عبقري الدعاء
a
اإلمام زين العابدين
صرح علمي
دار العلم لالمام الخوئي ٌ
للدراسات الحوزوية بوسائل عصرية

مثلما افتخرت (يزد) بعلمائها تفتخر بمكتبتها (الوزيري)
مملكة من المصادر الخطية والحجرية والمطبوعة

جمـلـة الأحــرار
ALAHRAR MAGAZINE
�أ�سبوعية ت�صدر عن ق�سم االعالم � -شعبة الن�شر

رئيس التحرير
سامي جواد كاظم

رقم االعتماد يف نقابة ال�صحفيني العراقيني()896ل�سنة 2010م
رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد  1216لسنة 2009م

Email: ahrar_news @ y a h o o . c o m
هاتف املجلة 07711173603

هيئة التحرير
طالب عباس الظاهر-عيل الشاهر

يف هذا العدد

حسني النعمة  -حيدر عاشور العبيدي

20

املراسلون

حسني نرص -قاسم عبد اهلادي

ضياء االسدي -حسنني الزكروطي

30

حممد محيد الصواف

51

التصميم

عيل صالح املرشفاوي
حسنني الشاجلي

التنضيد االلكتروين
حيدر عدنان

47

70

االرشيف

حممد محزة -ليث النرصاوي
االشراف اللغوي

20

مدينة االمام الحسن  ...قصص وذكريات لماليين الزوار
و ّفرت الطعام والشراب والمأوى لماليين الزوار خالل زيارة األربعين

عباس الصباغ
التصوير

وحدة التصوير

30

مأدبة فكرية تمنحك الكتاب بالمجان خالل زيارة االربعين

دار القرآن الكريم تختتم البرنامج التطويري األول
47
ألئمة مساجد محافظة االنبار

ُ
ُ
يلتفت للوديان
الجبل ال
احلسود واحلقود دائام يعرتضان االفضل منهام او ما يفقدان من امتيازات يتمتع به االخر  ،وهكذا هي زيارة االربعني التي تعجز
ولعلو شأن سيد الشهداء عليه السالم  ،فإن كانت
الكلامت عن وصف مفرداهتا وبكل جماالهتا وجلميع من شارك هبا ولقوة مناسبتها
ّ
تتوجه السنتهم وافعاهلم اىل كل ما حييي ذكرى سيد الشهداء عليه
وجهت لسيد الشهداء عليه السالم فمن البدهيي ان ّ
سهامهم ّ
السالم .
هذه الزيارة يفتخر هبا العامل ألهنا اصبحت عاملية  ،هذه الزيارة ال تعرف حدودا لألرض وال تعرف حواجز يف القلوب وال تعرف
اختالفا يف االديان  ،فسريوا ياركب حمبي احلسني عليه السالم فان الغاية سوادكم وليس اصل الزيارة  ،وا ّ
ال فان للحسني عليه
توجه االقالم وااللسن هلذه باخلصوص ؟ الهنا جتمع القلوب وتسمع الصم لبيك ياحسني .هنيئا لكل من
السالم اكثر من زيارة ملاذا ّ
شارك وبحجم ما شارك وحافظ عىل ما شارك  ،نسال اهلل عز وجل ان حيفظكم وتعودوا كل سنة بأفضل مما كنتم عليه .
فاجلبل ال ينظر اىل الوديان وانتم اجلبل .
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ض َو ُن ِري ِف ْر َع ْ��و َن َو َها َم َ
ان َو ُجنُو َد مُ َ
��ن لهَ ُ ْم فيِ الأْ َ ْر ِ
ها ِم ْن ُهم َّما
َو ُن َم ِّك َ
وس��ى َأ ْن َأ ْر ِض ِع ِ
َكا ُنوا يحَ َ
ْ��ذ ُر َ
يه
ون {القصصَ }6/و َأ ْو َح ْينَا إِلىَ ُأ ِّم ُم َ
ت َع َل ْي ِه َف َأ ْل ِق ِ
��م َولاَ خَ َتافيِ َولاَ حَ ْتزَ يِن إِ َّنا َر ُّادو ُه إِ َل ْي ِ
َف��إِ َذا ِخ ْف ِ
ك
يه فيِ ا ْل َي ِّ
اع ُلو ُه ِم َن المْ ُ ْر َس ِ
َو َج ِ
��لنيَ {القصصَ }7/فا ْل َت َق َط ُه ُ
آل ِف ْر َع ْو َن لِ َي ُك َ
ون
ها َكا ُن��وا َخ ِ
��م َع��دُ ًّوا َو َحزَ ًن��ا إِ َّن ِف ْر َع ْو َن َو َها َم َ
��ان َو ُجنُو َد مُ َ
اطئِنيَ
لهَ ُ ْ
{القصصَ }8/و َقا َل ِ
ت ا ْم َر َأ ُت ِف ْر َع ْو َن ُق َّر ُت َعينْ ٍ يِّل َو َل َك لاَ َت ْق ُت ُلو ُه
��ع ُر َ
ون {القصص}9/
َع َس��ى َأن َين َف َعنَ��ا َأ ْو َن َّت ِخ َذ ُه َو َلدً ا َو ُه ْم لاَ َيشْ ُ
��ولاَ َأن َّر َب ْطنَا
َو َأ ْص َب َ
��ح ُفؤَ ُاد ُأ ِّم ُم َ
وس��ى َفا ِر ًغا إِن َكا َد ْت َل ُت ْب ِدي بِ ِه َل ْ
ون ِم َن المْ ُ ْؤ ِمنِنيَ {القصصَ }10/و َقا َل ْت لأِ ُ ْختِ ِه ُق ِّص ِ
َعلىَ َق ْلبِ َها لِت َُك َ
يه
ُب َو ُه ْم لاَ َيشْ ُ��ع ُر َ
َف َبصرُ َ ْت بِ ِه َعن ُجن ٍ
ون {القصصَ }11/و َح َّر ْمنَا
َع َل ْي ِ
��ل َف َقا َل ْت َه ْل َأ ُد ُّل ُك ْم َعلىَ َأ ْه��لِ َب ْي ٍ
��ه المْ َ َر ِ
اض َع ِمن َق ْب ُ
ت َي ْك ُف ُلو َن ُه
��م َو ُه ْم َل ُه َن ِ
اص ُح َ
��ون {القصصَ }12/ف َر َد ْد َن��ا ُه إِلىَ ُأ ِّم ِه َك ْي َت َق َّر
َل ُك ْ
َع ْين َُه��ا َولاَ حَ ْتزَ َن َولِت َْع َل َم َأ َّن َو ْعدَ اللهَّ ِ َح ٌّق َو َل ِك َّن َأ ْك َث َر ُه ْم لاَ َي ْع َل ُم َ
ون
{القصص}13/

تفسيرالسورة
(  ) 6نسلطهم يف األرض ونرى فرعون وهامان وجنودمها منهم ما
كان��وا حيذرون من ذهاب ملكهم وهالكه��م ،ويف هنج البالغة قال
عليه السالم لتعطفن الدنيا علينا بعد شامسها عطف الرضوس عىل
ولدها وتال عقيب ذلك ونريد ان نمن اآلية ....
(  ) 7وأوحين��ا إىل أم موس��ى ان ارضعي��ه م��ا أمكنك اخف��اؤه فإذا
خفت عليه الصوت فالقيه يف النيل وال ختايف عليه ضيعة وال ش��دة
وال حت��زين لفراق��ه ان��ا رادوه إليك ع��ن قريب بحي��ث تأمنني عليه
وجاعلوه من املرسلني
(  ) 8فالتقطه آل فرعون ليكون هلم عدوا وحزنا
(  ) 9وقال��ت امرأة فرعون اي لفرع��ون حني أخرجته من التابوت
ه��و قرة عني لنا يف املجمع عن اب��ن عباس قال فرعون قرة عني لك
فاما يل فال
(  ) 10وأصبح فؤاد أم موس��ى فارغا صفرا من العقل ملا دمهها من
اخلوف واحل�يرة اهنا كادت لتظهر بأمره وقصت��ه لوال أن ربطنا عىل
قلبه��ا بالص�بر والثبات لتكون من املؤمنني م��ن املصدقني بوعد اهلل
أو الواثقني بحفظه
(  ) 11وقال��ت ألخته اتبعي اثره وتتبعي خربه فبرصت به عن بعد
وهم ال يشعرون اهنا تقص واهنا أخته
(  ) 12ومنعن��اه ان يرتضع من املرضع��ات فقالت اخته هل أدلكم
ع�لى أه��ل بي��ت يكفلونه لك��م وهم ل��ه ناصح��ون ال يقرصون يف
ارضاعه وتربيته
(  ) 13فرددناه إىل أمه كي تقر عينها بولدها وال حتزن بفراقه ولتعلم
ان وعد اهلل حق علم مشاهدة ولكن أكثرهم ال يعلمون .

أخبار

ومتابعات

باألرقام

• مدينة كربالء المقدسة تشهد دخول مواكب عربية وأجنبية من كل بقاع
العالم إلحياء مراسم زيارة اربعينية االمام الحسين (عليه السالم).
•(االب مالخاز سونغيو الشفيلي) احد قساوسة جورجيا:
ان العدالة والسالم انتصرتا بتضحية الرجل العظيم
االمام الحسين عليه السالم واني على قناعة مطلقة ان
ذبيح الفرات الذي ذكر في االنجيل هو االم��ام الحسين
(عليه السالم).

الحشد الشعبي يساهم بشكل كبير بتأمين
الزيارة األربعينية ويعتقل بعض العناصر المخربة

• ( )١٨٠٧٢٠٤مليون زائ��را
أجنبيا دخلوا إلى العراق إلحياء
مراسم ال��زي��ارة األربعينية.
حسب هيئة المنافذ الحدودية.

• ( )10600موكب عراقي وأجنبي
داخل الحدود االداري��ة لمدينة
كربالء المقدسة قدموا خدماتهم
ل���زوار االرب��ع��ي��ن .ح��س��ب قسم
الشعائر والمواكب الحسينية في
العتبتين المقدستين الحسينية
والعباسية.

• ( )10ماليين دوالر من
اليونسكو ألع��م��ار جامعة
ال��م��وص��ل ب��ال��ك��ام��ل .حسب
�000ة اع���م���ار ال��م��ن��اط��ق
ل��ج��ن�
المتضررة في الموصل..

سامهت هيئة احلشد الشعبي بكافة تشكيالهتا
لتأمني زيارة أربعينية اإلمام احلسني (عليه
السالم) ،وقال (أبو مهدي املهندس) نائب
رئيس اهليئة :أن احلشد الشعبي ساهم

ألول مرة هبذا احلجم الكبري مستنفرا كل
طاقاته خلدمة الزائرين واستمرت محايتهم
حلني وصوهلم إىل منازهلم .مبينا ان قوات
احلشد غطت كل املناطق املحيطة بكربالء
بالطائرات املسرية،ونفذت عمليات ألقاء
قبض عىل بعض العنارص املخربة ومنع
وصول التخريب إىل الزائرين.
ويذكر ان ماليني املسلمني يف العامل أحيوا
ال��ث�لاث��اء امل��ايض ذك��رى أربعينية اإلم��ام
احلسني وأخيه العباس (عليهام السالم) يف
مدينة كربالء املقدسة.

السفارة التركية تقيم موكب عزاء بالتزامن مع زيارة االربعين
اقامت السفارة الرتكية يف العراق موكب عزاء
بالتزامن مع زيارة اربعني االمام احلسني عليه
السالم .وقال السفري الرتكي (فاتح يلدز)
عىل حسابه بموقع تويرت  :عندما وصلنا إىل
مدخل مدينة كربالء املقدسة ،قدمنا اخلدمة
لزوار االمام احلسني( عليه السالم) ،وان
كانت متواضعة .مشريا اىل انه  ،قام بزيارة
رسادق التموين اخلاصة بأبناء كركوك،
والرتكامن .
ويذكر ان السفري فاتح يلدز ق��ام بتوزيع
الطعام عىل زائ��ري االربعينية بنفسه من
اجل ان حيسب من زوار االمام احلسني عليه
السالم حسب قوله.
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• طلبة علم من حوزة النجف وحوزات اخرى من دول الجوار
والخليج تواصل مشروعها التبليغي لزيارة االربعين.

•القوات المسلحة العراقية تجرى عمليات واسعة لمطاردة بقايا
(داعش) فى الصحراء التى تربط ما بين محافظات صالح الدين
ونينوى واألنبار باتجاه الحدود السورية العراقية.
(تارا اوغرايد) مسيحية من ايرلندا تزور كربالء الول مرة:
ان السبب قدومي الى كربالء ألتعرف على اسباب استهداف هذه المدينة
من قبل الحكومة عام  1991حسب ما شاهدته في مواقع االنترنت،
لذلك احاول من خالل هذه الزيارة اقناع الناس بان هؤالء المسلمين
يمتلكون الرسالة الصحيحة للسالم واإلسالم.

لواء علي األكبر (عليه السالم) يقيم معرضا النتصاراته على 00
طريق كربالء بابل
أقام اإلعالم احلريب للواء عيل األكرب معرضا عىل طريق
كربالء ـ بابل لتعريف الزائرين بانتصارات اللواء التي
حققها منذ إعالن الفتوى املباركة للمرجعية الدينية
العليا ،وتقدم القطعات لتحرير جرف النرص ،وصوال
إىل احلدود العراقية السورية وحترير آخر شرب من أرض
الوطن ،إذ تم عرض أفالم وتغطيات وفواصل ،عن
العمليات التي خاضها اللواء من خالل شاشات
كبرية ،اضافة إىل صور وجمسامت الشهداء وبعض
مقتنياهتم.
وتم عرض الغنائم التي سيطر عليها اللواء خالل
عمليات التحرير ،منها األسلحة والطائرات املسرية
االستطالعية والقاصفة وأرقام العجالت التي كان
يستغلها عنارص تنظيم داعش اإلرهايب.

رئيس كنيسة في الواليات المتحدة يؤكد أن زيارة األربعين تمثل
أكبر تجمع يمثل اإلنسانية في العالم
أكد رئيس إحدى الكنائس يف والية أريغون بالواليات املتحدة األمريكية (جان
شاك) أن زيارة األربعني متثل أكرب جتمع يمثل اإلنسانية يف العامل .وقال شاك :إن
زوار األربعني وعىل الرغم من كثرة أعدادهم وتعدد جنسياهتم وقومياهتم مل يتحدثوا
بطائفية وعنرصية ،بل كان األمل عىل الفاجعة ومبادئ اإلنسانية جتمعهم .وأضاف ،أشعر
بالسعادة هلذه الزيارة وأنا أزور هذا اإلمام العظيم ،وهي أول زيارة يل إىل العراق .وتابع
بالقول ،أثناء توثيقنا للمقابالت يف الشارع كان الكثري من الزائرين يلتقطون الصور
معنا ويرحبون بنا ،وأخربونا كم هم سعداء ،مبينا أن زيارة األربعني أكرب سالم تشهده
األرض بشكل سنوي يف العراق .وأعرب شاك عن أمله يف أن تالحظ وسائل اإلعالم
األمريكية هذه الزيارة وتنقل الصورة احلقيقية هلذا احلدث العاملي .وأوضح أن أمجل
ما وجدته هو أن مجيع الزائرين ال يدعون (احلسني عليه السالم) فقط ألنفسهم ولكن
للعامل ،فهؤالء هم من يمثلون الكرامة واإلنسانية احلقيقية.
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الخطبة االولى لسماحة السيد احمد الصافي في /23صفر الخير1440/هـ الموافق 2018/11/2م :

كيف نصر اهلل عز وجل
الحسين عليه السالم؟
ج����م����ي����ع االن����ب����ي����اء
والمرسلين ج���اءوا في
ركيزتين اساسيتين في
دعواهم وهي ان تؤمنوا
باهلل واليوم االخر

احل��دي��ث ع��ن االم����ام احل��س�ين (عليه
السالم) يمكن ان يبدأ لكن ال يمكن ان
ينتهي ،أي كلام تكلمنا عن سيد الشهداء (عليه
السالم) اكتشفنا أشياء اخرى ،وكل هذه املسألة
تدور يف فلك الفضائل واملعارف التي هنض هبا
االمام احلسني (عليه السالم)
ّ
ولعل سائال ً يسأل ما ال��ذي صنعه االم��ام
احلسني (عليه السالم) يوم العارش من حمرم؟!
هل نستطيع ان نكتشف ذلك املرشوع الكبري
ال��ذي ضحى من أجله االم��ام احلسني (عليه
السالم)؟!
قال اهلل تبارك وتعاىل يف سورة حممد ( :إِن َتنصرُ ُ وا
اللهَّ َ َينصرُ ْ ُك ْم) ،التفتوا هلذه اآلية الرشيفة..وكأهنا
ال تريد ان تتحدث عن االخرة وانام تتحدث عن
النرص يف الدنيا ،فاآلية مل تقل مثال ً ـ ان تنرصوا
اهلل يثبكم ـ او ـ ان تنرصوا اهلل يدخلكم اجلنة
ـ  ..فاآلية غري متعلقة باالخرة فليس فيها نحو
من املثوبة ولكن هناك آيات اخرى يذكر فيها
اجلزاء واملثوبة..
كيف ننرص اهلل تعاىل ؟!
مجيع االنبياء واملرسلني ج��اءوا يف ركيزتني
اساسيتني يف دع��واه��م وه��ي ان تؤمنوا باهلل
واليوم االخر ،وطبع ًا االنسان اذا آمن باهلل تعاىل
واليوم اآلخر سيكون انسان ًا سوي ًا..
اهلل كلفنا بتكاليف ان تنرصوا دي��ن اهلل وان
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تنرصوا احلق ونحن ال نجد من يعرف اهلل حق
معرفته غري االنبياء واملرسلني واالئمة االطهار
عليهم السالم ،فاحلسني (عليه السالم) كل
حركاته وسكناته هو فزع اىل اهلل تعاىل..
اخلصيصة التي جعلت هذه ِ
السمة ظاهرة عنده
(عليه السالم) هو ما اعطاه اهلل تعاىل يف يوم
العارش من حمرم ،ولذلك اهلل تبارك وتعاىل بعد
ان نرص االمام احلسني (عليه السالم) دين اهلل،
اهلل تعاىل نرص ُه ،وانا ال احتدث عن اآلخرة..
ما هو النرص الذي اهلل تعاىل التزم بمقتىض هذه
اجلملة الرشطية يف اآلية الكريمة ( :ان تنرصوا
اهلل ينرصكم) وسيد الشهداء مل جيعل هناك يشء
قابل اىل ان ينرص دين اهلل اال وفعله ،ولذلك اهلل
تبارك وتعاىل أران��ا يف احلسني (عليه السالم)
هذه املشاهد ،وهي ال شك وال ريب دون املنزلة
واملشاهد احلقيقية يوم القيامة..
االم��ام احلسني (عليه السالم) ي��ذوب يف اهلل
تعاىل ،وال يفكر ب�شيء غري اهلل تعاىل ،حيث
يدور رضاه مع رضا اهلل تعاىل  ،اقرأوا االدعية،
ومنها دعاء عرفة لإلمام احلسني (عليه السالم)
الحظوا كله ذكر هلل تعاىل وشكر اهلل تعاىل عىل
ِ
نعمه وفضله ،حيث انصهر سيد الشهداء (عليه
السالم) يف اهلل تبارك وتعاىل ،سيد الشهداء
(عليه السالم) يوم الطف نرص اهلل تعاىل بكل ما
تعني هذه الكلمة من النرص ،حيث اعطى ذريته

كلهم حتى
الطاهرة ،واعطى اوالده واصحابه ُ
يرىض اهلل ،والحظوا زينب عليها السالم يف هذه
اللحظات (اللهم تقبل م ّنا هذا القربان)،لقد
جسدت هذا املبدأ ،نعم هناك جانب عاطفي،
االنسان ممكن ان يتأمل ،يبكي ،ويتأذى ،وهذا
ايض ًا منهج قراين ،االمل والبكاء ،االنبياء فعلوها
فيعقوب (عليه السالم) ّ
بكاء عىل يوسف
االم��ام احلسني (عليه السالم) عندما نقول ما
صنعه يوم الطف؟
الذي
ُ
االمام احلسني (عليه السالم) ّبرز التوحيد يف
ي��وم الطف ،وجعل كل ما يتعلق باسامء اهلل
وصفات اهلل جسدّ ها يوم الطف ،فنرص دين اهلل،
ونرص اسامء اهلل ،فاهلل تعاىل
ونرص صفات اهلل،
َ
نرص ُه ،ومل جيعل للحسني (عليه السالم) مكان ًا
إال ونرص ُه..
يف دعاء االمام احلسني (عليه السالم) َ :
(ك ْم ِم ْن
َه ٍّم َي ْض ُع ُف ِف ِيه ا ْل ُفؤَ ُاد َ ،و َت ِق ُّل ِف ِيه الحْ ِي َل ُة َ ،و خَ ْي ُذ ُل
الص ِد ُ
يق َ ،و َيشْ َم ُت ِف ِيه ا ْل َعدُ ُّو ؛ َأ ْنزَ ْل ُت ُه بِ َك ،
ِف ِيه َّ
َو َش َك ْو ُت ُه إ َل ْي َك َ ،ر ْغ َب ًة ِم ِّني إ َل ْي َك َع َّم ْن ِس َو َ
اك)..
االمام احلسني (عليه السالم) يريد ان يبني حالة
يف يوم العارش ،ويريد ان يقول ان هناك نِ َعم
كثرية ومشاكل كثرية ُكلها انزلته بك وشكوته
عمن سواك..
اليك رغبة م ّني إليك ّ
االمام (عليه السالم) ال يرى شيئ ًا اال اهلل ،وال
يعرف شيئ ًا آخر اال اهلل ،وكل يشء يعرفه ألن
اهلل تعاىل أمر ُه ،نحن االن نعرف اهلل بالتوحيد،
ونعرف ان اهلل تعاىل واح��د ،ولكن مالزمات
التوحيد ما هي؟! كيف نتعامل مع صفات اهلل
وكيف نتعامل مع صفة ال��رزق؟! االنسان اذا

تأخر رزقه يغضب وينزعج،
وهو يؤمن بأن اهلل هو الرازق،
لكن بمجرد ان يتأخر ال��رزق
ينزعج ،االم��ام احلسني (عليه السالم)
ليس هكذا وان حبس اهلل عليه النرص
عىل العدو يف حينه ،االمام احلسني (عليه
السالم) ال ينزعج وال ييأس وال يضجر ألنه ال
يرى شيئ ًا غري اهلل تعاىل ،وهذه خصيصة ُج ّسدت
يوم العارش واملشهد العاشورائي مل يكن عند بقية
االئمة عليهم السالم..
احلسني (عليه السالم) عبارة عن وجود رمحة
همة ،كيف نتعامل
وهذه املدركات ُمدركات ُم ّ
مع سيد الشهداء (عليه السالم)؟ ،االمة كانت
يف ضالل عندما رفضت رمحة اهلل تعاىل ،والشك
ان حل هبا العذاب ،والعذاب كام قلت ان اهلل
تعاىل كام هو ينرص بحساباته ،فان اهلل تعاىل يمنع
الناس من الرمحة بحساباته..
من قتل سيد الشهداء م��اذا حصل ل��ه؟! ومن
عادى سيد الشهداء او هنجه ما الذي حصل له ؟
بعضه بعض ًا،
اقرأ التاريخ امامك والتاريخ يعيد
ُ
فلو ان طاغوت ًا جبار ًا عنيد ًا تصدّ ى ألن يمنع كل
ما يتعلق باالمام احلسني (عليه السالم) ايض ًا
س ُيخذل كام ُخ َ
ذل من قبله ،ولو ان عبد ًا سعى
ألن ينرص االمام احلسني (عليه السالم) ايض ًا اهلل
تعاىل سينرص ُه فهذه معادلة ال تقبل اخلطأ..
نرص اهلل واهلل اوعد
سيد الشهداء (عليه السالم) َ
ان ينرصه ونرص ُه وما نشاهده اآلن هو عبارة عن
يشء يسري من املقام اهلائل لسيد الشهداء (عليه
السالم)..
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 ،فلو ان طاغوتًا جبارًا
عنيدًا تصدّ ى ألن يمنع
كل ما يتعلق باالمام
الحسين (عليه السالم)
ايضًا سيُ خذل كما ُخ َ
ذل
من قبله

ُ
السيد الصافي يشكر جميع القوى العاملة التي سهّ لت الزيارة،
ويدعو إليجاد حل لمشكلة نقل الزائرين
كربالء المقدسة في
الجمعة في
تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي خطيب وإمام ُ
َ
الجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في  /23صفر الخير1440/هـ الموافق
خُ طبته الثانية من صالة ُ
2018/11/2م تحدث قائال:

اخويت اخوايت..
مرت الزيارة االربعينية ونسأله
احلمد هلل ّ
تبارك وتعاىل دوام الثواب وجزيله اىل
مجيع الزائرين االكارم ويكتب هلم سالمة
الوصول ساملني غانمني.
أوج��ه الشكر والتقدير لكل القوى
ب��دء ًا ّ
العاملة التي سه ّلت هذه الزيارة وال يمكن
ان اعدد خوف ًا من نسيان البعض وهلم حق
علينا ،لكن شكر ًا عام ًا جلميع اجلهات
التي بذلت كل ما يف وسعها من اجل
انجاح هذه الزيارة ..هناك بعض املعطيات
احببت ان اشري هلا يف هذه الزيارة ،قبل ان
ادخل للمعطيات ُاحب ان أؤرش بدء ًا اىل
حالة تتكرر يف كل عام وهي البد للجهات
املعنية التفكري اجلدّ ي يف القضاء عليها أال
وهي مسألة النقل.
حقيقة نحن يف ك��ل زي���ارة ن��ج��دد هذه
الدعوة ،املشكلة يف مدينة كربالء ان الطرق
املؤدية هلا ذهاب ًا واياب ًا ليست باملستوى الذي
ينسجم مع هذه االعداد الغفرية للزائرين
عصية عن احلل قد
وال اعتقد ان املسألة
ّ
حتتاج اىل تفكري ج��دي وختطيط واقعي
لراحة الزائرين ،فليست مشكلة باصات
نقل او سيارات بقدر ما هي مشكلة ُطرق

وال اعتقد ان هذه املدينة هلا نظري االن يف
دول العامل ،ويف كل سنة ُنجدد الدعوة
لكن لألسف ال توجد آذان صاغية وال
توجد حلول حقيقية للموضوع ..ارجو
ممن يسمع الكالم وهو بموقع املسؤولية
ان يقدّ ر هذه الدعوة هذه من لسان مجيع
الزائرين ومن حق الزائر علينا ان نوفر له
سهولة الدخول واخل��روج .هناك بعض
ا ُملعطيات اح��ب ان اذك��ره��ا وه��ي كلها
تصب يف اجلوانب اجليدة:
احلالة االوىل حالة الكرم واجل��ود عند
املواكب وعند الشعب العراقي وأنا عندما
اذك��ر الشعب العراقي من ب��اب اثبات
يشء لليشء وهناك حق وهذا احلق يؤرش
خصوص ًا ونحن نعرف كثريا من الناس
حالتهم املادية اقل من املتوسط ،لكن هذا
االندفاع وهذا اجلود وهذا الكرم الذي
يبذله االخوة والبيوت واصحاب املواكب
صحية ،االنسان
هذه الشك اهنا هي حالة
ّ
عندما يعلم ان املال تكمن لذته وسعادته
يف انفاقه خيرج من هذه القيود املادية التي
تؤثر عليه ،الذي يتصدى لإلنفاق يعلم ان
هناك ّ
لذة سيشعر هبا عندما ينفق املال ال
عندما خيزن املال وهذه حالة الكرم واجلود
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تؤصل هلذا املفهوم النبيل الذي يندب له
ّ
الشارع املقدس يف اطعام الطعام وتسبيل
ومتيز
امل��اء ،وهذه خصيصة حقيقية مت ّتع ّ
هبا الشعب العراقي واملواكب ومجيع من
ي�مارس هذه الطقوس فهي خصلة نبيلة
ويو ّفق اجلميع ان شاء اهلل تعاىل هلا عىل
تنوعها.
احلالة الثانية حالة التنظيم يف االمور واقعاً
هي حالة ُتلفت النظر ألن مع هذا الزخم
املليوين والناس تستطيع ان ّ
تنظم امورها
فمن ب��اب أوىل ان ُت ّ
نظم امورها خارج
الزيارة ،يعني تنظيم هذه االعداد الكبرية
واالنسيابية التي سارت عليها حقيقة تدل
عىل وعي يتمتع االخوة املشاة او االخوة
الذين تصدّ وا ملواكب اخلدمة او مواكب
العزاء فهذه حالة ُتلفت النظر وتنظيم
املحببة واجليدة التي
االمور من االشياء
ّ
نتمنى ان تستمر دائ ًام يف مجيع أشهر السنة.
النقطة االخ���رى ه��ي تلك احل��ال��ة التي
يستجيب هلا االخ��وة اهل املواكب وهي
وجود مواكب للنظافة وهذه حالة جيدة
جد ًا ،كذلك فهم حيافظون عىل االمالك
العامة واالمالك اخلاصة قد تكون هناك
حالة او حالتان ولكنها ال ُتعدّ امام اكثر

من ع�شرة آالف موكب خدمي يف هذه
السنة فالسمة الطاغية هناك مواكب
تصدّ ت للنظافة وهناك موكب ُيطعم
وهناك موكب يسقي وهناك موكب ّ
ينظف
وياليت هذه احلالة تكثر حتى تتميز بعض
االمور بشكل جيد جد ًا.
هناك ُمعطى مهم متثّل لكل من شاهد
وعايش ظروف الزيارة متثل يف حالة تربوية
راقية جد ًا جتد االيثار وجتد ُح ّنو الكبري عىل
الصغري وجتد احرتام الصغري للكبري وجتد
حالة من املساعدة وقضاء احلاجة وجتد
هناك حاالت ال يمكن ان تظفر هبا خارج
الزيارة يعني هذه احلالة التي ينتدب هلا
اجلميع يف سبيل ان ُيريح الزائر ،هذه احلالة
دون ،هناك
الذي ُاحب ان ابينّ البد ان ُت ّ
أدب ُيسمى أدب الرحلة يا ليت االخوة
االعزاء الذين يأتون يف هذه الرحلة خالل
مخسة ايام او عرشة ايام سيشاهدون أشياء
وهم شاهدوها ونقلوها ..هذه االشياء ال
ُ
دون
ُتشاهد خارج الزيارة لكن البد ان ُت ّ
ونحتفظ هبا ليس كأرشيف وانام نحتفظ
هبا كيشء نعتز به من حضارتنا ومن وعينا
ومن قدرتنا عىل ان نفهم االم��ور عىل ما
هي عليه وهذا يشمل اجلميع من االخوة
الضيوف الكرام وغريهم الذين يأتون
مشي ًا البد من تدوين كثري من االمور التي
يصادفوهنا ونحن نتكفل بطباعتها فهذا أثر
طيب ،الرحلة اىل سيد الشهداء ستكتنفها
أش��ي��اء ك��ث�يرة وم��ش��اه��دات رائ��ع��ة عىل
املستوى االنساين وعىل املستوى احلضاري
ال ُيمكن ان حُتفظ يف الذاكرة بني مخسة او
دون
ستة نفرات وانام جيب ان ُتكتب و ُت ّ

وستكون ايض ًا سبب ًا الط�لاع االخرين
عليها لع ّلهم ايض ًا يترشفون بامليش.
انتم تعلمون بعض االخوة مل يكن يف ّنيته
ان يترشف بامليش لكن القنوات الفضائية
جزى اهلل االعالم خري ًا عندما ينقل هذه
املشاهدات هذه و ّلدت حالة من التحفيز
عند البعض فشدّ ال��رح��ال اىل كربالء
والتحق بركب سيد الشهداء ..هذه العملية
عملية ايصال الفكرة اىل االخرين اعتقد
عملية محُ ّببة بالوسائل املتاحة املمكنة ومن
القصة ..االنسان من بداية
مجلتها أدب
ّ
قصة ممكن ان يؤلف
خروجه اىل رجوعه ّ
فيها كتيبا او كتابا ويطلع عليها االخرون
مشوقة.
وهي واقع ًا عن رحلة تكون ّ
النقطة االخرية تعودنا ان ننقل لإلخوة
االحصائية النهائية لعدد الزائرين ..طبع ًا
انوه انه يف سنة 1438هـ
قبل ذلك ُاحب ان ّ
كانت عندنا ثالثة حماور ويف سنة 1439هـ
كانت أربعة حماور ويف هذه السنة اصبحت
مخسة حماور حيث اضيف حمور احلر وحمور
احلسينية باإلضافة اىل الطرق الرئيسية
طريق بابل والنجف وبغداد.
طبع ًا املعايري التي نعتمد فيها يف االحصائية
معايري رقمية يعني بمعنى  -وكام ذكرنا
�ص��ب ك��ام�يرات
يف ال��ع��ام امل����ايضُ -ت��ن� ّ
تعدّ الزائرين الداخلني فقط وأيض ًا تعدّ
السيارات ،وقد تعاملنا مع احلد االدنى
يعني احلد املعقول مثال ً بعض السيارات
كانت طابقني ممكن ان حتمل  90شخصا
ّ
خفضنا هذا
فنحن مل نذكر هذا الرقم وانام
الرقم ،فبدأنا دائ ًام باحلد االدنى وبدأت
االحصائية من يوم  7صفر ايض ًا اىل يوم
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 20صفر وهو يوم الثالثاء لغاية الساعة
الثانية عرشة ليال ً نحن اهنينا العدّ  ،وطبع ًا
هناك بعض الزائرين توافدوا لكن نحن
حتى نكون يف مستوى الد ّقة.
وطبع ًا الفت النظر اىل ع��زاء طويريج
الكبري وه��و من الشعائر التي نحرص
عىل استمرارها ،يف بعض احل��االت ال
تسعفنا الوسائل احلديثة بعدّ العزاء ،يعني
طريقة ممارسة عزاء طويريج الكامريات
ختطئ هل��ذا االن��دف��اع ال�سري��ع ورسع��ة
الزائرين عرب كل باب من ابواب الصحن
الرشيف ،يعني حتى عندما فاحتنا بعض
اهل االختصاص من خارج العراق ونقلنا
هلم الصور استغربوا وقالوا مل نعهد هذه
الظاهرة فالكامريات تعدّ ألشخاص يف
كل ساعة كذا ا ّما هذا التدفق الكبري فال
توجد عندنا تقنية وهناك وعد منهم ان
ُيالحظ هذا االمر.
طبع ًا تذكري ًا يف سنة 1438ه��ـ أي قبل
سنتني كان عدد الزائرين ()11,210,367
زائرا ،ويف سنة 1439هـ أي العام املايض
ك��ان ع��دد ال��زائ��ري��ن ()13,874,818
زائ��را ،ويف هذه السنة كان عدد الزائرين
( )15,322,949زائ��ر ًا وهذه الزيارة مع
وجود اكثر من ( )10714موكبا خدميا
و ( )225هيئة جاءت من خارج العراق،
طبع ًا العدد الذي ذكرته هذا عدد الزائرين
م��ن ال��داخ��ل واخل����ارج حيث ان عدد
الزائرين من خارج العراق جاؤوا بحدود
املليونني او اقل بقليل والباقي هم من
داخل العراق.
نسأل اهلل سبحانه وتعاىل التوفيق للجميع.

من وحي خطبة الجمعة

طالب عباس الظاهر

أكثر من مخسة عرش مليون زائر هلذه السنة
ُ
1440ه��ـ وفدوا اىل كربالء ألداء مراسيم
زيارة األربعني لإلمام احلسني عليه السالم،
بفضل من اهلل تعاىل وبركات اإلمام وكرم
احلسينيني وحسن ضيافتهم ،فشهد هذا
العام عن األعوام السابقة تزايدا ملحوظا يف
اعداد الزائرين من ( )11مليونا يف العام قبل
املايض ،اىل ( )13مليونا يف العام املايض،
وهذا العام ( )15مليونا.
مجيع ه���ؤالء زاروا وع����ادوا اىل مدهنم
وبلداهنم بسالم وأم��ان واحلمد هلل ،طبع ًا
ليست من السهل التحدث عن هكذا أرقام،
وامل��رور عليها مرور الكرام ..فهي مبهرة
بكل املقاييس ،لكن املبهر أكثر هي تنظيمها
م��ن قبل األه���ايل أنفسهم ،وبإمكاناهتم
الذاتية من الناحيتني التمويلية والتنظيمية،
وهي ما تعجز عنه ربام حكومات ودول..
لكن طبع ًا وقفت خلف هذا النجاح ،اعامل
كبرية انجزت ،وأموال كبرية ُبذلت ،وتفان
واخالص يف اخلدمة احلسينية قد حصل..
فاجتمعت كل هذه اجلهود العظيمة مع ذاك
اإلخالص احلسيني؛ فأدى اىل قطف هذه
الثامر الرائعة.
كرم وجود
كيف ال تكون هذه صفة الرجال احلسينيني
وامل��واك��ب احلسينية ،بل وعموم الشعب
العراقي الكريم؟ وهم بفعلهم اجلميل هذا
إنام يستذكرون كرم وجود معشوقهم اإلمام
احلسني وأهل بيته وأصحابه ،الذين بذلوا
مهجهم من أجل الدين والعقيدة ،وحياول
احلسينيون أن يقتدوا ويستقوا من ذلك
الكرم واجلود احلسيني وهم خيدمون زائريه
وأخيه أيب الفضل عليهام السالم يف زيارة
األربعني ..واإلحياء لذكرى فاجعة الطف

ُ
َ
األربعين
معطيات زيارة
اخلالدة ،التي بذل فيها اإلم��ام احلسني ما
بذل ،فقدّ م وقدّ م ..حتى قدّ م نحره املقدس
عىل مذبح الشهادة قربان ًا لإلسالم ،وجاد
أخوه أبو الفضل بكفيه كرم ًا يف سبيله ،فأي
كرم وجود بعد هذا؟
يتحدث أحد اإلخوة العرب من اخلليجيني
قائ ً
ال ،اننا عندما نقيم مأدبة يف بالدنا يف
مناسبة دينية ألهل البيت عليهم السالم
نشعر بالزهو ،ونعدّ أنفسنا متكرمني عىل
الذين يلبون دعوتنا.
أما أنتم يا أهل العراق هنا يف كربالء احلسني
فلستم كرماء فقط ،ألنكم جتاوزتم مرحلة
الكرم ،وأثرتم عجبنا واعجابنا ..إذ جتعلون
من يأكل وي�شرب من موائدكم احلسينية
يشعر كأنه هو املتكرم عليكم وأنتم من
تشكرونه!
تنظيم الخدمة
الش��ك إن ه��ن��اك ق���درة تنظيمية ملفتة
لالنتباه ..بات يتمتع هبا اصحاب املواكب
احلسينية واملشاركون فيها ،خاصة يف قيادة
اع�مال اخلدمة س��واء يف امل��واك��ب اخلدمية
للزوار ..بتقديم األكل والرشاب والتنظيف
وغريها من اخلدمات أو يف تنظيم خروج
العزاءات.
ً
هذه القدرة التنظيمية أحيانا تفوق التوقع
السيام يف خضم هذا الزخم البرشي املليوين
اهلائل ،ورغم ذلك تسري األمور بانسياب
دون ح��دوث مشاكل كبرية واحلمد هلل،
بفضل روح من اإلخوة تشمل ويعمل هبا
اجلميع  ،خاصة مع الزوار األجانب ،اضافة
طبع ًا اىل حماولة املحافظة عىل نظافة املدينة،
واحلرص عىل املمتلكات العامة واخلاصة.
ومم��ا يدعو اىل ال��ت��ف��اؤل إن ه��ذه القدرة
التنظيمية عند أصحاب املواكب احلسينية
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يف تطور مستمر ،فيحاولون من خالهلام
أن ي��رحي��وا ال��زائ��ر ،ويقدموا ل��ه أق�صى ما
يستطيعون من خدمات ،وهذا طبع ًا حيدو بنا
اىل أمر آخر وهو مهم جد ًا ،وأعني به استثامر
هذه القدرة واخلربة يف التنظيم خارج اطار
املواكب احلسينية يف شهري حمرم وصفر،
وأعني بذلك يف تنظيم األمور العامة يف بقية
أيام وشهور السنة ،وتنظيم الشأن من األمور
التي تدعو له وتباركه الرشيعة املقدسة.
تدوين القصص
من األم��ور املهمة جد ًا يف زي��ارة األربعني
هو التدوين؛ أي كتابة الزائر انطباعاته
حول الزيارة ،فالكتابة هي حفظ األحداث
لألجبال القادمة م��ن الضياع ،وتثبيت
م��واق��ف تفيد يف أخ��ذ ال���دروس والعرب،
وأق��ص��د ب��ال��ت��دوي��ن هنا بكتابة قصص
ومشاهدات كشاهد عيان فيام يسمى بـ(
الرحالت) ،واألدب خري من يؤثر يف
أدب ِّ
الوجدان ،وحيفظ الوقائع للناس.
هناك قصص وهناك مشاهد تعد بالعرشات
أثناء الرحلة الراجلة ( مسرية األربعني)
وقطع مئات الكيلومرتات عرب الصحراء
�دون ،والرحلة قد تستمر
كلها جيب أن ت� ّ
أحيانا ألكثر من أسبوع أو أسبوعني اىل
كربالء ،وأكيد يصادف املايش أثناء الطريق
العديد من املواقف ،ويسمع العديد من
احلكايات التي تستحق التدوين ،بل البد
ان تثري عاطفته بعض املشاهد أو املواقف
ألن��اس كبار يف السن أو صغار يقدّ مون
الطعام أو الرشاب بإمكاناهتم البسيطة جد ًا،
وربام تبكيه ..حب ًا يف معشوقهم احلسني عليه
السالم.

لو سألوك

عن موقف النبي محمد صلى اهلل عليه واله
يوم بدر مع المشركين
ّ
ان األد ّل���ة القائمة عىل العصمة التا ّمة
ولنبينا
لألنبياء (عليهم السالم) عموم ًا
ّ
حممد (صىل اهلل عليه وآله وس ّلم) خصوص ًا
ّ
ونقلية ال يعرتهيا الشك والريب
ة
عقلي
ة
أد ّل
ّ
ّ
قرر يف حم ّله ـ  ،وعليه فالبدّ من تأويل
ـ كام ّ
صح سنده ـ ف� ّ
�ان ما
ما جاء خالفه ـ إن ّ
يوهم خالف تلك القاعدة مردود  ،إذ ّ
أن
القاعدة املذكورة مل تبتن عىل األمثلة ح ّتى
ّ
كل
يرد عليها النقض  ،بل جيب أن يفسرّ
ثم ّ
إن
ح��ادث عىل ضوء تلك القاعدة ّ .
ما ذكرمتوه يف املقام ال يصلح ألن يكون
مورد ًا للنقض ملا ييل :
ّأو ً
ال ّ :
إن ما ذك��ر يف بعض كتب السري
والتاريخ ـ من ّ
أن النبي (صىل اهلل عليه وآله
ً
وثم بعد
وس ّلم) قد نزل أدنى ماء ببدر ّأوال ّ
ما أشار عليه احلباب بن املنذر بأن ينزل
أدنى ماء من القوم ويصنع أحواض ًا ويمنع
صوب الرسول (صىل
املرشكني من املاء ّ
اهلل عليه وآله وس ّلم) رأيه وأمر بتنفيذه
يصح لوجوه  :منهاّ :
إن املرشكني هم
ـ مل
ّ
الذين سبقوا بالنزول يف بدر وال يعقل
أن ينزلوا يف مكان ال م��اء فيه ويرتكوا
امل��اء لغريهم من املسلمني .ومنهاّ :
إن
العدوة القصوى التي نزهلا املرشكون كان

فيها املاء وكانت أرض ًا ال بأس هبا  ،عىل
العكس ممّا نزهلا املسلمون وهي العدوة
الدنيا إذ كانت خبار تسوخ فيها األرجل
ومل يوجد فيها املاء ( فتح القدير 291/2
 311 ،ـ الكشاف  203 ، 223/2ـ تفسري
ابن كثري  292/2ـ الدر املنثور 171/3
).ومنهاّ :
إن ابن إسحاق ـ من أصحاب
ينص عىل ّ
أن املرشكني وردوا
السري ـ ّ
احلوض فأمر النبي (صىل اهلل عليه وآله
وس ّلم) أن ال يعرتضوهم (الكامل البن
أثري .)123/2ومنها ّ
إن املنع من املاء ال
أخالقيات ومبادئ اإلسالم
ينسجم مع
ّ
ونبيه األعظم (صىل اهلل عليه وآله وس ّلم).
ّ
ً
فإذا الصحيح هو الرواية التي تقول ّ
بأن
املسلمني مل يكونوا عىل امل��اء  ،فأرسل
اهلل السامء عليهم لي ً
ال حتى سال الوادي
فاختذوا احلياض كام جاء يف الذكر احلكيم
 (( :إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل
ليطهركم به ويذهب
عليكم من السامء ماء ً ّ
ويثبت
رجز الشيطان ولريبط عىل قلوبكم ّ
رس
به األقدام )) (األنفال )11:وهذا هو ّ
بناء األحواض ال ما ذكروه .
ان البعض قد ذك��روا ّ
ثاني ًا ّ :
إن الرسول
رخص طلحة
(صىل اهلل عليه وآله وس ّلم) ّ
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وسعيد بن زيد وعثامن يف عدم املشاركة يف
ثم رضب هلم سهامهم من الغنائم
بدر ّ ،
 ،وه��ذا أيض ًا من املوضوعات! إذ جاء
يف بعض الكتب ّ
أن الع ّلة للتخ ّلف يف
التجسس
األوليني ـ طلحة وسعيد ـ هو
ّ
خلرب العري بأمر النبي (صىل اهلل عليه وآله
احللبية 185 ، 147/2
وس ّلم) ( السرية
ّ
)  ،فإذا كانت الع ّلة هذه  ،هل يعقل أن
يرضب هلام سهامهام من الغنائم ؟!
وأ ّما يف مورد عثامن ّ
فان الرواية التي تذكر
رقية
ع ّلة خت ّلفه ،إنهّ ��ا لتمريض زوجته ّ
بأمر الرسول (صىل اهلل عليه وآله وس ّلم)
ترصح ّ
بان الع ّلة
متعارضة مع الرواية التي ّ
احللبية
هي مرض عثامن نفسه ( السرية
ّ
 ،) 146 ، 185/2وأي��ض� ًا ك��ان بعض
املسلمني يعيرّ ون عثامن بعدم حضوره يف
بدر وهذا ال ينسجم مع رخصته فيه  ،إذ
كيف خفي هذا العذر عىل مثل عبد الرمحن
ب��ن ع��وف واب���ن مسعود ( مسند أمحد
 75 ، 68/1ـ األوائ��ل  305/1ـ الدر
املنثور  89/2ـ البداية والنهاية  207/7ـ
رشح النهج  .)21/15وأخري ًا

ال نفس له سائلة كدم السمك ونحوه فهو طاهر.
ربيان ،بجميع أجزائهام
السادس والسابع  :الكلب واخلنزير ال ّ
وفضالهتام ورطوباهتام دون البحريني.
الثامن  :اخلمر ،واملراد به املسكر املتخذ من العصري العنبي،
وأ ّم��ا غريه من املسكر والكحول املائع باألصالة ــ ومنه
االسربتو بجميع أنواعه ــ فمحكوم بالطهارة وإن كان رعاية
االحتياط أوىل.
التاسع  :الكافر ،وهو من مل ينتحل دين ًا ،أو انتحل دين ًا غري
اإلسالم أو انتحل اإلسالم وجحد ما يعلم أنه من الدين
اإلسالمي بحيث رجع جحده إىل إنكار الرسالة ولو يف
اجلملة ،بأن يرجع إىل تكذيب النبي (صىل اهلل عليه وآله) يف
بعض ما بلغه عن اهلل تعاىل يف العقائد كاملعاد أو يف غريها
كاألحكام الفرعية ،وأما إذا مل يرجع جحده إىل ذلك بأن
كان بسبب بعده عن البيئة اإلسالمية وجهله بأحكام هذا
الدين فال حيكم بكفره ،وأما الفرق الضالة املنتحلة لإلسالم
فيختلف احلال فيهم .
فمنهم  :الغالة  ،وهم عىل طوائف خمتلفة العقائد ،فمن كان
منهم يذهب يف غلوه إىل حد ينطبق عليه التعريف املتقدم
للكافر حكم بنجاسته دون غريه .
ومنهم  :النواصب ،وهم املعلنون بعداوة أهل البيت (عليهم
السالم) وال إشكال يف نجاستهم.
ومنهم  :اخلوارج ،وهم عىل قسمني :ففيهم من يعلن بغضه
ألهل البيت (عليهم السالم) فيندرج يف النواصب ،وفيهم
من ال يكون كذلك وإن عدّ منهم ــ التباعه فقههم ــ فال
حيكم بنجاسته .هذا كله يف غري الكافر الكتايب واملرتد.
وأما الكتايب فاملشهور بني الفقهاء (رض) نجاسته ولكن ال
يبعد احلكم بطهارته ،وإن كان االحتياط حسن ًا ،وأما املرتد
فيلحقه حكم الطائفة التي حلق هبا.
العارش  :عرق اإلبل اجلاللة وغريها من احليوان اجلالل عىل
األحوط لزوم ًا .

األعيان النجسة
السؤال  :ما هي األعيان النجسة بالتفصيل ؟
اجلواب  :وهي عرشة :
األول والثاين :البول والغائط من كل حيوان له نفس
سائلة حم��رم األك��ل ب��األص��ل ،أو بالعارض كاجلالل
واملوطوء ،أما حملل األكل فبوله وخرؤه طاهران ،وكذا
خرؤ ما ليست له نفس سائلة من حمرم األكل ،وال يرتك
االحتياط باالجتناب عن بوله إذا عدّ ذا حلم عرف ًا .
الثالث  :املني من كل حيوان له نفس سائلة وإن حل أكل
حلمه عىل األحوط لزوم ًا ،وكذلك السائل اخلارج من
مر ،وأما مني ما ليس نفس
املرأة املوجب جلنابتها عىل ما ّ
له سائلة فطاهر .
الرابع  :ميتة اإلنسان وكل حيوان ذي نفس سائلة وإن
كان حملل األكل وكذا أجزاؤها املبانة منها وإن كانت
صغار ًا ،ويستثنى منها الشهيد ومن اغتسل إلجراء احلد
عليه أو القصاص منه .
اخلامس  :الدم من احليوان ذي النفس السائلة ،أما دم ما

هل حكم ماء االنابيب في المدن الكبيرة حكم الجاري؟

هل يجوز قطع الصالة المستحبة او النوافل لسبب معين ؟

الجواب  :يجوز .
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مصطلحات فقهية
السؤال :ما هو تعريف ماء الغسالة؟
اجل��واب :املاء الذي ينفصل عن اليشء املتنجس
عند غسله .
السؤال :ما هو تعريف املستأمن؟
اجل��واب :من أعطى له األم��ان من قبل شخص
مسلم أو دولة إسالمية ،كالك ّفار األجانب الذين
يأتون إىل البالد اإلسالمية لتجارة أو سياحة .
السؤال :ما املقصود من املؤونة السنوية الالئقة
بالشأن؟
اجل��واب :مقدار املرصف املتعارف للشخص يف
طول السنة ،املناسب له بلحاظ حاجته و مكانته
اإلجتامعية .
السؤال :ما هو تعريف املثقال الصرييف؟
اجل��واب :املثقال املتعارف يف السوق و يعادل
 4/64من الغرام .
السؤال :ما املقصود من حماذاة امليقات؟
اجل��واب :إذا افرتضنا خطني متقاطعني ّ
يشكالن
زاوي��ة قائمة ( 90درج��ة) ،و ك��ان أحدمها يمر
بمكة املكرمة ،و اآلخر يمر بامليقات،
فإذا وقف الشخص يف نقطة التقاطع
مستقب َ
ال مكة املكرمة ،فهو واقف
يف املكان املحاذي لذلك امليقات،
وال���ع�ب�رة يف ه���ذا ب��ال��ص��دق
العريف ،و ال يعترب فيه التدقيق
العقيل .
السؤال :ما املقصود من املشهور
كذا؟
اجلواب :أي أن احلكم املذكور إحتياط
وجويب .
السؤال :ما هو تعريف املالك؟
اجل��واب :املصلحة و املفسدة التي عىل أساسها
نرشّ ع األحكام .

السؤال :ما املقصود من املوسيقى
املناسبة ملجالس اللهو واللعب؟
اجل����واب :م��ا ي��ت��ع��ارف ع��زف��ه يف
جمالس اهل اللهو و الفسق و الفجور.
السؤال :ما هو تعريف النشوز؟
اجلواب :عدم رعاية حقّ الغري و يطلق غالب َا فيام
بني الزوجني .
السؤال :ما املقصود من نقص الدين؟
اجل��واب :يقصد الفقهاء بنقص الدين :إما فعل
احلرام باقرتاف الذنوب كالرسقة و الكذب و الغيبة
و رشب اخلمر و غريها من املحرمات األخرى ،و
إما ترك الواجب كرتك الصالة و ترك الصوم و
ترك احلج و غريها من الوجبات األخرى .
السؤال :ما املقصود من نية القربة املطلقة؟
اجلواب :أن يقصد بعمله التقرب إىل اهلل من دون
تعرض لكونه عىل وجه األداء أو القضاء أو أية
ّ
خصوصية أخرى .
السؤال :ما هو تعريف وطء الشبهة؟
اجلواب :املامرسة اجلنسية مع من ال ّ
حتل له ،غري
متعمد ،بل بتوهم كوهنا حليلته ،أو بتوهم صحة
العقد الفاسد ،كام لو عقد عىل امرأة و واقعها ،ثم
تبينّ له ان العقد غري صحيح.
السؤال :ما هو تعريف الويل؟
َ
اجل��واب :من يتوىل فيكون مسؤوال عن شؤون
الطفل ،أو القارص ،أو املجتمع اإلسالمي ،وفق ًا
للرشيعة اإلسالمية .
السؤال :ما املقصود من جيب عىل إشكال؟
اجل��واب :أي جيب عىل املك ّلف فعله ،فهو فتوى
بالوجوب .و ما يذكر فيه من اإلشكال يفيد الفقيه
فقط .
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تراث كربالء

كربالء في عقد من الزمن ( 1970- 1960م)

شخصيات زارت العتبة الحسينية المقدسة

الشيخ سلمان بن حمد امير البحرين

• يف 1381/9/8ه���ـ ،زارت االم�يرة فاطمة هبلوي( )1املشهد احلسيني
املرشف(.)2
• يف سنة 1381ه��ـ ،قام امري البحرين الشيخ سلامن بن محد آل خليفة()3
بزيارة املرقد احلسيني الرشيف(.)4
• يف سنة 1381ه��ـ ،ذكر مراسل جملة العريب بعد قيامه باستطالع للحرم
احلسيني بكربالء « :ان الثروة التي حتتوهيا خزائن العتبات املقدسة ال يمكن
حرصها ويقدرها البعض بنحو  900مليون دينار عراقي)( ،)5فقد شاهدنا
سجادة واحدة قدروا ثمنها بنصف مليون دينار ،فبامذا تقدر قيمة بقية اهلدايا
املصنوعة من الذهب واللؤلؤ واألملاس والياقوت والزبرجد والسجاد االيراين
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الثمني التي قدمها السالطني واألباطرة وملوك
ايران)6(.
• يف سنة 1382ه����ـ ،تشكلت جلنة لبناء
املشاهد املرشفة يف كربالء من عضوية كل من
الشخصيات التالية أسامؤهم:
 -1السيد عبد الصالح آل طعمة (سادن الروضة
احلسينية).
 -2السيد بدري آل ضياء الدين)7(.
 -3السيد حسن و ّداي()8
 -4السيد عباس أبو دكة)9(.
 -5السيد يوسف السعدي)10(.
 -6السيد سعيد االلويس)11(.
 -7السيد عبداهلل الربزاين)12(.
 -8السيد حممد عيل البرصي)13(.
و ُانيط االرشاف عىل هذه اللجنة اىل مترصف
لواء كربالء السيد حسن و ّداي ،بينام أسندت
املحاسبة اىل السيد حممد عيل البرصي ،ويظهر
من املصدر ان هذه اللجنة تشكلت قبل ذلك
بسنتني ،وربام قبل سنة 1379هـ( )14وكانت
السلطات املحلية قد خصصت مبلغ 5670
دي��ن��ار ًا ،لتصليحات الصحن احلسيني ،وقد
ّ
وظفت اللجنة عدد ًا من ذوي االختصاص()15
من االداريني(.)16
• يف سنة 1382هـ ،زار رئيس وزراء العراق
السيد عبد الكريم قاسم( )17الروضة احلسينية
املباركة(.)18
• يف سنة 1383هـ ،زار نائب رئيس مجهورية
مرص العربية املشري عبد احلكيم عامر()19
املرقد احلسيني الرشيف)20(.

تراث كربالء

( )1فاطمة :هي ابنة امللك رضا خان بن عباس قيل هبلوي،
واخت كل من امللك حممد رضا واالمري ارشف ،ولعلها هي من
زوجته االخرى عصمت ابنة غالم عيل دولت شاهي ،وذلك ألن
تاج امللوك انجبت له :حممد رضا ،عيل رضا ،أرشف ،وشمس.
(	)2حتت قبة احلسني (خمطوط) عن جريدة الزمان البغدادية
الصادرة يف 1962/2/15م.
( )3سلامن بن محد آل خليفة :هو حفيد سلامن بن محد
(1381 -1312هـ) يّ
ول احلكم بعد ابيه سنة 1361هـ ،وخلفه
ابنه عيسى.
(	)4حتت قبة احلسني (خمطوط).
( )5الدينار العراقي آنذاك كان يعادل ثالثة دوالرات تقريباً.
( )6جملة العريب الكويتية العدد ،42 :التاريخ1381 :هـ،
الصفحة .46
( )7بدري :هو ابن حممد حسن بن مرتىض آل ضياء الدين،
توىل سدانة الروضة العباسية بعد وفاة ابيه بتاريخ 1372/64هـ،
لكنه ُعزل سنة 1385هـ ،تويف يوم اخلميس 1406/10/4هـ،
توىل السدانة من بعده بالوكالة السيد حسن بن صايف آل ضياء
الدين.
( )8حسن و ّداي :هو حسن ابن احلاج و ّداي العطيةُ ،عينّ
مترصف ًا للواء كربالء سنة 1382ه��ـ ،خلف ًا خلليل اسامعيل،
وعينّ بدال ً عنه كاظم الرواق.
وعزل عنها سنة 1383هـُ ،
ُ
( )9عباس ابو دكة :هو ابن خرض بن مهدي بن عبد العباس
بن باقر ،كان عضو ًا يف بلدية كربالء ،شارك جده باقر يف ثورة
العرشين ،وآل ابو دكة من األرس التي هاجرت من النجف يف
القرن الثالث عرش اهلجري اىل كربالء وامتهنوا التجارة احلرة
فيها.
ً
( )10يوسف السعدي :من عائلة بغدادية ،كان مديرا لرشطة
كربالء.
ً
( )11سعيد اآللويس :من عائلة بغدادية ،كان مديرا لدائرة
االوقاف بكربالء.
( )12عبداهلل الربزاين :من عائلة كردية ،كان مهندس مبانٍ
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يعمل يف وزارة العمل.
( )13حممد عيل البرصي :الظاهر انه من البرصة ،كان مديراً
لدائرة رضيبة العقار.
( )14حيث ذك��ر ب��أن س��ادن ال��روض��ة العباسية انسحب
منها أيام مترصفة عبود الشوك الذي توىل املترصفية (-1379
1381هـ) كام يظهر ان موقع املترصف يف هذه اللجنة كان يشغله
املترصف احلاكم ،وربام رسى هذا االمر عىل باقي االعضاء الذين
كانوا يشغلون مناصب حكومية.
( )15ورد بأن السيد كريم ،املوظف بدائرة هندسة البناء،
كان قد ّ
وظف لرشاء املواد االنشائية ،واحلاج نارص املتويف سنة
1382ه��ـ كان معامر ًا يرشف عىل البناء ،ثم خلفه السيد عبد
احلسني زي��ارة ،واما رئيس الفراشني للصحن احلسيني فكان
مسؤوال ً عن خمزن البناء ،بينام كان السيد جليل مراقب ًا عىل العمل.
( )16مشهد احلسني.148/2 :
( )17عبد الكريم قاسم :هو عبد الكريم بن قاسم بن حممد
الزبيدي (1383-1333ه���ـ) ،ولد يف بغداد و ُقتل فيها ،قاد
االنقالب الذي أطاح بامللكية ،كان والده نجار ًا بمدينة الصويرة،
ُاطيح بحكمه يف /14رمضان1383/هـ،
(	)18حتت قبة احلسني (خمطوط).
( )19عبد احلكيم عامر :هو حممد عبد احلكيم بن عامر
(1387-1338ه����ـ) ،ول��د يف قرية اسطال من حمافظة املينا
(الصعيد) بمرص ،خترج من الكلية احلربية ،ثم كلية األركان ،من
مؤسيس حركة الضباط االحرار ،توىل مناصب عسكرية حتى
اصبح قائد ًا للقوات املسلحة ،ثم وزير ًا للدفاع ،فنائب ًا لرئيس
اجلمهورية ،وغريها ،اعتزل بعد هزيمة حزيران وفرضت عليه
االقامة اجلربية ،ويف 1387/6/9ه��ـ أعلن عن انتحاره ودفن
يف مسقط رأسه ،ويف سفرته هذه زار املرجع الديني السيد حمسن
احلكيم يف النجف.
( )20النجف االرشف خواطر وذكريات.106 :
املصدر كتاب تاريخ املراقد للدكتور الشيخ حممد صادق
الكربايس

العطاء الحسيني

كوادر قسم الصيانة
والمتطوعون من البصرة يباشرون بصيانة محطات تصفية الماء
بالتعاون مع الحكومة المحلية فيها
بعد ان تصاعدت مظاهرات مواطني
البرصة مطالبة بتوفري اخلدمات الرضورية
للمحافظة وتفاقم الوضع الصحي فيها
بسبب ملوحة املاء مع شحته ،حتى تفشت
بعض االم���راض يف ال��ب�صرة اض��اف��ة اىل
االرضار التي حلقت باملوايش واالبقار
بسبب رداءة املاء  ،والبرصة هذه املحافظة
املعطاءة بشببها وخرياهتا فقد كانت هلم
صولة كبرية يف التطوع والقتال ضد داعش
تلبية لفتوى املرجعية بل قدموا الكثري من
الشهداء لتحرير العراق وع�لى اجلانب

االقتصادي فالبرصة هي العصب املهم
لتمويل االقتصاد العراقي  ،وم��ن هذا
املنطلق جاءت االلتفاتة الكريمة من لدن
املرجعية العليا واملتمثلة بتوجيه سامحة
الشيخ عبد املهدي الكربالئي كوادر قسم
الصيانة املتخصصة بنصب وصيانة حمطات
امل��اء لتكوين فريق خلية عمل خدمية
لصيانة املحطات املتوقفة يف البرصة وتوفري
املاء الصالح للرشب
يقول احل��اج كريم االن��ب��اري املسؤول
وامل�شرف عىل هذه اخللية  :لدينا قائمة
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بأربعني حمطة تم نصبها يف عام  2010من
تنمية االقاليم وكلها متوقفة عن العمل،
ذهبنا اىل مدير ماء البرصة ألخذ املعلومات
اخلاصة باملحطات والتنسيق حول العمل،
فأجابنا بأنه ليست لديه معلومات كافية
كونه استلم املنصب حديث ًا..
وك��ان برفقتنا بعض مسؤويل احلكومة
املحلية منهم القائممقام او مدير الناحية
حيث ان عملنا هو التعاون مع اجهزة
الدولة ملعاجلة هذه االزمة  ،قمنا بجولة
وكشف موقعي عىل املحطات املوجودة

العطاء الحسيني
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العطاء الحسيني

والعاملة والعاطلة منها فتبني لنا ان الفاو
فيها اكرب حمطة يف العراق حيث اهنا جتهز
400م�تر مكعب من املاء اآلرو  ،منطقة
سيحان فيها حمطة يأتيها املاء من بدعة فيها
ثامن حاويات كل حاوية  50مرتا مكعبا،
ولكن تعمل حاوية واحدة فقط ،حمطة ابو
اخلصيب وهي تضخ حوايل 48مرتا مكعبا
ولكنها متوقفة عن العمل ألن االمالح
يف اب��و اخلصيب عالية ونسبة االم�لاح
العالية سببت توقف املحطة حيث ان نسبة
االمالح كانت حوايل  37.000بينام مث ً
ال
نسبة االمالح يف إسالة ماء كربالء 800
ونسبة االم�لاح يف ماء اآلرو  150بينام
نسبة االمالح يف الفاو .5000
ثم قمنا بزيارة حمطات اخرى يف البرصة
يف عدة مناطق منها الدير وكتيبان والقرنة
وشط العرب ووجدناها متوقفة عن العمل
فجاء األمر من سامحة الشيخ الكربالئي
بأن نقوم بتشغيلها مع توفري االمكانات
املادية لذلك.
بتاريخ  2018/9/1ب��دأ فريق العمل
بالعمل يف الفاو فبدأنا بتفكيك وصيانة
املضخات واالجهزة التي كانت مملوءة
بالطني واالمالح والرتسبات حيث تنازلت
الرشكة املنفذة املسؤولة وهي رشكة سنايف
عن املحطة للعتبة احلسينية وتنازلت عن
املبالغ التي تطلبها وهي مليار واربعامئة..
احتجنا اىل اجهزة مصفى لألطيان املوجودة
يف املاء وسعر اجلهاز الواحد مليار ونصف
املليار يف ديب ونحن نحتاج اىل اربعة اجهزة
فيصبح املبلغ املطلوب  6مليارات وهذا يف
جممع حمطة الفاو فقط..
حيث سيتم تشغيل املحطة يف الفاو من
اخل��ط االروائ���ي م��ن سيحان اىل الفاو،
وسنحتاج يف املحطة اىل  1088فلرت مصفى
للامء وسعر الفلرت الواحد مليون دينار.
ّ
فكرنا بحفر بئر فقمنا بحفر بئر فكانت نسبة
االم�لاح يف البئر  24وكانت هناك نسبة
من الكربيت ،املحطة ضخمة وتستغرق
حوايل شهرين فرتة الصيانة ولكن ان شاء
اهلل وبجهود االخوة سيتم اكامل الصيانة
ب��اق��رب وق��ت ان مل تعرتضنا ع��وارض
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حيث ان العمل مستمر وملدة  18ساعة يف
اليوم الواحد  ،كادر العمل  15منتسبا من
الصيانة و  6تابعني للعتبة يف حمطة البرصة
وهناك  20من املتطوعني
يف صفوان  3حمطات تابعة للعتبة احلسينية
تعمل منذ حوايل  3سنوات ،وكان هناك
حمطة تم اهداؤها من قبل دولة الكويت
للحكومة فقمنا بالعمل عىل نصبها يف
صفوان..
ثم توجهنا اىل الدير التي تبعد حوايل 50كم
عن البرصة فقمنا بصيانة حمطة متوقفة عن
العمل فقمنا بصيانتها وادامتها وتنظيف
الفالتر وسيتم تشغيلها يف االيام القادمة ان
شاء اهلل تعاىل وهي تضخ حوايل  48مرتا
مكعبا.
اي��ض� ًا توجهنا اىل القرنة ،عل ًام ان هذه
اجلوالت كانت برفقة القائممقام او مدير
الناحية او عضو املجلس البلدي ..وايض ًا
يف القرنة وجدنا مضخة تضخ حوايل 48
مرتا مكعبا وهي متوقفة عن العمل منذ عام
..2004
هناك بعض املناطق يف البرصة تعاين من
مسألة املاء فمثال ً مناطق الفاو وخصوص ًا
منطقة ابو اخلصيب يف حالة يرثى هلا فأكثر
منطقة تعاين هي منطقة ابو اخلصيب فهم
ليس لدهيم املاء الرئييس حيث يتم رسقة
املاء يف الطريق حيث انه يتم التجاوز عىل
االنبوب الرئييس الناقل ألبو اخلصيب..

اعمال رفع الحاويات من موقع محطة تحلية الفاو

اعمال استبدال مضخة رئيسية وتنصيب مضخة جديدة

كام وبارشت الكوادر الفنية واهلندسية يف
قسم الصيانة التابعة للعتبة احلسينية املقدسة
بأعامل مرشوع اعادة تأهيل وصيانة حمطة
منطقة سيحان يف ناحية السيبة جنوب
البرصة بطاقة انتاجية (800م / 3ساعة )
للامء احللو (400م / 3ساعة) للامء املالح
تم تشغيل منظومة واحدة يف سيحان بطاقة
انتاجية 100م  3بالساعة وهي االن جتهز
املواطنني باملاء الصالح للرشب وهي من
اص��ل ارب��ع حمطات وان ش��اء اهلل ستنجز
البقية تباعا.
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مدينة االمام الحسن  ...قصص وذكريات لماليين الزوار

و ّفرت الطعام والشراب والمأوى لماليين الزوار خالل زيارة األربعين
استقبلت مدينة االمام احلسن عليه السالم
بأرحيية مشهودة مئات اآلالف من الزائرين
املشاركني يف زيارة األربعني ،بعد ان امتت
كوادرها كافة االستعدادات اللوجستية
واخل��دم��ي��ة امل��ف�ترض��ة ،ال سيام األطعمة
واألرشبة التي حيتاجها الزوار الوافدون ،اىل
جانب تأمني املأوى املريح للمبيت اللييل.
اذ تتقاطر حشود مليونية قادمة من شتى
انحاء العامل عىل كربالء املقدسة ،للمشاركة
يف الذكرى السنوية ألربعينية استشهاد
االم���ام احل��س�ين بني ع�لي ب��ن ايب طالب

االحرار :محمد حميد الصواف

صلوات اهلل وسالمه عليهام ،والتي حتتضنها
املدينة وحتديدا املراقد املطهرة يف وسطها.
ويقدم املشاركون يف الزيارة للتعبري عن
مواساهتم ونرصهتم آلل بيت النبي صىل
اهلل عليه وال��ه وسلم ،سريا عىل االق��دام،
وعالمات احلداد واحلزن بادية من خالل
الطقوس احلزينة التي متارس خالل أيام
ال��زي��ارة ،ابتداء من ارت��داء السواد ورفع
رايات احلداد وتسيري مواكب العزاء.
وتعد مدينة االم��ام احلسن عليه السالم
التابعة للعتبة احلسينية املقدسة من أبرز
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املحطات الرئيسية التي تقدم اخلدمات
للزائرين ،ابتداء من االحتياجات الرئيسية
كالطعام والرشاب واملبيت ،مرورا بالرعاية
الطبية والصحية وشتى االحتياجات
األخرى التي يضطر اليها الزائر.
فاملدينة التي تبعد مسافة ( )17كم عن
احل��رم احلسيني الرشيف من جهة مدينة
النجف األرشف ،تبلغ مساحتها بـ ()22
دون�ما وحت��وي عىل جممع إداري بطابقني،
ومسجد بمساحة ألفي مرت ،ومضيف يسع
ألف شخص ،و ( )16قاعة متنوعة ،اىل
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جانب سويتات رئاسية ومستوصف
وحمطة لتنقية املياه ،فضال عن ()32
حديقة مزينة بالنافورات وم��زودة
بشاشات كبرية.
وترجح التقديرات مشاركة ما يقرب
خلمسة عرش مليون زائر من داخل
وخ��ارج العراق يف زي��ارة االربعني
ه��ذا ال��ع��ام ،حيث أج���رت العتبة
احلسينية املقدسة كافة املستلزمات
من بنى حتتية ومرافق خدمية وحمطات
اسرتاحة واقامة للحشود القادمة.
مدير مدينة االم��ام احلسن املجتبى
عليه السالم هشام العميدي حتدث
ملجلة «االح����رار» ق��ائ�لا« ،املدينة
اكملت كافة استعداداهتا ورشعت
اب��واهب��ا الستقبال زوار اربعينية
االمام احلسني عليه السالم قبل عدة
أسابيع» .مبينا« ،تم جتهيز قاعات
اسرتاحة ومبيت للزائرين ،فضال عن
ثالث وجبات رئيسية تقدم للزائر
اىل جانب اخلدمات العامة والرعاية
الصحية ايضا التي حيتاجها زوار
االمام احلسني عليه السالم طيلة ايام
الزيارة».
ويضيف« ،ه��ن��اك ت��ع��اون وتنسيق
مع دوائر الصحة يف عدة حمافظات
لتقديم اخلدمات الصحية للزائرين،
فضال عن التعاون مع عدة مؤسسات
دينية وثقافية إلقامة عدة فعاليات
مهمة خالل زي��ارة أربعينية االمام
احلسني عليه السالم».
ويثني معظم الوافدين عىل املدينة
عىل طبيعة اخلدمات التي تقدمها،
مشريين بالبنان اىل العتبة احلسينية
املقدسة التي تبذل جهودا كبرية يف
سبيل خدمة زائ��ري االم��ام احلسني
عليه السالم.
يقول الزائر احلاج حممد الساعدي،
«ما توفره هذه املدينة من خدمات
ال يوجد له نظري يف خمتلف بلدان
العامل» .موضحا« ،ال تستطيع أكرب
جهة رسمية كانت ام شعبية من
استقبال االعداد املليونية وتوفري ما
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تتطلبه
م���ن خ��دم��ات
بمختلف أنواعها وخ�لال أي��ام حم��دودة،
لكن يف زيارة االربعني يوجد توفيق اهلي
وجهود استثنائية استطاعت من خدمة هذه
املسريات املليونية».
ويضيف الساعدي ال��ذي يقيم يف مدينة
سدين األسرتالية« ،يف كل عام احط يف مطار
النجف الدويل واتوجه سريا عىل االقدام اىل

املراقد املقدسة يف
كربالء للمشاركة يف زيارة
األربعني اخلالدة» .مشريا« ،ختنقني العربة
عندما أرى الشبان الذين جتندوا خلدمة
زوار االمام احلسني عليه ،واستذكر ما كان
عليه احلال ابان العهد الصدامي الدامي».
وخيتتم ال��س��اع��دي« ،ادع���و اهلل ان يوفق
العاملني عىل هذه اخلدمة ال سيام منتسبي
وبيض اهلل وجهوههم يف
العتبات املقدسة ّ
الدنيا واآلخرة».
وتستنفر العتبة احلسينية كافة كوادرها
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ومؤسساهتا اخلدمية والثقافية خالل زيارة
األربعني من كل عام ،يف سياق اخلدمات
اإلنسانية التي تقدمها عىل مدار العام ،فيام
حتتل هذه الزيارة أولوية قصوى لدى العتبة
نظرا لضخامة االعداد البرشية التي تشارك
يف مراسيمها.
ب��دوره يرى املضمد الطبي حسني طالل،
أح��د اف���راد امل��ف��رزة الطبية ال��واف��دة من
مدينة الساموة للمشاركة يف مراسيم زيارة
األربعني ،ان مدينة الزائرين احدى اهم
املحطات الرضورية املتوفرة للمشاركني يف
الزيارة.
ويقول« ،تشييد هذه املدينة يعكس بعد النظر
لدى القائمني عىل العتبة احلسينية املقدسة».
مشريا اىل «احلشود املليونية التي تزور املدينة
لالسرتاحة وغريها من اخلدمات تعكس
أمهيتها».
وي��دع��و ط�ل�ال احل��ك��وم��ات املحلية يف
املحافظات العراقية اىل التأيس بالعتبة
احلسينية امل��ق��دس��ة ،ق��ائ�لا« ،أمت��ن��ى عىل
املسؤولني يف املحافظات العراقية التي تقع
عىل طرق الزائرين تشييد مدن اسو ًة بمدينة
االم��ام احلسن عليه السالم خصوصا يف
البرصة والنارصية والساموة».
الفتا اىل «ماليني الزوار يفدون سريا عىل
االق��دام من داخل وخارج العراق مرورا
باملحافظات اجلنوبية مما يستدعي تشييد
مدن خاصة اليوائهم» .وال تقترص طبيعة
اخلدمات التي توفرها مدينة االمام احلسن
عليه السالم عىل ما تقدمه فقط ،اذ حتتضن
املدينة العديد م��ن الفعاليات الثقافية
كاملعارض امل��ص��ورة التي جتسد مراحل
وتاريخ زي��ارة األربعني اىل جانب صور
الشهداء الذين قضوا يف سبيل ديمومة إقامة
هذه الشعائر ال سيام مواجهة تنظيم داعش
اإلره��ايب .فضال عن ذلك حتتضن املدينة
حمطة للتوعية الدينية واإلرش���اد اخلاص
ببعض املسائل الرشعية اخلاصة بالزيارة
واعامهلا اىل جانب بعض االستفسارات
للزائرين.
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رئيس قساوس���ة جورجيا
يق ّبل تربة االمام الحسين
ويؤكد على ذكره
في اإلنجيل

استقبل السيد جعفر املوسوي االم�ين العام
للعتبة احلسينية املقدسة لرئيس قساوسة
جورجيا» سونغيو الشفييل» يف الصحن احلسيني
الرشيف ،والذي جاء سريا من النجف االرشف
اىل كربالء املقدسة.
وقال سونغيو الشفييل ان االمام احلسني (عليه
السالم) يعود للعامل بأرسه مؤكدا ،بان العدالة
والسالم انترصتا بتضحية الرجل العظيم االمام

احلسني (عليه السالم) ،وحبه شجعني للمسري
من النجف اىل كربالء الك��ون ج��زءا من هذه
املسرية العظيمة.
وأضاف ،انه عىل قناعة مطلقة ان «ذبيح الفرات
الذي ُذكر يف االنجيل هو االمام احلسني (عليه
السالم)» ،مبينا لقد حرضت اىل كربالء لتقبيل
ال�تراب املقدس وصليت للناس مجيعا ألين
وجدت املكان ملهام ومشجعا يل».
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مدينــــــة سيــــــد االوصــــــــيــــــــــــــاء
(عليه السالم)

تقدم خدمات متنوعة للزائرين
ّ
االحرار :حسين نصر -تصوير صالح السباح

ُ
االف ال��زائ��ري��ن وج����دوا ف��ي��ه��ا حمطا
السرتحتهم ،خالل سريهم اىل مرقد ايب
االحرار واخيه ايب الفضل (عليهام السالم)
ل��ذا رشع��ت مدينة سيد االوص��ي��اء عليه
السالم للزائرين بتقديم خمتلف اخلدمات
الثقافية ،والصحية ،والسكن ووجبات
الطعام ،فحشود املؤمنني وجدوا يف املدينة
اسرتاحة ال ُيستغنى عنها ،نظرا ملا تتميز به
تلك املدينة من مساحات خرض وخدمات
ترتقي بطبيعتها ومستوى زائرهيا الكرام.
وتعد مدينة سيد االوصياء عليه السالم
للزائرين عىل طريق (كربالء – بغداد) من
املشاريع االسرتاتيجية يف العتبة احلسينية
املقدسة التي تقدّ م افضل اخلدمات لزائري
االمام احلسني عليه السالم جمانا.
تضم املدينة جمموعة من االبنية واحلدائق
واالم��اك��ن املخصصة اللعاب االطفال
بمجموع (  ) 28دون�ما تستقبل وتوفر

املدينة اخلدمات للزائرين عىل طول ايام
السنة من مبيت وايواء الزائرين واالطعام
وخ��دم��ات امل��راف��ق الصحية واحلاممات
واماكن الوضوء واقامة الصالة.
وقال مظفر حممد االسدي مدير املدينة»
ب��ارشت مدينة سيد االوصياء للزائرين
بتقديم افضل اخلدمات للزائرين الوافدين
لزيارة سيد الشهداء االمام احلسني (عليه

24

السالم) عرب حمور (كربالء–بغداد ) حيث
نقدّ م خمتلف اخلدمات الثقافية والطبية
وخ��دم��ات السكن ووج��ب��ات الطعام
وباالضافة اىل مراكز املفقودين بالتنسيق
مع اقسام العتبة احلسينية االخرى».
ويضيف« ،مدينة سيد االوص��ي��اء عليه
السالم مستعدة الستقبال اكرب عدد من
الزائرين حيث لدينا (  ) 11قاعة بطابقني
وك��ل قاعة تستوعب (  )150شخصا
باالضافة اىل ذل��ك لدينا بنايات اخرى
مؤهلة وجمهزة باالضافة اىل ذلك لدينا
خميامت مهيأة يف حالة احتياجنا هلا».
اش��ار االس��دي» ،ان اجلهات الساندة يف
تقديم اخلدمات للزائرين هي دائرة صحة
بغداد الرصافة واحلوزة العلمية يف النجف
االرشف وقد شاركت بربنامج التبليغ
الديني ،مضيف ًا بارش كادر املدينة باالنذار
من يوم  10صفر حيث تم تقسيم كادر يف

العطاء الحسيني

املضيف اىل قسمني داخل املدينة وخارجها
واالخري يقدّ م اخلدمات للزائرين السائرين
اىل ك��رب�لاء املقدسة بوجبات خفيفة (
سندويشات والوجبات الرسيعة وفطائر
باالضافة اىل الفواكه واحللويات»اما
املضيف الداخيل فيقدّ م وجبات الطعام اىل
الزائرين الذين يدخلون املدينة حيث تقدّ م
الوجبات الرئيسية الثالث باالضافة اىل
الفواكه واحللويات والعصائر».
واوض����ح االس�����دي »،ان م��دي��ن��ة سيد
االوصياء عليه السالم للزائرين توجد فيها
قاعات جمهزة بالتربيد والتدفئة ومفروشة
بالسجاد ويتوفر فيها املاء آرو وباإلضافة
اىل ذلك تعمل شعبة اخلدمية عىل توفري املاء
يف كل اروقة املدينة ،اىل جانب العمل عىل
توفري كل احتياجات الزائرين الكرام ،مبين ًا
استضافت املدينة العديد من الفعاليات
الثقافية والدينية بينها حمطة الزائر الثقايف
واملركز االعالمي للعتبة احلسينية املقدسة،

وامل�ش�روع التبليغي للحوزة العلمية
ومعرض مؤسسة القبس الثقافية».
وذكر »،ان املدينة تواصل تقديم خدماهتا
للزائرين حيث تم استنفار مجيع كوادرنا
وتقسيمهم إىل وجبتني هنارية وليلية وملدة
اثنتي عرشة ساعة خالل أي��ام الزيارة ،
الفت ًا إىل مشاركة متطوعني قادمني من
املحافظات اجلنوبية .
واستطرد قائ ً
ال »،إننا نستضيف العديد من
املؤسسات الثقافية والدينية والطبية إلقامة
نشاطاهتا وتقديم خدماهتا مثل مؤسسة
القبس الثقافية التي يرشف عليها ممثل
املرجعية الدينية العليا يف النجف االرشف
سامحة الشيخ طارق البغدادي وكذلك
استضافة امل�ش�روع التبليغي احل��وزوي
الذي رشعت به احلوزة العلمية فضال عن
هتيئة املركز الصحي يف املدينة الستضافة
البعثة الطبية التي قدمت من دائرة صحة
بغداد الرصافة لتقديم اخلدمات العالجية
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والطبية والوقائية للزائرين»..
من جهة اخ��رى ب�ّي�نّ الدكتور ميثم نور
الرشع معاون دائرة صحة بغداد الرصافة
ومدير البعثة الطبية إنه ،بارشت كوادرنا
الطبية وال��ت��ي تضم أط��ب��اء اختصاص
يف اجلراحة العامة والنسائية والكسور
واألس��ن��ان وغريها إضافة إىل مسعفني
وك���وادر متريضية وإداري���ة حيث بلغت
أعدادهم مئة وثالثني شخصا بارشوا منذ
يوم السبت املايض بتقديم كافة اخلدمات
للزائرين «.
واض��اف ،ان الكوادر توزعت يف املركز
الصحي املوجود يف داخل املدينة والذي
يضم ط���وارئ ل��ل��رج��ال وآخ���ر للنساء
واملخترب والصيدلية إضافة إىل العيادة
اخلارجية التي تضم أماكن للعالج الطبيعي
والضامد للرجال والنساء مع عيادة متنقلة
لألسنان وصيدلية خارج املدينة».
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متطوعون من جنسيات مختلفة تجاوزت اعدادهم االلف
يقدمون خدماتهم الطبية لزوار االربعين
ّ
تقرير :حسنين الزكروطي  /تصوير :محمد القرعاوي

التسابق اخلدمي ال��ذي ينثره حمبو اهل
البيت (عليهم السالم) يف كل عام خالل
زي��ارة االربعني املباركة اصبح شيئا غري
مألوف ،فام يقدّ مه العاشقون لبعضهم
البعض ما هو اال رسالة انسانية هتدف اىل
جتسيد مبادئ االسالم التي جاء هبا رسولنا
الكريم (صىل اهلل عليه واله) ،والسري عليها
(عز وجل).
تقربا هلل َّ
ومل��ا للجانب الصحي م��ن امهية كبرية

يف هذه املناسبة العظيمة ،فقد استنفرت
املفرزة الطبية يف العتبة احلسينية املقدسة
بالتعاون مع دائ��رة صحة كربالء بأكثر
من ( )1000متطوع ومتطوعة بمختلف
االختصاصات واجلنسيات موزعني عىل
اكثر من ( )15مفرزة طبية ،مع توفري مجيع
املستلزمات التي حتتاجها املفارز من كوادر
طبية ومتريضية اضافة اىل املسعفني (محلة
النقالة).
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ومل��ع��رف��ة ت��ف��اص��ي��ل اخل���دم���ات التقت
«االح����رار» امل��ع��اون الطبي امح��د جليل
الشمري مسؤول املفرزة الطبية يف العتبة
احلسينية املقدسة حيث ق��ال« :اعتادت
املفرزة الطبية يف العتبة احلسينية املقدسة
بالتعاون مع دائرة صحة كربالء املقدسة
عىل استقبال ال��زي��ارات املليونية ،وقد
استنفرت املفرزة الطبية مجيع كوادرها
من اجل توزيع املفارز الطبية عىل املحاور
الرئيسية ل��دخ��ول ح��رم االم���ام احلسني
(عليه السالم) ،فضال عن وجود تنسيق
مع االخ��وة يف منظمة اهل�لال االمح��ر من
مجهورية ايران االسالمية لنصب مفارز يف
منطقة بني احلرمني الرشيفني».
واضاف الشمري« :بسبب ارتفاع الزخم
يف االي��ام االخ�يرة من ال��زي��ارة واحتامل
حدوث حاالت اختناق داخل الصحن
الرشيف وضعت مفرزة طبية للرجال يف
معهد اخلطابة (قاعة الشريازية) ،ومفرزة
طبية خاصة بالنساء من جهة باب الكرامة،
وقد ُجهزت هذه املفارز بكافة االجهزة

الطبية وال��ك��وادر الطبية والتمريضية،
فضال عن توفري ك��وادر مسعفة من حمَ َ لة
النقالة يف كل مفرزة للحاالت الطارئة،
بالتنسيق مع مجعية كشافة اإلمام احلسني
(عليه السالم) وقد وصل عددهم اىل اكثر
من ( )450متطوعا ومسعفا».
واشار اىل «توزيع الكوادر الطبية عىل اكثر
من ( )15مفرزة طبية ،انطالقا من الصحن
ال�شري��ف ووص���وال اىل م��دن الزائرين،
وه��ذه الكوادر ال تشمل موظفي دائرة
صحة كربالء ،واالخ��وة املتطوعون كان
هلم دور كبري يف اسعاف الزائرين وابداء
املساعدات الطبية هلم ،وقد بلغ عددهم
يف هذه السنة بني ( )600 - 500متطوع
ومتطوع ًة بمختلف االختصاصات ومن
جنسيات خمتلفة م��ن اي���ران والبحرين
والسعودية والكويت ولبنان وكذلك من
امريكا وباكستان واهلند».
من جانبه حت��دث الدكتور هب��روز ديفر
مسؤول الكوادر االيرانية قائال« :منذ
ثامن سنوات ونحن نأيت اىل كربالء لتقديم
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اخلدمة احلسينية مع املفرزة الطبية يف العتبة
احلسينية املقدسة خالل زي��ارة االربعني
ومل��دة ع�شرة اي��ام ،وبعد ث�لاث سنوات
من التعاون الصحي مع العتبة احلسينية
املقدسة تكفلنا بجلب اكثر من ()350
متطوعا».
واض����اف دي��ف��ر« :م���ن دواع����ي الفخر
واالع��ت��زاز ان نكون ج��زءا ممن خيدمون
زوار ايب عبد اهلل احلسني (عليه السالم)،
وباحلقيقة ال يمكن ان نوصف حجم
الراحة والسعادة التي تنتابنا اثناء عالج
ال��زوار ،كون هذه اخلدمة بمثل الفرصة
التي يمنحنا اياه اهلل تعاىل وجيب استغالهلا
بأفضل عمل ممكن ،وان فرصة املشاركة
هذه رشف لكل انسان بان يكون يف ركب
سفينة النجاة».
وحتدثت الدكتورة ايامن محيد من حمافظة
البرصة قائلة« :منذ سبع سنوات نشارك

العطاء الحسيني

االخ��وة يف العتبة احلسينية املقدسة فرتة
عرشة اي��ام ملعاجلة الزائرات الفاضالت
من حاالت االغ�ماء او االم��راض املزمنة
لبعض كبار السن او االختناق ان حصل،
ويف االجابة عىل السؤال الذي طرح حول
اهلدف االسايس من هذه اخلدمة ،اجابت:
«ان حبنا لسيد الشهداء وعرتته الطاهرة
كفيل بأن نقدّ م له كل ما نملك يف طريق
احلسني (عليه السالم)».
ومن جهة اخرى عبرّ ت الدكتورة فاطمة
حسني من العربية السعودية عن سعادهتا
باملشاركة يف احياء هذه املناسبة بالقول:
«ملن دواع��ي الفخر واالعتزاز ان نكون
ضمن املشاركني يف خدمة زوار ايب عبد
اهلل احلسني (عليه السالم) ،فال يمكن ان
نوصف مشاعرنا ازاء هذه اخلدمة كوهنا
رمحة من الباري القدير ودعوة من االمام
احلسني (عليه السالم) ولكن نحن عىل
اعتقاد تام ان هذا الرشف ال ُيوفق له اي
شخص».
مبينة« :عند رجوعنا اىل السعودية سأخرب
االهل واالقارب عن االيام اجلميلة التي
عشناها يف رحاب احلسني (عليه السالم)،
والفضائل التي يتصف هبا اهايل هذه املدينة
املقدسة».

28

العطاء الحسيني

االشارة ّ
تحل بديال عن الكلمة
وتصرح بصراخ تلبيتهم
ّ
جمع الزائري���ن من مختلف الطوائف والجنس���يات من
���ع قل نظي���ره في التظاه���رات المليونية
تجم ٌ
َ
ّ
(الصم) في مخيم تعزية نظمه مركز االمام الحسين (عليه السالم) التخصصي للصم التابع لقسم
النشاطات العامة بالتعاون مع شعبة التبليغ الديني ،استمر لخمسة ايام ببرامج متنوعة بين سلسلة
من المحاضرات الدينية والمسيرات العزائية في ذكرى اربعينية االمام الحسين (عليه السالم) .
االحرار  :ضياء االسدي  /تصوير  :خضير فضاله

وحت��دث باسم العطواين مدير مركز االم��ام
احلسني التخصيص للصم« :برعاية ابوية لألمانة
العامة للعتبة احلسينية يشارك الصم ويضعون
بصمتهم يف الزيارة االربعينية املباركة» ،منوها
عن دور املركز ازاء هذه الرشحية خالل زيارة
االربعني بقوله« :اخذ املركز عىل عاتقه تثقيف
وتوعية هذه الرشحية ،التي كثري ًا ما تغيبت»،
وي��وض��ح ان «دعمهم ب��األف��ك��ار وال�برام��ج
اخلاصة بتقوية املعتقد وترسيخ املبادئ احلسينية
حيث اخذنا عىل عاتقنا ان نقيم هلم جمالس
العزاء» ،مضيف ًا «هلل احلمد ما وجودنا هذا اليوم
هنا اال دليل عىل وعيهم الفكري واالخالقي
وهذا دليل عىل ان الدورات التي اقامها املركز
اثمرت واصبح الصم بنضوج فكري من خالل
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ثقافتهم الدينية ومعرفتهم بالقضية احلسينية».
واضاف العطواين« :ان الربنامج تضمن جمالس
للعزاء اضافة اىل املسريات العزائية واطعام
جلميع االخوة الصم من داخل العراق وخارجه
حيث استقبل املركز العديد من الوفود من دول
خمتلفة منها السعودية ووفد من مجهورية ايران
االسالمية واخ��ر من باكستان واهلند مجيعها
ج��اءت لتشارك اق��راهن��ا م��ن الصم بذكرى
االربعني اخلالدة».
يذكر  :ان للمركز العديد من النشاطات ومل
تقترص فقط عىل جمالس العزاء وانام لديه الكثري
من الربامج الثقافية واالجتامعية والرياضية
ابرزها دورات يف لغة االشارة لعوائل الصم «.

العطاء الحسيني

مأدبة فكرية

تمنحك الكتاب بالمجان خالل
زيارة االربعين

االحرار :ضياء االسدي  /تصوير  :احمد القريشي

هبدف رفع املستوى التوعوي والثقايف
ل��ل��زائ��ر ون�ش�ر ال��ف��ك��ر وال���وع���ي بني
االوس��اط االجتامعية ،اقامت (رابطة
العمل الصالح) رصيفا معرفيا لزائري
االربعني ،يف كربالء املقدسة بالقرب من
جمرس الرضيبة لستة ايام حتت شعار « اقرأ
عرش دقائق واحصل عىل الكتاب جمانا».
وق���ال ع��ب��اس ع�لي ال��ق��رع��اوي عضو
اهليئة االداري��ة لرابطة العمل الصالح:
«انطالق ًا من توجيهات املرجعية الدينية
ودع��وهت��ا بالتوجه اىل رف��ع املستوى
الثقايف للمجتمع من خ�لال املطالعة
والدراسة ومن خالل هذه التوجيهات
الكريمة ارتأينا ان تكون فكرة اقامة

هذا الرصيف املعريف يف زيارة االربعني
املباركة من خالل موكب الرابطة ايام
الزيارة املباركة يكون شعاره( :اقرأ عرش
دقائق واحصل عىل كتاب جمان ًا) واستم
ر ملدة ستة ايام اعتبار ًا من  14ــ 20صفر
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موضحا ان هذه املبادرة الثقافية كانت
بمسامهة مراكز ثقافية متعددة ابرزها
العتبة العلوية املقدسة ومركز ابن ادريس
احليل واملركز االسالمي ومراكز اخرى
مسامهة».

العطاء الحسيني

واش���ار ال��ق��رع��اوي اىل ت��ن��وع عناوين
الكتب يف الرصيف املعريف وكان ابرزها
كتاب حمطات عىل طريق الزائرين وهي
من اص���دارات العتبة العلوية املقدسة
وعناوين اخرى متعددة مجيعها تصب يف
رفع املستوى الثقايف للزائر وبفضل اهلل
سبحانه وتعاىل وجدنا اقبا ً
ال واسع ًا ومن
خمتلف الفئات العمرية صغار ًا وكبار ًا
ومن الذكور واالناث».
ويف سياق متصل حت��دث اح��د زائ��ري
املعرض الشاب عيل عبود جياد قائ ً
ال:
«جيدر بالشباب ان يقرأوا ويطالعوا كام
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جيدر االشادة هبذه املبادرات الثقافية التي
تسهم يف رفع املستوى الثقايف للشباب
عىل اخلصوص ،والرصيف املعريف كان
بمثابة زاد فكري للزائر يزوده باملعارف
والعلوم ويسلحه ثقافيا وعقائديا للدفاع
عن دينه ومذهبه».
ويذكر ان الرصيف املعريف طيلة فرتة
اقامته شهد زي��ارات لزائرين من دول
عربية واجنبية خمتلفة منها (تركيا،
واي��ران) وقد باركوا هذا املرشوع الذي
دعوا من خالله اىل اقامة مثيالت له يف
السنوات القادمة.

العطاء الحسيني

للسنة السابعة على التوالي تشارك بخدمة زيارة االربعين

مدينة االمام الحسين «عليه السالم» للزائرين
ُتنهي خطتها الخدمية على افضل حال
تقرير :قاسم عبد الهادي -تصوير :حسن خليفة

خدمات كبيرة

يف هذا السياق حتدث مدير املدينة احلاج
عبد االم�ير طه عبد اهلل قائال :ان مدينة
االم��ام احلسني (عليه السالم) للزائرين
ب��دأت استعداداهتا مبكرا هل��ذه الزيارة
املليونية وهيأت كل منشآت املدينة خلدمة
الزائرين الكرام اضافة اىل كل ما حيتاجه
ال��زائ��ر م��ن (م��أك��ل ،م�شرب ،محامات،
غ��س��االت امل�لاب��س ،خ��دم��ة االن�ترن��ت،
مركز املفقودين ،خياطة املالبس ،اسكايف
االحذية ،االجابة عن املسائل الرشعية،
اخل��دم��ات الطبية املجانية ،رس��وم��ات
لألطفال وتنمية ه��ذه امل��واه��ب ،بعض

الفعاليات اخلاصة لبعض االقسام التي
ش��ارك��ت ومنها قسم االع�ل�ام وقسم
النشاطات العامة وقسم تطوير امل��وارد
البرشية وغريها من اخلدمات والفعاليات
اخلاصة وال��ع��ام��ة) ،وبفضل اهلل مل ولن
نبخل عىل الزائر الكريم بام حيتاجه ولنا
الرشف يف ذلك.

المدينة تعد الخطوط االمامية
للعتبة الحسينية المقدسة

واض���اف :دخلت مجيع تلك ال��ك��وادر
اخلدمية االنذار يف وقت مبكر الن املدينة
ومثلام يعلم اجلميع تعد اخلطوط االمامية
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العطاء الحسيني

للعتبة احلسينية املقدسة حيث بدأنا
اخلدمات من يوم  7صفر ونأمل من اهلل
سبحانه وتعاىل ان يتقبل اخلدمات املقدمة
من مجيع العاملني واملنتسبني ،السيام وان
ه��ذه املدينة تدخل للسنة السابعة عىل
ال��ت��وايل يف خدمة زوار االربعني وهذا
اعطانا خربة مرتاكمة ونستنتج ونتوقع
االعداد واخلدمات التي جيب توفريها.

السيطرة على امن المدينة

املراقبة ،وحدة املتفجرات،
وح�����دة االط����ف����اء ،وح���دة
التفتيش) عمل ه��ذه الوحدات
متنوع ومنه تفتيش الزائرين يف االبواب
الرئيسية وتنظيم عملية سريهم ومراقبتهم
للحفاظ عليهم وحفظ االمن واالمان يف
املدينة ،وكذلك لدينا وحدة الكامريات
للمراقبة داخل املدينة وخارجها يكون
عملها املتابعة املستمرة ،باإلضافة وحدة
جهاز كشف املتفجرات ،وبشكل عام عدد
املنتسبني التابعني اىل شعبة حفظ النظام
 71منتسبا باإلضافة اىل  125متطوعا
من البرصة والديوانية شاركوا معنا بتقديم
اخلدمة اجلليلة للزائرين.

وجبات طعام متنوعة

وعن وجبات الطعام ونوعها التي تقدمها

ومتابعة الحركة

وحت��دث مسؤول شعبة حفظ النظام يف
املدينة حيدر ثامر النرصاوي قائال :ان
عملنا خالل فرتة الزيارة املليونية املباركة
اعتمد عىل تقسيم املنتسبني اىل وجبتني
هنارية واالخرى وجبة ليلية باإلضافة اىل
مساعدة االخوة املتطوعني ،حيث ان شعبة
حفظ النظام تنقسم اىل عدة وحدات ادارية
تابعة هلا وهي (وح��دة التفتيش ،وحدة
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املدينة للزائرين
حت��دث م��س��ؤول شعبة املضيف بشري
موسى املعامر قائال :ان شعبة املضيف
تقدم وجبات الطعام املتنوعة للزائرين
وتتضمن ث�لاث وجبات رئيسية وهي
وجبة االفطار حيث تقدم فيها الشوربة
واهلريسة وبعدها يتم توزيع فقرات اخرى
مثل (الكيك ،العصائر ،احللويات) ،وبعد
ذلك يتم توزيع وجبة الغداء وتتضمن
سندويشات الكباب ،ويف الساعة الثانية
ظهر ًا يتم توزيع (اللبلبي ،احللويات،
العصائر الطبيعية) ،واخريا توزيع وجبة
العشاء وتتضمن سندويشات الشاورما
والكباب ،ومجيع تلك الوجبات املقدمة
للزائرين هي خفيفة وال تسبب اية ارضار
جسدية هلم وتالئمهم يف عملية السري.

العطاء الحسيني

اكثر من  30000وجبة طعام
يوميا

واضاف :ان عدد وجبات الطعام املقدمة
للزائرين ازدادت يوما بعد ي��وم نظرا
الزدي��اد اعداد الزائرين بشكل تدرجيي،
حيث ب��دان��ا التوزيع ب  1000وجبة
ووص���وال اىل اكثر م��ن  15000وجبة
خ��اص��ة ب��ال��غ��داء وال��ع��ش��اء ،وان عدد
املنتسبني يف شعبة املضيف  65منتسبا تم
تقسيم عملهم اىل وجبتني وهم يقدّ مون
اقىص اجلهود املبذولة خلدمة الزائرين،
باإلضافة اىل املنتسبني لدينا اكثر من 150
متطوعا من حمافظة البرصة موزعني عىل
ثالثة افران (الكهربائي ،احلجري ،فرن
اخلبز) ،والكادر مستمر بالعمل ولدهيم
خ�برة كبرية يف ذل��ك ،حيث يتم تغليف
السندويشات تغليفا صحيا مراعاة للنظافة

وهذا ما تم استحداثه هذا العام اضافة وبالتنسيق والدعم واالسناد من االمانة
اىل استحداث وجبات الكباب وكبة املاء العامة للعتبة احلسينية املقدسة ،حيث
قامت الكوادر الطبية يف املركز الصحي
ووجبات اخرى متنوعة.
بتقديم اخلدمات الطبية ألكثر من ثالثة
عالج اكثر من اربعة االف زائر يوميا االف او ما يقارب االربعة االف مراجع
وفيام خيص اخلدمات الصحية وتقديمها من الزائرين يومي ًا.
للزائرين حتدث منسق املركز الصحي يف
مدينة الزائرين خضري عباس حبيب قائال :كادر طبي على مستوى عال
ان طبيعة عمل املستوصف الصحي كانت واضاف :ان املفارز الطبية اخلارجية «خارج
عىل م��دار اليوم الكامل بتقديم افضل مدينة الزائرين» تقوم بنقل وحتويل بعض
اخلدمات الصحية للزائرين الكرام بام يف املرىض الينا لكون لدينا اطباء اختصاص
ذلك العالجات املتوفرة لدينا ،وتم نقل يف اجلراحة وطب االرسة واختصاصات
بعض احل��االت الطبية اىل املستشفيات اخرى ،باإلضافة اىل الصيادلة املوجودين
الرئيسية يف املحافظة مثل حاالت الوالدة واملعاونني الطبيني وتوفر االدوية ،بالنسبة
او ال��ده��س او ح��االت حرجة اخ��رى ،لعدد الكادر الطبي لفريق البرصة يصل
حيث قامت الكوادر الطبية من حمافظة لقرابة  108اشخاص ،اما كادر كربالء
البرصة بإسناد الكوادر الطبية يف كربالء حوايل  24شخصا ،وفيام خيص االدوية
املقدسة لتقديم اخلدمات الطبية للزائرين تم جتهيزنا من دائرة صحة حمافظة البرصة
باإلضافة اىل الدعم املقدم من قبل العتبة
احلسينية املقدسة.
دعم واسناد دائرة صحة البصرة
ويف ال��س��ي��اق ن��ف��س��ه حت���دث ال��دك��ت��ور
الصيدالين املامرس حيدر صبيح الركايب
من دائرة صحة حمافظة البرصة /مستشفى
البرصة املتنقلة قائال :نحن دائ��رة صحة
حمافظة البرصة ـ مستشفى البرصة املتنقل
قمنا بتجهيز ك��ادر طبي متكامل يتكون
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من اطباء وصيادلة وممرضني من النساء
والرجال وكذلك جتهيز املستلزمات الطبية
للمركز الطبي ،وايضا توفري العالجات
واالدوي��ة املتنوعة من خالل صيدليتني،
وكذلك لدينا اسعافات اولية للعالج،
ويتم ع��رض مجيع احل��االت عىل طبيب
الطوارئ اذا كانت احلالة بسيطة فلدينا كل
العالجات التي ختص آالم العضالت او
املفاصل وغري ذلك من احلاالت البسيطة
اما اذا كانت احلالة معقدة فيتم حتويلها اىل
املستشفى العام.
خبرة كبيرة بالعمل
واض��اف :لدينا اطباء اختصاص باطنية
وط��ب االط��ف��ال وم��ن اجلنسني االطباء
والطبيبات ،نشارك للسنة الرابعة عىل
التوايل يف مدينة الزائرين وهناك تنسيق
عال جد ًا بيننا يف تقديم اخلدمات الطبية
للزائرين ،سنة بعد سنة ت���زداد كمية
االدوية واخلدمات الطبية التي نقدمها من
خالل اخلربة التي اكتسبناها خالل هذه
السنوات.
نصائح طبية
واض��اف :كانت لدينا خالل ايام الزيارة
توعية صحية للزائرين حول عدم االكثار
م��ن ت��ن��اول ال��ط��ع��ام وان ي��ك��ون تناول
الوجبات بصورة منتظمة كي ال يعاين من

آالم املعدة او غري ذلك من االضطرابات العامة ،باإلضافة اىل وج��ود ك��ادر من
النساء قدم اخلدمات اخلاصة بالقاعات
اهلضمية.
واملجاميع الصحية.
خدمات جليلة
وحت��دث مسؤول شعبة اخلدمية هاشم
ح��اك��م ع��ب��د ال��رض��ا ق��ائ�لا :ان قسم عجالت مختلفة الوظائف
اخلدمية يقدّ م اخلدمات العامة للنظافة وكان ملسؤول شعبة االليات حسني بدر
والصحيات ،وبالنسبة للنظافة العامة حديث جاء فيه :بارشت شعبة االليات
تشمل نظافة القاعات والشوارع اخلدمية عملها خالل زيارة االربعني ابتداء من يوم
الداخلية واالفرع املحيطة هبا ،اما املنشآت  9صفر بتقديم أقىص اخلدمات للزائرين
الصحية فهناك كادر خدمي يرشف عىل بالعديد م��ن االل��ي��ات ومنها عجالت
الصحيات يف عملية التنظيف والغسل االسعاف حيث نقلت املرىض واحلاالت
بالديتول وامل���واد املنظفة ،حيث لدينا التي استوجبت النقل اىل املستشفى العام،
اربع جماميع صحية للرجال واربع جماميع وكذلك عجالت كابسات النفايات كانت
صحية للنساء وان كال منها حتوي عىل  24تنقل النفايات من مدينة الزائرين واملناطق
وامل��واك��ب القريبة وجتميعها يف مكان
جمموعة صحية باإلضافة اىل احلاممات.
معزول بعيد بمسافة معينة عن الزائرين
وبعد الزيارة تم نقلها اىل منطقة الطمر
تهيئة وتوفير قاعات المبيت
واض��اف :قمنا بتهيئة القاعات اخلاصة الصحي ،اضافة اىل ذلك لدينا عجالت
بمبيت الزائرين وتوفري الفراش واالغطية احلمل كانت مهمتها نقل الطعام اىل داخل
الستيعاب اكثر عدد منهم والتي وصل وخارج املدينة ،وعجالت الكوسرت تنقل
العدد يف القاعة الواحدة اىل  350زائرا ،املنتسبني واملتطوعني واي��ض ً��ا عجالت
حيث توجد لدينا  26قاعة قسمت بعضها اخ��رى كان عملهم داخ��ل املدينة فقط،
للرجال والبعض االخر للنساء ووفرنا يف وكذلك سيارات نقل ماء الرشب للمواقع
كل قاعة مياه الرشب والتربيد والتدفئة ،القريبة من املدينة.
ان عدد املنتسبني يف الشعبة هو  90منتسبا،
ُقسموا اىل قسمني  26منتسبا منهم خاص ادوار اضافية اخرى
بالصحيات و 64منتسبا خاص بالنظافة واضاف :كان االنذار  %50قسم املنتسبني
البالغ ع��دده��م  24منتسبا م��ن خالله
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اىل وجبتني هنارية وليلية ،وكانت لدينا
خ��دم��ات اضافية نقدمها باإلضافة اىل
خدمات االليات ومنها سامهنا بشكل كبري
بمركز توزيع الطعام خارج مدينة الزائرين
من خالل النظافة واملحافظة عىل االكل
وتوصيله بصورة تامة النظافة للزائرين
حيث كانت لدينا ثالث وجبات رئيسية
باإلضافة اىل الوجبات االخ��رى وكان
العمل مشرتكا مع االخوة املتطوعني الذين
عملوا يف املركز.
صيانة االجهزة الكهربائية
ومن جهة حتدث مسؤول الصيانة املهندس
هادي محود جرب :ان طبيعة عملنا خاص
بصيانة االج��ه��زة الكهربائية يف املدينة
باإلضافة اىل صيانة السخانات واالجهزة
االخ���رى وه��ن��اك متابعة مستمرة مل��ا تم

صيانته ،وان الكادر ال��ذي يدير الشعبة
يعتمد عىل ُاطر تكنولوجية راقية ومتطورة
وكلهم فنيون قادرون عىل العمل واالنجاز
بصورة حديثة ومتطورة ،وان الشعبة فيها
فنيون ومساعدو فنيني حيث ان عدد
املنتسبني بشكل ع��ام  27منتسبا ،منهم
 12منتسبا للصيانة و  4منتسبني للتربيد
والبقية اختصاص كهرباء ،وان العمل كان
عىل مدار اليوم الكامل حيث يقسم عمل
املنتسبني يف الشعبة اىل وجبتني صباحية
ووجبة ليلية.
استقبال الضيوف واعامل اخرى
وك��ان اخر املتحدثني هو مسؤول شعبة
الترشيفات السيد حيدر البخايت والذي
حت���دث ق��ائ�لا :ان طبيعة ع��م��ل شعبة
الترشيفات يف االيام العادية هو استقبال
الضيوف اما يف الزيارة االربعينية فينقسم
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عمل شعبة الترشيفات عىل عدة حماور،
املحور االول هو استقبال الضيوف ،اما
املحور الثاين فهو خيمة التوزيع وقطعة
القامش «قطعة الشهداء» والتي يف هناية
زيارة االربعينية يتم وضعها يف حرم االمام
احلسني (عليه السالم) ،واملحور الثالث
خاص بمركز املفقودين ،وكان لدينا عمل
اخ��ر هو ودع��م لشعبة املضيف وتقديم
اخلدمات للزائرين ،املنتسبون هم  28وتم
تقسيم عملهم عىل هذه املحاور ،اما عدد
املتطوعني فهناك  5متطوعني فقط من
حمافظة البرصة وهم يعملون مع االخوة
املنتسبني ضمن الوجبة الليلة لتقديم
اخلدمات للزائرين ،وان الضيوف الذين
ياتون تزداد اعدادهم سنة بعد سنة وتزداد
اخلدمات املقدمة من قبلنا بشكل سنوي
ايضا.
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إحياء لذكرى اربعين االمام الحسين
ً

كربالء تحتضن ماليين الزائرين العرب واالجانب
ُ
ٌ
قدم خدمة حسينية على حد سواء
وكل ّ
استقبلت مدينة كربالء المقدسة بمختلف اروقتها صغيرة كانت ام كبيرة ماليين الزائرين
ٌ
قدم
العرب واالجانب الذين احيوا ذكرى اربعين االمام الحسين «عليه السالم»،
وكل منهم ّ
خدمات جليلة من (طعام او شراب وحتى مسكن خاص باإلقامة) الى الزائرين االخرين ،الكثير
منهم وصف هذه الزيارة بانها معجزة ربانية لم يشهد التاريخ مثيال لها على مر العصور
بتواجد جميع االديان والطوائف والقوميات (نساء ورجال ،شيوخ وصغار بالسن) تحت قبة
االمام الحسين الذي يعد قبلة االحرار ومالذا امنا من كيد الفجار وطوارق الليل والنهار.
تقرير/قاسم عبد الهادي -عدسة/خضير فضالة
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مسيرة العشق الحسيني
جملة «االحرار» وعىل مدار ايام عديدة
واك��ب��ت ت��واف��د تلك اجل��م��وع املليونية
واملسرية احلسينية الصادقة التي وصفها
الكثري باهنا (مسرية العشق) وسلطت
الضوء عىل بعض املواكب والشخصيات
العربية واالجنبية وكان اول املتحدثني
هو جنكيز رمضانوف من شامل روسيا
وحت��دي��دا مدينة القفقاس ق��ائ�لا :قبل
ثالثة اشهر رزقني اهلل الزيارة االوىل اىل
كربالء واالطالع عىل الكثري من معاملها
واملراقد املقدسة بام يف ذلك زيارة االمام
احلسني واخيه ايب الفضل العباس «عليهام
السالم» ،ألقرر بعدها احلضور اىل كربالء
واحياء مراسيم اربعني االمام احلسني من
حتت قبته املباركة ،حيث اتينا مشيا من
حمافظة النجف االرشف مع محلة روسية
تألفت من اربعني شخصا

راي��ن��ا م��ن خ�ل�ال مسرينا
عجائب كثرية واملتمثلة بقافلة
العشق احلسيني االبدية اىل يوم القيامة.
استلهام افكار الثورة الحسينية
واض��اف :ان اهلل سبحانه وتعاىل ّ
عظم
منزلة االمام احلسني ألنه ضحى بكل ما
يملك من اجل االنسانية واالص�لاح،
وان تواجدنا مع احلشود املليونية السائرة
عىل االقدام يو ّلد يف نفوسنا ذلك العشق
احلسيني املتولد ل��دى نفوس الزائرين
واملوالني ،واملعجزة االهلية بعدم تعرض
تلك اجلموع واحلشود اىل ارضار جسدية
تذكر جراء املسري الطويل الذي يتجاوز
العرشين ي��وم��ا ب�ما يف ذل��ك اخل��دم��ات
اجلليلة املقدمة من قبل اصحاب املواكب
احلسينية واملنترشة عىل الطريق
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احلق ،ومن خالل ذلك ان كل شخص
يقول للحسني «عليه السالم» انا معك،
وممكن قبل اكثر من الف سنة مل نستطع
ان نجيب لك واليوم نجيب بعبارة «لبيك
يا حسني» ،وهذا ال يعني فقط الشهادة
حتت يديك بل جيب ان نعيش اليوم كام
ع��اش احلسني «عليه السالم» بمسرينا
وترصفاتنا وافكارنا التي استلهمناها
من الثورة احلسينية وتبليغها اىل اهلنا
وعوائلنا يف اوربا.
رسالة الخلود من كربالء
منوها :خالل سرينا اىل كربالء وجدت
هناك عوائل ونساء واطفاال وشيوخا
كبارا يف السن يسريون بكل حرية وهذا
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ان دل فهو يدل عىل العشق بحد ذاته
بل هو اعمق منه ،وان اي فكر يعاكس
فكر االمام احلسني «عليه السالم» فانه
ال يستمر بل ينهدم يف حلظة واح��دة،
وتواجد املاليني يف كربالء هذه االيام هو
رسالة اخللود بحد ذاهتا اىل مجيع بلدان
العامل حتمل يف طياهتا ان العراق بلد يتمتع
باألمن واالمان ،وان االمام احلسني «عليه
السالم» خرج من اجل احلرية ليكون هو
مثاال لكل من يريد العيش بحرية ،وان
ملحمته اخلالدة هي من اجل االنسانية
وهو مثال لكل االحرار يف العامل ،وعىل
سبيل املثال ان اي جتمع بغري مكان يصل
اىل عرشة آالف يف االكثر جتد فيه مشاكل
عدة حتدث بينهم ،اما يف مسري العشق
احلسيني الكل ينال نصيبه من االجر
والثواب عىل حد سواء.
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زيارة االربعين رحمة ربانية
من جهته حت��دث خ��ادم االم��ام احلسني
«عليه ال��س�لام» ع�لي حممد ف���ارس ابو
كامل من العاصمة السويدية ستوكهومل
وصاحب موكب اجلالية السويدية قائال:
ان زيارة االربعني هي عامل ثان بحد ذاهتا
بل اهنا رمحة اهلية انفتحت اىل العامل امجع
وبالنتيجة تشاهد الناس من اقىص بقاع
العامل تتوجه اىل كربالء املقدسة الحياء
تلك الشعرية وان هذا االرتباط
والعشق احلسيني يتحقق يف
زي���ارة االرب��ع�ين ،وفيام
خي���ص م��وك��ب��ن��ا تم
ان���ش���اؤه بفضل
اهلل م��ن اجلالية

البسيطة وبدأت فكرة توسيع املوكب تنشأ
وتتبلور تدرجييا كام هو عليه االن ،حيث
يتم توزيع الوجبات الرئيسة الثالث بام
يف ذل��ك ال��ف��واك��ه واحل��ل��ي��ب والقهوة
واحل��ل��وي��ات وال��ع��ص��ائ��ر وامل�شروب��ات
الغازية وغريها وعىل مدار ما يقارب ال
 12يوما بشكل متتال.

العراقية املقيمة
يف ال���ع���اص���م���ة
السويدية ستوكهومل
ب��ع��د س��ق��وط ال��ن��ظ��ام
السابق مبارشة وحتديدا من
عام  2005حيث بدأنا باخلدمة
م��ش��ارك��ة المستبصرين من
السويد
واض���اف :ش��ارك يف امل��وك��ب ع��دد من
املستبرصين السويديني حيث نقلوا
رسالة حقيقية من املستبرص السويدي اىل
املواطن السويدي نفسه وهذا هو النجاح
بحد ذاته ،وايضا عقدت جلسات نقاشية
ه��ن��اك ،وم��ن خ�لاهل��ا شجع املواطنني
السويديني ممن حرضوا اىل كربالء اقراهنم
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االخ��ري��ن باحلضور ومشاهدة الوضع
االمني بأم اعينهم وما هو احلسني وماهي
زيارة االربعني ،ويف السويد هناك احياء
لكثري من الشعائر احلسينية وقامت قناة
كربالء بتغطيتها بشكل مبارش من حسينية
االمام احلسن «عليه السالم» ،وبفضل اهلل
تم ايصال رسالتنا اىل اورب��ا عىل افضل
ح��ال ب��ان احلسني «عليه ال��س�لام» هو
مصباح للهدى وسفينة النجاة وانه للعامل
امجع ولإلنسانية ولكل االحرار يف العامل،
ونفس املسري ه��ذا ولكن بشكل
مصغر يقام سنويا يف السويد
خالل زيارة االربعني من
حسينية اىل حسينية
اخ����رى وي��ش��ارك
فيها ع��دد كبري

م����ن اجل��ال��ي��ة
العراقية املقيمة
يف السويد وكذلك
امل���س���ت���ب�ص�رون م��ن
السويد واملغرب وتونس
وباقي البلدان العربية والعاملية.
انبهار مواطن سويدي
وب�ين :هناك مستبرص س��وي��دي حرض
قبل سنتني اىل كربالء وشاهد بأم عينيه
الطقوس التي متارس يف زيارة االربعني
وقد انبهر ووصفه بالعامل الثاين وكيف
لكربالء ان تستوعب هذا الكم اهلائل
من املاليني وكيف يتم اطعامهم ورشاهبم
ومبيتهم ومجيع اخلدمات التي تقدم هلم
عىل افضل حال باعتبار ان كل العامل لو
اراد االحتفال براس السنة فان احلضور ال
يتجاوز املليون او اكثر بقليل اما يف كربالء
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العتبتني احلسينية والعباسية املقدستني
وان خدمة االمام احلسني «عليه السالم»
رشف ال يناله اال ذو حظا عظيم ونسأل
اهلل قبول االع�مال كام نقدّ م وافر شكرنا
وتقديرنا اىل االمانتني العامتني للعتبتني
احلسينية والعباسية املقدستني عىل
جهودهم املشكورة والدعم الكبري املقدم
لنا.
رسالة مهمة ننقلها للشعب
الهندي
وك��ان لإلعالمي من دول��ة اهلند مريزا
ريض ع��ب��اس ص��اح��ب رشك���ة خاصة

فاحلضور يتجاوز
ال 15مليون زائ��ر يدخلون وخيرجون
بأمن وامان دون التعرض اىل اية خسائر
تذكر وبدوره ثقف كثريا اهله واصدقائه
باحلضور اىل كربالء واحياء اربعني االمام
احلسني «عليه السالم» فيها ،ويف كربالء
«حسب كالم املستبرص السويدي ألهله
واقربائه» جتد االس�لام احلقيقي اخلايل
من الدم عكس ما تتناقله وسائل االعالم
املحرضة بان االسالم دين الذبح والقتل
وغريها من االمور االخرى ،وانا اتعهد
«عىل حد قوله» لرأيتم االسالم احلقيقي
هناك ألسلمتم من اول حلظة.
استبصار كبير ومنتشر
منوها يف الوقت نفسه :ان االستبصار يف
السويد يشء كبري ومتواصل ولو هناك
اعالم متواصل مع اوربا انا اضمن لكم
خالل السنوات القليلة القادمة سنشهد
استبصار مجيع الشعوب االوربية وجيب
ان يكون االع�لام بلغتهم وليس بلغتنا
ألننا جيب ان نوصل الرسالة له وبلغته
وهذا ما عجز عنه االعالم ،ونحن هناك
نامرس مجيع الطقوس والشعائر احلسينية
يف السويد بكل حرية ولكن تبقى االجواء
يف كربالء هلا طعم خاص ،ويف الكثري من
االحيان تعيقنا الثلوج التي تتساقط بكثرة
وان احلكومة السويدية متعاونة معنا
باحياء تلك الطقوس والشعائر احلسينية.

خدمات متنوعة من اهالي االحساء

وحت���دث اخل����ادم اب���و حم��م��د ال��ع��ب��د اهلل
صاحب موكب االم���ام احلسن «عليه
السالم» ألهايل االحساء من السعودية
قائال :نقيم وبفضل اهلل وللعام العارش
عىل التوايل موكبنا هذا الذي من خالله
نقدم اخلدمات املتنوعة لزائري االمام
احلسني «عليه ال��س�لام» خ�لال زي��ارة
االربعني املباركة ،حيث بدئ تأسيس
امل��وك��ب قبل ع�شرة اع���وام يف حمافظة
النجف االرشف خالل احياء مراسيم
استشهاد امري املؤمنني «عليه السالم» مع
ليلة اجلرح وملدة مخس ليال متتالية ،وقبل
مخس سنوات تم نقله اىل حمافظة كربالء
املقدسة ،ونحن يف اليوم الواحد نقدم
سبعة اصناف من الوجبات الغذائية اي ما
يعادل  30الف وجبة يف اليوم الواحد من
خالل تواجد كادر خدمي من االحساء
يقوم بتقديم هذه اخلدمات اىل الزائرين
الكرام.
عمل خدمي متواصل م��ا بعد
االربعين
واضاف :يبدأ العمل اخلدمي يف موكبنا
من ليلة وفاة االمام احلسن «عليه السالم»
مرورا ملا بعد اربعني االمام احلسني بيوم
او يومني ،وق��د حصلنا عىل الرتحيب
من قبل دوائر الدولة يف حمافظة كربالء
املقدسة بام يف ذل��ك الدعم الكبري من
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بالتسويق واالعالن حديث جاء فيه :هذه
املرة الثالثة التي ازور فيها االمام احلسني
«عليه ال��س�لام» خ�لال اي��ام االربعينية
املباركة وكل زيارة يل اشاهد ان كربالء
ختتلف ع��ن السنة السابقة م��ن خالل
اخلدمات الكبرية التي تقدمها العتبات
املقدسة احلسينية والعباسية وال�شيء
العجيب ان شخصا واحدا يقدّ م خدمات
كبرية ما يعادل الكثري من االشخاص يف
االي��ام االخ��رى دون كلل او مل وهي
اح��دى ب��رك��ات االم���ام احلسني «عليه
السالم» ،ونحن خالل زياراتنا العامة
اىل العراق التي بلغت بحدود  15زيارة
نقوم بتسليط الضوء عن كربالء خاصة
والعراق بشكل عام وعند عودتنا ننقل
الرسالة السامية التي اقتبسناها من كربالء
ونعرف العامل هناك يف اهلند عن االمام
ّ
احلسني «عليه السالم» وماهي الرسالة
التي خرج من اجلها السيام وان الكثري
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من الشعب اهلندي مل يعرف من هو االمام
احلسني وخاصة زي��ارة االربعني الكثري
من الشعب اهلندي مل يطلع عليها وعىل
االعداد الكبرية التي تقصد كربالء فيها،
وبرهان كالمنا اننا اتينا من اجل النقل
املبارش من خالل القناة اهلندية التي تبث
اخبارها بشكل مبارش اىل اهلند.
تطور الزيارة سنويا وزي��ادة عدد
الزائرين
واض��اف :ارى ان سنة بعد سنة اخرى
حيدث تغيري كبري من ناحية تطور الزيارة
وزي���ادة اع��داد الزائرين من مجيع بقاع
االرض بام يف ذل��ك اخل��دم��ات الكبرية
واملضاعفة من قبل اصحاب املواكب
والقائمني عىل العتبات املقدسة وبدورنا
نحرص عىل نقل مجيع ه��ذه االح��داث
اىل شعبنا والشعوب االخرى ،خصوصا
ان ثقافة االم��ام احلسني «عليه السالم»
هي ثقافة عامة وان التطور احلاصل يف
التكنولوجيا خدمنا كثريا بنقل رسالة
االم��ام احلسني اىل اهلند ،ونحن اعضاء
بمنظمة اسمها «من هو احلسني» وهي
منظمة عاملية هلا فروع يف اغلب دول العامل
االسالمي وغري االسالمي ومن ضمن
اعامل هذه املؤسسة هو نرش ثقافة االمام
احلسني «عليه السالم» وتعريف الغري
بشخصيته وثورته التي خرج من اجلها
ودوره يف نرش احلرية لإلنسانية امجع،
ومن خالل هذه املنظمة اصبح الكثري من
الشعب اهلندي يعرف من هو احلسني.
روحانية كربالء ليست لها مثيل
وب�ينّ  :شخصيا اسجل واوث��ق بالصور
ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة مجيع االح����داث التي
تصادفني من خالل عمل فيلم وثائقي
وم��ن بعد اط�لاع االص��دق��اء واالق��رب��اء
عليها الن اهلند عبارة عن خليط متعدد
م��ن ال��ط��وائ��ف وال��دي��ان��ات ،ومل اتوقع
ان هناك مكانا او بقعة يف االرض فيها
روحانية اكثر من مدينة كربالء املقدسة
ومن خالل حضوري اعيد شحن نفيس
من جديد.
احياء يوم الحسين «عليه السالم»
منوها :ان الشعب اهلندي ومن خالل 26

سنة سابقة نقوم باحياء يوم اسمه «يوم
احلسني» من خالل نرش مبادئه وثقافته
الن الشعب اهلندي هو شعب ترحايب اي
انه يرحب بمبادئ وافكار الغري.
خدمات خاصة ودليل واسع
وحت��دث مسؤول موكب االم��ام املهدي
«عج» لألملان واملغرتبني من مدينة مان
هاين االملانية احلاج ميثم اجلوراين قائال:
بالنسبة ملوكبنا اخل��اص بتقديم اخلدمة
ل�لأمل��ان واملغرتبني حت��دي��دا ويف الوقت
نفسه نقوم بتقديم اخلدمات احلسينية
االخ��رى لزائري االم��ام احلسني «عليه
السالم» من باقي ال��دول واملحافظات
العراقية ،حيث تم تأسيسه عام 2012
من قبل املرحوم احلاج فراس اجلوراين،
وبمساعدة االمانة العامة للعتبة احلسينية
املقدسة بتوفري مكان خاص بنا ،وهو يعد
حلقة وصل بني حمافظة كربالء بشكل
عام بمزاراهتا واالخوة املغرتبني القادمني
م��ن املانيا بجنسيات خمتلفة م��ن اصل
(عراقي ،لبناين ،افغاين ،ايراين ،باكستاين)
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ومجيعهم حيملون اجلنسية االملانية او
االخوة االملانيني االصل واملستبرصين يف
الوقت نفسه وتسهيل امر تلك املواكب
القادمة حيث نقوم باستقباهلم يف مطار
النجف وتسهيل مجيع االمور املتعلقة هبم
وهتيئة املكان املناسب هلم لتقديم اخلدمة
احلسينية ويكون ذلك بمساعدة اهايل
كربالء املقدسة.
ت��ع��ري��ف ال��غ��رب بقضية االم���ام
الحسين «عليه السالم»
واض���اف :ان رسالتنا تتضمن تعريف
االخرين بامهية زيارة االربعني والفائدة
منها ،الن بعض االخوة يف اوربا يتخوف
من احلضور اىل العراق ألنه مل حيرض سابقا
ورب�ما يعاين من عدم معرفة الطريق او
طريقة التعامل وهنا يكمن دورنا احلقيقي
بالتنسيق معنا خالل تواجدنا يف املانيا،
وهناك يف املانيا لدينا مسريات حسينية
يف اغلب امل��دن االملانية خ�لال ذك��رى
اربعني االم��ام احلسني «عليه السالم»
ونحن بدورنا نتواصل مع تلك املسرية
ورفدها بالصور والفيديوهات من ارض
كربالء الطالع اجلالية والشعب االملاين
عليها ،وهناك ردة فعل غريبة بخصوص
تلك اجلموع املليونية وطريقة دخوهلا
وخروجها بشكل منتظم واخلدمات التي
تقدّ م هلا جمانا ،وماهو الدافع الذي جعل
تلك اجلموع تسري مشيا عىل االقدام هل
هو دافع دنيوي ومادي ام هناك امر اخر
؟ وبدورنا نقوم بتوضيح مجيع االمور هلم
وحصلنا عىل ردة فعل اجيابية من قبلهم
اضافة اىل املطبوعات التي تساعدنا هبا
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العتبة احلسينية املقدسة بطباعتها وترمجتها
اىل اغلب اللغات ومنها اللغة االملانية
ومن ثم توزيعها ،اضافة اىل ذلك نقوم
بتقديم اخلدمات املتنوعة ومنها املأكل
واملرشب وغريها من االمور االخرى.
حضور مستمر لسنوات عدة
وحتدث مسؤول موكب احباب احلسني
من دولة اذربيجان احلاج عيل بالة نوري
قائال :حرضنا اىل كربالء للمشاركة يف
احياء ذكرى اربعني االمام احلسني «عليه
السالم» اسوة بباقي االنصار واملوالني بام
يف ذلك تقديم اخلدمات للزائرين الكرام،
وان موكبنا تأسس ع��ام  2009وكان
العدد حينذاك  72شخصا وعند حضورنا
لكربالء اول مرة كان االهل واالصدقاء
بقلق وقالوا لنا «ها انتم ذاهبون اىل الشهادة
اسوة بأصحاب احلسني «عليه السالم»
ال  72شخصا» الن يف ذلك الوقت مل
يكن للشعب االذري حصة بالقدوم اىل
كربالء واحياء ذك��رى اربعينية االم��ام
احلسني «عليه السالم» واستمر حضورنا
بشكل سنوي يف هذه االيام املباركة.هناك
من يم ّني النفس باحلضور اىل كربالء ،
واضاف :ان االمانتني العامتني للعتبتني
احلسينية والعباسية املقدستني قامتا بتوفري
املكان اخلاص لنا إلقامة املوكب اخلاص
بنا وبدأ العدد يزداد سنويا بحيث وصل
اىل  250شخصا وايضا زاد اىل 300
حتى وصل العدد الكيل هذا العام اىل
 400شخص فقط يف موكبنا ،اما باقي
املواكب من اذربيجان فالعدد كبري وصل
ألكثر من  30الف زائر اذري من اصل
 8ماليني مواطن اذري ،كنا يف السابق
ال نستطيع احلضور اىل كربالء الحياء

الزيارات املليونية اال بعد سقوط النظام
السابق حيث سنحت لنا الفرصة لذلك،
وان يف اذربيجان هناك العدد الكبري الذي
يم ّني النفس باحلضور اىل كربالء ولكن
هناك بعض االمور اخلاصة التي متنعهم
من ذلك.
عظمة زيارة االربعين
واكد :ان كل عام نقوم بنقل رسالة اجيابية
عن كربالء خاصة والعراق بشكل عام
من ناحية توفري االمن واالمان واستقرار
الوضع ومجالية املدينة وعظمة الزيارة
املليونية من خالل الصور الفوتوغرافية
ومقاطع الفيديو مما يبعث ذلك االشتياق
يف داخل الشعب االذري الذي ال يستطيع
احلضور لكربالء ،وان من اعتاد عىل زيارة
االمام احلسني «عليه السالم» ال يستطيع
تركها بل انه يرص سنويا باحلضور واحياء
مراسيم اهل البيت «عليهم السالم»،
والدليل عىل كالمي ان ال  400شخص
الذين ح�ضروا ه��ذا العام هم أنفسهم
الذين ح�ضروا العام االول عندما كان
العدد  72وزاد عليهم االخرون.
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شرف الخدمة الحسينية
واخر املتحدثني هو خادم االمام احلسني
«عليه السالم» سيد جميد مسؤول موكب
بنو مجرة اخلاص بأهايل البحرين قائال:
نحن اه��ايل بنو مجرة من دول��ة البحرين
للسنة الثامنة عىل التوايل نقوم بخدمة
زائ��ري االم��ام احلسني «عليه السالم»
خالل زيارة االربعني وخدمتنا تبدأ من
االيام االوىل من شهر صفر ،حيث نقوم
بتقديم ثالث وجبات رئيسة من الطعام
للزائرين وبني الوجبات الرئيسة هناك
وجبات طعام ثانوية اضافة اىل املرشوبات
والعصائر الطبيعية ،ورشف لنا ان نقوم
سنويا بخدمة الزائرين رغم الصعوبات
الكبرية التي تواجه حضورنا اىل العراق
من البحرين مرورا بعدة دول «ترانزيت».
اكبر مسيرة بتاريخ البشرية
واض���اف :جيب عىل االع�لام ان يسلط
الضوء عىل هذه الزيارة املليونية بشكل
اك�بر ألهن��ا متثل اك�بر مسرية يف تاريخ
البرشية بحضور م��ا ي��ق��ارب العرشين
مليونا او اكثر اىل مدينة كربالء ملواساة
االم��ام احلسني «عليه ال��س�لام» عىل ما
ج��رى عليه يف واق��ع��ة الطف االليمة،
واجلميع يعرف منزلة احلسني عند اهلل
ويتوسلون به لألجر والثواب ،ونحن من
ضمن تلك اجلموع التي نتوسل احلسني
ان يرزقنا الشفاعة يوم الورود.
خدمات متطورة
واختتم حديثه قائال :نحن نالحظ بشكل
مستمر التغريات احلاصلة م��ن ناحية
االمن واالمان يف العراق وكذلك التنظيم
الكبري خالل الزيارة بام يف ذلك حركة سري
املرور التي اصبحت بشكل سلس للغاية
مقارنة مع السنوات السابقة وكذلك
العمل الكبري املبذول من قبل القائمني
عىل حمافظة كربالء يف جانب النظافة
رغم الكم اهلائل املوجود من الزائرين مل
تشعر بان هناك مكانا يعاين من خدمات
التنظيف وكأن ال يوجد يشء يذكر وكل
هذا بفضل وبركات االمام احلسني (ع).
السالم».
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التنظيم واالمن والبيئة

ُ
ومعايير قسم الشعائر والمواكب الحسينية..
ضوابط
ُ
االعالن عن مشاركة اكثر من عشرة آالف وستمائة موكب خدمي وعزائي
االحرار :محمد حميد الصواف

يف موروث ديني واجتامعي متداول منذ
قرون.
وتتباين طبيعة املشاركني يف هذه املناسبة
اىل جانب تأدية طقوس الزيارة املقدسة
وجتديد البيعة آلل بيت النبي حممد صىل
اهلل عليه وآل��ه وسلم ،بني االنخراط يف
اعامل اخلدمة بمختلف عناوينها ،ابتداء
من اعداد الطعام وتقديم الرعاية الصحية
وتأمني اماكن املبيت ،وأخريا وليس آخرا
السهر عىل أمن وسالمة املدنيني.

يبدو االره���اق جليا عىل احل��اج رياض
�وج��ه العاملني يف
نعمة السلامن وه��و ي� ّ
القسم الذي يرتأسه ،متنقال دون كلل بني
غرف البناية القريبة من الروضة العباسية
املقدسة يف مدينة كربالء التي تشهد اكرب
جتمع برشي خالل هذه االيام اخلاصة.
اذ تشارك اعداد مليونية وافدة من داخل
وخارج العراق يف مراسيم زيارة العرشين
من صفر ،ال��ذك��رى السنوية ألربعينية
استشهاد االم��ام احلسني عليه السالم ،
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ويبادر قسم الشعائر واملواكب احلسينية
التابع لألمانتني احلسينية والعباسية
املقدستني اىل تنظيم عمل اهليئات واملواكب
املشاركة يف تقديم اخلدمات ،مستحدثا
ضوابط ومعايري يتحتم االلتزام هبا لتأمني
انسيابية وسالمة حشود الزائرين التي تفد
عىل املدينة خالل فرتة زيارة االربعني.
وبحسب السلامن ف��ان اكثر م��ن عرشة
آالف وستامئة موكب متعدد املهام يشارك
يف الزيارة ،من داخل العراق ومن دول
البحرين والسعودية والكويت واي��ران
وبعض الدول االخرى.
وجل املشاركني يف الزيارة هم يقدمون
سريا عىل االق��دام ،منطلقني من خمتلف
مناطق ال��ع��راق ،يف تعبري عن التضامن
مع سبايا معركة الطف التي استشهد
فيها االمام احلسني عليه السالم عام 61
للهجرة ،حيث اقتيدت النساء واالطفال
سريا عىل االقدام من كربالء اىل الشام ،مما
يعكس وحشية السلطة االموية احلاكمة
ابان تلك الفرتة.
يقول نعمة السلامن« ،وضعنا العديد من
الضوابط امام املواكب اخلدمية والعزائية
امل��ش��ارك��ة يف ال��زي��ارة لتنظيم وسالمة
الزائرين وانسيابية مرورهم من واىل املراقد
املطهرة يف املدينة» .مبينا« ،تلك الضوابط
تراعي السالمة الصحية والبيئية واألمنية
املفرتضة».
ويلزم قسم الشعائر واملواكب احلسينية
املواكب املشاركة بإتباع التعليامت الصادرة
عنه ،حمذرا عىل لسان رئيسه من «سحب
الرتاخيص املمنوحة هلم يف حال خمالفة
الضوابط».
وت�شرف العتبتان احلسينية والعباسية
امل��ق��دس��ت��ان ع�لى ج��ان��ب كبري يف ادارة
وشؤون املناسبات الدينية التي تشهدها
حمافظة ك��رب�لاء ،اذ خصصتا جيشا من
املوظفني واملتطوعني تبلغ اعدادهم اكثر
من ثالثني الف شخص من كال اجلنسني
خلدمة الزائرين.
وترجح التوقعات مشاركة اكثر من مخسة
عرش مليون زائر خالل زيارة االربعني هلذا

العام ،فيام اظهر بيانات زيارة العام املايض
مشاركة ما يقرب من مخسة عرش مليون
زائر من داخل وخارج العراق.
ومن مجلة التعليامت التي اصدرها قسم
املواكب هلذا العام منع اجلزر يف الطرقات،
اىل جانب الزام اصحاب املواكب اخلدمية
التي تقدم االطعمة واألرشبة باستحصال
بطاقات سالمة صحية ،اىل جانب االهتامم
بنظافة طرق املدينة وعدم قطع االشجار او
اداء اعامل قد تترضر بسببها البنى التحتية،
كاألرصفة وانابيب ال�صرف الصحي
وسواها.
ويتبنى قسم الشعائر بالتعاون مع االجهزة
االمنية املختصة اصدار تراخيص خاصة
مل��ش��ارك��ة امل��واك��ب يف شعائر ال��زي��ارة،
وحسب الضوابط القانونية ،اىل جانب
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تنظيم مشاركة امل��واك��ب العزائية التي
تستعرض خالل ايام الزيارة مظاهر احلزن
والرثاء من خالل فعاليات جتوب شوارع
املدينة القديمة وسط كربالء.
وغالبا ما تتمثل تلك الفعاليات بتسيري
شخوص ورم��وز جمسدة تعكس بشكل
درامي مأساة معركة الطف وما جرى عىل
شهدائها وسبايا معسكر االم��ام احلسني
عليه السالم من أذى وتنكيل عىل يد افراد
اجليش األموي.
ويضيف رئيس قسم الشعائر واملواكب
احلسينية ،تم ختصيص اوقات معينة تنظم
آلية انطالق امل��واك��ب العزائية .الفتا،
«افردنا اوقاتا حمددة للمواكب العزائية
تؤ ّمن عدم حدوث اي تزاحم او اكتظاظ
قد يعرقل انسيابية مرور الزائرين».

تقرير

دار القرآن الكريم تختتم البرنامج التطويري األول
ألئمة مساجد محافظة االنبار

اختتمت دار القرآن الكريم في العتبة الحسينية المقدسة برنامجها القرآني
التطوي���ري األول لع���دد من أئمة المس���اجد والخطباء ف���ي مدينتي الفلوجة
وحديثة التابعتين لمحافظة األنبار .
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تقرير

وقال مدير دار القرآن الكريم الشيخ حسن
املنصوري  « :دار القرآن الكريم تسدل
الستار عىل برناجمها القرآين لنخبة من أئمة
وخطباء حمافظة األنبار وال��ذي تضمن
عدد ًا من الورش القرآنية التخصصية يف
مادة الوقف واالبتداء وأساليب احلفظ
وعلوم القرآن الكريم ب��إرشاف أساتذة
خمتصني من دار القرآن الكريم ،كام ختللت
فقرات الربنامج الذي استمر ملدة ثالثة
اي��ام ،جولة يف مدينة النجف األرشف

لزيارة مرقد اإلم��ام عيل (عليه السالم)
فض ً
ال ع��ن زي���ارة مرقد اإلم���ام احلسني
وأخيه أيب الفضل العباس (عليهام السالم)
باإلضافة إىل زيارة ألروقة العتبة احلسينية
املقدسة واالطالع عىل مشاريعها املختلفة
«.
ومن جانبه قال عضو جملس علامء الرباط
املحمدي وأحد املشاركني بالدورة الشيخ
بالل العبديل« :كانت ال��دورة مميز ًة جد ًا
من خالل ما تلقيناه من حمارضات حيث
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كانت جتربة جديدة مل نجدها يف اجلامعات،
ونطمح أن تتوسع ه��ذه التجربة عىل
العراقيني وعىل املسلمني عامة ،واشكر
األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة
وللشيخ حسن املنصوري ومجيع العاملني
عىل حسن الضيافة واالستقبال»
ويف اخلتام تم توزيع الشهادات التقديرية
واهلدايا التربكية عىل املشاركني بالدورة

شهداؤنا

الى روح الشهيد المجاهد السيد
(عبد الرضا علي مهدي طاهر الفياض)

الفياض صقر ح ّلق عاليا في سماء الشهادة
حيدر عاشور

اعرتته غبطة عارمة ،اشاعت يف نفسه اهلمة
والعزيمة فعكست عىل مظهره وحركاته،
شيئا يدفع القلب يف الصدر اىل الوثوب،
وينفحه ك�بري��اء وه��و ي�ترق��ب اللحظة
احلاسمة لينال رشاب السعادة بكأس
الشهادة التي طاملا متناها منذ دخوله احلوزة
العلمية يف النجف االرشف.
كأن يف صوته نغامت الفرح وشيئا شبيها
باملناجزة وهو يردد مقولته التي اشتهر هبا
بني اقرانه من طلبة العلوم الدينية« :كل
م��ن مل ي��ش��ارك يف ه��ذه امل��ع��ارك سيعض
اصبع الندامة «  .قاهلا وه��و واث��ق – يف
غبطة ورسور -بأنه سينال رشف الشهادة.
فاطلق العنان هلذه الفرصة الذهبية وأفىض
اللمسات االخ�ي�رة ع�لى ع�مام��ة ال��رأس
ال��س��وداء فهي الرمز العايل لسيد البرش
وخري خلق اهلل من االول�ين واالخرين،
وق��رر ان تكون التاج امل�شرف ال��ذي لن
خيلعه حتى ينال املراد االخري.
هب��ذا الزهو التحق الفياض لتلبية نداء
املرجعية الدينية العليا  -بفتوى اجلهاد
الكفائي -منذ الساعات االوىل النطالقها،
مفجرا برجولته مراجل الغضب بغرية
عراقية حوزوية عىل كل من يطلق عىل
نفسه (داعش) .ولكنه كان بنفس الوقت
يمتلك من العاطفة والقلب السمح ما
ِ
وحلمه
جيعالنه متمسكا بمبادئه وقيمه
واخالقه املحمدية ،وهو خيوض املعارك

يف التالل واملنحدرات اجل��رداء وسواتر
الصد ،ووسط العواصف االنفجارية التي
ترعد هبا اجواء املعركة ،كان يقاوم ويشحذ
املجاهدين عىل الصرب حتى النرص .كان
يتنقل من معركة اىل اخرى بنفس اهلمة،
ولعل مرد ذلك التوق الشديد يف حتقيق
امنيته الذي بحث عنها يف معارك احلامتية
يف صالح الدين –الكراغول – البو حصوة
–بيجي – الصقالوية – جرس مفتول
– جزيرة اخلالدية – الفلوجة – جبال
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مكحول – جزيرة سامراء – يثرب تكريت
– البو عجيل .خرج بثالث رصاصات
يف معركة يثرب بقدمه جعلت منه فارسا
متوقد الشجاعة ،شجاعة املؤمنني بالعقيدة
التي نشأت من ينبوع اخلري أمري املؤمنني.
كان الفياض متوقد احليوية ال يقبل ان
يكون نصف ميت ،فعالج نفسه بعددة
عمليات جراحية بعضها ك��ان خطرا
فأجريت له خارج العراق ،وما ان شفي
حتى ع��اد اىل س��وح اجلهاد بنفس القوة

شهداؤنا

والصالبة والصرب ،ولكن اصابته الثانية يف
معركة –بيجي -الفى نفسه معذورا وبغري
عذر يف نفس الوقت ،فلم تثن االصابة
عزيمته واستمر يف قتال (داع��ش) برفقة
فلذة كبده االكرب (سيد حممد الفياض)،
قائال له باحلرف الواحد:
 ولدي اننا مهام عشنا يف هذه احلياة الدنيامن سنني طويلة ،فاننا يف النهاية سوف
نموت ام��ا بمرض الضغط او السكر
وغريه من االم��راض ،اما املوت يف سبيل
املقدسات والدفاع عنها هو الرشف الذي
ال يضاهيه رشف.
ّ
وفكر الفياض عن بديل خيدم به احلشد
الشعبي املقدس ان يكون مرشدا ومقاتال
وموجها .وقال لنفسه «ينبغي أن اعود اىل
صفوف املجاهدين» فحث اخلطى وزاد
من مهته يف امليض كاجلواد يصهل بوجه كل
من ختلف عن اداء واجبه املقدس .فشجع

بطاق����ة الش����هيد :م����ن قس����م رعاية
ذوي الش����هداء والجرحى ف����ي العتبة
الحسينية المقدسة

الناس ع�لى حماربة ال��دواع��ش بالكالم
واملواد والتربعات .فكان بذلك انموذجا
مثاليا ل��رج��ل ال��دي��ن املقاتل بالسالح
والفكر ،فاعطى ص��ورة مرشقة للحوزة
العلمية يشار هلا بالبِنان يف مجيع انحاء
العامل .وحتت تاثريه رشع املجاهدون يف
تلقني (داعش) هزائم وانكسارات .كيف
ال يصول االبطال وهو يتقدمهم بالراية
عند رشوع املعركة ،فتتصاعد اىل خياشيهم
رائحة الشهادة بعطر اجلنة .حتى عرف بني
صفوف احلشد الشعبي بكل تشكيالته
بعبارته الشهرية التي كان يصدح هبا صوته
يف قلب املعركة ( حيا اهلل بيت ابو هاشم)
حتى لقب من قبل املقاتلني(أبو هاشم).
مل يستكن ومل يمل ,ومل يكتف بذلك كان
يعمل بحرص شديد عىل مساعدة عوائل
الشهداء وجرحى احلشد الشعبي حلقوقهم
الرشعية ,ويتفقدهم ويسأل عن أحواهلم,
��روج معامالت مستحقاهتم
ي� ّ
املالية ,يتصل مع بعض امليسورين
لتوفري الدعم لزمالئه املجاهدين,
الي��وج��د يف قاموسه التحزب
س����وى ل��ل��م��ذه��ب وال���وط���ن
واملقدسات فقط .كل ما هيمه هو
حتقيق اهدفه السامية التي يعلن هبا
انتصار العراق من رشذم التكفري،
ونيله الشهادة...ويف الساعات
ُ
االخرية من ليلة االثنني ،حتدث
كثريا مع املقاتلني عن الشهادة

والشهيد ،فرتاءى له ان للشهادة يف سبيل
اهلل نبوءة ختفي يف قاموسها رسا عظيام
هو ان تكون حيا ترزق بعد ان تتخضب
بالدماء ،وتنظر للحياة الومهية من علو
تلك احلياة احلقيقية واخل��ال��دة .وب��ذات
الوقت كانت االوامر العسكرية للجيش
واحلشد الشعبي وقوى االمن والرشطة
االحتادية االستعداد خلوض معركة جنوب
غرب مدينة املوصل .مل ينم سيد الفياض
تلك الليلة ،وحني حان وقت صالة الفجر
كان صوته يف االذان رهيفا شفافا حنينا فيه
من الروحانيات املرهفة اخلالية من نوازع
احلياة متاما وفيه نوع من االحساس بقرب
اللقاء بنيل املراد،فكان يدعو اهلل بذلك
الصوت ال��ذي جعل املقاتلني يتهيؤون
للصالة بقلوب خاشعة .فزادهم ايامن
هذا االذان هلفة عىل القتال واملواجهة حتى
النرص .وخاضت اجلموع املؤمنة تنظيف
االرض من احلرشات الوسخة القابعة عىل
ارض الطاهرة وكانت راية السيد الفياض
هي اوىل طالئع احل��ق التي دامه��ت هذه
االوك��ار النتنة.وقال يف نفسه وهو يقاتل
بشجاعة -علينا ان نواصل البحث عن
الشهادة  -واراها اليوم قريبة -ويف عمق
املعركة كان دوي االنفجارات تصم االذان
ورصخة علت ناطقة بالشهادة هلل وحده..
فنال الفياض مراده يف اخر معركة واخر
آذان له يف احلياة الفانية.

• اسم الشهيد  :عبد الرضا علي مهدي طاهر الفياض – من مواليد مدينة الرفاعي 1968
• تحصيله الدراسي  :خريج كلية الزراعة وألتحق بالدراسة الحوزوية ومتزوج وله ستة من االبناء
• مكان االستشهاد :قاطع عمليات تحرير جنوب غرب مدينة الموصل
• تاريخ االستشهاد :اإلثنين الموافق ٢٠١٦/١٠/٣١
• انتماء الشهيد  :قوات الحشد الشعبي
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البــالء

قال اهلل يف حمكم كتابه
(ونبلوكم بالرش واخلري فتنة ) .
(ان يف ذلك ال يات وان كنا ملبتلني ) .
للهّ
االمـام عـلـي (عليه السالم )  :ايـها الناس  ,ان ا قد
اعاذكم من ان جيور عليكم ومل يعذكم من ان يبتليكم ,وقد
قال جل من قائل ( :ان يف ذلك اليات وان كنا ملبتلني ) .
عن االمام الصادق (عليه السالم )  :ما من قبض وال بسط
اال وللهّ فيه مشية وقضاء وابتالء .
عنه (عليه السالم )  :مرض امري املؤمنني (عليه السالم )
فعاده قوم فقالوا له  :كيف اصبحت يا امري املؤمنني ؟فـقـال
 :اصـبـحـت بـشـر (ونـبـلـوكـم بـالـشـر واخلري فتنة )...
فاخلري الصحة والغنى ,والرش املرض والفقر  ,ابتالء واختبار
.
للهّ
علة االبتالء الكتاب (ما كان ا ليذر املؤمنني عىل ما أنتم
عليه حتى يميز اخلبيث من الطيب ) .
(ان يـمـسـسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك االيام
نداوهلا بني الناس وليعلم اللهّ الذين آمنوا ويتخذ منكم
شهداء واللهّ ال حيب الظاملني * وليمحص اللهّ الذين آمنوا
ويمحق الكافرين * أم حسبتم ان تدخلوا اجلنة وملا يعلم
اللهّ الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين) .
(وليبتيل اللهّ ما يف صدوركم وليمحص ما يف قلوبكم واللهّ
عليم بذات الصدور) .
للهّ
(أم حسبتم ان ترتكوا وملا يعلم ا الذين جاهدوا منكم ومل
يتخذوا من دون اللهّ وال رسوله وال املؤمنني وليجة واللهّ
خبري بام تعملون ) .
(ولنبلونكم حتى نعلم املجاهدين منكم والصابرين ونبلو
أخباركم ) .
للهّ
(ولو يشاء ا النترص منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض).
(الذي خلق املوت واحلياة ليبلوكم أيكم أحسن عمال وهو
العزيز الغفور) .
(انا جعلنا ما عىل اال رض زينة هلا لنبلوهم أهيم أحسن
عمال) .
(وهـو الـذي خـلق الساموات واالرض يف ستة أيام وكان
عرشه عىل املاء ليبلوكم أيكم احسن عمال) .
االمـام عـلـي (عليه السالم )  :اال ان اللهّ تـعـالـى قد كشف
اخللق كشفة  ,ال انه جهل ما اخفوه من مـصـون اسـرارهـم
ومـكـنون ضامئرهم ولكن ليبلوهم اهيم احسن عمال ,
فيكون الثواب جزاء والعقاب بواء .
عـنـه (عليه السالم )  -يف قوله تعاىل ( :ان�ما اموالكم
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واوالدكم فتنة )  : -ومعنى ذلك انه
سبحانه يـخترب عباده باالموال واالوالد
ليتبني الساخط لرزقه والرايض بقسمه  ,وان
كان سبحانه اعلم هبم من انفسهم  ,ولكن لتظهر
االفعال التي هبا يستحق الثواب والعقاب .
عـنـه (عليه السالم )  :فـي تـقـلـب االحـوال عـلـم
جواهر الرجال  ,وااليام توضح لك الرسائر الكامنة
.
االمـام الـرضا (عليه السالم )  -يف قوله تعاىل :
(ليبلوكم ايكم احسن عمال)  : -انه عز وجل خلق
خـلـقـه لـيـبلوهم بتكليف طاعته وعبادته  ,ال عىل
سبيل االمتحان والتجربة النـه مل يزل عليام بكل يش
ء.
االمـام الـحسني (ع )  -يف املسري اىل كربالء :-ان
الناس عبيد الدنيا  ,والدين لعق عىل السنتهم  ,حيوطونه
ما درت معايشهم  ,فاذا حمصوا بالبالء قل الديانون .
االمام عيل (ع )  -يف ابتالء املالئكة بسجدة آدم -
 :ولو اراد اللهّ ان خيلق آدم من نور خيطف االبصار
ضياؤه  ...لفعل  ,ولو فعل لظلت له االعناق خاضعة ,
وخلفت البلوى فيه عىل املالئكة  ,ولـكـن اللهّ سـبـحـانه
يبتيل خلقه ببعض ما جيهلون اصله  ,متييزا باالختيار
هلم ونفيا لالستكبار عنهم .
عـنه (عليه السالم )  :كلام كانت البلوى واالختبار
اعظم كانت املثوبة واجلزاء اجزل اال ترون ان اللهّ
سـبـحانه اخترب االولني من لدن آدم صلوات اللهّ عليه
اىل االخرين من هذا العامل باحجار ال ترض وال تنفع ,
وال تبرص وال تسمع  ,فجعلها بيته احلرام الذي جعله
اللهّ للناس قياما  ...؟
ولـكـن اللهّ يـخـترب عباده بانواع الشدائد  ,ويتعبدهم
بانواع املجاهد  ,ويبتليهم برضوب املكاره ,اخراجا
للتكرب من قلوهبم  ,واسكانا للتذلل يف نفوسهم ,
وليجعل ذلك ابوابا فتحا اىل فضله  ,واسبابا ذلال
لعفوه .
عنه (ع )  :لتبلبلن بلبلة  ,ولتغربلن غربلة ,حتى يعود
اسفلكم اعالكم  ,واعالكم اسفلكم ,وليسبقن سباقون
كانوا قرصوا  ,وليقرصن سباقون كانوا سبقوا .
عـنـه (ع )  :ال تفرح بالغناء والرخاء  ,وال تغتم بالفقر
والبالء  ,فان الذهب جيرب بالنار ,واملؤمن جيرب
بالبالء  ( .ميزان احلكمة)

الحرب المستمرة
على مرجعية الشيعة

يت�صور البع�ض �أن مايح�صل من ح��رب منظمة على
عنوان املرجعية هو وليد االحداث املعا�صرة؛وهذا خط�أ
فادح لأن احلرب على هذا العنوان قدمية بقدم ن�شوء
وتبلور هذا العنوان ال�شريف وال �أريد بهذه العجالة
�أن اتطرق لتفا�صيل ذلك مبقدار �أن انقل ن�ص ًا لبع�ض
العلماء وهو ال�سيدحميي الدين الغريفي قده وهو من
طلبة ال�سيد حم�سن احلكيم وال�سيداخلوئي(قدهما)
يف نهاية كتابه ق��واع��داحل��دي��ث ج���٣ص٢٦٤حت��ت
عنوان(بادرة خطرية)حيث ذكرمان�صه:

علي فضيلة الشمري

وم��ن امل�ؤ�سف ج��د ًا �أن تظهر يف ال�سنني الأخ�يرة دعايات �ضد
املرجعية الدينية ملذهب �أه��ل البيت عليهم ال�سالم اختلفت
الدوافع �إىل بثها،كما اختلفت الأ�ساليب يف حياكتها.
وقام �أعداء الإ�سالم بالق�سط الأوفر من ذلك،حيث ر�أوا �أنّ مركز
القوى الإ�سالمية يف قيادته الدينية،حيث يقد�سها ال�شعب امل�سلم
ويخ�ضع لأوامرها من وراء التقدي�س،ولذلك بذلوا جهود ًا جبارة
يف �سبيل ا�ستالب ذلك التقدي�س من النفو�س،وف�صل ال�شباب
امل�سلم عن قيادته الدينية؛لأنه جيل الغد الذي يعتمد
عليه الإ�سالم.
ومن �أخطر �أ�ساليبهم يف هذا ال�سبيل رمي املرجعية بالتق�صري يف
�أداء وظائفها جتاه املجتمع امل�سلم واحلفاظ عليه،حيث مل ينجح
امل�س بكرامتها ب�أكرث من ذلك.و�ساروا بهذا اللون من النقد ب�إطار
التظاهر بالعطف على �أحكام الدين و�أبنائه،ولذا �أث��روا على
البع�ض فما�شاهم يف ذلك بح�سن من النية.
ول��ذا وج��ب علينا التنبيه والتحذير من تلك الأ�ساليب التي
ي��راد م��ن ورائ��ه��ا الق�ضاء على روح ال��دي��ن وروحانيته،والتي
ه�ضم بها جهود �أولئك الأع�لام الذين �أوقفوا �أنف�سهم خلدمة
الإن�سانية،و�أفنوا زهرة حياتهم يف �سبيل اهلل تعاىل.
فاملرجعية الدينية �ساهرة على م�صالح امل�سلمني،و�سائرة دوم ًا على
هدى النبي �صلى اهلل عليه واله و�أهل بيته عليهم ال�سالم يف هذا
ال�سبيل،و�أعمالها املاثلة �أمام كل عني خري �شاهد على ذلك،ولها
�أعمال وجهود �أخرى مل يطلع عليها �أولئك الذين اغفلوا،حيث
الي��راد بها �إال وجه اهلل،ال رئاء النا�س،غري �أنّ الرياح جتري
احيان ًا مبا الت�شتهي ال�سفن،ف�أي تق�صري لربانها،و�إمنا التق�صري يف
عهدة �أولئك املتخاذلني عن ن�صرها.
والحول والقوة �إال باهلل العلي العظيم.
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المناظرات المرفوضة
قال اهلل عز وجل يف كتابه الكرمي

اب �إِلاَّ ِبا َّل ِتي ِه َي �أَ ْح َ�س ُن
َولاَ تجُ َ ا ِد ُلوا �أَ ْه َل ا ْل ِك َت ِ
و روي �إن رجال طلب من احل�سني املناظرة يف الدين فقال  :يا هذا انا ب�صري بديني
مك�شوف على هداي فان كنت جاهال بدينك فاذهب واطلبه ما يل وللمماراة ؟ وان
ال�شيطان ليو�سو�س للرجل ويناجيه ويقول  :ناظر النا�س يف الدين كي ال يظنوا بك
العجز واجلهل ثم ان املراء ال يخلو من اربعة اوجه � :إما �أن تتمارى انت و�صاحبك
فيما تعلمان فقد تركتما بذلك الن�صيحة وطلبتما الف�ضيحة و�أ�ضعتما ذلك العلم ،او
جتهالنه ف�أظهرمتا جهال وتخا�صمتما جهال  ،او تعلمه انت فظلمت �صاحبك بطلبك
عرثته ،او يعلمه �صاحبك فرتكت حرمته ومل تنزله منزلته  ،وهذا كله حمال فمن
�أن�صف وقبل احلق وترك املماراة فقد اوثق اميانه واح�سن �صحبة دينه و�صان عقله ).
كثريا ما ن�شاهد اليوم �سواء يف الف�ضائيات او املواقع االلكرتونية اثارة �شبهات على
مذهب اهل البيت عليهم ال�سالم تدل على جهل من يثريها فيطالب البع�ض من العلماء
او املفكرين الرد عليهم .
وهنا نقول ان رواية احل�سني عليه ال�سالم هي اجلواب على املتقولني واملطالبني يقول
اهلل عز وجل " و�إذا ر�أيت الذين يخو�ضون يف �آياتنا ف�أعر�ض عنهم حتى يخو�ضوا يف
حديث غريه "
فاملناظرة العلمية والبعيدة عن ال�سفه وحب الغلبة والرجاء منها الو�صول اىل احلق
ال ي�صح ان تكون ملن ال يفقه بها �أية مداخلة ولكن هذه املناظرات العلنية اغلبها غري
خا�ضعة للموازين العلمية يف احلوار ،بل لرمبا من يت�صدى للرد عليهم يقع يف حماقتهم
في�سنح وي�سمح لهم لاليغال بتعنتهم وجهالتهم ولرمبا ينخدع من يتابعهم  ،اما اخل�صومة
اجلائزة مثال خما�صمة املظلوم الذي يطلب حقه وين�صر حجته بطريق ال�شرع من غري
ق�صد عناد و�إيذاء
قال ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه واله) " :من جادل يف خ�صومة بغري علم ،مل يزل يف
�سخط حتى ينزع " .وقال ال�صادق (عليه ال�سالم) " :ال متارين حليما وال �سفيه ًا ،فان
احلليم يغلبك وال�سفيه ي�ؤذيك " .وقال� " :إياك وامل�شادة ،فانها تورث املعرة وتظهر
العورة ".
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لنا عودة اخرى للزيارة
هل ن�سيم الهواء هنا من اجلنة؟ ام تلك البقعة جنة من اجلنان!
ن�سيم الهواء له رائحة خا�صة يف تلك البقعة الطاهرة ،ي��راودين �شعور مل
ي�أتني من قبل مثله...فقط يف هذا املكان املقد�س بان اهلل �سبحانه وتعاىل
خلق احلق وال�صدق يف تلك الأماكن عندما اكون يف ذلك املكان ك�أنها الدقائق
االوىل من حياتي وال�ساعات التي مل �أع�ش قبلها اي وقت �سوى ذلك الوقت
اجلميل الذي ال اريد ان ينق�ضي ..
بكم �أتقرب اىل اهلل ..
كل �شيء يف احلياة له ا�سا�س وجدار متني
نتكئ عليه ونلوذ به فبهم تعي�ش وت�ستمر احلياة وبهم نخطو خطواتنا االوىل
على ال�سراط امل�ستقيم ..
لي�س كل ان�سان يحظى بان يعد من الذين حتفر �أ�سما�ؤهم على �أبواب الأ�ضرحة
املطهرة....
يراودين هذا ال�شعور ب�أنني ال احتاج يف هذا العامل اي �شخ�ص منذ ان ر�أيت
ا�سمي حمفورا على بابك يا�سيدي وموالي ..وال اريد تلك الر�ؤيا ان تنتهي
وما ِتي فهنيئا ملن يلوذ بكرمك وعطفك فعطا�ؤك
ف�أنت م�لاذي يف حياتي مَ َ
م�ستمر فرائحة احلب التختفي من القلوب مهما غ�سلتها امطار الغياب فقلوبنا
مدينة ت�أ�س�ست بنبوة حممد �صلى عليه و�آل��ه و�سلم وبحب فاطمة و�أبيها
وبعدها وبنيها ،فكم من الأمنيات نعي�شها ف�صارت احالما تثري �شجون املحبني
فالقلب معها خفقات !!!للقياك وانتظارك ف�أنت انفا�سنا التي نعي�شها يف هذه
احلياة يا�صاحب الزمان ..وللدمع فيها دفقات ..وفيِ ال�صدر منها لهيب وزفرات
..
الت�ستطيع النف�س التعبري جتاهكم ولكن ي�شتعل يف الأعماق حبكم اهل البيت
فعندما ت�ضيق النف�س ون�شعر بالتعب واليا�س فان مالذنا هو بقعة طاهرة
تتزين بربيق املالئكة من كل جانب ..
وبها �صيحات و�أ�صوات املحبني ..ترى هل ن�ستعد بهذا احلب والتم�سك لإطالق
�صيحة واحدة موحدة عند ظهورك يا�سيدي ياحجة اهلل لبيك يا�صاحب
الزمان ..لبيك نحن فداء لك فخذ بث�أر جدك احل�سني و�أخيه ابي الف�ضل
العبا�س ارواحنا لهم الفداء ..وتثلج �صدورنا برفع الراية اخل�ضراء فوق قبب
تنري بارواح طاهرة انت�صرت على الباطل ب�سيل الدماء و�صرخات االطفال
والن�ساء ،ليتنا نبقى بثبات وننا�صرك يامهدي الأمة ...
كل تلك الأمنيات واالح�لام حتت قبة موالنا االم��ام احل�سني عليه ال�سالم
وكان ال�سماء ت�ستجيب لتلك الأمنيات ودع��وات املوالني فقد ا�سقت قلوبهم
مبياه عذبة باردة تذكرهم بيوم الطف واجلود والقربة اخلالية من املاء امام
عطا�شى كربالء وان ربي �أمطر عليكم رحمته ب�سيل من مياه اجلنان ونبقى
ن��ردد دوم��ا لنا ع��ودة اخ��رى لزيارتكم اهل بيت النبوة وم�لاذ القلوب التي
ارهقهتها الطيبة يف زمن املتاهات ....

53

كاتب وكتاب

كاتب وكتاب
السيد عبد العزيز الطباطبائي اليزدي

(1416 -1348هـ)
السيد جواد
السيد أبو جواد ،عبد العزيز ابن ّ
ّ
السيد إسامعيل الطباطبائي اليزدي ،وينتهي
ابن ّ
ّ
نسبه إىل إبراهيم امللقب طباطبا بن إسامعيل
الديباج بن إبراهيم الغمر بن احلسن املث ّنى ابن
اإلمام احلسن املجتبى(عليه السالم).
ولد يف الثالث والعرشين من مج��ادى ُ
األوىل
1348ﻫ بمدينة النجف األرشف.
السيد
السيد أبو القاسم اخلوئيّ ،
من أساتذته ّ
السيد عبد األعىل
عبد اهل��ادي ال��ش�يرازي،
ّ
السيد جليل الطباطبائي
املوسوي السبزواريّ ،
اليزدي ،الشيخ جمتبى اللنكراين ،الشيخ صدرا
السيد هاشم احلسيني الطهراين،
البادكويب،
ّ
السيد ع�لي ال��ف��اين اإلص��ف��ه��اين ،الشيخ عبد
ّ
احلسني الرشتي ،الشيخ ذبيح اهلل القوجاين.
من مؤ ّلفاته مستدرك الذريعة ،أض��واء عىل
ال��ذري��ع��ة ،احلسني(عليه ال��س�لام) والس ّنة،
املهدي(عليه السالم) يف الس ّنة النبوية ،نتائج
األسفار ،الغدير يف ال�تراث اإلسالمي ،عىل
ضفاف الغدير ،أنباء السامء برزية كربالء ،يف
احل� ،
رح��اب هنج البالغة ،مكتبة العلاّ مة ّل�يّ
معجم أع�لام الشيعة ،أه��ل البيت(عليهم
السالم) يف املكتبة العربية ،فهرس املخطوطات
العربية يف مكتبة أمري املؤمنني(عليه السالم)
العا ّمة يف النجف األرشف ،فهرس املخطوطات
الفارسية يف مكتبة أمري املؤمنني(عليه السالم)
العا ّمة يف النجف األرشف ،الفهرس الوصفي
للمنتخب من املخطوطات العربية يف مكتبات
تركيا ،فهرس املختارات من خمطوطات تركيا،
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تعليقات عىل طبقات أع�لام الشيعة ،حياة
الشيخ يوسف البحراين ،قيد األواب��د ،رسالة
طرق حديث من كنت مواله فهذا عيل مواله،
موقف الشيعة من هجامت اخلصوم.
ومن مؤ ّلفاته باللغة الفارسية :فهرس كتب
احلديث يف مكتبة اإلمام الرضا(عليه السالم) يف
مشهد ،فهرس الكتب الفقهية يف مكتبة اإلمام
الرضا(عليه السالم) يف مشهد.
من حتقيقاته ترمجة احلسن واحلسني(عليهام
السالم) من كتاب الطبقات الكبري البن سعد،
فرائد السمطني يف فضائل املرتىض والبتول
والسبطني(عليهم السالم) ،مقتل أمري املؤمنني
عيل بن أيب طالب(عليه السالم) البن أيب دنيا،

كاتب وكتاب

ترمجة أمري املؤمنني(عليه السالم) من تاريخ مدينة دمشق،
األربعون املنتقى من مناقب املرتىض(عليه السالم) ،طرق
حديث من كنت م��واله للذهبي ،مناقب أمري املؤمنني(عليه
السالم) ألمحد بن حنبل ،عقد الدرر يف أخبار املهدي املنتظر(عليه
السالم) ،فهرست الشيخ الطويس ،فهرست منتخب الدين.
ُتوفيّ (قدس رسه) يف السادس من شهر رمضان 1416ﻫ بمدينة
السيد موسى
قم املقدّ سة ،وصلىّ عىل جثامنه املرجع الديني
ّ
للسيدة فاطمة
ودفن يف الصحن الرشيف
الشبريي الزنجاينُ ،
ّ
املعصومة(عليها السالم).
بقلم :حممد أمني نجف
احلسني (عليه السالم) والسنة كتاب مجع ما كتبه ابن حنبل
والبالذري والطرباين عن سيد الشهداء عليه السالم
س رسه عن هذا الكتاب يف(
قال املحقق السيد الطباطبائي قد 
الغدير يف الرتاث اإلسالمي  ٢٣٧ـ : ) ٢٣٨
ومهمة مل تكن
« وهو جمموعة نصوص ّقيمة من مصادر قديمة
ّ
مطبوعة آنذاك  ،وهي من كتاب  :فضائل الصحابة ألمحد بن
حنبل  ،وأنساب األرشاف للبالذري  ،وترمجة احلسني ومسنده
عليه السالم من املعجم الكبري للطربانى ».
طبع يف قم سنة  ١٣٩٧ه .عدد صفحاته  152حجم وزيري
اما املواضيع التي تضمنها فهي ماخوذة من ثالثة مصادر للسنة
فهي :
ترمجة اإلمام احلسني (عليه السالم) من كتاب الفضائل
-1
حممد بن حنبل
أليب عبداهلل أمحد بن ّ
فضائل احلسن واحلسني (ريض اهلل عنهام)

ترمجة اإلمام احلسني بن عيل (عليهام السالم) من كتاب
-2
انساب االرشاف للبالذري
أمر احلسني بن عيل بن أيب طالب
خروج احلسني بن عيل
مقتل احلسني بن عيل
ترمجة احلسني عليه السالم من كتاب املعجم الكبري
-3
ذكر مولده وصفته وهيئته ريض اهلل عنه وكرم وجهه وعن أمه
وأبيه وجهه وعن أبيه ُ
وأمه
الغاية من الكتاب هي توثيق وتصديق وحتقيق وتدقيق االخبار
التي تتحدث عن سرية االمام احلسني عليه السالم وتاكيدا عىل
ماجرى يف واقعة الطف حتى تكون حجة ملن قد ينكر بعض
االحداث وان ما تتناقله كتب اتباع اهل البيت عليهم السالم
هي صحيحة ورصحية .
بعض املواضيع او املعلومات يكون للسيد الطباطبائي راي
وحتقيق فيها من باب التوضيح او التنبيه
يقول السيد حممد الطباطبائي يف متهيد كتابه الذي حققه ( ترمجة
االمام احلسني عليه السالم من كتاب بغية الطلب يف تاريخ حلب
لكامل الدين عمر بن امحد املشهور بابن العديم ) عن السيد عبد
العزيز الطباطبائي
«»ولكن القليل منهم ممّن نذر حياته للعمل يف خدمة أهل البيت
عليهم السالم  ،وكانت عنده حالة الذوبان يف اهلدف فامتزجا
يتجزأ وال يفارق أحدمها اآلخر.
وصارا كيانا واحدا ال ّ
ومن هؤالء الق ّلة املحقق الع ّ
المة السيد عبد العزيز الطباطبائي
رضوان اهلل عليه  ،الذي أوقف عمره الرشيف يف خدمة أهل
البيت عليهم السالم وإحياء تراثهم وضبط فضائلهم وتصحيحها
فكرس وقته للعمل الدؤوب للوصول اىل بغيته التي رسمها يف
ّ ،
خميلته منذ نعومة أظفاره وإىل أن وافاه األجل  ،والتي هي خدمة
أهل البيت النبوة صلوات اهلل وسالمه عليهم  ،هذه البغية وهذا
اهلدف الذي كان يعيشه طول عمره الرشيف مل يفارقه طرفة عني
 ،حتى أنه عاش الفكرة وح ّتى ّ
أن الفكرة عاشته.
فكان رضوان اهلل عليه يسري نحو هدفه بكل الطرائق واألساليب
من تأليف  ،وكتابة مقال  ،وتربية جيل للسري عىل هذا النهج ،
ليعرفهم الطريق  ،ومجع املعلومات عىل
واألخذ بأيدي املبتدئني ّ
بطاقات منظمة منتقاة من أهم املصادر وذلك ألعامله العلمية
وأع�مال املراجعني اىل مكتبته التي ما كادت ختلو من باحثني
وحمققني صباح مساء  ،واستنساخ الكتب واألبحاث املتع ّلقة
ثم حتقيقها أو
بأهل البيت عليهمالسالم يف ح ّله وترحاله  ،ومن ّ
وضعها باختيار املحققني لالستفادة منها»».
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نداء اخيه احمد مسرعا
ل ّبى َ

حميد كرمي م�صطفى الكلكاوي

�أو����������ص���������ى الإل���������������ه اىل ال�����ن�����ب�����ي ل����ط����امل����ا

وق�������ري���������������ش خ�����������اب م�������رام�������ه�������ا وت�����ه�����دم�����ا

���ه
ه����ج����م����وا ب�����ب�����اب ال������������دار واق�����ت�����ح�����م�����وا ب� ِ

زاح����������وا ال�����������رداء واذا ب�����ه ح����ام����ي احل���م���ى

�����ص����ع����ق����وا ب��������ر�ؤي��������ة ح������ي������در ل����ي���������س ال�����ر

�����س����ول ف���اغ�������ض���ب���وا غ�������ض���ب��� ًا �����ش����دي����د ًا م��رغ��م��ا

خ�������رج�������وا وق���������د خ������اب������ت ظ����ن����ون����ه����م ال����ت����ي

����ه م�������ن ح�����ي�����ث م���ا
ج��������������اءوا ب�����ه�����ا ل�����ق�����ت�����ال� ِ

ج�������������اءت ر�������س������ال������ة اح�������م�������د ي�����ع�����ن�����ي ب���ه���ا

�أ ِّد االم����������ان����������ة وات��������ن��������ي ال�����ف�����واط�����م�����ا

ل������ ّب������ى ن������������داء اخ������ي������ه اح������م������د م�������س���رع���ا

������ر��������ض ظ����امل����ا
ن������ح������و امل�������دي�������ن�������ة اذ ت�������ع� ّ

�أرداه �������ض������رب������ ًا ي������اف������ع������ ًا و�����ص����ح����اب����ه

������������دوا ال�����ه�����زمي�����ة خم�������رج������� ًا والأرق��������م��������ا
ع�
ّ

�أم����������������ا ال�������ن�������ب�������ي ب�������ن�������ى ي������ث������رب دول����������ة

ت����ع����ل����و وت�����ن�����م�����و ح�����ي�����ث ت������رق������ى الأجن������م������ا
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ما زالت كربالء ُتلبس االيمان لكل من وطئها !..؟
امتنى لو ت�س��تطيعون ان تروا ما نرى قرب قبلة ال�ضوء،
ح�ش��ود خرق��ت دف امل��وت ،وه��ي ترت��ل طقو���س النحر
فرج��ف التاريخ امامه��ا ،والزلزال ينه���ض يتحرك فوق
اجل��راح ،ف��وق الفاجع��ة ،ف��وق االمل يبكي عل��ى النحر
الق��ادم م��ن ب�لاط البغي ،حتمل��ه اك��ف النور و�ش��هداء
النه��ار ،والتدف��ق االله��ي ي�س��تقبلهم ح�ش��ودا على املوت
ارجله��م ما مت��ل ،وال�ض��راعة حتم��ل ال�ص��لوات ،والقلب
يكتب :هذي طريقي من املا�ضي اىل االجل امل�سمى...
يف الطرق��ات يتحدون ،يلتقون عن��د املمر االوحد لطف
كربالء بكل اللغات يرف�سون حتت اقدامهم كل الكنايات
التكفريي��ة ،با�س��تذكار عودة قافلة الع�ش��ق بعد ع�ش��رة
وثالثني م��ن اللحظات االخرية من ع��روج الدم الطاهر
اىل ال�س��ماء ،وب��د�أ اله��م الزينب��ي ال�س��جادي بح��زن
وجزع و�أمل وقرابني ،مل يف�س��رها �أحد ويتقبلها اخلالق
العظي��م ،ف�س��رها عنده وحده م��ن اول القتلى ،والأرواح
العا�ش��قة والتابعة والهائمة يف ا�ض��رحة ال�ض��وء ،تظل
معلق��ة م��ا ب�ين االمي��ان واليقني ،وبني �س���ؤال وح�س��اب،
وكربالء ترتل بدفء ا�ش��نانها املخ�ضبة حكايات ال�صرب

حيدرعا�شور

وحترق ال�شموع للزائرين وتلقي عليهم ق�صائد نهر الدم
ال��ذي ملئ �أوديتها كي يلب�س��وا الرجال ملب�س��ا ح�س��ينيا
�س��جاديا ،والن�ساء ترتدي ملب�سا زينبيا ،وما زالت تلب�س
االميان لكل من وطئها ،وحتدد طريقا لل�س��ماء خمت�صرا
حت��ى تعلن ظهور القمر لري�س��م العدل والق�س��ط وي�أخذ
بالث���أر ،وتتحق��ق كل نب���ؤات اللعن يف االدعي��ة املاثورة،
والتاريخي�ين يوثق��ون وي�ص��فّون االب��اء لأج��ل الق��ادم
املنتظ��ر الذي ال يدرك زمنا لظه��وره وال مكان ،م�ؤكدين
باليقني ان من يلم�سه يبقى حيا ويورث االمل...
ايه��ا القائم احلي� ،س��ينطق الدم يف كف��ك ،وتنطق ذرات
ال�تراب الت��ي م�ش��ت عليه��ا ارج��ل هج��رت كل م��ا متلك،
لتالق��ي جب��ل ال�ص�بر بفي�ض م��ن الدم��وع ،وتنطق اكف
احل�ش��د املقد�س التي احرقت حق��ول اجلرذان ،وطهروا
االر���ض و�أنقذوا البكائيني على �ش��هيد الطف ،وحفظوا
�ش��رف كل امللل ،و�ص��ار امل�ؤرخون والتاريخيون ي�س��مونهم
ا�س��طورة مه��دك وبنادقه��م طريق��ك ،الت��ي �س��تحفر يف
الزم��ان ال�ص��لد �ص��وتك ..وتبق��ى ال�س��ماء تعي��د وج��ه
القا�صدين اىل نحر ال�شهيد الذي فجر امة.
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ُ
معجزة الخلود
�����ش����ت���� ّم����وك ك������ي ي����ب����ن����وا ب���������ش����ت����م� َ
���ك دول����������ة ً
�����ش����ت����م����وك ك�������ي ي����ع����ل����و ب������ج������ور ٍ ق������د ُره������م
ُ
ي�������������ش������اء وي����ن����ت����ق����ي
�������ع م��������ن
ف�
������������اهلل ي��������رف� ُ
ُ
������م������م ال��������ذرى
�����������رء يف ِق
ف����������اذا ا�����س����ت����ق���� َّر امل�
ِ
ُ
َ
اهلل �أك��������م��������ل ف���������ض����ل����هُ
��������م ب�����������������أنَّ
واع���������ل� ْ
����م م�������ن ق�
�����������وم دن�������تْ
ف������������اذا �أت��������������اه ال�����������ش�����ت� ُ
ٍ
ِّ
�����������������ل �أخ�������ل���������������ص�������ت
ول������������������ه ب�������������ه يف ك�
ف�������راق�������ه
�����د يف الأي�����������������������ا ِم رغ������������م
ي������ح������ت� ُّ
ِ
������ك �إن��������������ك �آي� ٌ
������ك م���������ن ي�������ع�������رف� َ
ي�������ع�������رف� َ
����������ة
������ش�����ت�����م�����وك ح�����ت�����ى ��������ص�������ا َر رغ����������م �أن�����وف�����ه�����م
������ش�����ت�����م�����وك ك�������ي ي����ب����ق����ى ب���������ش����ت����م����ك ذ ُّم�����ه�����م
�����ش����ت����م����وك اذ �����ش����ت����م����وا ب�������ش���خ�������ص���ك ل��ل��ت��ق��ى
�����ش����ت����م����وك ح������ق������د ًا يف ال����ن����ف����و�����س وق��������د غ�لا
ال���������ش����ت����ائ����م �� ُ���س����ن� ً
���ة
�����ش����ت����م����وك ك������ي ت����ب����ق����ى
ُ
�����ش����ت����م����وك ك������ي ي����ح����ل����و ب���������ش����ت����م� َ
ده�����ره�����م
���ك
ُ
رق�������������ص������وا ب�����ه�����ن ال�����ل�����ي�����ل ح�����ت�����ى �أ�������س������ك������روا
ن������ث�����روا ال����������دراه����������م ف������وق������ه������نَّ وع�������رب�������دوا
م��������ل��������أوا ال������ن������ف������و�������س ت����������ل����������ذذ ًا ومت�����ت�����ع����� ًا
ه��������م ه������������������ؤالءِ ال�������������ش������امت������ونَ ف�����ه�����ل ل����ه����م؟
ره��������م ل��������ك��������انَ ل������ن������ا ر� ًؤى
ل��������و ك�����������ان غ����ي��� ُ
��م���ه���م
ل������ك� ّ
�����ن اه���������ل ال����ف���������س����ق �أ�������ص������ب� َ
�����ح ����ش���ت� ُ
ف�������رح�������وا ب��������أن�������ك ق�������د ث�������وي�������تَ اىل ال���ث���رى
�����ح الأغ�����������������ص��������انَ م�����ن�����ه ح���ي���ات���ه���ا
ه�������و مي������ن� ُ

ح�سني عطية ال�سلطاين

ُ
ال�����������س�����ي�����ف ي����ح����ك����م����ه����ا ب�����دن�����ي�����ا ال ب����دي����ن
َ
وزدت ت�����رف�����ع����� ًا رغ���������م ال�������س���ن�ي�ن
ف��������ه��������ووا،
مم������������ن ب���������������راه اىل ذراري امل����خ����ب����ت��ي�ن
ّ
ف�����اع�����ل�����م ب����������������أنَّ اهلل �أك�����������ر َم�����������هُ ال����ي����ق��ي�ن
رغ�����������م ال������� ُع�������ت�������ا ِة احل�����اق�����دي�����ن
ف�����ي�����ه ع�����ل�����ى
ِ
اخ� ُ
��ل��اق������ه������م ن�����ح�����و احل���������ض����ي���������ض امل�������س���ت���ه�ي�ن
ن�����ب������� ٌ����ض ت������وا�������ص� َ
������وب ال���������ص����احل��ي�ن
�����ل يف ق�������ل� ِ
�����ج حم�����ت�����دم����� ًا ب�����������ص�����د ِر ال�����ذاك�����ري�����ن
ك������ال������وه� ِ
احل����������������قُّ ��������س������� ّم�������اه�������ا ام������ي������ر امل��������ؤم�������ن���ي���ن
م�������دح������� ًا ت������ع� ّ
ر ال���������ص����ادق��ي�ن
�����ر يف �أث�������ي������ ِ
�����ط� َ
ط���������ول احل�������ي�������اة ع�����ل�����ى ل�������������س������انِ ال�����راك�����ع��ي��ن
ن ع�������زّ ت�������ك الأم�����ي����ن
ح���ي���ن ال�����ت�����ق�����ى يف ع�����ي���� ِ
ُ
ح�����ي�����ث ك�����ن�����تَ ويف ُح���ن�ي�ن
م������ذ ي��������وم ب��������در ٍ
ي����ف���������ض����ح خ�����زي�����ه�����ا ل���ل���ح���اك���م�ي�ن
�������ش������وه������اء
ُ
َ
ب���ي��ن ال�������غ�������واين وق��������د ط������رب������نَ اىل ال����رن��ي�ن
أن��������دري��������ن
أ��������س املُ����������������دا ِم ويف خ�����م�����ور ال
ْ
ك�������� َ
����������وخ وت��ي��ن
اذ مي�������زج�������ون ال�������ك��������أ�� َ������س يف خ�
ٍ
�ي��ن
ح������ت������ى رم���������وه���������ا حت���������ت �إذالل م�����ه� ْ
ق�����ي�����ا������س ال���������ش����امت��ي�ن
ح���ي���ن ال����ت����ف����ا�����ض����ل يف
ِ
����م ع�����ن�����د ال�������وازن���ي���ن
ت������رق������ى ب�����ف�����ع�����لِ ال�����������ش�����ت� ِ
خ������ي����� ً
را ت�����ن�����اث�����ر م��������ن �������ش������ف������ا ِه اجل����اه����ل��ي�ن
����������ي دف���ي��ن
ك����������اجل����������ذ ِر ب����ي����ن ري������ا�������ض������ه������ا ح� ٌّ
�ي��ن
ل�������������واله �أ��������ض�������ح�������تْ يف ِع������������������دا ِد امل�����ي�����ت� ْ
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رُ
و
ح
ي
ت
نا
ُ
م
ف
ي
ا
ل
شا
ر
ع
ِ حممد القليني

�أبي و�أُ ّمي َو ّقعا َور َ
القهما
َقة ط ِ
قالت يل �أُ ّمي :الط ُ
الق لي�س �س ِّي ًئا كما ُ
تظنُّ
وقال يل �أبي� :أ�صدقا�ؤك لديهم ب ٌ
َيت واحدٌ
و�سيكونُ لك بيتانِ يا حمظ ُ
وظ.
ظلَّت ُغرفتي يف ِ
بيت �أ ّمي كما هي
وج ّه َز يل �أبي ُغ ً
ديد.
رفة يف بَيت ِِه اجل ِ
ِ
دمي
مبن�شا ٍر ق ٍ
َق َّ�سما َ
ني.
ج�سدي �إىل نِ�ص َف ِ
تر ُ
كت نِ�صفي الأي َ
�سر ِعندَ ُ�أ ّمي
َح ُ
يث الع ُ
ُ�سرى
ني الي َ
و ِّ
الذرا ُع االي�سر
ُ�سرى.
والقدَ ُم الي َ
وذهَ ُ
بت ب َعينِي ال ُيم َنى
وذِراعي االمين
وقدَ مي ال ُيم َنى
م َع �أبي.
لكنَّ �أبي كان ي�ص َف ُعني
لو حدَّ ث ُت ُه عن ا�شتِياقي
�إىل نِ�صفِي ال َآخر.
و�أُ ّمي كا َنت تحَ ِب ُ�س نِ�صفِي
ِ
داخ َل ُغ ٍ
لقة
رفة ُمغ ٍ
كي ال يج َت ِم َع بال ِّن� ِ
صف الذي يمَ ِل ُك ُه �أبي.
عاب
�أ ّما ُمدَ ِّر ُ�س الأل ِ
َف َقد َر َف َ
�ض ِ
ان�ضمامي �إىل َف ِ
ريق ُكر ِة ال َقدَ ِم
ِبدَ ع َوى �أ َّنهم يَحتاجونَ �إىل ِ
ني
الع ٍب ب َقدَ َم ِ
يُرا ِو ُغ املُنافِ�س َ
ني ب َقدَ ٍم
خرى.
ويمُ َِّر ُر ال ُك َر َة بال َقدَ ِم الأُ َ
و َت َر َكتني َفتاتي
لأنَّ ِح�ضني ال ي ُكونُ دا ِف ًئا
ِ
بذرا ٍع ِ
دة.
واح ٍ
ظلَّت َعينِي ال ُيم َنى تب َت ِ�س ُم لأبي
َ
وعينِي الي َ
ُ�سرى تب َت ِ�س ُم لأُ ّمي
مل �أ�س َت ِط ْع �أن �أ َ
قول لهُما:
لديَّ بَيتانِ
ُ
وغر َفتانِ
َ
و�سريرانِ
لكِنَّ ُروحي تنا ُم يف ال�شار ِع.
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مثلما افتخرت (يزد) بعلمائها تفتخر بمكتبتها (الوزيري)
مملكة من المصادر الخطية والحجرية والمطبوعة
عندما يكون العمل لوجه اهلل خالصا فانه ينمو ويعطي ثامره للمستفيدين منه
تعد مكتبة الوزيري نموذجا هلذا العمل اخلريي والعلمي والتي اصبحت
رصحا ثقافيا غزيرا بشتى العلوم  ،يعود الفضل اىل تاسيسها بعد اهلل عز
وجل  ،للحاج السيد عيل حممد بن مهدي من احفاد املريزا السيد مرتىض
وزير من سادات العرييض الوزيري املوسوي (  ، )1397 – 1308ويعترب
أحد علامء يزد ومن أشهر عشّ اق الكتب فيها وقد جهد نفسه للتحصيل
العلمي والوعظ واالرشاد واخلطابة وقد مارس دوره هذا يف بعض املدن
االيرانية منها اصفهان  ،طهران ،زاهدان  ،قم ومشهد  ،كام وزار العتبات
يف العراق وحصل عىل اجازة من السيد ايب احلسن االصفهاين والشيخ عبد
الكريم احلائري والسيد حممد تقي اخلونساري والسيد حممود الشاهرودي
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والسيد حمسن احلكيم والسيد اخلوئي وغريهم .
قىض عمره يف خدمة العلم وبناء املدارس الدينية  ،واما هذه املكتبة فقد بدأ السيد
عيل الوزيري منذ عام 1954م1333 /هـ بتأسيس مكتبة عامرة تزخر بآالف الكتب
املطبوعة واملخطوطة عىل ارض مساحتها  900مرت مربع ،وساهم بدعم مايل الوجيه
خصص للمكتبة زاوية يف شامل غرب مسجد اجلامع
حممد هرايت  ،ويف العام ّ 1955
الكبري يف يزد ،عند املقربة اخلاصة بأرسة الوزيري وأئمة املسجد املذكور ،وبقيت
املقر اجلديد الذي بني بدعم
هناك حتى العام  ،1956حيث انتقلت فيام بعد إىل ّ
سخي من أهايل يزد اخليرّ ين.
يف سنة  1389اوقفت إىل مكتبة العتبة الرضوية يف مشهد خراسان ،وعندما اوقفها
كانت تضم  3300خمطوطة و  17967مطبوعا
التقينا االستاذ حممد رضا انتظاري مدير املكتبة ليحدثنا عن تاريخ وحارض املكتبة
وكان اول سؤالنا عن عدد املخطوطات والكتب اليوم فاجاب :
تضم  250000كتاب مطبوع و  5000خمطوطة و  6300كتاب حجري
واملساحة احلالية 6000مرت مربع
وهل هنالك ما يميز املكتبة بمخطوطاهتا ؟
اجاب نعم مثال توجد اقدم خمطوطة وهي نزهة االنفس للشيخ حممد
بن عيل العراقي سنة  590هـ وهي الوحيدة يف العامل ,ويوجد قرآن بخط
جالل اجلعفري سنة 712هـ
ماهي اهم اقسام املكتبة ؟
حاهلا حال املكتبات الكبرية فالقاعات اخلاصة باملطالعة للذكور واالناث
وخزائن الكتب وتكون خزينة املخطوطات حمكمة ووفق نظام خاص هبا
اضافة اىل العناية هبا من التاثريات اجلوية  ،ومن الطبيعي ان تكون هنالك
ورشة للعناية باملخطوطات التي تتعرض للتلف
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رواق الجامع قبل وبعد تعمير

وجمهزة باحدث االجهزة وامل��واد التي تساعد عىل احلفاظ عىل
املخطوطة وبامهر االيادي املتخصصة لذلك  .اضافة اىل الصور
القديمة الفوتوغرافية والرسومات وحتى القصائد املشهورة مثال
لوحة الشاعر حافظ الشريازي وعددها  14لوحة فنية والشاعر
السعدي وعدد لوحاته  13لوحة
وهنالك متحف فيه من االثار والتحفيات التي تدل عىل عمق
املعرفة والفن والصناعات املعدنية واخلزفية والنقوش التي تشتهر
هبا بالد فارس
اضافة اىل قاعة البحوث والتحقيق الذي تعقد فيها الكثري من
اجللسات النقاشية .
وبالنسبة للمطالعة فان هنالك  27000الف مشرتك أي مطالع
مسجل يف املوقع االلكرتوين
هل هنالك فهرسة للمواضيع ؟
نعم عمل حممد الشريواين عىل فهرسة خمطوطات هذه املكتبة يف
كتابه «فهرست نسخه هاي كتابخانه وزيري يزد» وصدر باللغة
الفارسية يف مخسة جملدات يف الفرتة من العام 1969 – 61م ،ثم
قام حممد سعيد الطرحيي يف العام 1988م بإعداد «فهرس مكتبة
الوزيري بيزد» ضمن سلسلة املخطوطات العربية يف إيران.
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لفت انتباهي كتاب عنوانه جممع اجلواهر
وفيه خمطوطات مع صور للعلامء ما فحوى
هذا الكتاب ؟
هذا باحلقيقة ليس كتابا بل اشبه بسجل
الترشيفات ولكننا عملنا عىل مجعه هبذا
الشكل ووضع صورة الشخص الزائر عىل
صفحته التي كتبها اثناء زيارته للمكتبة
وهو اكثر من جملد
ومن من الشخصيات التي زارت املكتبة؟
ش��خ��ص��ي��ات م���ن خم��ت��ل��ف ال��ق��وم��ي��ات
وبمختلف العلوم وق��د اث��ن��وا واطنبوا
ع�لى املكتبة وس�ترى يف املجلد كلامت
لشخصيات من تايالند واليابان وغريها
بل وحتى املراجع العظام رشفونا بالزيارة
هل��ذه املكتبة وه���ذه بعض الصفحات
اخلاصة هبم .
من هذه الشخصيات الفاضل اللنكراين

السيد حمسن احلكيم  ،حممد رضا حكيمي،
السيد اخلميني ،مهدوي كني العالمة حممد
تقي اجلعفري وغريهم
تسلسل هذه املكتبة بالنسبة للمكتبات يف
ايران ما هو؟
من حيث املساحة وع��دد املخطوطات
والكتب تعترب اخلامسة  ،والزلنا نعمل
ل��ل��ح��ص��ول ع�لى خم��ط��وط��ات ن����ادرة يف
االس��واق اضافة اىل اننا خصصنا مبالغ
لرشاء اجلديد من الكتب وكان اخر مرة يف
معرض طهران الدويل قمنا برشاء ما صدر
من جديد .
من املؤكد لديكم كتب بلغات اجنبية ؟
نعم يوجد ولكن االغلب ف��اريس واما
بقية الكتب فاهنا تعترب مساعدة للبحوث
االخرى .
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مشاركات

درس من ْع ُ
اء
اشو ْر ُ
بقلم نزار حيدر
لتحقيق التَّغيري املرجو على م�ستو َيني؛ الفردي واملُجتمعي ،ف�إِذا
�إِنَّ الإِ�صالح واخلروج وال َّثورة والإِنتفا�ضة
ِ
ال�صعيد الأَ َّول ،بل �إِنَّ حتقيقهُ على املُ�ستوى
ُكنت عاجز ًا عن
ِ
حتقيقه على املُ�ستوى ال َّثاين فهذا ال ُيلغيه على َّ
َ
الأَ َّول هو َّ
ولذلك ور َد يف القر�آن
لتحقيقه على املُ�ستوى ال َّثاين،
الطريق واملُقدِّ مة ال�ضرور َّية والواجبة
ِ
اللهَّ َ
الكرمي (�إِنَّ لاَ ُي َغيرِّ ُ َما ِب َق ْو ٍم َحتَّى ُي َغيرِّ ُ وا َما ِب�أَنفُ ِ�سه ِْم) وقولهُ تعاىل ( َيا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ �آ َمنُوا َع َل ْي ُك ْم �أَن ُف َ�س ُك ْم ۖ
جازم
حازم ٌ
اه َتدَ ْي ُت ْم �إِلىَ اللهَّ ِ َم ْر ِج ُع ُك ْم َجمِي ًعا َف ُي َن ِّب ُئ ُكم بمِ َ ا ُكن ُت ْم َت ْع َم ُلونَ ) وفيِ الآية ر ٌّد ٌ
لاَ َي ُ�ض ُّر ُكم َّمن َ�ض َّل �إِ َذا ْ
على من َّ
علي)].
يتعذر بف�سا ِد املُجتمع ل ُيف�سدَ و�شعار ُه (وهل ب ِق َيت َّ
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مشاركات

إِ َّن ُمعادلة تغيري َّال��ذات َأ َّو ً
ال هي
وواقعية فض ً
ال
ومنطقية
عقلية
َّ
َّ
معادلة َّ
ودينية ،يشهدُ هلا
خالقية
عن كونهِ ا َأ
َّ
َّ
َّ
التارخيية التي
عمليات ال َّتغيري
كل
َّ
َّ
يمكنه
مرت بالبرش َّية ،فالفاسدُ ال
ُ
َّ
صلح ويكافح فساد ا ُملجتمع
َأن ُي َ
َ
يمكنه َأن
السلطة ،وا ُملرتيش ال
ُ
أو ُّ
بالرشوة،
َ
يمنع ا ُملجتمع عن ال َّتعامل َّ
ٍ
َّ
قطعه
بوعد
والكذاب الذي ال يلتزم
ُ
ٍ
يمكنه َأبد ًا َأن
بعهد عهد ُه ال
وال يفي
ُ
ِ
الناس برض ِر َ
واحلنث
الكذب
يقنع
َ
َّ
باليم ِ
ني وا ِ
العهود
إلن��ق�لاب ع�لى
ُ
واجلبان الذي ُ
ُ
خياف املوت
واملواثيق،
قناع ا ُملجتمع برضورة
ال يقدر عىل إِ ِ
ُ
ال َّتضحية من َأجل ا ِ
والبخيل
إلصالح
َ
َ
ُ
مهية
كذلك
يفشل يف إِ ِ
قناع ا ُملجتمع بأ َّ
ووج��وب ا ِ
إلنفاق والبذل من َأجل
ُ
ال َّتغيري وا ِ
إلصالح وهكذا.
إِذن؛ تغيري ال� َّ�ذات َأ َّو ً
ال ،والذي
إلصالح َّ
مصداقه ا ِ
الذايت كام ور َد يف
ُ
القرآنية ال َّتالية؛
اآليات
َّ
ون فيِ الخْ َ يرْ َ ِ
{و ُي َسا ِر ُع َ
ات َو ُأو َٰلئِ َك
َ
الصالحِ ِنيَ } { َلئِ ْن آ َتا َنا ِم ْن َف ْض ِل ِه
ِم َن َّ
الصالحِ ِنيَ }
َلن ََّصدَّ َق َّن َو َلن َُكو َن َّن ِم َن َّ
�ك فيِ ِع � َب� ِ
{و َأ ْد ِخ ْلنِي بِ� َ�رحمْ َ ��تِ� َ
�اد َك
َ
{ست َِجدُ يِن إِ ْن َش��ا َء اللهَّ ُ
َّ
الصالحِ ِنيَ } َ
الصالحِ ِنيَ } {إِلاَّ ا َّل ِ��ذ َي��ن َتا ُبوا
ِم� َ
�ن َّ
َو َأ ْص َل ُحوا َو َب َّينُوا}.
إِذا حت َّقق إِصالح َّ
الذات وتغيريها
يعق ُبها بعد َذلِ َك إِصالح ا ُملجتمع ،كام
القرآنية الكريمة؛
يف اآليات
َّ
{و َما َك َ
ان َر ُّب َك لِ ُي ْه ِل َك ا ْل ُق َر ٰى بِ ُظ ْل ٍم
َ

َو َأ ْه ُل َها ُم ْص ِل ُح َ
{واللهَّ ُ َي ْع َل ُم المْ ُ ْف ِسدَ
ون} َ
ِم َن المْ ُ ْص ِل ِح
َأ ْن َتبرَ ُّ وا َو َت َّت ُقوا َو ُت ْص ِل ُحوا َبينْ َ ال َّن ِ
اس}
است ََط ْع ُت ۚ
{إِ ْن ُأ ِريدُ إِلاَّ الإْ ِ ْصلاَ َح َما ْ
َو َما َت ْو ِف ِ
يقي إِلاَّ بِاللهَّ ِ ۚ َع َل ْي ِه َت َو َّك ْل ُت
يب}.
َوإِ َل ْي ِه ُأنِ ُ
ولقد ح َّققت عاشوراء َذلِ� َ
�ك عىل
املستو َيني الفردي وا ُملجتمعي؛
َ
ُ
رجال
متيز
عىل َّ
الصعيد الفردي َّ
السامء ِ
ِّ
وصفات
كربالء
بكل ِقيم َّ
ومناقبيات ا ُملصلح ،وعىل
الرسالة
ِّ
َّ
َ
مخُ ِ
تلف األصعدة وعىل رأسها ا ِ
إليامن
بصحة اهلدف
ا ُملطلق
بالقضية واليقني َّ
َّ
ِ
وال ِّثقة بال َّنتيجة ،با ِ
ضافة إِىل العدل
إل
َّ
والشجاعة وال َّتعاون عىل
والصدق
ِّ
َ
إليثار وا ِ
اخلري وال َّتقوى وا ِ
إلستعداد
وغري َذلِ َك من َ
خالقيات التي ُّ
تدل
األ
َّ
َ
بشكلٍ
واضح عىل َأ َّن َأصحاهبا غيرَّ وا
ٍ
ذوا ُهتم بام ِّ
يمك ُنهم من دعوة ا ُملجتمع
لل َّتغيري وا ِ
إلصالح!.
مل يستطع َأح���دٌ َأب���د ًا يف طعن ِهم
ٍ
ٍ
بخصلة َأو تعي ِ
صفة ،كام مل
ريهم يف
يكو ُنوا يف مغم ٍز َأبد ًا!.
فكان ُ
َ
السبط (ع) جدير ًا هبا
احلسنيُ ِّ
عندما َق َ
وقوله
حق َمن َغي}
{و َأنا َأ ُّ
ُ
ال َ
نفس ُكم َ
وأهيل َم َع َأ ِ
{ َنفيس َم َع َأ ِ
هل ُ
يكم
سو ٌة}.
و َل ُكم فيِ َّ ُأ َ
هزت
الصعيد ا ُملجتمعي فلقد َّ
عىل َّ
ٍ
آنئذ
ع��اش��وراء ا ُملجتمع [ا ُملسلم]
هته إِىل ِعظم اجلريمة التي ارتكبها
فنب ُ
َّ
َ
وا ِ
والعقدي
إلن��ح��راف األخ�لاق��ي َ
الذي ُأصيب ِ
به عندما َ
ترك ُ
احلسني
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السبط (ع) وحد ُه مل ينرص ُه َأو ِّ
يمك ُنه
ِّ
مهم ِ
الربانية وا ِ
نسانية!
ته
من إِنجاز َّ
إل َّ
َّ
اغية َ
بالط ِ
وقبِل َّ
األرعن يزيد خليف ًة
له!.
َأ َّم��ا الذين مل يبذ ُلوا ُجهد ًا لتغيري
َّ
ثم يحُ او ُلون تغيري العالمَ فهؤُ الء
الذات َّ
وا ُ
مهون!.
إِنهَّ م إِ َّما َأن يكو ُنوا َج َهل ًة َأو َأنهَّ م
جمانِني!.
َ
يصفهم
ري ا ُملؤمننيَ (ع)
ُ
وصدق َأم ُ
ال َأ ْم َو َ
{ َف َ
تموها لِ َّل ِذي َر َز َق َها،
ال َب َذ ُْل َ
َو َ َ
س َخ َ
اط ْر ُت ْم بهِ َ ا لِ َّل ِذي َخ َل َق َها،
ال أن ُْف َ
ون بِاهللِ َعلىَ ِع َب ِ
اد ِهَ ،و َ
ال ُت ْك ِر ُم َ
َت ْك ُر ُم َ
ون
َ
اهلل فيِ ِع َ��ب� ِ
اع َتبرِ ُ وا بِن ُُزولِ ُك ْم
�اد ِه! َف ْ
ان َق ْب َل ُك ْمَ ،وان ِْق َط ِ
َمنَا ِز َل َم ْن َك َ
اع ُك ْم
َع ْن َأ ْصلِ إِ ْخ َوانِ ُك ْم!}.
وقوله (ع) { َم ْن َن َص َب َن ْف َس ُه لِل َّن ِ
اس
ُ
َ
َ
يم َن ْف ِس ِه َق ْب َل
إِ َمام ًا َف َع َل ْي ِه أ ْن َي ْبدَ أ بِت َْع ِل ِ
ريتِ ِه َق ْب َل
َت ْع ِل ِ
يم َغيرْ ِ ِهَ ،و ْل َي ُك ْن َت ْأ ِدي ُب ُه بِ ِس َ
َت ْأ ِديبِ ِه بِ ِل َسانِ ِهَ ،و ُم َع ِّل ُم َن ْف ِس ِه َو ُمؤَ ِّدبهُ َ ا
َأ َح� ُّ�ق بِ��ا ْ ِ
ال ْج� َ
�ن ُم َع ِّل ِم ال َّن ِ
اس
لا ِل ِم� ْ
َو ُمؤَ ِّدبهِ ِ ْم}.
ُ
يكون مستعدّ ًا ِ
صالح
إل
فالذي ال
ِ
ِ
صلة س ِّي ٍ
ِخ ٍ
خصاله َ
كيف ُي ِريدُ
ئة من
صلح غ�ير ُه؟! َ
ي�تردد
وأ َّن َم��ن
َّ
َأن ُي َ
نفسه َ
بالس ِ
األ َّم� ِ
ِ
وء
التمرد عىل
يف
�ارة ُّ
ُّ
َ
ك��ي� َ
�ن
�ف
ُ
يمكنه أن ي��دع��و اآلخ��ري� َ
للتمر ِد عليها؟!.
ُّ
َ
َ
بالس ِ
كثر وقع ًا
وأ َّن ال َّت َ
لوك أ ُ
عليم ُّ
وإِس��ت��ق��رار ًا يف ال َّن ِ
عليم
فس من ال َّت ِ
بال ِّل ِ
سان!.

عبقري الدعاء
a
اإلمام زين العابدين
حسين علي الشامي

القلم وامل��ي��زان ،الرمحة واالن��س��ان ،اهلداية
واآلدم��ي��ة حكايا خطت بقلم الصرب عىل
الواح الطني الساموية املنحوتة بلبن العصمة
الطاهرة ،ج��اءت ن��ور ًا يبث يف ب��دن االمة
الضائع يف رساديب قتل احلياة ،والالشعور
الذي اردى بسامت االنسان شهيدة عىل رمل
الباطل واملجون ال��ذي قضته حكومة بني
امية القاسية فرضبت اسوار املنع عىل عقول
املتنورين واإلسترشاقيني برشوق احلقيقة التي
باتت يف وقت عابد اهل البيت االمام السجاد
اسرية ممنوعة من البوح باي خطاب ..
ِ
أغلفة الكتب
اخلطاب والبيان كانا حبييس
حتيطهم وري��ق��ات التعاسة من كل جانب
فالوقت الذي يعيشانه وقت اختلط فيه كل
يشء اذ ال يشء يمكنه ان يكون واضح ًا
من بني االخريات اال احلقيقة الوحيدة التي
صمدت لتولد عبقرية ختاطب عقول االمة
وتكرس قيود اخلنوع ببيان القران وخطابه
ودعاء االنسان وسكونه بني يدي خالقه ..
كان اجللوس حتت الشمس يقويه رغم ضعفه
والنخلة تشهد عىل االلف ركعة والبقية عىل
الصالة التي مل يفارقها ،وايوان املاء وقصعة
الطعام كانت تشهد عىل شفاه اعتذرت عنهام
كرامة للحسني الذي غدا يف كربالء طرحيا
قتيال سليبا مغدورا من طغمة كانت تعرف
احلق واحلقيقة لكن هواها زيف االمر ليخرج
بعذر تقبله نفوسهم وترفضه السامء كلي ًا ..
ك��ان فيه ك��ل يشء ي��دل ع�لى باطل ه��ؤالء
الذين ارسوا احلق ووضعوه خلف قضبان
غليظة يراقب غصن احلق خيرض ليخلصه من
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بطالهنم وعدوانيتهم ويرفع الغشاوات
عن العيون ويفتح اسامع الناس عىل الواقع
الذي اختفى فيه الصالح ومل يبق منه اال
ال�سراب الذي يكذب بكل يشء وحيتال
عىل العقول .
زي��ن العابدين ع�لي ب��ن احل��س�ين (عليه
السالم) كان ميزان احلقيقة وسيف احلق
ولسان القران ومنطق اخلري وثقل السامء
وق���وة االرض ال���ذي رف��ض ان يكون
الواقع اسود حمطام واحلقوق تضيع من غري
مطالب او حماكم ،ومواجه يصنع للناس
السبيل ،ويفتح القلوب بسيل الكالم
العذب ويوجه احلروف مع اجتاه الرياح
نحو االرواح فيعطي كل ذي حق حقه
ويطالب بالتغيري بطريقة جديدة وبمواجهة
قوية وكبرية دون السيف او املواجهات
العسكرية ليصنع القاعدة االسالمية
واالن��س��ان��ي��ة م��ن ج��دي��د بطريقة علمية
تثقيفية مستخلصة هنجها من دم الثورة يف
كربالء وحلم النبي يف قريش وحكمة عيل
ونبوغ احلسن الفكري بتدارك االزمات
وقيادهتا باجتاه صالح الناس لتنتج كل
تلك املكونات عبقرية الدعاء الذي واجه
االمام السجاد به الطواغيت َ
فخنق عليهم
الوثاق وزلزل مقاعدهم واسقط تيجان
حكمهم لينتهي هبم املطاف اىل السقوط
من اعني الناس وكشف وقائع افعاهلم
بطرائق جديدة ليس بمقدور تفكريهم
املحدود ان يسيطروا عىل هذا املد االنساين
الكبري امل��وج��ه اىل العاملني امج��ع يكرس
االغصان اليابسة امليتة التي جاء هبا فكرهم
املتحجر ووضعها ع�لى شجرة املعرفة
املطلقة ليوقفوا عقول البرش عن تطوير
املعتقد واستخالص املفاهيم االنسانية،
ليعمل السجاد (عليه السالم) بطريقتني
منفصلتني لتوفري فرصة العلم والتعلم
والتواصل مع املحبني واملريدين بطريقة

ك��ان هو االول باستثامرها واستيعاب
مفاهيمها بعد االحاطة الكاملة بمتطلبات
االم��ة بالزمان ال��ذي يعيش فيه فكان له
يف احلقوق مؤلف قدّ م فيه الفرصة لألمة
من خالل تنمية الوعي الذايت والنهوض
باملفاهيم العامة لربط االك�بر باألصغر
من خالل العالقات االنسانية احلميدة
االجيابية من خالل توفري فرصة املكاشفة
والتعامل ال��واض��ح بني اط��راف احل��وار
والعمل والتعامل لتكون صحيفة احلقوق
مدرسة اهلام وعبقا فكريا مل يسبق االمام
زين العابدين (عليه السالم) أحد ان جاء
بمثله او قدّ م مثاليتها بفكرها السامي ..
استمر عمل االمام عيل بن احلسني (عليه
ال��س�لام) ع�لى منهج التطوير الفكري
العبقري ملسألة الدعاء واستغالهلا بطريقة
ناضجة وجديدة يطلق منها احياء الفصل
بمسائل االم��ة و تأكيدات ارك��ان الدين
والعقيدة ..
ك�ما ان��ه جعل ه��ذا ال��دع��اء طريق ًا قوي ًام
لرضب حاكمية الطغاة وإيقافهم عند احلد
االول اذ مل يستطيعوا ان حيموا افكارهم
بعد الرسائل الواضحة التي ارسلها االمام
خماطب ًا فيها عقل االم��ة ومستنهض ًا ّلبها
لوقف اجرام طواغيت االمة من االمويني
والتابعني هلم .
وذ بِ َك ِم ْن َه َي َج ِ
[ال َّل ُه َّم إِينِّ َأ ُع ُ
ان الحْ ِ ْر ِ
ص،
بَ ،و َغ َل َب ِة الحْ َ َس ِدَ ،و َض ْع ِ
َو َس ْو َر ِة ا ْل َغ َض ِ
ف
اس ِة الخْ ُ ُل ِقَ ،و
الصَّبرْ َِ ،و ِق َّل ِة ا ْل َقن َ
َاع ِةَ ،و َش َك َ
اح َّ
الش ْه َوة]
إِلحْ َ ِ
بصورة مثالية وطريقة انسانية ذات حس
واع��ي ومنطق منفرد استطاع ان يعمل
االم��ام السجاد من خ�لال ه��ذا الدعاء
تنضيج مفاهيم االيثار االنساين وتنشئة
منطقية التعامل وتوجيه االف��ك��ار نحو
العطاء والتقدم ورضب اخالقيات االنانية
ركن احلائط وع��دم خلق شخصية ذات
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تفكري حم��دود تتكئ عىل الغرائز وترتك
مصدر ديمومة االنسان العقل فبالعقل
يمكن مواجهة الباطل وتفنيد اعذاره وهذه
ثمرة من ثمراة عبقرية الدعاء التي وجهها
االمام صوب تطوير فكر االمة وارشادها
املفاهيم العقدية والدينية بطريقة جديدة.
كام انه وجه بلقطة من دعاء له يف الشدائد
العقلية االن��س��ان��ي��ة ن��ح��و استخالص
الطاقات والسيطرة عىل الذات والتوجه
نحو احلقيقة املطلقة باقدام ورغبة دون
التطلع ملشتهيات النفس او التنازل عند
الضغوطات فالوعي االن��س��اين يرغب
بتفجري القدرات التي َم َّن اهلل عىل البرشي
بان وهبها له ليكون اخلليفة والقائم باالمر
عىل االرض حيث ان هذا اخليار مل يايت
عبط ًا ان�ما ج��اء وف��ق اخلصيصات التي
خص اهلل بني ادم فيها دون غريهم حيث
قالَ :أل َّل ُه َّم إ َّن َك َك َّل ْفتَنِي ِم ْن َن ْفسيِ َما َأن َْت
َأ ْم َل ُك بِ ِه ِمنِّيَ ،و ُقدْ َر ُت َك َع َل ْي ِه َو َعليَ َّ َأ ْغ َل ُب
ِم ْن ُقدْ َرتيِ َ ،ف َأ ْع ِطنِي ِم ْن َن ْفسيِ َما ُي ْر ِض ْي َك
اها ِم ْن َن ْفسيِ فيِ
َعنِّيَ ،و ُخ ْذ لِ َن ْف ِس َك ِر َض َ
َع ِاف َية.
السجاد(عليه السالم) بالتنوع الفكري
خاطب االم��ة وساعدها ع�لى مواصلة
العمل التقدمي صوب وجهة اخلالص
من الباطل لتكون كلامت احلقوق والدعاء
عبقرية ٍ
ٍ
وخطاب استغلها االمام بوقت
بيان
مهم واستطاع من خالهلام احلفاظ عىل
الواقعية االسالمية ومنع تفشيِ السلبيات
اخلرافية التي اراد طواغيت ذلك الزمان
االطاحة بحكم القران والسنة من خالل
تزييف الواقع عىل االمة وحرفها عن جادة
ٍ
وجهة مضلة تنتهي عندها كل
الطريق نحو
مبادئ واركان االسالم وعقيدته .

العملة النقدية المعدنية
باالمس رؤيتها خير وبركة واليوم باختفائها اختفى

احلديث عن العملة النقدية املعدنية
ح��دي��ث ذو �شجون ودائ��م��ا عند كتابة
البحث عنها الب��د لنا م��ن التطرق اىل
تاريخها  ،والننا نكتب مقاال ولي�س بحثا
لذا �سن�شري باخت�صار اىل تاريخها .
�أقدم العمالت املعروفة يف تاريخ الب�شرية
هي عملة الدرهم اليوناين املعدين الذي
يعود �صكه لعام  700قبل امليالد.

ويف العراق ايام الدولة العثامنية كانت العملة الرتكية هي املتداولة
بوالياته الثالث ( اللرية ذهب ،نص لرية ،ربع لرية ،جميدي،
جهادي ،ارشيف ،قران ،قمري ،قرش ،متليك ،نقشيل ،اجلرك،
بارة ،بقجة)
اما املجيدي واللرية الذهبية تعترب من اشهر العمالت العراقية
القديمة ،يف عام  1917احتلت بريطانيا العراق ففرضت العملة
اهلندية يف العراق املتمثلة باالنة والروبية املعدنية واجزائهام
ومضاعفاهتام والصادرة عام  1914والتي حتمل عىل وجهها
صورة امللك (االمرباطور) الربيطاين جورج اخلامس..واما الفلس
فاخذ قوته يف االقتصاد العراقي وهذه انواعها ( فلس ،فلسني4 ،
فلوس 10 ،فلوس،عرشين فلسا ،درهم  50فلسا ،مائة فلس)

68

ثم اصدر البنك املركزي العراقي عمالت
معدنية جديدة من فئات ( )25و()50
و( )100فلس بتصميم جديد ثم اصدر
 250فلسا أي ربع دينار ونصف دينار
ودينار كلها معدنية  ،يف عام  2004قررت
احلكومة العراقية اصدار عملة نقدية بفئة
()25دي��ن��ارا و ( )50دي��ن��ارا و ()100
دي��ن��ار واستبرشنا خ�يرا ول��ك��ن بحكم
الوضع االمني املتدهور يف العراق اختفت
الشاحنات التي حتمل هذه العملة ،واىل
اليوم املصري جمهول كانت فئة (الفلس)
الواحد متداولة يف االس��واق العراقية اىل
عقد الستينيات وك��ان الدينار الواحد
يعادل ( )1000فلس ويستطيع املرء الذي
يكون بحوزته هذا املبلغ الرنان ان يلبي
احتياجات بيته باقل من ربع هذا الدينار،
كام ان العراقيني الذين عارصوا تلك احلقبة
من الزمن يتذكرون جيدا ان كل اربعة
فلوس يطلق عليها (عانة) فاذا اراد املرء
رشاء حاجة يبلغ ثمنها اربع فلسان ويسأل
عن ثمنها جييبه البائع (بعانة واح��دة)
والتاريخ اجلميل عن هذه العمالت النقدية
املعدنية يذكرنا بذكريات ذات نكهة خاصة
تدل عىل اخلري والربكة يف حينها احلديث
عن العملة النقدية املعدنية من الناحية
االقتصادية يستحق تسليط الضوء عليه ملا
فيه من اثر اجيايب عىل االقتصاد العراقي
وكل دولة تعتمده .
يتم استخدام العمالت املعدنية يف كثري من
الدول االقتصادية الكربى ،يف عام 2012
تم إلغاء التعامل بالدوالر املعدين الكندي
و ذل��ك نتيجة االستخدام املفرط هلذه
العملة و ارتفاع تكلفة التصنيع مما وفر
عىل دافعي الرضائب

حوايل  11مليون دوالر كندي يف السنة
الواحدة حسب ما ذكرت احلكومة الكندية.
أما يف الواليات املتحدة األمريكية ،فقد
حاول مكتب املحاسبة احلكومي من خالل
عرشات التقارير يف العرشين عاما السابقة،
إقناع املرشعني األمريكيني بطرح عملة
معدنية فئة الدوالر الواحد .و حسب آخر
تقرير للمكتب صدر يف عام  ،2012فإن
هذا التغيري سيوفر قرابة  150مليون دوالر
أمريكي سنويا.
وم��ن فوائد العملة املعدنية ان هنالك
خدمات يكون ثمنها عملة معدنية مثال
اجهزة اهلاتف العمومي وه��ذه اخلدمة
كانت موجودة يف العراق يف السبعينيات
بعرشة فلوس تتحدث اعتقد ثالث دقائق
 ،ويف الغرب توجد اجهزة بيع الصحف
حيث يستطيع امل��واط��ن ب��اي��داع العملة
النقدية يف املكان املخصص هلا فيحصل
عىل اجلريدة .
اضف اىل ذلك يف عملية احتساب الرواتب
واالستقطاعات يف احلكومة تكون هنالك
اس��ت��ق��ط��اع��ات بالفلسان فيتحتم عىل
املحاسب اعطاء او اخذ عملة معدنية .
العملة املعدنية عمرها  20سنة وال تكون
رسيعة التلف كام وال تستخدم يف بلدان
اخرى بل كل عملة يف بلدها فقط  .هنالك
رسوم تستقطعها الدولة تكون بالفلسان
اما العملة الورقية فاهنا اوال رسيعة التلف
وعمرها ال يتجاوز اخلمس سنوات فتجد
عليه الالصق اضافة اىل الكتابة عليها ،
والبعض منها تؤدي اىل
ام���راض
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من خالل املالمسة والعد ووضع االصبع
يف الفم ،ولكن يبقى وزن العملة املعدنية
الثقيل من السلبيات التي جتعل املواطن
ال يرغب التعامل هب��ا  ،وام��ا االجهزة
التي تقدم خدماهتا بالعملة النقدية فاهنا
استبدلت بالكارت االلكرتوين ( البطاقة
الذكية ) والتي يشجع عليها اغلب دول
العامل .
واحلقيقة أن األج��دى اقتصاديا للدولة
هو تقليل استخدام العمالت بشكل عام
وح��ث املستهلك عىل الدفع إلكرتونيا،
حيث أن هذا يوفر عىل الدولة قيمة طبع
العمالت ،ولذلك جيب توفري أكرب عدد
ممكن من نقاط البيع اإللكرتونية وزيادة
توعية املستهلك لتحقيق هذا اهلدف ،وهذه
اخلدمة ال زالت مفقودة يف العراق
العملة املعدنية يراها البعض أهن��ا حتث
املستهلكني ع�لى ال�ش�راء و استخدامها
للتخلص منها و يف ذلك حتريك العجلة
االقتصادية للسلع قليلة الثمن.
حادثة طريفة حدثت مشكلة بني رشكة
ايفون وسامسونك بخصوص تسويق
نوع جديد من االجهزة املحمولة وكسبت
ايفون القضية وغرمت سامسونك مبلغا
كبريا جدا فقامت رشكة سامسونك بشحن
املبلغ بعدة شاحنات اىل الرشكة فاستغربت
رشكة ايفون من ذلك وعند فتح الشاحنات
وجدت ان املبلغ كله بالعملة
املعدنية .

صرح علمي للدراسات
دار العلم لالمام الخوئي ٌ
الحوزوية بوسائل عصرية
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ان اهتامم املرجعيات الشيعية بنرش العلوم االسالمية اخذ
حيزا واسعا من جهودهم املبذولة س��واء كانت مادية او
معنوية ويف نفس الوقت مواكبة املستجد من وسائل التعليم
ومستحدثات العلوم  ،ومن بني هذه املشاريع التي كانت متثل
رغبة واهتامم اية اهلل العظمى السيد ايب القاسم اخلوئي قدس
رسه هي مدينة او دار خاصة بالعلم متكاملة بكل مستلزماهتا
لتساعد عىل التعلم ونرش العلم فكان مرشوع دار العلم
الذي افتتح يف شهر كانون االول سنة  2017وبحضور
شخصيات علامئية هلا مكانتها يف الوسط الديني والعلمي
مدرسة ٌ
ٌ
اإلمام
أسسها
مرشوع «دار العلم» يف األصل
إن
َ
ُ
دينية ّ
السيد اخلوئي (قده) يف العام ١٩٧٣م يف حم ّلة «العامرة
الراحل ّ
النظام البائدُ بتهديم هذه املدرسة
»يف النجف األرشف .وقد قام
ُ
تأسيسه
عاد
يف العام ١٩٩٠م .وهي نوا ُة هذا املرشوع الذي ُي ُ
ُ
عىل أرض مساحتها  ٣٣٢٠م ٢بالقرب من حر ِم أمري املؤمنني
اإلمام عيل بن أيب طالب (عليه السالم) .كانت األرض ١٦
اإلمام الراحل السيد اخلوئي (قده) يف حياته.
عقار ًا اشرتاها
ُ
املرشوع من مبنيينْ بـ  ١١طابق ًا ومساحة بناء إمجالية
يتألف
ُ
قدرها  ٤٠مليون دوالر أمريكي.
 ٣١٠٠٠م ٢بكلفة ُ
م�شروع «دار العلم» وق� ٌ
خ�يري حتت إرشاف املرجع
�ف
ُ
ٌّ
الديني األع�لى للمسلمني الشيعة يف النجف األرشف.
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مما يأتي
:يتك ّون
ُ
المشروع ّ

��ص���ص
 م����درس����ة ل����ل����دراس����ات احل�����وزوي�����ة ُخ� ّهل����ا  ٤٠ق����اع����ة دراس�����ي�����ة خم��ت��ل��ف��ة األح����ج����ام.
 مكتبة عامة ت ّتسع إىل مليون ومخسامئة أل��ف كتابيف طابقني مع  ٢٤غرفة للمحققني والباحثني وأقسام
خاصة للنساء واألطفال وذوي االحتياجات اخلاصة.
 م������ص���ّل��ىّ ب�����م�����س�����اح�����ة  ٨٥٠م ٢يفٍّ
م���ص���ل.
ال����ط����اب����ق األريض وب���س���ع���ة ٨٠٠
 قاعتان كبريتان للمؤمترات سعة كل منها  ٧٠٠شخص.  ١٠غ�����رف ض���ي���اف���ة ل��ل��ب��اح��ث�ين وامل��ح��ق��ق�ينوأس������ات������ذة احل���������وزة ال���ع���ل���م���ي���ة ال����زائ����ري����ن.
 قسم داخيل من  ٣٠٠غرفة لسكن طالب احلوزة العلمية.���ور إلن���ت���اج
 غ����رف����ة ت���ص���وي���ر اف���ل���ام م����ت����ط� ّال��ب��رام�����ج ال���دي���ن���ي���ة وال���ع���ل���م���ي���ة وال���ث���ق���اف���ي���ة.
ف����������ل����������ك����������ي.
 م���������������رص���������������دّ
 م��ت��ح��ف ح�����وزة ال��ن��ج��ف األرشف ال��ع��ل��م��ي��ة. مطبخ مركزي مع صالة طعام َس َع ُتها  ٤٠٠شخص. م��ص��اع��د كهربائية ع��دده��ا  ٩م��وزع��ة ع�لى خمتلفاألق��س��ام ،وم��س��اح��ات اس�تراح��ة م��ع ح��دائ��ق داخلية،
وأجهزة تربيد وتكييف مركزية ،وم��ول��دات كهربائية،
وبدالة مركزية ،وخدمات إلكرتونية ،وصالة رياضية.
 ج � ّن��ة ال��ع��ل�ماء (م��ق�برة خ��اص��ة) للمراجع والعلامءاألع���ل��ام يف ح�����وزة ال��ن��ج��ف األرشف ح��ص�ر ًا.
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شرائط القبول والتسجيل في المدرسة
 أن ي���ت��راوح ع��م��ر ال���ط���ال���ب ب�ي�ن (.)٢٣-١٧ أن يكون الطالب حاص ًال عىل شهادة الثالث متوسط فام فوق.
 أال يكون الطالب منتمي ًا وال متعاون ًا مع األحزاب السياسيةوالدينية والتعهد بعدم االنتامء ألي منهام طيلة فرتة اإلقامة.
 أن يكون الطالب متفرغ ًا للدراسة احلوزوية وليس لهأي دائرة حكومية أو غري حكومية.
عمل أو دوام رسمي يف ّ
 التعهد بااللتزام بضوابط دار العلم وال��زي احل��وزوي. تعريف وتزكية من وكالء املرجعية العليا وبال واسطة. تقديم املستمسكات الرسمية م��ع ص��ورة شخصية. م������������لء اس�����������ت�����م�����ارة ال�����ت�����س�����ج�����ي�����ل. -ال�����ن�����ج�����اح يف امل�����ق�����اب�����ل�����ة ال���ع���ل���م���ي���ة.
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االســـــــرة

اجتماع االسرة
أحمد حسن

يف بعض األح��ي��ان …الندرة جتمع،
تفرق …يف زمن فائت  ،كانت
والكثرة ّ
العائلة تسكن يف غرفة واح��دة  ،جتلس
ع�لى م��ائ��دة واح���دة  ،تشاهد تلفزيون ًا
واح��د ًا ،تطلق ضحكة واح��دة  ،كام يف
البيت تلفون واحد ،تعرف املتصل وماذا
يريد ومن يريد ،كانت املالمح مكشوفة
للجميع ،وصفحات الوجوه مقروءة
بفواصلها ونقاطها ب��ف��ق��رات الفرح
وهوامش احلزن..كانت القلوب قريبة
ومرتاصة مثل قالدة ال ّتني املج ّفف.
اآلن الوضع اختلف،البيت عبارة عن
م��ط��ار …اجلميع ي��دخ��ل��ون م��ن نفس
البوابة لكن كل يتوجه إىل راحته ورحلته،
صالة اجللوس شبه فارغة .كل فرد يف
غرفة منفصلة ينتظر إق�لاع يومه امليلء
بالعزلة ،طعام الغداء مثل تذاكر “املرتو”
أوقات متقاربة لكن ليست موحدة كي

ال حي��دث ت��ص��ادم ب��األط��ب��اق ،الشاشة
صارت شاشات..ومسلسل السهرة ال
يقبل القسمة عىل أحد ،ما يضحكك مل
يعد يضحك غ�يركٌّ .
كل يمسك هباتفه
يفرغ حواسه مجيعها فيه .وبالرضورة
ال تعرف املتصل وماذا يريد ومن يريد.
املالمح مغلقة ،صفحات الوجوه عليها
“باسوورد” ال تعرف ما الذي يسكن هذا
أشقي أم
املنشغل بقبيلة التطبيقات الذكية
ٌّ
سعيد.
االط��م��ئ��ن��ان ع��ن األخ ص���ار بالتأكد
خ�لال آخ��ر ظهور ع�لى “الواتساب”
 ،وب��ر ال��وال��دي��ن يقترص ع�لى “احلالة”
أو “البيج كوفر” ،التعبري عن الفرح
جمرد “اليك” ،والقيام بواجب العزاء
ص��ار من خ�لال “شري وكومنت” عىل
الفيسبوك ،ولقاء األرسة اليومي من
خالل “جروب”مغلق…
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كلام ق��ررت رشك��ة االت��ص��االت بزيادة
“اجليجا بايت” للمشرتكني،وضعت
يدي عىل قلبي خوف ًا من انخفاض “اللقاء
االرسي” للمشرتكني..وكلام قوي بث
شبكة الواي فاي ..كلام ضعف بث شبكة
العاطفة وأصبحت العالقات احلميمة
باي باي .أخشى إذا ما استمر الوضع عىل
ما هو عليه ،من انعزالية طوعية للناس،
أخشى أن يصبح اللقاء العائيل مثل اجتامع
اهليئة العمومية للرشكات املسامهة يعلن
عنه يف الصحف اليومية ..حيث يعقد مرة
واحدة يف السنة .يتىل فيها ما جرى من
أحداث خالل العام…ثم ينتخب رب
أرسة جديد يف حال العجز او املرض او
الوفاة أو جيدد للسابق باألغلبية .أغلقوا
هواتفكم .ضعوها يف حقائبكم ،والتقوا
بأرواحكم ال بأجسادكم ،فبطارية العمر
توشك عىل النفاد.

االســـــــرة

عم األسري...
الد ُ
ّ
بين النجاح واإلخفاق
زينب علي

من النادر أن يتلقى اإلنسان املوهوب أو
التواق إىل النجاح يف ا ُملجتمعات ذات
ّ
ُ
ماً
تشجيعا معنو ًيا
أو
ع
د
نخفض
مل
ا
الوعي
ً
صحيح أن
من أفراد األرسة واألقرباء،
ٌ
ً
حمظوظا يف حاالت استثنائية
املرء قد يكون
ن��ادرة يولد فيها بني أف��راد أرسة داعمة
ُمشجعة واعية بمكانة املوهبة وقيمتها
العالية ،وقد يكون أكثر ً
حظا ف ُيصادف
ٍ
حياة ُمتفهام
يف ب��داي��ات شبابه رشي��ك
يؤمن بطموحاته ويثق هبا و ُيساندها،
لكن األكثرية من غري املحظوظني ال
حيظى عاملهم اخلاص بتلك ا ُملعجزة ،لذا
جيدون أنفسهم ُمضطرين ملواجهة اعباء
السري يف طريق النجاح بكل ما يكتنفه من
مصاعب ُبمفردهم ،ومواجهة احلروب
التي تش ُّنها األرسة واألقارب ضدهم مع
إخفائها عن الغرباء خشية شامتة األعداء
أو الظهور بمظهر املهزومني الضعفاء.
ُن���درة ال��دع��م والتشجيع م��ن األرسة
وشرُ ك���اء احل��ي��اة – يف جمتمعاتنا بوجه
أمرا ُمستح ًقا ألقىص
خاص -جيعل منه ً
درجات االمتنانُ ،مستحقا للتعامل معه
بتكريم وتقدير من نوع خاص ال يكتفي

بوضعه عىل قدم املساواة
مع السلوكيات “املؤذية” أو
“غري ا ُملبالية” التي تعامل هبا آخرون
م��ع الشخص ذات���ه ،فليس م��ن العدل
ُمكافأة من آذاك مثل من (واساك) ،ومن
بخل عليك مثل من أعطاك.
ل���ذا ل��ي��س م��ن ال��س��ه��ل ع�لى ال��ن��اج��ح
اال ّدع����اء ب��أن “هؤالء” أو”أولئك”
من أقاربه ومعارفه ساندوه ودعموه
وشجعوه ووقفوا إىل صفه بينام الواقع
وراء كواليس حياته يشهد بأهنم أمهلوا
وحاربوا وأحبطوا وعرقلوا وحشدوا
طاقاهتم ليكونوا عقبة أخرى يف طريق
سيام يف بدايات إعالنه عن
تقدمه ،ال ّ
آماله وطموحاته .وس��واء كانت تلك
الترصفات عن سوء نية مر ّدها إىل الغرية
واحلسد والكراهية غري ا ُمل�بررة أو عن
ُحسن نية قائمة عىل اخلوف عىل ُمستقبله
ريا جمهو ً
ال ،تبقى النتيجة
مما يعتربونه مص ً
التخريبية متامثلة عىل أرض الواقع.
الداعمون النادرون من ا ُملضحني ا ُملتفانني
وراء تلك الكواليس هلم مكانة ال ُيستهان
هبا ،وال ُيدركها إال من ذاق مرارة احلرمان
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منها
أن
ق���������ب���������ل
يذوق نعمة االستناد إليها ،لذا ليس من
السهل وال من العدل ُمساواهتم بغريهم
من ب��اب ا ُملجاملة غري الصادقة التي
ريا
يحُ اول ا ُملجتمع “إجبارهم” عليها .كث ً
ما يواجه أي مشهور أو متفوق يف ٍ
جمال
من املجاالت اسئلة من نوع :هل تلقيت
تشجيعا من أهلك؟ كيف كان تشجيع
ً
أرست��ك؟ ،حدثنا عن تشجيع ا ُملقربني
منك؟ ،وبطبيعة احلال ُيضطر معظمهم
تشجيعا ودع�ًم�اً
ل�لادع��اء بأهنم تلقوا
ً
من ن��و ٍع خ��اص كي ال يحُ رجوا أهلهم
وأق��ارهب��م م��ن جهة ،وك��ي ال يكونوا
هد ًفا للمزيد من أذى أقارهبم وتنمرهم
من جهة ثانية ،وكي ال يعتربهم من ال
يعرفوهنم جيدً ا عاقني ،جاحدين ،وغري
مؤدبني من جهة ثالثة ،بينام يف الواقع مل
ُ
يكن هناك أدنى اهتامم بوجودهم ليكون
هناك تشجيع.

دور األسرة والمدرسة في صقل المواهب

االنترنت وتأثيره على األسرة
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أن دخول االنرتنت بمجاالت احلياة الواسعة
أصبح عام ً
ال مساعدً ا يف تقوية الفجوة بني
االجيال فيام يتعلق بثقافة احلوسبة واالتصال مع
العامل اخلارجي ،بل إن الكثري من الناس الذين
ال يتمتعون بميزة استخدام االنرتنت أصبحوا
عرضة لالهتام بالتخلف والغباء مما يساعد عىل
تطوير نموذج من الرصاع االجتامعي والثقايف
بني األجيال أو رشائح املجتمع أو بني الصغار
والكبار أو األبناء واآلباء.
كشفت دراسة أجراها احد املواقع العاملية عن
رأي الشباب يف استخدامهم لإلنرتنت أنه عىل
الرغم من قناعة هؤالء الشباب بأن أهم مميزات
اإلنرتنت هي توسيع املدارك وزيادة املعلومات
إال أن استخدامهم هل��ا انحرص يف املحادثة
وحتميل األفالم واستخدام الربيد االلكرتوين.
وأشار معظم الشباب إىل عدم تأثري استخدام
اإلنرتنت عىل اهتامماهتم األخرى مثل مشاهدة
التليفزيون وقراءة الصحف واملجالت.

يعد التلميذ ملكة إبداعية يمكن تنميتها
بأنواع من املعارف التي تزيد يف نموه
وتطوره الفكري والنفيس ،بحيث يملك
يف داخله مجلة من املواهب واملهن التي
جتعله دائ ًام يتطلع إىل األفق وإىل التفكري
يف املناصب العالية واملهمة يف املجتمع.
لو فتحت االرسة واملعلم احل��وار مع
التالميذ ح��ول أحالمهم ومشاريعهم
املستقبلية لوجدنا التلميذ خيتار األحسن
واألجود واألصلح .ذلك ألنه يتمنى أن
يكون فرد ًا صاحل ًا يف هذا املجتمع .وهو
بذلك يأيت إىل املدرسة وهو حيمل بداخله
الكثري من األحالم واألمنيات التي يريد
حتقيقها خالل مسريته الدراسية ،ولكن
رسعان ما تتالشى هذه األحالم وتلك
األمنيات لتصبح رضب ًا من اخليال الذي
يستحيل حتقيقه فيقف الطفل يف بداية
مسريته عاجزا ب��دون ح��راك .وإىل هنا
حق لنا أن نتساءل من يتحمل املسؤولية
عن كبت مواهب أطفالنا وهم يف بداية
الطريق؟ وما الدافع الذي جيعلهم ينفرون
من املدرسة ويكرهوهنا ؟
هل املسؤول املعلم أم األرسة واملجتمع
؟ يعد املعلم احل��اف��ز وال��داف��ع القوي

لدفع التلميذ إىل حتقيق ما هو أفضل
وأهم .فهو املرشد واملوجه األمني الذي
يأخذ بأيدي أبنائنا إىل بحر العلم الوافر
لينهلوا منه ويستقي منه كل ظمآن إىل أن
يرتوي .كام يغرس يف نفسية طفلنا احلب
واإلخالص لرموز الوطن ومعامل سيادته
ويكرهه يف البغض واخليانة ضد الوطن
الذي حيميه ويأويه ،وحياول أن يوفر له
كل اإلمكانات واحلقوق التي جتعله فرد ًا
صاحل ًا يف جمتمعه من حق العالج وحق
التعليم ...وغريها من احلقوق .وعليه،
يصادف املعلم يف قسمه أنواع ًا وأشكا ً
ال
متعددة .فهو يكتشف الفنان واألديب
والرسام والريايض واملخرتع و ...فإما
أن يأخذ بيده ليسري به إىل األمام وينمي
فيه شعلة اإلب��داع امل��وج��ودة فيه ،وإما
أن هيمله ويتجاهله عنه فتنطفئ تلك
الشعلة .وح��رص األرسة وافتخارها
بمواهب طفلها وتشجيعه عىل ذلك له
دور كبري أيض ًا يف مساعدة الطفل املبدع
عىل بلوغ هدفه املنشود وحتقيقه النجاح
الذي يطمح إليه .وعىل عكس ذلك فإن
إمه��ال األرسة هلذا الطفل املبدع وعدم
االكرتاث ملواهبه واألخذ هبا يؤدي به ال

أما عن رأي األرس ففي استطالع آخر أجراه املركز تبني أن أكثر
من نصف العينة يرون أن تأثري اإلنرتنت يعترب إجيابي ًا عىل أبناءهم،
وأكد أكثر من ثالثة أرباع العينة أن أهم ميزة لإلنرتنت هى الوصول
الرسيع للمعلومات.
أما الدراسة التي قام هبا كل من الدكتور حممد سعيد ودكتور وجدي
شفيق بكلية اآلداب عن (اآلثار االجتامعية لإلنرتنت عىل الشباب)
فقد كشفت أن  % 50.07من العينة يذهبون إىل أن شبكة اإلنرتنت
تؤثر سلب ًا عىل الوقت الذي يتم قضائه مع أرسهم ،ورأى %52.5
من املبحوثني أن لشبكة اإلنرتنت تأثريا سلبيا عىل العالقات
األرسية ،وذهب  % 60.8أن هلا تأثريا سلبيا عىل العالقات مع
األقارب حيث تقل معدالت الزيارات األرسية.
تقول األخصائية االجتامعية أ/عفت مجعة أهنا وصلت إىل طريق
مسدود مع ابنها الكبري الذي دمر اإلنرتنت حياته ،ورسق زهرة
شبابه ،وما باليد حيلة! وتستطرد قائلة :ابني يتمتع بذكاء حاد،
وبطبع خجول ويميل لالنطوائية منذ الصغر ،ولكنه مل خيرج أبدً ا
عن احلد املعقول ،فكان يلعب يف طفولته مع األطفال ،وكان له
أصدقاء ،وكان حيب اجللوس معنا ،ولكن مع دخوله عامل اإلنرتنت،
فقدناه متا ًما أو فقد هو حياته وكل أحبابه .وتضيف بمزيد من
األسى :لقد أرص زوجي عىل أال حيرم ابنه املتفوق من تقنية حديثة
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حمالة إىل الضياع واالستسالم لإلخفاق
والكسل وعدم املباالة بدراسته وحتى
بوجود أرست��ه يف حياته .وهنا ال حيقق
الطفل نفسه ويصبح ال يشعر بذاته
فيخفق وهو يف بداية طريقه وربام يلجأ إىل
مصاحبة رفاق السوء لتعويض النقص
الذي يشعر به حتى حيقق ذاته .ويف هذه
احلالة يكتسب طبائع سلبية وغري سوية
جتعل منه طفال مترشدا ومهمال.
إن ع��دم اهتامم األرسة بطفلها وعدم
إشباعها حلاجاته وانتباهها ملكنوناته
يعرضه إلحباطات نفسية يرثى هلا .كام أن
عدم اهتامم املدرسة بميول ورغبات هذا
الطفل وعدم توفري اجلو املناسب واملالئم
له جيعله هياب وخياف من املدرسة .وقد
يصل به احلد إىل أن يكرهها ألهنا قتلت
فيه حل ًام مجيال كان موجودا يف داخله.
فنصيحتنا لألرسة أن تنظر إىل طفلها عىل
أنه فرد من أفراد هذه األرسة ،له حقوق
خاصة به وأن ممارسة العنف ضده عىل
سبيل التهديد ال تأيت بنتيجة وإنام تؤدي
به إىل الضياع .فينبغي االهتامم به ورعايته
من مجيع اجلوانب النفسية واالجتامعية
والفكرية بتشجيعه والوقوف إىل جانبه.

تعزز معلوماته ،وتسهل دراسته ،فمكنه من اإلنرتنت يف حجرته
املغلقة  ،ومل تتأثر دراسته فقد خترج من كلية الطب كام أراد ،ولكن
ما فائدة ذلك وهو أسري للحاسوب ،وإذا فارقه كان معنا جسدً ا بال
روح أو قلب ،وهو يرفض العمل والزواج ،فأي حياة هذه؟
وتقول إهنا عىل الرغم من عملها كأخصائية اجتامعية مل تستطع
مساعدة ابنها األكرب ،ويف كل مرة كانت ترص عىل منعه من اإلنرتنت
كانت تواجه باالستخدامات اجليدة والوجه احلسن هلذا العامل
العنكبويت ،وانه ال حق هلا يف حرمانه منه.
وعىل الضفة األخرى يقف «أمحد إبراهيم» ـ مرحلة رابعة بكلية
اهلندسة ـ حيث يبدي دهشته من تعامل الكثري من اآلباء واألمهات
مع اإلنرتنت وكأنه «رجس من عمل الشيطان».
ويقول :هذه الشبكة من نعم اهلل عىل البرشية ،فكم من شخص
اهتدي وعرف اهلل من خالهلا؟ ،وكم من أشخاص تلقوا املساعدة
النفسية أو االجتامعية بسالسة ويرس وخصوصية عربها؟ ،وكم من
طالب وباحث وعامل تيرست أمورهم هبذه الثورة املعلوماتية؟
ويتساءل ،ملاذا نرص عىل رؤية اجلوانب املظلمة؟ ثم ملاذا ال نتمتع
باملوضوعية ونقر بأن هذه اجلوانب املظلمة ليست حكرا عىل
اإلنرتنت ،وان من يريد الرذيلة والضالل فلن يعجز عنهام سواء
باإلنرتنت أو بدونه.

الواحــــــــــــــــــــة

الملك والشاعر
شاعر عىل ملك وهو عىل مائدته فأدناه امللك إليه وقال
دخل
ٌ
له  :أهيا الشاعر ،قال نعم أهيا امللك قال امللك  « :و ا «فقال
الشاعر عىل الفور« ّ
إن «فغضب امللك غضب ًا شديد ًا وأمر
بطرده
فتعجب الناس وسألوه  :مل نفهم ماالذي دار بينكام أهيا امللك
ّ
إن» فام « وا « ّ
,أنت قلت « وا « وهو قال « ّ
و»إن»
قال  :أنا قلت له « :وا» أعني قول اهلل تعاىل « َو ُّ
الش َع َر ُاء
ون» فرد ع ّ
او َ
يل وقال ّ :
«إن» يعني قوله تعاىل « إِ َّن
َي َّتبِ ُع ُه ُم ا ْل َغ ُ
المْ ُ ُل َ
وها َو َج َع ُلوا َأ ِع َّز َة َأ ْه ِل َها َأ ِذ َّل ًة «
وك إِ َذا َد َخ ُلوا َق ْر َي ًة َأ ْف َسدُ َ

لماذا تصدق من ال تعرفه ؟
باب مسجد البلوش

الفضائيات ومواقع التواصل االجتامعي واملواقع اخلربية
تعج باالخبار والتقارير  ،ومن سلبياهتا ان البعض ان مل
تكن االغلب غري دقيقة يف نرش املعلومة والكارثة هنالك
من يتابعها ويصدقها واالكثر كارثية عندما يروج هلا  ،بينام
يف الكتب الدينية االخالقية يعرتض القارئ الكريم عىل
بعض املعلومات ويسال من يقول ان هذا صحيح ؟ هذه
االزدواجية سيئة جدا .
واالس��وأ عندما تقوم وسائل االعالمية برتويج اخبار
لوسائل غربية معروفة يف عدائها للمسلمني دون التحقق
من صدق اخلرب .
َ
ين آ َمنُوا إِن َجا َء ُك ْم َف ِ
اس ٌق بِ َن َبإٍ َف َت َب َّينُوا أن ُت ِصي ُبوا
َيا َأيهُّ َ ا ا َّل ِذ َ
َق ْو ًما بِ َج َها َل ٍة َف ُت ْصبِ ُحوا َعلىَ َما َف َع ْل ُت ْم َن ِ
اد ِمنيَ
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احذر من طبيب االنترنيت
ال ندعي ان املواقع التي تقوم بنرش معلومات
طبية او عالجية لبعض احلاالت املرضية هي
غري دقيقة ولكن كيف يستطيع من يعاين من
حالة مرضية معينة تشخيص مرضه كي يطمئن
ان هذا العالج هو الصحيح؟!!
ال��دواء يصبح داء بل سام قاتال عندما يكون
استخدامه خطا ،لذا احل��ذر من اتباع طبيب
االنرتنيت.
اما احلديث عن فوائد بعض االطعمة فالباس
هبا ولكن يبقى عدم االرساف بتناول االطعمة
هو العالج والوقاية من االم��راض ( َو ُك ُلوا
َواشرْ َ ُبوا َولاَ ُتسرْ ِ ُفوا إِ َّن ُه لاَ يحُ ِ ُّب المْ ُسرْ ِ ِفنيَ ﴾

الــــراصـــــد
حوادث الحريق

بديهة ابي تمام
ق��ال أح��د جلساء اخلليفة وق��د مأل قلبه
عدوت أن شبهت
احلسد عىل أيب متام  ,ما
َ
اخلليفة بأجالف العرب وب��دو القبائل ,
وك� ّ
�أن اخلليفة أصغى ملا قال هذا احلاسد
فأنشأ ابو ّمتام يقول:
دونه مث ً
ال رشود ًا يف
ال تنكروا رضيب ُله َم ْن ُ
ِ
والبـــاس
الندى
فاهلل قد رضب األقل لنـــوره مث ً
ال من
ِ
والنبـــــراس
املشكاة
فأخذت الصحيفة التي قرأ أبو متام منها
القصيدة فام وجدوا هذين البيتني األخريين
فتعجبوا من رسعة بدهيته وشدة ذكائه
ّ ,

حوادث احلريق اصبحت ظاهرة مألوفة
وبعيدا عن اسباهبا التي يتحملها اجلميع
احلكومة واملواطن فان هنالك حاالت
من احلرائق صغرية ال حيسن اطفاؤها
فتلتهم ما حوهلا ،اغلب العوائل ال حتتفظ
يف بيوهتا مطفأة حريق صغرية او متوسطة
كي تعالج اي حدث من هذا النوع  ،بل
ان بعض انواع احلرائق خصوصا بتامس
كهربائي ال يمكن اطفاؤها باملاء  ،لذا
فاملطفأة رضورية جدا.

79

 -1أن يكون الطالب حاصالً على شهادة االعدادية فما فوق.
 -2أن يقدم الطالب وثيقة تخرج مصدقة من وزارة الخارجية في بلده.
 -3يبدأ التقديم من 2018/11/1م وينتهي 2018/12/15م.
 -4تكون مدة كورس اللغة (ستة اشهر).
 -5في حال عدم اجتياز الطالب(كورس اللغة) ال يسمح له بااللتحاق في المرحلة االولى.
 -6الكلية مسؤولة عن توفير السكن واالطعام للطالب زيادة على راتب شهري رمزي لكل طالب.

