َ
ين
ال ُي َ
ؤذ َ
ك أَد َنى أَن ُيع َر َ
َجال ِب ِ
ان ال َّل ُه َغ ُفورًا َّر ِحيمًا) (األحزاب)59:
َوكَ َ
ورد في (كتاب قرب االسناد  :)82عن مسعدة
َ
بن زياد قال :سمعت جعفرًا (عليه السالم)
عما تظهر ال��م��رأة من زينتها قال:
سئل ّ
(الوجه  -أي قرص الوجه  -والكفين).

