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زيارة الربعني 
عن الإمام جعفر ال�سادق عليه ال�سالم قال: اإّن ال�سماء بكت على احل�سني عليه ال�سالم اأربعني �سباحًا بالدم، واإّن 

الأر�ض بكت عليه اأربعني �سباحًا بال�س�اد، واإّن ال�سم�ض بكت عليه اأربعني �سباحًا بالك�س�ف واحلمرة ، واإّن املالئكة 
بكت عليه اأربعني �سباحًا.
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لقد �سهد �سهر حمرم �حلر�م �ملا�سي زخما يف �لتوجه �لإعالمي بخ�سو�س �لق�سية �حل�سينية �خلالدة ، فيجد �ملتابع للف�سائيات �لتي تبث يف منطقتنا 
�لعربية �أن هنالك ما ليقل عن ع�سرين قناة كانت تعي�س مع م�ساهديها �أجو�ء �حلزن و �إحياء �ل�سعائر �حل�سينية ب�سكل متو��سل و مثلها عدد� �لقنوت 
�لتي كانت  تكر فيما بني بر�جمها �لنتقال �إىل �أجو�ء عا�سور�ء وكربالء ، عدى �لقنو�ت �لتي كانت ن�سر�تها �لإخبارية وبر�جمها �لأخرى ل تخلو من 
ت�سليط �ل�سوء على ذلك ، و من �مللفت للنظر �أن �لقنو�ت �حل�سينية �أنطلقت بلغات خمتلفة كالإنكليزية و �لأردوية و�لفار�سية و�لرتكية و غريها بالإ�سافة 
�إىل تنوع �لل�سان �لعربي بني �خلليجي و �للبناين و �مل�سري و �ل�سود�ين و �ل�سوري و �ملغربي و غريه ، و كذلك �أختلفت �ل�سور �لتي �أهتم بها �لإعالم بني 
حما�سرة و در�س و بر�مج �ل�سعر و �لأدب و �لتاريخ و نقل �أجو�ء �حلزن و�لبكاء و�أنو�ع �خلدمة و مر��سيم �لزيارة و �إحياء �ل�سعائر �ملختلفة ، فتجد �أن 
�لأ�سو�ء تتناف�س لت�سلط �أ�سعتها على كل ما ميكن �أن تناله من �لق�سية �حل�سينية �ملباركة ، و �أنطلقت هذه �لأ�سو�ء لتبث �لهدى و �لنور يف �أ�سقاع �لعامل 
�ملختلفة ، لينحني �لعامل تقدير� و �إكبار� لت�سحية �سيد �ل�سهد�ء عليه �ل�سالم يف ثورته �لإن�سانية و �لدينية و �ل�سرعية لي�ستقي كل فرد منها ما يحي به 
قلبه و �إميانه بالقيم �ملختلفة بقدر جهده و طاقته، و يف خ�سم هذ� �لزخم �لإعالمي �ملتنوع جاءت �ملبادرة �لطيبة مل�سيحي �لعر�ق باإلغاء �إحتفالت �أعياد 
�مليالد �إحرت�ما لذكرى �حل�سني عليه �ل�سالم لتوؤكد �أن للح�سني عليه �ل�سالم نور� يدخل �لقلوب بال �إ�ستئذ�ن و ياأ�سر �لنفو�س �لإن�سانية بقيمها و قيمتها 
، و مع �سطوع هذ� �لنور و �سدة وهجه فما ز�ل �لظالم يع�سع�س يف نفو�س رذيلة ووجوه قبيحة �سوهها لطخات دم �لإبرياء ، دماء تقادمت كانت �سعار� و 
دثار� حليطان �ل�سجون و �ملعتقالت و م�سانق �ملوت ، و دماء ماز�ل عبقها ميل �ل�سو�رع و �لأر�سفة و �ملحالت و �لأزقة ، فر�ن على وجوههم �أفو�ج مما 
ي�سودها حتى عميت عن كل هدى و نور ، فجاءت قنو�تهم �لتي تبث من د�خل بلدنا �لطيب مو�فقة لغيهم �لقدمي فمنها من حاول �إحياء �سنة �أولد �لطلقاء 
و �أولد �لأدعياء قدميهم و معا�سرهيم �ملقبورين �لذين �سرعو� �أ�سوء �سنة و �أرذل طريقة للنيل من حرمة هذ� �ل�سهر �حلزين باإقامة حفالت �لزو�ج 
�جلماعي يف �أيام حمرم �حلر�م و بث تلك �ملخازي على �لهو�ء و منها من ك�سف وجهه �لوهابي �ل�سلفي �لقبيح فخرج علينا يف يوم عا�سور�ء ليتناول 
قيئه مر�ر� و تكر�ر� جمرت� ما َبثلي من �لكالم ، يلف و يدور و يدل�س و يكذب للنيل من �سنة �لر�سول �لأكرم �سلى �هلل عليه و �آله �لذي كان �أول باكي يف 
�لإ�سالم على �حل�سني عليه �ل�سالم ، ف�سعى ل�سان هذه �لقناة �مل�سمومة ليبث �لفرقة و �لفتنة بني �أهل �لبلد ف�سب �سمه بب�سا�سة م�سطنعة و �سعار عري�س 
بجعل يوم عا�سور�ء يوما للوحدة �لوطنية، و�لوطنية بريئة من هذه �لوجوه �لكاحلة �لتي �أ�ستوردها �لبعث �ملقبور من �لبقايا �لبالية و �لب�ساعة �لفا�سدة 

�لكا�سدة للوهابية �لتكفريية �إذ مل جتد هذه �جليف من ي�سرتيها غري �لكالب �ل�سائبة ، فويل لهذ� �لوطن �إن �أحتد قطبا �سر �خللق .
فقنو�ت �ل�سر مل ي�سعها �أن تبقي طويال على وجهها �ملخادع �ملزيف �لذي يذرف �لدموع �لكاذبة على �سحيتها �ملذبوحة باإيديها �لآثمة فك�سرت عن �أنيابها 

�ملتحلبة بدم �لأنبياء و �أولد �لأنبياء فبدت قبيحة قميئة فتعوذنا باهلل منها ، و �ساألنا �هلل تعاىل بحق �حل�سني و دمه �أن ي�سرف عنا �سرها .
و ختاما نقول �إذ� كان هذ� �ساأن �لأ�سر�ر يف �إقامة �لفتنة و �إحياءها فهو �ساأنهم و ل غر�بة فيه فما بال �لأخيار وقد �سوبو� �سهامهم �إىل غري عدوهم !؟ 

�أهي �ل�سذ�جة؟ �أم �أنها �جلهالة ؟
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د. عائ�س �لقرين 

جه�د ا�ستثنائية خلدمة زوار ي�م عا�س�راء
�أعلنت �لأمانتان �لعامتثثثثثثثان للعتبتني �حل�سينية و�لعبا�سية 
�ملقد�ستني عن جناح خططهما �خلدمية و�لأمنية �لتي و�سعتهما 
لزيارة �لعا�سر من �سهر حمرم �حلر�م ....

احل�سني)عليه ال�سالم( واأهل العراق
)يا ليتنا كنا معكم �سيدي فنفوز فوز� عظيما( كلمة ل يرّددها 
�أحد �أكر من �أتباع �أهل �لبيت )عليهم �ل�سالم( عند ذكر 
�حل�سني عليه �ل�سالم.

ال�سيد ال�سايف: عدونا ل اأخالق له ول اإن�سانية
طالَب ممثل �ملرجعية �لدينية �لعليا �سماحة �ل�سيد �حمد �ل�سايف يف 
�خلطبة �لثانية من �سالة �جلمعة �لتي �أقيمت يف �ل�سحن �حل�سيني 
�ل�سريف يف �لثامن من �سهر حمرم �حلر�م......

مرحلة �لتقاعد هي �خلتام �حلتمي لتلك �جلهود و�خلرب�ت �لتي 
قدمها ذلك �ملوظف لبلده و�سعبه، وقد �لتفتت كثري من دول �لعامل 
�إىل هذه �ملرحلة .....

ي�م عا�س�راء.. ي�م �سكر ل ي�م نياحة
قدم �سلى �هلل عليه و�سلم �إىل �ملدينة فوجد �ليهود ي�سومون يوم 
عا�سور�ء ف�ساألهم عن �سبب �سيامهم قالو� هذ� يوم جنى �هلل فيه 
مو�سى من فرعون فنحن ن�سومه �سكرً�، فقال: ....

م�ساءلة النف�ض 
حينما ن�ساهد �لزّو�ر �لكر�م �ل�سائرين �إىل زيارة �سيد �ل�سهد�ء عليه 
�ل�سالم م�سيًا على �لأقد�م تعرتينا حالة من �ل�سوق �إىل �ل�سري معهم 
لأنهم ي�سعون �إىل �ل�ستفادة من هذه �لزيارة ....

مرحلة التقاعد
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�إز�ء �حلو�دث �لعظيمة �لتي �سطرها �أولئك �لأبطال يف 
رم�ساء كربالء وقفت �لإن�سانية وقفة �إجالل و�إكبار، 

فكانت مو�قفهم �لنبيلة مفخرة جلميع �لب�سرية ملا �أبدوه 
من �إخال�س وذوبان يف �حلق و�لقيم و�لف�سائل وملا ُخرِبَ 

من تلك �لذو�ت �ملحلقة حول ربها من ��ستماتة لبذل 
�لغايل و�لنفي�س يف �سبيل مر�ساة �لإمام )عليه �ل�سالم(.

 من �أجل ذلك مل نعد ن�ستغرب �أن �لز�ئر �ملا�سي ما �إن 
تقع �أ�سعة �ل�سم�س عليه حتى �أكلت ذنوبه كما تاأكل �لنار 
�حلطب، فما تبقي عليه من ذنوبه �سيئًا، فين�سرف وما 

عليه ذنب، وعلى �أي عمل �أقدم حتى يرفع له من �لدرجات 
ط بدمه يف �سبيل �هلل؟! ما ل يناله �ملت�سح

و�لع�سرون من �سهر �سفر من كل عام، هو �ليوم �لذي 
يتاأكد فيه �مل�سي �إىل مرقد �لإمام �حل�سني عليه �ل�سالم 

تاأ�سي�سًا لفعل �ل�سحابي �جلليل جابر بن عبد �هلل 
�لأن�ساري رحمة �هلل عليه �لذي قام بزيارة �لإمام 

�حل�سني عليه �ل�سالم يف كربالء، وهو �أول من ز�ره، كما 
حث �لأئمة �لأطهار عليهم �ل�سالم على �لزيارة يف هذ� 
�ليوم، فقال �لإمام �لع�سكري )عليه �ل�سالم(: عالمات 
�ملوؤمن خم�س: �سالة �إحدى وخم�سني، وزيارة �لأربعني، 
و�لتختم يف �ليمني، وتعفري �جلبني، و�جلهر بب�سم �هلل 

�لرحمن �لرحيم.
و�ليوم ل يز�ل �لعا�سقون �ل�سائرون يف دروب �حلرية 

و�لكر�مة �حل�سينية يتو�فدون على مرقده �لطاهر منذ 
��ست�سهاده و�إىل يومنا هذ� لينهلو� من منريه �ل�سايف 
وي�سمو� �أريج عبقه �لنا�سي، ولي�ستحقو� دخول �جلنة 

ه �هلل تعاىل  بحبهم �لإمام �حل�سني عليه �ل�سالم، ملا خ�سّ
باأن جعل ملن يعمل على �إحياء ذكر�ه وتعظيمها ��ستثناء�ت 

خا�سة وو��سعة باتت �لب�سرية منبهرة جتاهها. 
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م�سائل �سرعية وفق فتاوى
هل يجوز تبادل �لوّد و�ملحّبة مع غري �مل�سلم �إذ� كان جارً� �أو 

�سريكًا يف عمل �أو ما �سابه ......

د�أبت جمتمعاتنا منذ �نطالق �ملجال�س �حل�سينية على ح�سورها 
و�للتز�م باآد�بها و�أخالقها و�مل�ساركة يف �إجناحها كل ح�سب 

معرفته وقدرته ...

القل�ب والرحمة احل�سينية 
�إن �لقلوب �أوعية و�أف�سلها �أوعاها، وقمة �لوعي و�لإدر�ك عندما 

يكون �لإن�سان ن�سري� للحق ول يريد �سوى �لعزة للم�سلمني، 
بخالف تلك �لقلوب �ملنكو�سة ....

كاظم منظ�ر الكربالئي.. اأمر ال�سعراء ..
�ساعٌر متيز باأ�سلوٍب ر�سيت به كل �لأذو�ق، ف�سار �ساعر كربالء 

�لأول يف �ل�سعر �حل�سيني، وغمرت رو�ئعه �أحا�سي�س �ملتذوقني، 
وطبع له ديو�ن)�ملنظور�ت �حل�سينية( يف 21 جزء�......

�ل�سيخ جناح �لطائي، باحث معا�سر  ��ستهر ببحوثه �ملعتِمدة 
على �حلجة و�لدليل �لعلمي، وقد �أّلف �لعديد من �لكتب �لهامة 

�لتي �أخذت حيز� و��سعا ....

م�اكب العزاء.. ر�سالة ح�سينية ..
من �جلهل �أن يقوم �أي �إن�سان بعمل ما دون �أن يعي �لهدف �لذي 

ين�سده من ور�ئه و�لغاية �لتي يروم حتقيقها من جر�ء ذلك 
�لعمل.....

املجال�ض احل�سينية يف عي�ن الزائرين

نحن اأبناء الدليل العلمي واحلجة القاطعة

�إز�ء �حلو�دث �لعظيمة �لتي �سطرها �أولئك �لأبطال يف 
رم�ساء كربالء وقفت �لإن�سانية وقفة �إجالل و�إكبار، 

فكانت مو�قفهم �لنبيلة مفخرة جلميع �لب�سرية ملا �أبدوه 

انطالقة 
ولء  



�أعلنت 
مانتثثثان  �لأ

للعتبتثثثني  �لعامتثثثثثثثثثثان 
�حل�سينية و�لعبا�سية �ملقد�ستني عن 

جناح خططهما �خلدمية و�لأمنية �لتي و�سعتهما 
لزيثثثارة �لعا�سر مثثثن �سهر حمرم �حلثثثر�م ، و�سهدت 
تو�فثثثد� مليونيثثثا للثثثزو�ر من �لعثثثر�ق وبلثثثد�ن عربية 

و�أجنبية..
�أمثثثني عام �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سثثثة �سماحة �ل�سيخ 
عبد �ملهدي �لكربالئي �أ�ساد بجهود منت�سبي �لعتبات 
�ملقد�سثثثة و�ملتطوعني و�لدو�ئثثثر �لأمنية و�خلدمية يف 
�ملحافظة مل�ساهمتها يف �إجناح زيارة عا�سور�ء ورك�سة 
طويريج �لتي �سارك فيها نحو مليوين ز�ئر ، مثنيا يف 
نف�ثثثس �لوقت على تعثثثاون �لز�ئرين مثثثع تلك �جلهات 
مما �ساهم ب�سكل كبري يف �إجناح �لزيارة وكذلك دور 
�لقنثثثو�ت �لف�سائية �لتي قامت بتغطية �حلدث ونقله 

مبا�سرة �إىل كل بقاع �لعامل..
وذكثثثرت بع�س �مل�سثثثادر �أن نحو ثالثثثثة ماليني ز�ئر 
قامثثثو� بتاأدية مر��سيم �لزيثثثارة يوم �لعا�سر من �سهر 
حمرم �حلثثثر�م، فيما �سهدت مدينة كربالء �ملقد�سة 
خالل �لع�سرة �لأوىل من �سهر حمرم تو�فد نحو �ستة 

ماليني ز�ئر بح�سب م�سادر ر�سمية .. 
كما ��ستقبلت �ملدينة ما يقرب  من مائة وخم�سة �آلف 
ز�ئثثثر عربي و�أجنبي قدمو� من بلد�ن خمتلفة لإحياء 

زيارة �لعا�سر من حمرم.
 وقثثثال رئي�ثثثس ق�سم �لعالقثثثات يف �لعتبثثثة �حل�سينية 
�ملقد�سة جمال �لدين �ل�سهر�ستاين: �أن �لق�سم ��ستقبل 

 � د عد
�لوفثثثود  مثثثن 

�لر�سمية وغثثثري �لر�سمية من د�خل �لعر�ق 
وخارجه، م�سيفا، �أن ق�سم �لعالقات د�أب على توفري 
كل ما مثثثن �ساأنه ر�حة �لوفود ومنها تخ�سي�س قاعة 

خامت �لأنبياء من �أجل �أد�ء مر��سيم زيارة عا�سور�ء.
و�أ�سار: �أن ق�سم �لعالقات يف �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة 
قثثثام باإطثثثالع �لوفود علثثثى م�ساريع �لإعمثثثار �حلالية 

و�مل�ستقبلية �لتي ت�سهدها �لعتبة �ملطهرة. 
علثثثى �سعيد مت�سثثثل قامثثثت �لأمانثثثة �لعامثثثة للعتبة 
�حل�سينية �ملقد�سة فيما يتعلثثثق باخلدمات �ل�سحية 
وبالتعاون مع د�ئرة �سحة كربالء بافتتاح �أربع مفارز 
طبية لتقدمي �خلدمات للز�ئرين يف زيارة �لعا�سر من 

حمرم �حلر�م .
م�سوؤول �ملفثثثرزة �ملعاون �لطبثثثي خ�سري يا�س خ�سري 
�أ�سثثثار باأن �ملفثثثارز �لطبية �لتثثثي مت توزيعها يف �لعتبة 
�ملقد�سة ومنطقة ما بثثثني �حلرمني �ل�سريفني و�سارع 
�ل�سدرة قامت با�ستقبال �أعد�د غفرية من �ملر�جعني 
خالل �أيثثثام �لزيارة وعلى مثثثدى 24 �ساعة متو��سلة، 
مبينا �أن �لعتبة �ملقد�سة قامثثثت ب�سر�ء بع�س �لأدوية 
�لتثثثي حتتاجها �ملفثثثرزة �إ�سافة �إىل مثثثا مت جتهيزها 
به من قبل د�ئرة �سحثثثة كربالء وتربع بع�س مذ�خر 

�لأدوية . .

من 
جهته 

م�سثثثوؤول  �أ�سثثثار 
�سعبثثثة �خلدميثثثة �خلارجيثثثة يف 
�لعتبة �حل�سينية �ملقد�سثثثثثثثثة �حلاج حممد �أبو دكة �أن 
�لأمانة �لعامة للعتبة �حل�سينية �ملقد�سة وبتوجيه من 
قبل �أمينها �لعام �سماحة �ل�سيخ عبد �ملهدي �لكربالئي 
قامت باإجر�ء جولت يومية لتفقد �ملو�كب �حل�سينية 
وتزويدها باملو�د �لغذ�ئيثثثة �ل�سرورية م�ساهمة منها 
يف خدمة �لز�ئرين �لذين تو�فدو� �إىل مدينة كربالء 
�ملقد�سة لأد�ء مر��سيم زيارة عا�سور�ء، منوها �إىل �أن 
�لعتبثثثة �ملقد�سة قامت بتخ�سي�ثثثس �سيار�ت حو�سية 
لتوزيع �ملياه �ل�ساحلة لل�سرب على �ملو�كب �حل�سينية 

طيلة �أيام عا�سور�ء .
ومثثثن �جلدير بالذكثثثر �أن منت�سبثثثي �لعتبة �حل�سينية 
دخلثثثو� يف حالة ��ستنفار ق�سوى خثثثالل �أيام �لزيارة 
يف �لوقت �لذي قدم فيه م�سيف �لإمام �حل�سني عليه 
�ل�سثثثالم وجبات طعثثثام جمانية �إىل �لثثثزو�ر، وكذلك 
وفرت �لأمانثثثة �لعامة للعتبة �ملطهثثثرة �سيار�ت لنقل 
�لز�ئريثثثن جمانا مثثثن د�خل �ملدينثثثة �ىل �لقطوعات 
�لرئي�سيثثثة وكذلك نقل  �أهايل كربثثثالء �مل�ساركني يف 

�ملر��سيم �لعا�سور�ئية ليال.

العتبة احل�سينية املقد�سة.. 

 • عالء �ل�سالمي

جه�د ا�ستثنائية خلدمة 
زوار ي�م عا�س�راء
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بلد�ن  يف  �حلا�سل  �لعلمي  �لتطور  مو�كبة  بهدف 
�لعامل، �أجنزت �ملالكات �لفنية و�لهند�سية يف �سعبة 
م�سروع  �ملقد�سة  �حل�سينية  للعتبة  �لتابعة  �لإنرتنت 
�سبكة �حلا�سبات �ملوحدة )نت وورك( للطابق �لثاين 

لق�سم �ل�سوؤون �لفكرية و�لثقافية يف �لعتبة.
 �أعلن ذلك �لأ�ستاذ �أحمد علي عبادي م�سوؤول �سعبة 
�حل�سينية،  �لرو�سة  ملجلة  ت�سريح  يف  �لإنرتنت 
مو�سحا �أن �مل�سروع جاء تلبية لطلب �لأخوة يف ق�سم 
�ل�سوؤون �لفكرية و�لثقافية ومبو�فقة ومباركة �لأمني 
للعتبة �حل�سينية �ملقد�سة �سماحة �ل�سيخ عبد  �لعام 

�ملهدي �لكربالئي.
 و�أ�سار �أن �مل�سروع ت�سمن �أي�سا ربط �سبكة كهربائية 
م�ستمرة مت�سلة مبجهز�ت قدرة )UPS( ب�سعة كلية 
ت�سل �إىل )KVA 30( و�إ�سافة غرفة �أخرى لل�سيطرة 

على عمل  �ل�سبكتني �حلا�سوبية و�لكهربائية. 
�لغرف  تزويد  ت�سمن  �مل�سروع  �أن  عبادي:  و�أ�ساف 
و�لقاعات بنقاط �سبكة كان جمموعها )108( نقطة، 
�أي�سا، موزعة  ونقاط كهربائية بنف�س �لعدد �ملذكور 
على كافة �أ�سالع وزو�يا �لغرف و�لقاعات، مبينا �أن 
 ملو�د �مل�ستخدمة يف �مل�سروع مت ��ستري�دها من منا�س�

عاملية حيث مت ��ستخد�م �أ�سالك �سبكة )UTP(من 
�أكر من  �إىل  �إجمايل ي�سل  نوع )CAT. 6( بطول 
�مل�ستخدمة  �لكهربائية  �لأ�سالك  �أما  )3000( مرت، 
 mm2 25 2X( و�مل�سلح �ملعزول  �لنوع  فكانت من 
shielded( وذلك منعًا من تاأثري �لفي�س �لكهربائي 

على �لإ�سارة �لرقمية، وبطول �إجمايل ي�سل �إىل �أكر 
من )700( مرت، ومت �أي�سا ��ستخد�م �أوعية بال�ستيكية 
)Tray cable( �أجنبية �ملن�ساأ حلفظ �أ�سالك �ل�سبكة 

و�لأ�سالك �لكهربائية وماآخذ �لتيار و�ل�سبكة.
وعن غرفة �ل�سيطرة �ملذكورة �آنفا قال م�سوؤول �سعبة 
خا�سة   بكابينة  تزويدها  مت  �لغرفة  �إن  �لنرتنت: 
على  حتتوي  وورك(  )نت  �ل�سبكة  )rack(لت�سغيل 
و 4 �سويجات �سبكة    )patch panle( 5 مو�سالت
)PORT SWITCH 24(  ومت تزويد �لغرفة كذلك 
مبجهز�ت قدرة )UPS( عدد 3 ب�سعة كلية ت�سل �إىل 
�سيطرة كهربائية  بلوحة  تو�سيلها  KVA(  مت   30(
لتكون حلقة �لو�سل بينها وبني ماآخذ �لتيار )�لبلك( 
دون  �مل�ستمرة  بالكهرباء  �حلا�سبات  جتهز  �لتي 

�نقطاع .
وتابع �لقول �أنه: مت ت�سقيف �لغرفة مبو�د خا�سة عازلة 

للحر�رة حفاظا على درجات حر�رة منخف�سة د�خل 
�لغرفة من �أجل �سمان عمل �لأجهزة بكفاءة عالية، 
 access( فيما مت �إك�ساء �لأر�سية بطبثثثثثثثثثثثثقة عازلة
خالله  من  ميكن  �لأر�سية  يف   �فر لتكوين   )floor

متديد �أ�سالك �ل�سبكة و�لأ�سالك �لكهربائية من �أجل 
�سمان عمل �لفنيني يف �لغرفة بي�سر و�سهولة وكذلك 
بّينا  كما  �ملنخف�سة  �حلر�رة  درجات  على  �حلفاظ 

ذلك �آنفًا.
وختم عبادي ت�سريحه قائال: �إن �لأعمال �لتيت�سمنها 
و�سر�ء  و�لتن�سيب  �لت�سليك  باأعمال  متثلت  �مل�سروع 
�لأجهزة و�لأ�سالك �لالزمة و�سر�ء جمهز�ت �لقدرة 
و�أجهزة �لتكييف لغرفة �ل�سيطرة وهي �أقل بكثري من 
�لكلفة �لتخمينية للم�سروع فيما بلغت مدة �لإجناز 30 

يومًا.

اإجناز م�سروع �سبكة احلا�سبات امل�حدة 
لق�سم �ل�سوؤون �لفكرية و�لثقافية يف �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة

 • �سفاء �ل�سعدي
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 مرقد �سيدنا ع�ن
مطالب ب�سم الأرا�سي العائدة له،  واإيجاد بديل 
للمدر�ستني العائدة ملكيتهما للمزار ال�سريف .. 

�أميال  �سبعة  بعد  على 
مدينة  �سرق  �سمال  �إىل 
كثثربثثالء �ملثثقثثد�ثثسثثة ترى 
قبة خ�سر�ء يحوم حولها 
حمام يرتل ت�سبيحه هلل 
تلك هي  و�أنثثثثني،  بثثثدوي 
قبة �سيدنا عون بن عبد 
�هلل )ر�سو�ن �هلل تعاىل 
�ختلفت  �لثثثذي  عثثلثثيثثه( 
ن�سبه   يف  �لثثثثثرو�يثثثثثات 
فثثمثثنثثهثثم مثثثن قثثثثال: �إنثثثه 

عون بن عبد �هلل بن جعفر �لطيار و�أمه 
�ل�سالم  عليهما  �ملرت�سى  علي  بنت  زينب 
و�آخر قال: �نه عون بن عبد �هلل ويعود يف 
ن�سبه �إىل �حل�سن �ملثنى بن �لإمام �حل�سن 

�ملجتبى عليهم �ل�سالم  ... 
جملة �لرو�سة �حل�سينية جتولت يف �أروقة 
�ملز�ر �ل�سريف �لذي يقع يف منطقة زر�عية 
كانت يف �ل�سابق عبارة عن قرية ب�سيطة ، 

ح�سب قول �لأمني �لعام 
يف  �ل�سيعية  لثثلثثمثثز�ر�ت 
�سلمان  �لدكتور  �لعر�ق 
�أن   : مو�سحا  �ملو�سوي 
�إثر  حتولت  �لقرية  هذه 
�لز�ئرين  �أعثثد�د  تز�يد 
بعد  و�لآن  ناحية،  �إىل 
�ملحبني  �أنثثفثث�ثثس  تثثز�يثثد 
رقعة  و�تثث�ثثسثثاع  بثثجثثو�ره 
�إىل  حتثثثثولثثثثت  �ملثثثثكثثثثان 
مكثفة  و�جلهود  ق�ساء، 
مبرقد  يلحق  كبري  خدمي  جممع  لبناء 
�هلل  )ر�ثثسثثو�ن  �هلل  عبد  بثثن  عثثون  �ل�سيد 

تعاىل عنه(. 
�لهند�سية  �ملخططات  �إن  �ملو�سوي:  وبني 
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 قيل يف احل�سني

�إدو�رد بر�ونل . م . بويد

�جلر�أة  يحب  �أنه  �لإن�سان  طبيعة  من 
و�لهّمة  �لروح  وعلو  و�لإقد�م  و�ل�سجاعة 
و�لعد�لة  �حلرية  يدفع  ما  وهذ�  و�ل�سهامة. 
لعدم �ل�ست�سالم �أمام قوى �لظلم و�لف�ساد. 
وهنا تكمن مروءة وعظمة �لإمام �حل�سني. 
و�أنه ملن دو�عي �سروري �أن �أكون ممثن يثني 

من كل �أعماقه على هذه �لت�سحية �لكربى .

ثمة  وهل  �لإجنليزي:  �مل�ست�سرق 
حني  و�لأمل  �حلزن  يغ�ساه  ل  قلب 
وحّتى  كربالء؟  عن  حديثًا  ي�سمع 
�إنكار  ي�سعهم  ل  �مل�سلمني  غري 
هذه  وقعت  �لتي  �لروح  طهارة 

�ملعركة يف ظّلها. 

لندن،  يف  خثثرب�ء  قبل  مثثن  ت�سميمها  يتم 
�كتمال  بعد  �سيتم  بامل�سروع  �لعمل  �إن  و 

�ملخططات مبا�سرة. 
��سرت�حة  حمطة  يعّد  �ملرقد  �إن  و�أ�ثثسثثاف: 
مرقد  لزيارة  �ملتجهني  للز�ئرين  و�لتقاء 

�ل�سالم  عثثلثثيثثه  �حلثث�ثثسثثني  �لإمثثثثثام 
�ملناطق  �أو  بغد�د  من  �لقادمني 

�لثثقثثريثثبثثة مثثنثثهثثا �لأمثثثثر �لثثذي 
�ل�سعي  عثثاتثثقثثنثثا  عثثلثثى  و�ثثسثثع 

لثثتثثكثثثثثيثثف �خلثثثدمثثثات 
وخ�سو�سا  للز�ئرين 
�لتي  �لثثثثزيثثثثار�ت  يف 
م�سيا  تو�فدهم  ت�سهد 

م�سري�  �لأقثثثد�م،  على 
�إىل  �لثثثوقثثثت  نثثفثث�ثثس  يف 
ما  �ل�سريف  �ملثثثز�ر  �إن 
جتاوز  مثثن  يثثعثثاين  ز�ل 
بثثعثث�ثثس دو�ئثثثثثثر �لثثثدولثثثة 
�لتابعة  �لأر��ثثسثثي  على 
�ملجاورة  كثثاملثثد�ر�ثثس  لثثه 
�ملحيطة  و�ملثثثثثحثثثثثالت 
و�ساحة  �لغربية  باجلهة 
وقثثثثثثثثثوف �لثثثث�ثثثثسثثثثيثثثثار�ت 

�ملجاورة له. 
فثثيثثمثثا �أكثثثثثد )عثثثبثثثد �هلل 

عمر�ن علي( �لأمني �خلا�س ملرقد عون بن 
عبد �هلل )ر�سو�ن �هلل عنه( على �سرورة 
كربالء  تربية  مطالبا  �ملثثز�ر،  هذ�  تو�سعة 
باإخالء مدر�ستي عون بن عبد �هلل �لبتد�ئية 
للبنات  �لبتد�ئية  �لبتهال  ومدر�سة  للبنني 
�لو�قعتني يف �جلهة �لغربية �ملال�سقة للمرقد 

�ل�سريف . 

و�أ�ساف )عمر�ن(: �إن �لأر�س �لتي ت�سغلها 
�ملدر�ستان تابعة مللكية �ملرقد �لطاهر وقد مت 
�لبناء عليها من قبل مديرية تربية كربالء 
�لرتبية  مديرية  �إن  مبينا  �لبائد،  �لعهد  يف 

ترف�س �إخالء �ملبنيني �ملذكورين ..
من جانبه �أو�سح مدير تربية كربالء )عبد 
�حلميد �ل�سفار( �إن مديريته تطالب مبو�قع 
بديلة لهاتني �ملدر�ستني كونهما ي�سمان �أكر 
من 1500 طالب وطالبة وجميعهم من �أبناء 
�ملنطقة، مو�سحا �أنه يف حالة �إخالء هاتني 
�ملرقد  �ىل  وت�سليمهما  �ملثثدر�ثثسثثتثثني 
لتو�سعته فال مكان بديل لطلبة �ملنطقة 

لإمتام در��ستهم فيه..
و�لتح�سن  �ملقبور  �لنظام  �سقوط  بعد 
�أعد�د  بثثد�أت  �لبلد  �سهده  �لذي  �لأمني 
�لز�ئرين �ىل �ملر�قد �ملقد�سة و�ملز�ر�ت 
�لأمر  م�ستمر،  ب�سكل  تتز�يد  �ل�سريفة 
�لأماكن  تلك  تو�سعة  �ىل  يثثدعثثو  �لثثثذي 
�لدينية،  �أهميتها  يثثثو�زي  مبثثا  �ملطهرة 
وكونها �أي�سا تعد ذ�ت  مردود �قت�سادي 
من  لبثثد  �لثثذي  �لثثوقثثت  يف  للبالد،  مهم 
دعثثم �حلثثركثثة �لثثرتبثثويثثة يف �لثثعثثر�ق من 

خالل بناء �ملد�ر�س وتعمريها .. 

• ح�سني �لنعمة

مرقد  لزيارة  �ملتجهني  للز�ئرين  و�لتقاء 
�ل�سالم  عثثلثثيثثه  �حلثث�ثثسثثني  �لإمثثثثثام 

�ملناطق  �أو  بغد�د  من  �لقادمني 
�لثثقثثريثثبثثة مثثنثثهثثا �لأمثثثثر �لثثذي 
�ل�سعي  عثثاتثثقثثنثثا  عثثلثثى  و�ثثسثثع 

م�سري�  �لأقثثثد�م،  على 
�إىل  �لثثثوقثثثت  نثثفثث�ثثس  يف 
ما  �ل�سريف  �ملثثثز�ر  �إن 
جتاوز  مثثن  يثثعثثاين  ز�ل 
بثثعثث�ثثس دو�ئثثثثثثر �لثثثدولثثثة 
�لتابعة  �لأر��ثثسثثي  على 
�ملجاورة  كثثاملثثد�ر�ثثس  لثثه 
�ملحيطة  و�ملثثثثثحثثثثثالت 
و�ساحة  �لغربية  باجلهة 
وقثثثثثثثثثوف �لثثثث�ثثثثسثثثثيثثثثار�ت 

فثثيثثمثثا �أكثثثثثد )عثثثبثثثد �هلل 

للبنات  �لبتد�ئية  �لبتهال  ومدر�سة  للبنني 
�لو�قعتني يف �جلهة �لغربية �ملال�سقة للمرقد 

�ل�سريف . 

ترف�س �إخالء �ملبنيني �ملذكورين ..
من جانبه �أو�سح مدير تربية كربالء )عبد 
�حلميد �ل�سفار( �إن مديريته تطالب مبو�قع 
بديلة لهاتني �ملدر�ستني كونهما ي�سمان �أكر 

من 
�ملنطقة، مو�سحا �أنه يف حالة �إخالء هاتني 

�أعد�د  بثثد�أت  �لبلد  �سهده  �لذي  �لأمني 
�لز�ئرين �ىل �ملر�قد �ملقد�سة و�ملز�ر�ت 
�لأمر  م�ستمر،  ب�سكل  تتز�يد  �ل�سريفة 
�لأماكن  تلك  تو�سعة  �ىل  يثثدعثثو  �لثثثذي 
�لدينية،  �أهميتها  يثثثو�زي  مبثثا  �ملطهرة 
وكونها �أي�سا تعد ذ�ت  مردود �قت�سادي 
من  لبثثد  �لثثذي  �لثثوقثثت  يف  للبالد،  مهم 
دعثثم �حلثثركثثة �لثثرتبثثويثثة يف �لثثعثثر�ق من 

خالل بناء �ملد�ر�س وتعمريها .. 
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)يا ليتنا كنا معكم �سيدي فنفوز فوز� عظيما( كلمة ل 
يرّددها �أحد �أكر من �أتباع �أهل �لبيت )عليهم �ل�سالم( 

عند ذكرهم �لإمام �حل�سني عليه �ل�سالم.
 ولأن �لتاريخ يحمل يف طياته �لعجيب من �لأحد�ث فاإن 
يوجد  ول  ت�سويه �سفحاته،  يد� خبيثة حاولت  هنالك 
�لبيت عليهم  �أهل  �أكر من  �لت�سويه  لهذ�  تعر�س  من 
�ل�سالم، ولكن حلكمة �إلهية ينقلب كيدهم �إىل �سفعة 

تذلهم وتثبت علو  مكانة �أهل �لبيت عليهم �ل�سالم .
و�حل�سني عليه �ل�سالم وما جرى عليه يف و�قعة �لطف 
�لعر�ق  باأهل  �حلادثة  هذه  �رتباط  وب�سبب  �لأليمة، 
تربئة  جهدهم  بكل  حاولو�  �حلاقدين  �أن  نالحظ 
�لأمويني و�تهام �سيعة �لإمام عليه �ل�سالم بقتله، ولكن 
و�كبته م�سرية  ما  �لف�سل عرب  كلمة  له  تبقى  �لتاريخ 
وحياة �حل�سني عليه �ل�سالم من �أحد�ث ووقائع حتى 

�ل�ست�سهاد، وهي كفيلة بك�سف تدلي�س �ملدل�سني.
فمن �ملعلوم �أن خروج �حل�سني عليه �ل�سالم جاء على 
�سوء �لر�سائل �لتي جاءته من �لعر�ق حتثه على �لقدوم 
بع�س  �أن  بامل�ستبعد  ولي�س  بالثورة  للقيام  �لكوفة  �إىل 
�لذين كتبو� له نكثو� وعدهم ولكن لي�س كلهم، و�ل�سوؤ�ل 
�حلا�سر هنا هو، لو مل يكتب له �أهل �لعر�ق، هل كان 
�حل�سني عليه �ل�سالم ي�سكت عن جر�ئم يزيد؟ ومتهيد� 
للجو�ب ن�ستعر�س �لأحد�ث �لتي ر�فقت حياة �حل�سني 
عليه �ل�سالم قبل وبعد هالك معاوية ومطالبته بالبيعة 

ليزيد.
يتحدث �لتاريخ عن عالقة �حل�سني عليه �ل�سالم مبعاوية 
من خالل �ملر��سالت �لتي كانت بينهما �أنه عليه �ل�سالم 
وردته ر�سالة من معاوية يتوعده فيها، فاأجابه بر�سالة 
معاوية  يا  فاأب�سر  موبقاته:  ذكر  بعد  �آخرها  يف  جاء 
بالق�سا�س و��ستيقن باحل�ساب و�علم �أن هلل تعاىل كتابا 
�أح�ساها( ولي�س �هلل  �إل  )ل يغادر �سغرية ول كبرية 
بنا�س لأخذك بالظنة وقتلك �أولياءه على �لتهم ونفيك 
�أولياءه من دورهم �إىل د�ر �لغربة و�أخذك �لنا�س ببيعة 
�بنك �لغالم �حلدث ي�سرب �ل�سر�ب ويلعب بالكالب، 
ما �أر�ك �إّل قد خ�سرت نف�سك، وبرتت دينك، وَغ�َس�ْسَت 
رعّيتك، و�سمعت مقالة �ل�سفيه �جلاهل، و�أخفت �لورع 

�لتقّي لأجلهم، و�ل�سالم(. 

لك  �أردت  وما  �ل�سالم:  عليه  يقول  �أخرى  ر�سالة  ويف 
حماربة ول عليك خالفا وما �أظن �أن يل عند �هلل عذر� 
يف ترك جهادك ...�نتهى . وجهاده )عليه �ل�سالم(كان 
بالكلمة و�لرد يف حم�سر يذكر فيه معاوية، فبعد هذ� 
�لكالم �ل�سديد �لد�ل على �لوعيد هل �سينثني �حل�سني 
�أذ� مل  �لأمويني  �لطغاة  �لقيام �سد  �ل�سالم من  عليه 

ينا�سره �أحد؟
وملعرفة كيفية تفكري معاوية للتخل�س من �حل�سني عليه 
�ل�سالم، جاء عن �لأندل�سي �أنه: دعا معاوية مرو�ن بن 
�أن  �أرى  �أ�سر علّي يف �حل�سني فقال:  له:  �حلكم فقال 
�لعر�ق،  �أهل  عن  وتقطعه  �ل�سام،  �إىل  معك  تخرجه 
وتقطعهم عنه.. �نتهى، ويف حادثة �أخرى كتب مرو�ن 
بن �حلكم �إىل معاوية وهو عامله على �ملدينة: �أما بعد 
�أهل �لعر�ق،  �أن رجال من  فان عمرو بن عثمان ذكر 
علي..  بن  �حل�سني  �إىل  يختلفون  �حلجاز  �أهل  ووجوه 

�نتهى.
هو  لالأمويني  �ل�ساغل  �ل�سغل  �أن  يتبني  ذلك  كل  من 
كيفية قطع �لوّد بني �حل�سني عليه �ل�سالم و�أهل �لعر�ق 
وهذ� ما �أكده تو�بع معاوية، وكانت �لر�سائل �لتي جاءت 
لأن ل  لأهله  �لعر�ق منقبة  �ل�سالم من  للح�سني عليه 
�أحد فعلها من �ل�سام �أو م�سر �أو غريهما من �لبلد�ن 

�لإ�سالمية ملنا�سرته �سد �ل�سكري يزيد .
�حل�سني  و�سفه  ملن  �لفر�سة  و�سنحت  معاوية  وهلك 
عليه �ل�سالم بال�سكري ومالعب �لكالب لكي يقت�س منه 
با�سم �لإ�سالم فكان �أول عمل قام به و�يل �ملدينة �لوليد 
بن عتبة ح�سب ما جاء يف �لبالذري، عن �لعتبي: حجب 
�لوليد بن عتبة �أهل �لعر�ق عن �حل�سني، فقال �حل�سني: 
يا ظاملا لنف�سه، عا�سيا لربه! عالم حتول بيني وبني قوم 
عرفو� من حقي ما جهلته �أنت وعمك؟..( وهذه �سهادة 
وم�ساندتهم  ومعرفتهم  �لعر�ق  �أهل  بحق  ح�سينية 

للحق.
مكة  �إىل  �ملدينة  من  �ل�سالم  عليه  �حل�سني  وحترك 
ر��سلوه،  ملن  �إجابة  كربالء  ولي�س  �لكوفة  �إىل  ومنها 
وكانت �أهم حمطة من حمطات �حل�سني عليه �ل�سالم 
�لتقاوؤه باحلر ومنها تت�سح �أمور كثرية ، منها �أن �حلر 
ملا �ساأل �حل�سني عليه �ل�سالم عما جاء به عر�س له كتب 

 واأه�����ل  العراقالإمام احل�سني
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لكي يعي�س �ملولود..
عن �لر�سول �لأكرم 

)�سلى �هلل عليه و�آله 
و�سلم(: من كان ل 

يعي�س له مولود فجعل 
هلل عليه �أن ي�سّميه 

حممدً� فيعي�س.

)�ملز�يا و�لأحكام ل�سم نبي 
�لإ�سالم �س6(

 دّرة

�لقوم فلم يكن �أحد ممن كتب للح�سني )عليه �ل�سالم( 
مع �حلر، وبد�أت �لأحد�ث تتغري منذ تويل عبيد �هلل 
بن مرجانة �أمر �لكوفة ففي �لبدء كان ر�أيه �أن يطلب 
من �حلر ت�سيري �حل�سني عليه �ل�سالم �إىل �لكوفة وبعث 
ر�سالة لأجل ذلك، ولكن �سرعان ما تنبه للخطر �لذي 
قد يحدثه دخول �حل�سني �إىل �لكوفة وتاآزر �أن�ساره معه 
فكتب للحر �أن جعجع باحل�سني ول تدعه يدخل �لكوفة 
�أو يرجع �ملدينة ولزمه ول تفارقه �ل �أن ينزل بالعر�ء يف 
غري ح�سن ول ماء حتى ياأتيك �أمرنا، وهذه �أول بادرة 
قطع �لو�سل مع �أهل �لعر�ق، كما قام �بن مرجانة حال 
�لكوفة وقتله م�سلم بن عقيل وهان بن عروة  دخوله 
)ر�سو�ن �هلل عليهما( باعتقالت وترهيب ووعيد لكل 
من ينا�سر �حل�سني عليه �ل�سالم فمالأ �ل�سجون وكان 
 4500 ومعه  �سرد  بن  �سليمان  وكذلك  �ملختار  منهم 
�لبادرة  هي  وهذه  �ل�سالم  عليه  �حل�سني  مو�يل  من 
�لثالثة  و�لبادرة  �لعر�ق،  �أهل  �ل�سلة مع  �لثانية لقطع 
كانت عندما �أمر �بن زياد زجر بن قي�س �جلعفي مع 
خم�سمائة فار�س �أن يقيم بج�سر �ل�سر�ة ليمنع من يريد 
�لكوفة  �أهل  من  �ل�سالم(  )عليه  باحل�سني  يلتحق  �أن 
وح�سلت معركة لهوؤلء مع عامر بن �أبي �سالمة ومن 
معه و��ستطاع عامر �لإفالت منهم و�للتحاق باحل�سني 

عليه �ل�سالم �أما �لبقية فلم يتمكنو� من ذلك.
و�لأمر �لآخر �لذي �ساعدهم يف عزل �حل�سني )عليه 
�ل�سالم( هو جعجعته لغاية كربالء وهي �أر�س قاحلة ل 
ي�سكنها ول مير بها �أحد، مبعنى �أنها لي�ست على �لطرق 
�لر�بطة بني �ملدن �ملعروفة وذلك ليكون مكان �حل�سني 

عليه �ل�سالم جمهول �لأثر لكل من يروم �للحاق به.
هذه هي �لأعمال �مليد�نية �لتي قام بها �بن زياد ليقطع 
�لإمد�د �لعر�قي عن �حل�سني عليه �ل�سالم، و�لتي تدل 
�لبيت  لأهل  �لعر�ق  �أهل  ولء  على  �ل�سك  يقبل  ل  مبا 
عليهم �ل�سالم ومعرفتهم �حلقيقية بهم و��ستعد�دهم 
للدفاع عنهم بالغايل و�لنفي�س، و�آخر دليل على ذلك 
�أنه بعد نهاية و�قعة �لطف بال�سكل �ملعروف للعامل كله 
يرد ت�ساوؤل مهم هو: من �نتقم من قتلة �لإمام �حل�سني 
)عليه �ل�سالم(؟ وهل يكون �جلو�ب غري �أهل �لعر�ق، 
و�أين بقية �لقبائل من �أفعال يزيد؟ وخا�سة بعد و�قعة 
�لقيم  لكل  و�نتهاكا  دموية  ماأ�ساة  خلفت  �لتي  �حلرة 
جر�ئم  كل  بعد  بيزيد  �لأمر  و�سل  حتى  و�لأخالق، 
�لغت�ساب �لتي حدثت فيها �أن �أمر قو�ده بان ياأخذو� 
بيعة �أهل �ملدينة على �أنهم عبيد له، فاأين قبائل جند 

و�حلجاز من جر�ئم يزيد و�أتباعه؟

واأه�����ل  العراق
• �سامي جو�د كاظم
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�حتلت �ل�سعائر �حل�سينية مرتبة �ل�سبق يف �أولويات 
�هتمام �أتباع �أهل �لبيت )عليهم 

�لثث�ثثسثثالم( فثثثر�حثثثو� يف 
ي�سعون  منا�سبة  كثثل 
باأح�سن  �إخر�جها  �إىل 
تتو�فق  لثثكثثي  �ملثثنثثاظثثر 

و�لأهد�ف  �لأغر��س  مع 
�لثثثتثثثي �نثثبثثثثثقثثت من 

�أجلها وبخا�سة 
�إظثثثثثثثهثثثثثثثار 

مية  مظلو
�لإمثثثام 

حل�سني  �
)عثثثثلثثثثيثثثثه 
�لثثث�ثثثسثثثالم(

و�أهد�ف ثورته �لعظيمة يوم �لطف ونقلها �إىل كل 
�أرجاء �لعامل، �إ�سافة �إىل جعل �ل�سعائر �حل�سينية 
�إىل �حلقائق  �لولوج  بابا رئي�سيا يتم من خالله 
�لإ�سالمية �لنا�سعة �لتي ر�م ر�سول �هلل �سلى �هلل 
عليه و�آله و�سلم بثها �إىل �لإن�سانية فيما حاولت 
قوى �لظالم و�ل�ستبد�د �إعاقتها ون�سر �أ�سد�دها 
بني �لنا�س من �أجل حتقيق نو�ياهم يف �ل�سيطرة 

و�مللك دون وجه حق.
ومن بني �أهم تلك �ل�سعائر �لتي تد�ولها �أتباع 
�أهل �لبيت عليهم �ل�سالم �مل�سرح �حل�سيني 
�أو ما ي�سمى يف يومنا هذ� بالت�سابيه 
و�لثثتثثي كثثانثثت نثثوعثثا مثثا عفوية 
ومقت�سرة على منط معني 
�خليام  بحرق  متمثل 
من  �لعا�سر  يثثوم 
�ملثثثثثثثحثثثثثثثرم 
وبعودة 

ركب �ل�سبايا من �ل�سام م�سحوبا ببع�س �لكلمات 
�لتي من �ساأنها �إي�سال معنى معني �ىل �ملتلقي.

ويف �لآونة �لأخرية ظهرت �لكثري من �ملطالبات 
�جلادة �لد�عية �ىل تقنني تلك �لت�سابيه و�لرتقاء 
بها �ىل م�ساف �لأعمال �لفنية �لعاملية من حيث 
متطلبات �لعمل �لفني كال�سيناريو و�لن�س و�لإخر�ج 
وغريها يف �سبيل عدم جعل تاأثريه مقت�سر� على 
باأتباع  �ملتمثثثثلة  �لرئي�سية  �جلماهريية  �لقاعدة 

هل  �أ

لبيت  �
عثثثثلثثثثيثثثثهثثثثم 

�لثثثثث�ثثثثثسثثثثثالم بثثل 
�لنهو�س به وتقدميه 

جمعاء،  �لإن�سانية  �إىل 
�لت�سليل  دح�س  يف  لي�ساهم 

�ملعادي مللحمة �لطف �خلالدة.
  وللغور يف تفا�سيل �أكر حول �مل�سرح 

جملة  �لتقت  تطويره  و�آلثثيثثات  �حل�سيني 

دع�ة اىل الرتقاء بالت�سابيه اىل م�ساف الأعمال الفنية العاملية.. 
• ح�سني �ل�سالمي- يحيى �لفتالوي

�لدكتور ح�سني �لتكمجي:

�حتلت �ل�سعائر �حل�سينية مرتبة �ل�سبق يف �أولويات 
�هتمام �أتباع �أهل �لبيت )عليهم 

�لثث�ثثسثثالم( فثثثر�حثثثو� يف 
ي�سعون  منا�سبة  كثثل 
باأح�سن  �إخر�جها  �إىل 
تتو�فق  لثثكثثي  �ملثثنثثاظثثر 

و�لأهد�ف  �لأغر��س  مع 
�لثثثتثثثي �نثثبثثثثثقثثت من 

�أجلها وبخا�سة 
�إظثثثثثثثهثثثثثثثار 

مية  مظلو
�لإمثثثام 

حل�سني  �
)عثثثثلثثثثيثثثثه 
�لثثث�ثثثسثثثالم(

و�أهد�ف ثورته �لعظيمة يوم �لطف ونقلها �إىل كل 
�أرجاء �لعامل، �إ�سافة �إىل جعل �ل�سعائر �حل�سينية 
�إىل �حلقائق  �لولوج  بابا رئي�سيا يتم من خالله 
�لإ�سالمية �لنا�سعة �لتي ر�م ر�سول �هلل �سلى �هلل 
عليه و�آله و�سلم بثها �إىل �لإن�سانية فيما حاولت 
قوى �لظالم و�ل�ستبد�د �إعاقتها ون�سر �أ�سد�دها 
بني �لنا�س من �أجل حتقيق نو�ياهم يف �ل�سيطرة 

و�مللك دون وجه حق.
ومن بني �أهم تلك �ل�سعائر �لتي تد�ولها �أتباع 
�أهل �لبيت عليهم �ل�سالم �مل�سرح �حل�سيني 
�أو ما ي�سمى يف يومنا هذ� بالت�سابيه 
و�لثثتثثي كثثانثثت نثثوعثثا مثثا عفوية 
ومقت�سرة على منط معني 
�خليام  بحرق  متمثل 
من  �لعا�سر  يثثوم 
�ملثثثثثثثحثثثثثثثرم 
وبعودة 

 لدى امل�سرحيني القدرة على خلق 
عالقات مهمة بني امل�سرح وبني الطف
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كاظم  علي  ح�سني  بالدكتور  �حل�سينية  �لرو�سة 
�لتكمجي رئي�س فرع �لإخر�ج يف �أكادميية �لفنون 
و�لتمثيل وع�سو  �لإخر�ج  �جلميلة ومدر�س مادة 
لينطلق  �حل�سينية،  �ل�سعائر  م�سرحة  مثثوؤمتثثر 
وهل  �لت�سابيه  يف  ر�أيثثه  عن  ب�سوؤ�له  معه  حو�رنا 
ميكن ت�سنيفها �سمن قائمة �لفنون �مل�سرحية، 
�ملثثو�كثثب �حل�سينية  فثثقثثال: مثثن خثثالل عملي يف 
لحظت �لكثري من �لإ�سكالت �لكبرية يف �لت�سابيه 
ور�أيت ما قد ي�سيء �إىل �لرمز �ملقد�س و�ىل فكر 
�أن  علينا  �لبحت  �لفني  �جلانب  ومن  �لو�قعة... 

�بن  لكونه  �لإغريقي  �مل�سرح  تفا�سيل  نبتعد عن 
جذور وثنية وطقو�س عبادية كانت متار�س لالإله 
يوبو�سو�س )�ل�سيطان( وينبغي �أن نبقى يف م�سرح 
�أر�سطو �لذي حدد جمموعة قو�عد �أ�سا�سية لبناء 
�لدر�ما، ول ميكن تقدمي �أي جانب م�سرحي يف 
ق�سية �لإمام �حل�سني )عليه �ل�سالم( ما مل يتم 

�لدخول يف �جلانب �لروحي �لكلي ليت�سكل لدينا 
طق�س ح�سيني معرب.

 

يف  ��ستغل  م�سرح  هناك  هل  هو  �ملهم  و�ل�سوؤ�ل 
م�سرحنا؟  غري  كله  �لعامل  يف  �لروحي  �جلانب 
و�جلو�ب �سيكون )نعم هناك �مل�سرح �لكني�سي( 
لكنه قدم تاأريخا قلقا، فالبد لنا و�حلال هذه �أن 
ندخل �جلانب �لروحي �لذي حتركه �ملاأ�ساة، وهذه 
�ل�سعرية فيها مفرد�ت حديثة و�سر�عات خمتلفة 
وبناء�ت در�مية وفيها حقائق ميكن �أن تخرج �إىل 
�لعامل كله، وميكن �أن ن�ستثمر �لثورة �ملعلوماتية 
�لكبرية يف ذلك، و�أنا �أعتقد �أن لدى �مل�سرحيني 
�لقدرة على خلق عالقات مهمة بني �مل�سرح وبني 

�حل�سيني،  �لثثطثثف 
هي  و�لثثثثثدر�مثثثثثا 
جمثثثثثثمثثثثثثوعثثثثثثة 
�ثثسثثخثث�ثثسثثيثثات 
وحو�ر�ت وفكرة 
جوهرية، مبعنى 
�أنها  �آخر 

للقيام بدر�ما  توؤهلنا  جمموعة من �خل�سائ�س 
ح�سينية كاملة دون ترك �مل�سرح للعفوية �لعاجزة 
عن �لنتقاء �لفني لتمثيل �لرموز �ملقد�سة و�لتي 
تعجز بدورها عن تقدمي روحية �لنه�سة �حل�سينية 

على �مل�سرح.
الروضة الحسينية: وكيف ن�ستطيع اأن 
نقنع اجلمه�ر بدراما امل�سرح احل�سيني يف 

خ�سم هذا الكم الهائل من الف�سائيات؟
 هذ� �ملف�سل مهم و�لآن تعد له در��سات حول 
كيفية �إقناع �مل�ساهد مبا نبثه و�لهدف من ور�ئه، 

و�لنتائج �لتي قد يحققها ذلك يف حال خروجه 
�ملادة  ولو ُوجدت  بال�سورة �ملطلوبة،  �لنا�س  �إىل 
�لدر�مية �مل�سبوكة ب�سورة �سحيحة مع م�سادرها 
فاإننا ن�ستطيع �أن ن�سل باأهد�فنا للمتلقي خا�سة 
�مل�سرح،  �أدو�ت  عن  تختلف  �ل�سا�سة  �أدو�ت  و�ن 
فمثال لو �أردنا ت�سوير جرمية قطع �إ�سبع �لإمام 
بامل�سرح  خامته  �سرقة  لأجثثل  �ل�سالم(  )عليه 
فاإنني ل ��ستطيع �أن �أو�سلها بال�سكل �لأمثل �لذي 
حيث  �ل�سينمائية  �أو  �لتلفزيونية  �لدر�ما  تقدمه 
�أو نقطة  ميكن للكامري� �أن ت�سل �إىل �أي مقطع 
�أجل  من  �لأدو�ت  هذه  ��ستخدمنا  فلو  نريدها، 
�لق�سية �حل�سينية ل�ستطعنا �أن نغري قناعات 
لفتة  نقطة  هناك  �أن  كما  �لعامل،  يف  كثرية 
مل  �لآن  �إىل  �لف�سائيات  بث  �أن  هي  للنظر 
ي�سبح ب�سورة �سحيحة مائة باملائة ول يعتمد 
على �لر�سالة �ل�سورية �ملعربة بل �ن�سحب �إىل 
��ستخد�م �خلطابة �لطويلة �لتي توؤدي �إىل ملل 

�مل�ساهد.
الروضة الحسينية: عر�ض الق�سية 
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احل�سينية اأو واقعة الطف عر) الت�سابيه 
ت�سكيل  يف  دور  له  هل   )احلدي وامل�سرح 

فكر وعقيدة اجلمه�ر؟
�لأ�سل  يف  �مل�سرح  �إن   
عمله  يف  يثثثثرتثثثثكثثثثز 
قيمتني  عثثثلثثثى 
)�لثثفثثكثثريثثة 
 ) حل�سية � و
و�لثثثقثثثيثثثمثثثة 
هي  �حلثثث�ثثثسثثثيثثثة 
لدينا  �ملثثعثثتثثمثثدة 
�لثثثطثثثقثثث�ثثثس  يف 
�حل�سيني ولدينا 
�سحة و��سحة يف 
لقيمة  �

�لفكرية... ولالأ�سف �إىل �لآن مل ت�ستطع �أي و�سيلة 
من �لو�سائل �ملتاحة عندنا من �حتو�ء هذه �لقيمة 
�لتي حتمل �ملبادئ �لعليا و�لعظيمة �لتي جاء بها 
�ملثال  �سبيل  على  ومنها  �ل�سالم،  عليه  �حل�سني 
ل �حل�سر هذه �ل�سور �ملعنوية )يوؤدي �ل�سالة 

و�سط �حلرب !!!!، ي�سلي قرب �ملوت !!!( وهذه 
وحدها تعجز جميع �لو�سائل من �حتو�ئها، ولكن 
هذ� ل مينع من �أن ن�سع هذه �لقيم �ملبدئية يف 
�إحياء  يف  عليها  ن�ستغل  �أن  �أجثثل  من  ح�ساباتنا 

�لطق�س �حل�سيني. 
�لديني  �مل�سرح  �أن  لالأذهان  يتبادر  ل  �أن  ويجب 
�لقرون  ففي  قثثدمي  �نثثه  بثثل  �للحظة  وليد 
ت�ستخدمه  �لكني�سة  كانت  �لو�سطى 
لعر�س ق�سة �مل�سيح مما �أدى �إىل 
�نتظام �لنا�س وحثهم للذهاب 
ونحن  للكني�سة،  �لأحثثد  يثثوم 
�حل�سينية  �ل�سعائر  عندنا 
�لكم  ذلثثثك  �إلثثيثثهثثا  م�سافا 
�لتي  �لق�س�س  من  �لهائل 
مثثثن خثثدمثثة �ملنرب  تثثطثثرح 
�أن  ون�ستطيع  �حلثث�ثثسثثيثثنثثي، 
منثل هذه �لق�س�س على �سكل 
�لعتبار  بعني  �لأخثثثذ  مع  در�مثثثي 
��ستخد�م �لأزياء �ملنا�سبة، فلو �طلعنا 

�أنها  للعذر�ء  �لرمزية  �ل�سورة  �أن  لوجدنا  قليال 
ترتدي ف�ستانا �أزرق وعباءة بي�ساء، فلو �أتى �أحد 
وغرّي مالب�سها ف�سوف ينتبه �مل�سيحي ويقول �أن 
هذه لي�ست هي �ل�سورة �لرمزية للعذر�ء، لذلك 
نختار  عندما  �لق�سية  هذه  �إىل  ننتبه  �أن  علينا 
للعلويني �لأخ�سر وللعبا�سيني �لأ�سود ولبني �أمية 
�أن ذلك مل ياأت  �لأحمر، و�أن نعلم ونعلم �لنا�س 
تاريخية، لن  بل من جثثر�ء حتقيقات   �فثثر من 
�مل�ساهد �سيت�ساءل عن �سبب �ختيار �لألو�ن ويجب 

�أن نو�سل له �لفكرة و�ملعنى.

الروضة الحسينية: يف راأيكم، ما اأهم 
لأهل  كاأتباع  باإعالمنا  للنه��ض  ال�سبل 

البيت عليهم ال�سالم؟
موؤ�س�سة  يكون  �أن  يجب  �لإعثثثالم  �أن  �أرى   
حتتوي على م�ست�سارين يف خمتلف �لعلوم ومنها 
�لإخثثثر�ج  ومنها  �لنف�س  وعثثلثثم  �لجثثتثثمثثاع  علم 
و�لتاأليف، وغريها، فعلى �سبيل �ملثال يف م�سل�سل 
يو�سف �ل�سديق فاإن �ملالحظ عليه �أنه جنح يف 
�أخذ �سد�ه لأنه كان متكامال ب�سكل كبري، ونحن 
ن�ستطيع �أن ن�سل لهذ� �لفن �لر�قي وخ�سو�سا �أن 

ت�سكيل  يف  دور  له  هل   )احلدي وامل�سرح 
فكر وعقيدة اجلمه�ر؟

�لأ�سل  يف  �مل�سرح  �إن   
عمله  يف  يثثثثرتثثثثكثثثثز 
قيمتني  عثثثلثثثى 
)�لثثفثثكثثريثثة 
 ) حل�سية � و
و�لثثثقثثثيثثثمثثثة 
هي  �حلثثث�ثثثسثثثيثثثة 
لدينا  �ملثثعثثتثثمثثدة 
�لثثثطثثثقثثث�ثثثس  يف 
�حل�سيني ولدينا 
�سحة و��سحة يف 
لقيمة  �

و�سط �حلرب !!!!، ي�سلي قرب �ملوت !!!( وهذه 
وحدها تعجز جميع �لو�سائل من �حتو�ئها، ولكن 
هذ� ل مينع من �أن ن�سع هذه �لقيم �ملبدئية يف 
�إحياء  يف  عليها  ن�ستغل  �أن  �أجثثل  من  ح�ساباتنا 

�لطق�س �حل�سيني. 
�لديني  �مل�سرح  �أن  لالأذهان  يتبادر  ل  �أن  ويجب 
�لقرون  ففي  قثثدمي  �نثثه  بثثل  �للحظة  وليد 
ت�ستخدمه  �لكني�سة  كانت  �لو�سطى 
لعر�س ق�سة �مل�سيح مما �أدى �إىل 
�نتظام �لنا�س وحثهم للذهاب 

منثل هذه �لق�س�س على �سكل 
�لعتبار  بعني  �لأخثثثذ  مع  در�مثثثي 
��ستخد�م �لأزياء �ملنا�سبة، فلو �طلعنا 
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لدينا �أماكن �لأحد�ث، فمثال لو �أن عندنا م�سل�سال 
من ثالثني حلقة عن حياة �لمام مو�سى بن جعفر 
)عليه �ل�سالم( وعن �لإمام علي )عليه �ل�سالم( 
وغريه من �لأئمة �ملع�سومني عليهم �ل�سالم وقمنا 
بعر�سها من خالل ف�سائياتنا يف �سهر رم�سان 
وحمرم ل�ستطعنا �أن نو�سل �لفكر �ل�سحيح لأهل 
�ل�سبهات  ودحر  و�أتباعهم  �ل�سالم  عليهم  �لبيت 
�لتي تثار �سدهم من �لنو��سب بطريقة �أ�سرع و 
مدى �أكرب من �أن نطبع �آلف �لكتب مع �لحتفاظ 
ل  كونه مرجعا حقيقيا  �لكتاب من حيث  مبيزة 

من  ولكننا  �حلادثة،  �أو  �لو�قعة  لتثبيت  منه  بد 
خالل �لدر�ما ن�ستطيع �أن نو�سل �لفكرة للجمهور 
بطريقة �سل�سة وميكن ر�سوخها يف �لذهن ب�سورة 
عو�طف  من  �لب�سرية  �لنف�س  يف  تثريه  ملا  �أكثثر 
و�نفعالت، وعندما ت�سل �لفكرة فاإن �لكثري بعد 
عندئذ  �لكتاب  يف  فيجد  للقر�ءة  �سيتجه  ذلثثك 
م�ستند� ودعما �سو�ء كان �لكتاب على �سكل ق�سة 
م�سورة �أو غري ذلك، فمثال لو �أن حديث �لر�سول 
�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم �لذي حث به �مل�سلمني 
على زيثثارة �لقبور يقدم مب�سهد متثيلي مع ذكر 
�ل�سورة  هذه  تبقى  ف�سوف  �لقوية  �لحتجاجات 
عالقة بذهن �لقارئ وكذلك هناك �لتفاتات ر�ئعة 
كثرية يف حياة �لأئمة وخ�سو�سا �لإمام �حل�سني 
لنه�سنا  ب�سكل �سحيح  ��ستغلت  لو  �ل�سالم  عليه 
و�عيا  جمهور�  و�أن�سجنا  عالية  ودر�مثثا  مب�سرح 

وذو�قا للم�سرح �جلاد �لهادف.
م�ؤخرا  الحسينية:عقدمت  الروضة 
برعاية  احل�سيني  للم�سرح  م����ؤمت���را 
الأمانتني العامتني يف العتبتني احل�سينية 

من  ال��ه��دف  فما  املقد�ستني،  والعبا�سية 
ورائه وما الذي متخ�ض عنه؟ 

تاأ�سي�س  هو  �ملوؤمتر  من  �لرئي�س  �لهدف  �أن   
وبناء در�ما �سحيحة للطف �حل�سيني با�ستغالل 
و�لأخالقية  و�لجتماعية  �لإن�سانية  �جلثثو�نثثب 
يبقى  ب�سكل  �لثثو�قثثعثثة  ومتثثثثثيثثل  �ملثثلثثحثثمثثة  لتلك 
ر��سخا يف �لأذهثثان، ون�سعى من خالله �إىل خلق 

�لدور �ملر�سوم لهم بكل  بثثاأد�ء  يلتزمون  ممثللني 
تف�سيالته ولي�س كما نر�ه �لآن من عمليات تهوين 
�أمام  نقف  �أ�سبحنا  و�إننا  خ�سو�سا  علم،  بدون 
�أهل  لأتباع  كمذهب  حتركاتنا  تتابع  ف�سائيات 
�لبيت عليهم �ل�سالم، و�أنا �أثني على هذه �جلهود 
�جلبارة للعتبتني �ملقد�ستني �حل�سينية و�لعبا�سية 
زمنا  عنه  غفلنا  �لثثذي  �لأمثثثر  لهذ�  بت�سديهما 
�ملجلة  و��ستمرت  لقاء�تنا  ��ستمرت  ولو  طويال، 
�لتي ت�سدر وتتناول �مل�سرح �حل�سيني من �لعتبتني 
�أننا خالل فرتة قيا�سية جد� نحقق  �أوؤكثثد  فثثاإين 

�لأهد�ف �ملرجوة من موؤمترنا. 
ميكن  هل  اأخ��را  الحسينية:  الروضة 
وت�ظيفها  ال��ف��ن   اأن����اع  بقية  ا�ستغالل 

لإي�سال الر�سالة الإ�سالمية؟
�أكيد فالزخرفة و�لنقو�س و�لألو�ن  �أمر   هذ� 
�لفن  �إيثث�ثثسثثال  يف  مهما  دور�  تثثثوؤدي  و�لأ�ثثسثثكثثال 
�لإ�سالمي �لأ�سيل و�لتعريف به وبعلميته ورونقه 
من  م�ساهدته  ميكن  مثثا  وهثثثذ�  تثثعثثبثثريه،  ودقثثثة 
خالل ت�سقيف �ل�سحن �حل�سيني حيث �متزجت 
و�لآيثثات  بالنقو�س  �ملتمثلة  �لإ�سالمية  �لعمارة 
و�لزخارف بالهند�سة �ملعمارية �حلديثة حتى بات 
�لز�ئر عندما يدخل لل�سحن �ل�سريف ويرى هذه 
�لنقو�س ي�ست�سعر عمق �حل�سارة �لتاريخية ملذهب 
�أهل �لبيت عليهم �ل�سالم ورقيها، و�أنا �ثني كثري� 
هذ�  يف  �ملقد�سة  �حل�سينية  �لعتبة  جهود  على 

�مل�سمار.
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• تقرير: �سباح جا�سم

عدونا ل اأخالق له ول اإن�سانية
 وي�ستغل املنا�سبات ال�سخمة لإيقاع اأكر عدد كن من ال�سحايا 

ال�سيد ال�سايف:

•  ا�سبحت نه�سة احل�سني )عليه ال�سالم( يف كربالء اأهم 
حد يف رى التاري ال�سالمي، ف�ساًل عن متيزها ببعد 

عاملي اأعطاها �سفات الدمي�مة والنت�سار

طالَب ممثل �ملرجعية �لدينية �لعليا يف كربالء 
يف  �ل�سايف  �حمد  �ل�سيد  �سماحة  �ملقد�سة 
�خلطبة �لثانية من �سالة �جلمعة �لتي �أقيمت 
يف �ل�سحن �حل�سيني �ل�سريف يف �لثامن من 
�سهر حمرم �حلر�م 1431هث �ملو�فق 12-25-
و�أ�سحاب  �لأمنية  �لأجهزة  �لإخوة يف  2009م 
�حليطة  توخي  و�لز�ئرين  �حل�سينية  �ملو�كب 
لإحلاق  �لأعد�ء  له  يخطط  ما  حيال  و�حلذر 
�لإمام  ملرقد  �لز�ئرين  �سفوف  يف  �لأذى 

�حل�سني عليه �ل�سالم.
منطق  ل  �لعدو  �أن  �ل�سايف:  �ل�سيد  و�أ�ساف 
�لإن�سانية  من  ذرة  ميلك  ول  �أخالق  ول  له 
للتعامل معه ولذلك ي�ستغل �ملنا�سبات �لدينية 
و�ملنا�سبات �لتي فيها جتمعات ب�سرية ويحاول 
خمططاته  ينفذ  �أو  يخطط  �أن  �لإمكان  قدر 
و�سط هذه �لتجمعات، حمذرً� من �أن �لزيار�ت 
مما  �لأعد�ء  قبل  من  م�ستهدفة  �ملليونية 
من  �ملزيد  بذل  يف  �ملخل�سني  جهود  ي�ساعف 

�لحتياط يف هذ� �ملجال. 
جبان،  �سخ�س  �لعدو  �إن  �سماحته:  وتابع 

بني  جلر�ئم  �متد�د  هي  �لب�سعة  وطريقته 
بيته  و�أهل  �ل�سالم  عليه  �حل�سني  بحق  �أمية 
�أبناء  و�أ�سحابه )ر�سو�ن �هلل عليهم( فالقوم 
�لقوم، ويف و�قعة �لطف حدثت �أمور َنِدَم عليها 
وملاذ� مل  �لن�ساء؟  يقتل  ملاذ� مل  ومنها،  �لعدو 
مل  ملاذ�  �ل�سالم؟  عليه  �ل�سجاد  �لإمام  يقتل 
يقتل من بقي؟ و�لآن يحاول هوؤلء �أن يعيدوها 
يف �سيعة �حل�سني عليه �ل�سالم وز�ئريه، وهذ� 
�أولئك  �ملوؤمن �سجاعة وقوة يف مو�جهة  يعطي 
�لقتلة، لذلك علينا �أن نكون مب�ستوى �لتحدي 
حمبة  نعمة  علينا  يدمي  �أن  تعاىل  �هلل  ون�ساأل 

�أهل �لبيت عليهم �ل�سالم. 

�سعائر خالدة واإن كرَه املنافق�ن
عليهم  �لنبوة  بيت  �أهل  �سعائر  �إحياء  وُيعد 
�ل�سالم ِمن �إحياء �سعائر �هلل تعاىل حيث �أنهم 
�أئمة �لهدى و�أهل �لوجاهة و�ل�سفاعة، كما قال 
يًا �أتباع �أهل  �لإمام �ل�سادق عليه �ل�سالم مو�سِ
�لبيت)عليهم �ل�سالم(: �أحيو �أمرنا رحَم �هلل 

َمن �أحيا �أمرنا �أهل �لبيت.
�أن  �لليمة  �لطف  و�قعة  �أوجه  من  و�حد  ويف 
�ل�سالم  عليه  �حل�سني  �لمام  ��ست�سهاد  �أدى 
�سلى  �لعظم  �لر�سول  �ساللة  ت�سري  �ن  �ىل 
�لمام  �ملوؤمنني  �أمري  وو�سّيه  و�آله  عليه  �هلل 
علي عليه �ل�سالم يف �سمري �أغلبية �مل�سلمني.. 

�ل�سالم(  �حل�سني)عليه  نه�سة  �أ�سبحت  حتى 
�لتاريخ  جمرى  يف  حدث  �أهم  كربالء  يف 
عاملي  ببعد  متيزها  عن  ف�ساًل  �ل�سالمي، 
لأنها مل  و�لنت�سار،  �لدميومة  �أعطاها �سفات 
تاأت لأجل فئة معينة يف �أر�س معينة بل ر�سخت 
�لأمر  كافة،  �لإن�سانية  تهم  �أ�سا�سية  مبادئ 
�لذي �سّخر لها �لبعد �لزمني ليمدها بعنا�سر 
يقيها  بنطاق  ويحيطها  و�لتجدد  �ل�ستمر�ر 

�لندثار �أو �لنحر�ف.
�لطف  و�قعة  بها  �أتت  �لتي  �ملفاهيم  �إن  كما 
�إبقاء جذوة هذه �لثورة  كان لها بال �لأثر يف 
لت تلك �ملفاهيم فيما  �لعاملية مّتقدًة حيث �سكنَّ
مِلا حملته  �لعامل،  �أرجاء  للخري يف  بعد حمورً� 
من معاين �لت�سحية و�لإباء و�جلود بالنف�س من 
ن للحياة  أجل قيم �إلهية و�لتز�مات �إن�سانية توؤم�

و�ملجتمع ظروف �ل�ستقر�ر و�ل�ستمر�ر.
�لأمة  عليها  كانت  �لتي  �حلال  ب�سبب  لكن 
مل  �ملنحرف  �لأموي  �حلكم  �إبان  �ل�سالمية 
�حلاكمني  وجالوزتها  لل�سلطات  ذلك  يُرق 

بها  �أتت  �لتي  �ملفاهيم  �إن   •
�لأثر   بال لها  كان  �لطف  و�قعة 
يف �إبقاء جذوة هذه �لثورة �لعاملية 

مّتقدًة
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موجات  فا�ستمرت  �لإ�سالمية  �لأم�سار  يف 
�لبيت  �أهل  لأتباع  و�ملالحقة  و�لقمع  �لت�سريد 
�حلقبة  تلك  �سهدت  حيث  �ل�سالم  عليهم 
�ملظلمة حود�ث قتل جماعي و�عتد�ء�ت كثرية 

قام بها �أتباع بني �أمية.

ال�سيا�سة الأم�ية وتزييف الدين 
الإ�سالمي

�لدين  تزييف  على  �لأموية  �ل�سيا�سة  د�أبت 
جعلو�  �لذي  �لعنف  على  �مل�سلمني  ومترين 
)�أهل  له  �ملنا�سب  و�مليد�ن  �ملف�سلة  �سحيته 
و�سلم  و�آله  عليه  �هلل  �سلى  �هلل  ر�سول  بيت 
لنا  يذكر  �أن  �لتاريخ  ين�سى  ول  و�أتباعهم(، 
�خلطط  وتدبريه  �لر�سول  على  معاوية  حقد 
و�آله  عليه  �هلل  �سلى  له  �مل�سيئة  و�لد�سائ�س 
مبا�سرة  منه  �لنتقام  ي�ستطع  مل  ولأنه  و�سلم، 
ملا �سيوؤدي �لأمر به �إىل �نقالب �مل�سلمني عليه 
بيته  �أهل  يف  منه  �لنتقام  من  له  لبد  فكان 
�حلياة،  يف  �لطبيعي  �متد�ده  ميثلون  �لذين 

�لدين �سد  با�سم  �لتطرف  ��ستفحل  ومن هنا 
�ل�سيعة �إىل يومنا هذ�. 

�أبي  مع  دخلُت  �سعبة:”  بن  �ملغرية  �بن  يقول 
على معاوية و كان �أبي ياأتيه فيتحّدث معه ثم 
ويعجُب  وعقله  معاوية  فيذكر  �إيّل  ين�سرف 
عن  فاأم�سَك  ليلة  ذ�ت  جاء  �إذ  منه،  يرى  مبا 
�ساعة وظننت  فانتظرته  مغتّمًا  ور�أيته  �لع�ساء 
�أنه لأمر حدَث فينا، فقلت ما يل �أر�ك مغتّمًا 
�أكفر  منذ �لليلة؟ فقال: يا بني جئُت من عند 
�لنا�س و�أخبثهم! قلت: وما ذ�ك؟ قال: قلت له 
)ملعاوية( وقد خلوُت به �إنك قد بلغَت �سّنًا فلو 
كربت  قد  فاإنك  خريً�  وب�سطَت  عدًل  �أظهرَت 
ولو نظرت �إىل �إخوتك من بني ها�سم فو�سلَت 
�أرحامهم فو �هلل ما عندهم �ليوم �سي ء تخافه 

و�إن ذلك مما يبقى لك ذكره وثو�به.
�أرجو  ذكر  �أي  هيهات  هيهات  معاوية:  فقال 
فما  فعل  ما  وفعل  فعَدل  تيم  �أخو  َمَلَك  بقاءه؟ 
عد� �أن هلَك حتى هلَك ذكره �إل �أن يقول قائل: 
�أبو بكر. ثم ملك �أخو عدي فاجتهد و�سّمَر ع�سر 

�سنني فما عد� �أن هلك حتى هلَك ذكره �إل �أن 
يقول قائل: عمر، و�إّن �بن �أبي كب�سة لُي�ساح به 
ر�سول  حممد�  �أن  �أ�سهد  مر�ت  خم�س  يوم  كل 
�هلل، فاأي عمل يبقى و�أي ذكر يدوم بعد هذ� ل 

�أبًا لك ل و�هلل، �أل دفنًا دفنًا(.
ومن هذ� �لت�سريح �خلارج عن �لدين و�ملتنّكر 
معاوية  �أن  يتبنينَّ  �ل�سمحاء  �ملحمدية  للر�سالة 
كان مغتاظًا جدً� من �أن يبقى ذكر ر�سول �هلل 
)�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم( على �ملاآذن خالدً� 
مقابل ذكر �سو�ه ممن مل ُترفع �أ�سماوؤهم على 
فالن  يقال  �أن  من  �إل  خالدة  تبق  ومل  �ملاآذن 
وفالن، ويبدو جليا �أنه كانت هناك رغبة لدى 
باأن تكون لهم �سّنة مقابل �سّنة ر�سول  �لبع�س 
كان  �لذي  و�سلم(  و�آله  عليه  �هلل  �هلل)�سلى 
ي�سميه معاوية بابن �أبي كب�سة، ومل يتحمل �أن 
يقول )ر�سول �هلل( وقد كانت �جلاهلية ت�سمي 
بذبٍح  �أباه  فد�  قد  �هلل  لأن  �لإ�سم  بهذ�  �لنبي 
يليه  َمن  وعلى  عليه  فيجب  وبالتايل  عظيم(، 
�ل�سري على منهجه بدفن ذكر ر�سول �هلل فقال 
)�أل دفنًا دفنًا(، وقد حّدَد �أن �لذي ُيبقي ذكر 
�لنبي و�سّنته هو �أهل بيته عليهم �ل�سالم وهذ� 

هو حمور �لق�سية �لتي �أر�د �إعالنها معاوية.

اإ�سارة اأمر امل�ؤمنني اإىل احلركة 
الأم�ية املعا�سرة 

لقد كان �بن �أبي �حلديد من �أهل �ل�سنة لكنه 
عالمة  تالمذة  من  وهو  �لنزعة،  �أموي  لي�س 
�لذي  �لإ�سكايف  جعفر  �أبي  �ل�سيخ  �ل�سنّة  �أهل 
تعر�س �إىل هجوم كا�سح وحرب �سعو�ء من قبل 
�حلقائق  ف�سحِه  ب�سبب  و�لنو��سب  �خلو�رج 
�لنو��سب  ونّفذها  �لأموي  �ملنهج  �أر�دها  �لتي 
و�لتحريف  �لأمة  على  �لتعمية  يف  و�خلو�رج 
عليهم  �لبيت  �أهل  على  و�حلرب  �ملفاهيم  يف 

مغتاظًا جدً�  كان  معاوية  �أن   •
�هلل  ر�سول  ذكر  يبقى  �أن  من 
)�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم( على 

�ملاآذن خالدً�
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�ل�سالم وقد كتَب كتابا �سّماه )كتاب 
�ملعيار و�ملو�زنة يف �لإمامة(.

فذكر �بن �أبي �حلديد تاأكيد�ت �أمري 
عن  و�إخباره  �ل�سالم  عليه  �ملوؤمنني 
�ملعا�سرة  �لأموية  �حلركة  مالمح 
�لتي نحن فيها فقال: )روى �حلرث 
بن ح�سرية عن �أبي �سادق عن ربيعة 
�ل�سالم:  عليه  علي  قال  ناجذ،  بن 
تعادو� يف  قوم  �سفيان  �أبي  و�آل  نحن 

�هلل و�لأمر يعود كما بد�أ(.
�لأمة  �أمر  �إليه  �أخرَب عما �سيوؤول  ثم 
كتاب  �ساحب  روى  كما  معاوية  مع 

�أن�س بن مالك قال:  �لغار�ت عن �لأعم�س عن 
�لنا�س  على  �سيظهر  يقول  �هلل  ر�سول  �سمعت 
رجل من �أمتي عظيم �ل�سرة و��سع �لبلعوم ياأكل 
ول ي�سبع يحمل وزر �لثقلني يطلب �لإمارة يومًا 

فاإذ� �أدركتموه فابقرو� بطنه”.
)و�لأمر  �ل�سالم  عليه  �ملوؤمنني  �أمري  قول  ويف 
�لثقافة  �أن  على  و��سح  بيان  بد�أ(  كما  يعود 
�لأموية �لتي رّبى عليها معاوية وحزُبه �لدموي 
بع�س فئاَت �لأمة على بغ�س �أهل �لبيت عليهم 
من  �ل�سيا�سيني  عند  ت�ستفحل  �سوف  �ل�سالم 

ن يع�سقون �ملنهج  �أتباعه على طول �لتاريخ ممنَّ
�حلكم  على  و�لهيمنة  �لت�سلط  لأجل  �لأموي 
��ستخد�م  على  فيعملون  �لدين   �أجل  من  ل 
وتوظيف �لعامة من م�سلمي هذه �لأمة ملاآربهم، 
عليها  تربى  �لتي  �لأموية  �لنزعة  م�ستغلني 
حربهم  يف  �لدين  با�سم  فين�سطون  علماوؤهم، 
على �أهل �لبيت عليهم �ل�سالم و�سيعتهم، وهذه 

هي حقيقة ما نر�ه �ليوم باأم �أعيننا.
متورطون  �ل�سنة  �أهل  �أن  من  تبنّيَ  �لذي  وبعد 
ليعملو�  ظهر�نيهم  بني  �لذين  �لدين  بعلماء 
�لأموي  �ملنطق  وفق  �لتاريخ  �متد�د  على 

وح�سب  بل  �لدموية  و�لثقافة 
على  �لأموي  �لنقالب  منطلقات 
ر�سول  �سنة  لتحريف  �لإ�سالم 
و�سلم(،  و�آله  عليه  �هلل  �هلل)�سلى 
�أموي  فكر  دين ذوي  فقهاء  و�سناعة 
ورجال  �لنزعة،  دمويي  فتوى  ورجال 
�سيا�سة يريدون �أن يجعلو� )مال �هلل 
ليجعلو�  ثم   خوًل(،  �هلل  وعباد  دوًل 
�لنا�س من �أهل �ل�سنة يف مو�جهة مع 
�أمر  وهذ�  بيته،  و�أهل  ور�سوله  �هلل 
�ل�سرفاء  �إخو�ننا  على  يجب  خطري 
�إليه،  �للتفات  �ل�سنة  �أهل  من 
ومو�جهة هذ� �لفكر �لأموي �ملتغلغل يف �لثقافة 
هذ�  على  �لثورة  عليهم  يجب  كما  �لإ�سالمية، 
ما  وح�سارية  تتنا�سب  ل  �لتي  لدمويته  �لفكر 
يّدعونه من حمبتهم �هلل ور�سوله وكونهم من 
عن  �ملنزهة  �ل�سّنة  تلك  �ملطهرة،  �سّنته  �أتباع 
و�لإبادة  و�لقتل  و�جلاهلية  و�لدموية  �لعنف 
�لتي يتعر�س لها كل �إن�سان م�سلمًا كان �أو غري 
م�سلم ف�ساًل عّمن يحب �أهل بيت �لنبي �سلى 

�هلل عليه و�آله و�سلم. 
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ال�سيد علي 
الطباطبائي

    • ا�سمه ون�سبه: 
�ملعايل  �أبي  بن  علي  حمّمد  �ل�سّيد  بن  علي  �ل�سّيد 

�ل�سغري  بن �أبي �ملعايل �لكبري �لطباطبائي.
   •ولدته: 

بن  علي  �ل�سيد  فقال:  �لأمني  حم�سن  �ل�سيد  ذكره 
�أبي  بن  �ل�سغري  �ملعايل  �أبي  بن  علي  حممد  �ل�سيد 
بحر  جد  �لكرمي  عبد  �ل�سيد  �أخي  �لكبري  �ملعايل 
 12 �لكاظمية  يف  ولد  �حلائري  �لطباطبائي  �لعلوم 
ريبع �لأول �سنة 1161 هث وتويف �سنة 1231 هث وجاء 
يف تاريخ وفاته ) مبوت علي مات علم حممد( ودفن 
يف �لرو�ق �ل�سريف مما يلي مقابر �ل�سهد�ء وهو مع 
يحكى  وما  يز�ر،  و�حد  �سندوق  �لبهبهاين يف  �لآغا 
عن جمموع لل�سيد مهدي بحر �لعلوم �لطباطبائي من 
قوله: وفاة �لعم �ملرحوم �ل�سيد علي �سنة 1201 هث وما 
يف رو�سات �جلنات من �أنه تويف حدود �إحدى ومائتني 
بعد �لألف �لظاهر �أنه وقع فيه نق�سان ثالثني �سنة 
�أوًل ملخالفته للتاريخ �ملذكور �ملنظوم ثانيًا لأن عمره 
على هذ� يكون �أربعني �سنة ويبعد بلوغه هذه �لغاية 

من �لعلم و�لتاأليف يف هذه �ملدة...  �لخ.
يكتب  �أمره  �أول  يف  وكان  �أي�سًا:  �لأعيان  يف  وجاء 
ثم  �لريا�س،  بت�سنيف  م�سغول  وهو  �لأكفان  بكتابة 
و�سارت  �ل�سيعية  �لدول  يف  �لهند  باب  عليه  �نفتح 
دور  ��سرتى  حتى  �حلنطة  كاأكو�م  عنده  �لدر�هم 
�لكربالئيني من �أربابها ووقفها على �سكانها و�أهلها 
جياًل بعد جيل وبنى �سور كربالء وطلب ع�سرية من 
وروج  و�سدتهم  لقوتهم  و�أ�سكنهم كربالء  �لبلوج(   (
�لدين بكل قو�ه وبذل يف �سبيل ذلك كل لو�زمه وعظم 

�أهل �لعلم... �لخ.

   •اأ�ساتذته: 
نذكر منهم: 

خاله �ل�سيخ حمّمد باقر �لأ�سفهاين �ملعروف بالوحيد 

�لبهبهاين. 

    • تالمذته:
 نذكر منهم: 

باأبي علي  �ملازندر�ين �ملعروف  �ل�سيخ حمّمد  1ث 
�حلائري. 

2ث �ل�سّيد حمّمد جو�د �حل�سيني �لعاملي. 
3ث �إبنه �ل�سّيد حمّمد �لطباطبائي. 
4ث �إبنه �ل�سّيد مهدي �لطباطبائي. 

5ث �ل�سيخ حمّمد �إبر�هيم �لكلبا�سي. 
6ث �ل�سّيد �أبو �لقا�سم �خلون�ساري. 

7ث �ل�سيخ جعفر �لأ�سرت�بادي. 
8ث �ل�سّيد حمّمد باقر �ل�سفتي. 

9ث �ل�سيخ �أ�سد �هلل �لت�سرتي. 
10ث �ل�سيخ �أحمد �ل�قي. 

   •اأق�ال العلماء فيه:
 نذكر منهم: 

1ث قال �ل�سيخ �لوحيد �لبهبهاين عندما �أجازه بالرو�ية 
�لأجمد،  �ملاجد  �ل�سند،  �ل�سّيد  )��ستجازين  عنه: 
�ملوّفق �مل�سّدد، �لر�سيد �لأر�سد، �ملحّقق �ملدّقق، �لعامل 
�لدقيق،  �لذهن  �ساحب  �لباذل،  �لفا�سل  �لكامل، 
�لنور�نية،  �لنابغة  �ملطّهر،  �لطاهر  �مللي،  و�لفهم 
�جلميل،  و�حل�سب  �لرفيع،  �جلليل  �لن�سب  �ساحب 

و�لطبع �لوّقاد، و�لذهن �لنّقاد، ولدي �لروحي... (. 
2ث قال �ل�سيخ �أبو علي �حلائري يف منتهى �ملقال:  ثقة، 
�لقدر،  عامل، عّريف، وفقيه فا�سل غطريف، جليل 

وحيد �لع�سر، ح�سن �خُللق، عظيم �حللم... (. 
�ل�سيعة:  �أعيان  يف  �لأمني  حم�سن  �ل�سّيد  قال  3ث 
)�ملحقق �ملوؤ�ّس�س، �لذي مالأ �لدنيا ذكره، وعّم �لعامل 
عظام،  وفقهاء  �أعالم،  علماء  عليه  تخّرج  ف�سله، 

�سارو� من �أكابر �ملر�جع يف �لإ�سالم...(.

        
•م�ؤلفاته:

 نذكر منها ما يلي: 
1ث ر�سالة يف تثليث �لت�سبيحات �لأربع يف �لأخريتني. 

2ث ريا�س �مل�سائل يف حتقيق �لأحكام بالدلئل. 
3ث ر�سالة يف حتقيق حّجية مفهوم �ملو�فقة. 
4ث ر�سالة يف حّجية �ل�سهرة، وفاقًا لل�سهيد. 
5ث حو��سٍي متفّرقة على �حلد�ئق �لنا�سرة. 

6ث ر�سالة يف �لإجماع و�ل�ست�سحاب. 
7ث حا�سية على كتاب معامل �لأُ�سول. 

8ث ر�سالة يف �لأُ�سول �خلم�س. 
9ث �سرح �ملفاتيح. 

  • وفاته: 
تويّف �ل�سّيد �لطباطبائي ) قد�س �سره ( عام 1231 هث 
ودفن بجو�ر مرقد �لإمام �حل�سني ) عليه �ل�سالم (، 

مبدينة كربالء �ملقّد�سة يف �لعر�ق. 
وقد ذكر �ملرتجمون له و�لرجاليون من �ملدح و�لثناء 

ما يليق مبقامه �ل�سريف.
وقد جاء يف تاأريخ وفاته: مبوت علّي مات علم حممد

وهكذ� طوى عمره �ل�سريف عن عمر ناهز �لأربعني 
ح�سره  وحتقيقها  �لعلوم  حت�سيل  يف  ق�ساها  �سنه 
�هلل مع �أجد�ده �لطاهرين )حممد و�آله �ملع�سومني 

�لطاهرين(.  

يف ج�ار احل�سني
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مرحلة �لتقاعد هي �خلتام �حلتمي لتلك �جلهود 
و�خلرب�ت �لتي قدمها ذلك �ملوظف لبلده و�سعبه، 
وقد �لتفتت كثري من دول �لعامل �إىل هذه �ملرحلة 
�خلا�سة  �لعلمية  و�لبحوث  �لثثدر��ثثسثثات  و�أجثثثرت 

مبثثتثثطثثلثثبثثات و�حثثثتثثثيثثثاجثثثات 
�لثث�ثثسثثخثث�ثثس �ملثثتثثقثثاعثثد من 
�هثثتثثمثثام ورعثثايثثة وذلثثثك من 
بثثثثاب �لثثتثثكثثرمي لثثثه عثثلثثى ما 
قدمه يف �سني حياته �ملهنية 
�حلافلة بامل�ساق �ملختلفة من 

جانب، ومن جانب �آخر لكي ل تتحول هذه �لفئة 
ثقيل على عو�ئلهم  �إىل عبء  �ملجتمع  �ملهمة من 

�أول وعلى �ملجتمع من ناحية �أخرى. 
كثرية  �أ�سئلة  هنالك  ز�لثثت  ل  �حلبيب  بلدنا  ويف 
�أفنو�  �لثثذيثثن  �ملتقاعدين  �سريحة  حثثول  تثثطثثرح 

زهرة �سبابهم وبذلو� ذروة طاقاتهم وقدر�تهم يف 
خمتلف ميادين �لعمل، �سو�ء يف �لدو�ئر �حلكومية 
�أو �ملوؤ�س�سات �لإنتاجية، وكان جلهودهم وخرب�تهم 
�ملهنية دور كبري يف بناء �لبلد وت�سيريه يف عجلة 
و�لزدهار،  �لتقدم 
هثثثوؤلء  حظي  فهل 
خريف  يف  – وهم 
بالتفاتة  �لثثعثثمثثر- 
�مل�سوؤولني  قبل  من 
حقوقهم  ملثثثر�عثثثاة 
حقوقهم  مبثثر�عثثاة  �ملجتمع  قبل  ومثثن  �ملثثاديثثة، 
ويبقى  �لطبيعية،  حياتهم  ليو��سلو�  �ملعنوية، 

لوجودهم بني �سر�ئح �ملجتمع �أثر فاعل ومفيد.
لتتق�سى  �حل�سينية(  )�لرو�سة  جملة  �نطلقت 
�أحو�ل هذه �لطبقة يف �ملرحلة �لر�هنة من حياة 
�لعر�ق �جلديد، وملعرفة �لآر�ء و�لأفكار �خلا�سة 
بهذه �ل�سريحة �لتقت بعدد من �ملو�طنني و�خلرب�ء 
ملعرفة �لطرق �جليدة للتعامل مع ق�سية �لتقاعد 
ي�سفها  كما  كمع�سلة  وحتى  و��ستحقاق  كفكرة 

�لكثريون �لآن – مع �لأ�سف-..
املتقاعدون والعمل 

اجلديد
�حلثثاج )حامد عثثودة - 65 عثثامثثًا( وهثثو مدّر�س 
متقاعد حاليًا، �لتقته �ملجلة يف موقع عمله �جلديد، 
حيث مل يتو�َن عن مز�ولة �لعمل رغم كرب �سّنه، 
وقام باخلطوة �لتي يخطوها �ليوم معظم �أ�سحاب 

 عثثامثثًا( وهثثو مدّر�س  عثثامثثًا( وهثثو مدّر�س 
متقاعد حاليًا، �لتقته �ملجلة يف موقع عمله �جلديد، متقاعد حاليًا، �لتقته �ملجلة يف موقع عمله �جلديد، 
حيث مل يتو�َن عن مز�ولة �لعمل رغم كرب �سّنه، حيث مل يتو�َن عن مز�ولة �لعمل رغم كرب �سّنه، 
وقام باخلطوة �لتي يخطوها �ليوم معظم �أ�سحاب وقام باخلطوة �لتي يخطوها �ليوم معظم �أ�سحاب 

مرحلة التقاعد 

ملّحة  �سرورة  �لعمل   •
لال�ستمر�ر يف �حلياة

بني فر�س ��ستمر�ر �لعطاء و ترّهل �لرعاية �حلكومية
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�لبيوت �لكبرية تقريبًا، حيث ��ستفاد من �لو�جهة 
يبيع  جتثثاري  حمل  �إىل  ليحولها  لثثد�ره  �لأمامية 
�أنه رجل كبري  فيه �ملو�د �لغذ�ئية، و بالرغم من 
لال�ستمر�ر  ملّحة  �سرورة  �لعمل  يعّد  لكّنه  �ل�سن 
يف �حلياة، وقال: عندنا يف �لعر�ق، يق�سي قانون 
�لتقاعد على �ملو�طن �لتخّلي عن �لعمل يف دو�ئر 
�لدولة عند بلوغه �سن �لثالثة و�ل�ستني، حتى و�إن 

كان من ذوي �لكفاءة و�خلربة �لعلمية.
�لتقاعد  عملية  �أن  “�أرى  حامد،  �حلاج  وي�سيف 
هنالك  فمثاًل  للموظفني،  من�سفة  غثثري  نهاية 

�لثثكثثثثثري مثثن �ملثثعثثلثثمثثني �أو 
�ملدر�سني تر�هم يف حالة 
عالية  وكثثثفثثثاءة  ن�سيطة 
�لعملية  ملمار�سة  توؤهلهم 
�أنه  من  بالرغم  �لتعليمة 
عمره  مثثثن  �لثث�ثثسثثبثثعثثني  يف 

ولكن قانون �لتقاعد يجربه على �لتقاعد يف �سن 
ثروة  خ�سرنا  قد  نكون  وبذلك  و�ل�ستني  �لثالثة 
علمية كانت لرتفد �ملجتمع بعطائها وخرب�تها لو 

مل تق�َس عن �لعمل”.

خرات املتقاعدين
�خلرب�ت  نقل  يف  �ملتقاعدين  دور  �أهمية  وحثثول 

و�لتجارب �ل�سابقة للجيل �جلديد، ونوع �ملعوقات 
و�مل�سكالت �لتي تو�جهها هذه �ل�سريحة؛ يو��سل 
�حلاج حامد حديثه، باأن “مرحلة �لتقاعد ترتك 
فر�غًا كبريً� لدى �لفرد ي�سطر فيها �إىل مز�ولة 
عمل معني يحفزه على �لبقاء و�لتو��سل مع �حلياة 
�لتدري�سية  خرب�تي  لتقدمي  ��ستعد�د  على  و�أنثثا 
للمدر�سني �جلدد”، وي�سري، “�إن م�سكلة �لتقاعد 
�إىل  و�إمنثثا هنالك من يحتاج  �ملثثال وحثثده  لي�ست 
�أو �ل�سفر و�لرتفيه، ف�ساًل عن  �لرعاية �ل�سحية 
�حتمال ح�سول �لأزمات �لنف�سية للمتقاعد نتيجة 
و�جللو�س  �لعمل  تركه 
يف �لبيت عك�س ما كان 
عليه يف مرحلة �ل�سباب 

و�ندفاعه �لأول.
)خ�سري عبا�س - 68 
عامًا( موظف متقاعد 
ولي�س لديه عمل يتو��سل به مع �أفر�د �ملجتمع يف 
�لفرتة �حلالية و�إمنا يبقى طو�ل �ليوم جال�سًا يف 
و�لإحباط و�حلديث  بامللل  له  يت�سبب  �لبيت مما 
�مل�ستمر عن �مل�ساكل و�لأزمات، ويقول، “ل ميكن 
يف  م�سدود�  طريقا  �لتقاعد  مرحلة  ت�سبح  �أن 
�لكفاح �لطويل مع �حلياة ي�سبح  وجوهنا؛ فبعد 
�لإن�سان �ملتقاعد عاجزً�َ عن تاأدية وظيفة معينة 

ُتبعد عنه �لتهمي�س �لذي يتلقاه من �أفر�د �ملجتمع 
وحتى من �أ�سرته”.

ر�تب  على  �أعي�س  �إين  مثثن  وي�سيف،“بالرغم 
�لتقاعد �إل �إنه لي�س �مل�سكلة �لوحيدة �لتي تو�جهني 
و�إمنا �إيجاد فر�سة عمل تدفعني �إىل �لتو��سل مع 

�ملجتمع هي ما �أبحث عنه حاليًا”.

نقابة للمتقاعدين
وتت�ساءل �حلاجة )فري�سة حممد-71 عامًا( وهي 
موظفة �سابقة يف عقار�ت �لدولة عن عدم وجود 
نقابة ترعى حقوق �ملتقاعدين وحتّل م�سكالتهم، 
قائلة:  على �سبيل �ملثال هنالك �لكثري من �لنقابات 

�لأزمات  ح�سول  �حتمال   •
تركه  نتيجة  للمتقاعد  �لنف�سية 

�لعمل و�جللو�س يف �لبيت 
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�ليوم مثل نقابة �ملعلمني ونقابة �لفالحني فلماذ� ل 
ت�سبح لدينا نقابة للمتقاعدين وهذ� حّق م�سروع 

ما د�مت �جلهات �مل�سوؤولة بعيدة عنا. 
وتابعت حديثها: هنالك م�سكلة �أخرى تتعر�س لها 
�بتعاد �ملوظفني �جلدد  �ملتقاعدين وهي  �سريحة 
ولنا  خثثرب�ت  �أ�سحاب  باعتبارنا  ��ست�سارتنا  عن 
ولالأ�سف  فهم  و�لعمل،  مع �حلياة  جتارب طويلة 
يثثتثثعثثار�ثثسثثون مثثع فثثكثثرة )�بثثثثد�أ مثثن حثثيثثث �نتهى 

ي�سطدمون  وبثثذلثثك  �لآخثثثثثثرون( 
ب�سعوبات �لعمل ويكون �لأذى على 

من  �لعليا  وم�ساحله  �لبلد  ح�ساب 
حيث قيادة م�ساريعه باإد�ر�ت فتية تفتقر 

�إىل �خلربة و�ملهنية يف �لعمل.
 50- ح�سن  )جليل  يبنّي  باملقابل 

عثثثثامثثثثًا(، مثثهثثنثثد�ثثس زر�عثثثثي 
مرحلة  متقاعد“باأن 
من  للفرد  مهمة  �لتقاعد 
�أنه  منها  عثثديثثدة  جثثو�نثثب 

و�سل �إىل عمر يكون ب�سحة 
عن  ف�ساًل  متقلبة  �أو  جيدة  غري 

ف�سح �ملجال للجيل �جلديد ليحّلو� حمله مع 
�إمكانية تقدمي خرب�ته وجتاربه لهم �سمن 

تخ�سي�س  �أو  بها  يعمل  �لتي  �ملوؤ�س�سة 
تو��سل  عملية  مثثن  ت�سهل  منظمات 

مع  �لقدمية  �لتجارب  وذوي  �لكبار 
�لعاملني �جلدد.

نتيجة  جليل:  �ملهند�س  ويثثقثثول 

للظروف �لتي طر�أت علينا يف زمن �لنظام �ل�سابق 
�إىل  و�لتوجه  عملي  من  �لتقاعد  �إىل  ��سطررت 
مع  للعي�س  يكفيني  �أكثثر  مال  علّي  يدر  حّر  عمل 
�أعود  �أن  �أبنائي برفاهية، ورغم ذلك فاأنا �أمتنى 
لعملي �ل�سابق ملا له من مميز�ت نف�سية و�جتماعية 
�لثثذي جننيه من عملنا و�إمنا  �ملثثال وحثثده  فلي�س 
�لتو��سل ورفد �ملجتمع بالطاقات و�خلرب�ت وهو 
�لأهم بالن�سبة يل خا�سة ونحن بحاجة لبناء بلدنا 

و�لرتقاء به”.

الراتب التقاعدي 
وعن �لت�ساوؤل �لذي طرحناه على بع�س �ملتقاعدين 
حول �ختيارهم �لعي�س على ر�تب �لتقاعد ب�سورة 
و�لأحفاد،  �لأبناء  بني  للعي�س  تف�سيلهم  �أو  كاملة 
يجيب )حممد خمي�س - 57 عامًا( وهو ع�سكري 

ويعمل فالحًا  متقاعد 
يف �لوقت �حلايل، 

ل يف هذه �ملرحلة من �لعمر �لعي�س على ر�تب  “�أف�سّ
�لتقاعد مع ما �أجنيه من عملي يف �لزر�عة من دون 
�لعتماد على �أولدي يف هذ� �جلانب، و�أعتقد �أن 
ر�تب �لتقاعد مهم لنا للعي�س مرفهني مع عو�ئلنا 
ب�سورة م�ستمرة، و�حلقيقة فقد ع�ست حياًة �سعبة 
بعد تقاعدي يف زمن �لنظام �ل�سابق حيث �لر�تب 
�لقليل �لذي ل يكفي ل�سّد �ملعي�سة، �أما �لآن فهناك 
حتركات مثمرة للم�سوؤولني من باب زيادة �لرو�تب 

مع ما يتنا�سب و�حلاجات �ملعي�سية.

طلب التفاتة
وعلى �سعيد حاجة �سريحة �ملتقاعدين �إىل �لتفاتة 
�لدولة و�ملجتمع لهم و�سرورة �لعتناء بهم من قبيل 
�إقامة �حتفالت �لتكرمي وتقدمي �ل�سهاد�ت �لتقديرية 
لهم �أو من خالل ت�سكيل نقابة للمتقاعدين تهتم 
�حلياة؛  يف  و�أهميتهم  دورهثثم  وتبني  باأمورهم 
يوؤكد �ملحامي )حامد عبا�س( على: �سرورة 
�لرعاية  وتقدمي  �ملتقاعدين  تعوي�س 
�سني  خثثالل  قدموه  ما  مقابل  لهم 
�لتي  و�جلهود  �لطاقات  من  عملهم 
وعملية  �لبلد،  بناء  يف  �أ�سهمت 
�لحتفاء بهم وتكرميهم �أمر 
يف  �لأمثثل  لإعطائهم  مهم 

�حلياة.
 وقثثثثال: لبثثثد مثثن توفري 
و�لر�حة  �لثثرفثثاهثثيثثة  �سبل 
لهم �إما من خالل زيادة ر�تب 
�لتقاعد وتوفري مكان ميار�سون فيه هو�ياتهم، 
�ملتقاعدين  �أو ت�سكيل نقابة تهتم مب�سكالت 
و�سر�ئح  �مل�سوؤولني  بني  و�سل  حلقة  وتكون 
�سر�ئح  ببقية  �أ�ثثسثثوة  �لأخثثثثرى  �ملجتمع 
�أو  �ملهند�سني  �أو  �ملعلمني  مثل  �ملجتمع 

• �بتعاد �ملوظفني �جلدد عن 
�أ�سحاب  باعتبارنا  ��ست�سارتنا 
مع  طويلة  جتارب  ولنا  خرب�ت 

�حلياة و�لعمل
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عن �أبي �حل�سن )عليه 

�ل�سالم( قال: �إن �أبي 

كان �إذ� �أبطاأْت عليه 

جارية من جو�ريه، 

قال لها: يا فالنة �إن 

عليًا    ) �أّي �نو �أن 

ت�سّميه علّيًا( فال تلبث 

�أن حتبل وتلد غالمًا. 

)�لكايف 10/2(

 دّرة
�ل�سيادلة وغريهم.

هذه بع�س �ل�سور �لتي يعي�سها �ملتقاعدون 
يف �لعر�ق، و�لتي �سكلت لديهم مطالبات 
ب�سرورة �لعناية بهم و��ستثمار قدر�تهم يف 
جمالتهم �ملهنية �لتي كانو� يز�ولونها مع 
مر�عاة ظروفهم �حلياتية �جلديدة، وهي 

مطالبات قد ت�سطدم بع�سها باملطالبات 
�لكثرية �لد�عية �إىل �لق�ساء على �لبطالة 
ذوي  وخثثا�ثثسثثة  �ل�سباب  بثثني  �مل�ست�سرية 
�ل�سهاد�ت و�لكفاء�ت �لعلمية، �لأمر �لذي 
ي�سع على عاتق �لدولة �أكر من م�سوؤولية 
�حللول  لإيثثجثثاد  �ل�سعي  بثث�ثثسثثرورة  تتمثل 
�ملي�سر  ووفثثق  �مل�سكالت  جلميع  �ملنا�سبة 

و�مل�ستطاع. 

• علي �جلبوري -     ح�سن هادي ناجي
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راي�ة
�حلق �ملبني

• �سعر: �حلاج ح�سني �سادق

حمرم  1431  الرو�سة احل�سينية �سفر  1431 24 الرو�سة احل�سينية 24



25الرو�سة احل�سينيةحمرم  1431  25الرو�سة احل�سينية�سفر  1431 

راي����������ُة احل��������قِّ امل����ب����نْي

 

��ن��نْي ���س��رخ��ٌة ِع�����َر ال�����سِ

 

���ْم راي������ُة احُل�������زِن ُت���َع���ظَّ

 

��ب��ِط ُت��ْخ��َت��ْم وِب���ُح���بِّ ال�����سّ

 

الفجيَعْه َت��ك��ي  راي�����ٌة 

 

اإّن�����ه�����م خ������ُر َودي�����َع�����ْه 

 

راي���������ٌة ل���ل���ح���قِّ ق���ام���ْت

 

���م����ٍخ ق���د َت�����س��ام��ْت  ِب�������سُ

 

راي���������ٌة ل���ل���ن���ه���ِج ت��ب��ق��ى

 

ُت�سقى ال��ط��فِّ  ِدم����اِء  م��ن 

 

راي��������ٌة ف���ي���ه���ا ال���ن���ج���اْة

 

وه�������ي رم���������ٌز ل�����الأب�����اْة

 

���ْر راي��������ٌة ل��ل��ح��ق ُت���ْن�������سَ

 

��ْر ه���ك���ذا ال���رح���م���ُن َب�����سَّ

 

راي����������ٌة ت���ب���ق���ى امل����ن����اْر

 

رم�������ُز ع�������ٍزّ وان���ت�������س���اْر

 

ْت دوَّ الإ������س�����الِح  راي������ُة 

 

����لَّ����ْت ِب���ح�������س���نٍي ق�����ْد َتَ

 

���َت���ب���اْح ُت�������سْ ل  راي���������ٌة 

 

��َدَح��ْت َرغ����َم اجِل����راْح ���سَ

رم��������ُز ك�������لِّ ال����ّث����ائ����ري����ْن

 

ي�������اِل�������ث�������اراِت احل�������س���نْي

 

ك�����ّل�����م�����ا ه����������لَّ حم����������ّرْم

 

َرْغ����������َم ك�����ْي�����ِد ال���ظ���امل���نْي

 

ال�������س���ري���َع���ْه يف  ِل������ُرم�������ٍز 

 

ِل���������س����ف����ي����ِع امل������ؤم�����ن�����نْي

 

وب���ه���ا ال���دن���ي���ا ا���س��ت��ق��ام��ْت

 

واحل�������س���نْي ط����ه  ب���ا����س���م ِ 

 

ب���اأب���ي الأح���������راِر َت���ْرق���ى

 

ف���ه���َي ت���ه���دي ال�����س��ائ��ري��ْن

 

م������ن ج����ح����ي����ٍم وط�����غ�����اْة

 

وو���������س��������اُم ال����ف����ائ����زي����ْن

 

م�����ْن َت���َب���ّن���اه���ا ���س��ُي��ن�����س��ْر

 

ع��ن��دم��ا اخ����ت����اَر احل�����س��نْي

 

وب����ه����ا ال����ق����ل����ُب ا����س���ت���ن���اْر

 

َع�������نْيْ ك�������لِّ  يف  ن�������ُره������ا 

 

ْت ����دَّ ح�����نَي ل���ل���ّظ���ل���ِم َت���������سَ

 

ال����ع����امل����نْي يف  َوَزَه���������������ْت 

 

ال���ك���ف���اْح درَب  ����َم����ْت  َر�����سَ

 

ي������ال������ث������اراِت احل�������س���نْي



ملاذا ي�سر املاليني على زيارة الإمام احل�سني  م�سيًا؟
�لإن�سان  �لتي حتّث  �ل�سليمة هي  �لفطرة  �إن 
و�لت�سليم  �لإلهي  �لر�سا  ونيل  �لنقياد  على 
من  نابعة  �ل�ساحلة  و�لعبادة  تعاىل،  لأمره 
�لذ�ت �لإن�سانية �لتي ت�ستمد �إميانها ووعيها 

من �لتعاليم �ل�سماوية، و�ل�سعائر �إحدى م�ساديق �لعبادة �لتي نتقرب بها �إىل �هلل عز وجل بناء على 
م �سعائر �هلل فاإنها من تقوى �لقلوب(.  ما قال يف كتابه �لعزيز) وَمن يعظ

وُيعد �إحياء ذكر �أهل بيت �لنبوة عليهم �ل�سالم جزًء ِمن �إحياء �سعائر �هلل تعاىل كونهم �أئمة �لهدى 
يًا �أتباع �أهل �لبيت )عليهم  و�أهل �لوجاهة و�ل�سفاعة، كما قال �لإمام �ل�سادق عليه �ل�سالم مو�سِ

�ل�سالم( )�أحيو� �أمرنا رحَم �هلل َمن �أحيا �أمرنا �أهل �لبيت(.
ومن �أحاديث �ملع�سومني عليهم �ل�سالم يف ف�سل �إحياء �سعائر عا�سور�ء وعلى ر�أ�سها زيارة �لإمام 

جابر  عن  جاء  ما  �ل�سالم،  عليه  �حل�سني 
عليه  �ل�سادق  على  دخلُت   ( قال:  �جلعفي 
هوؤلء  يل:  فقال  عا�سور�ء  يوم  يف  �ل�سالم 
�أن يكرم �لز�ئر،  زو�ر �هلل وحق على �ملزور 
َمن باَت عند قرب �حل�سني عليه �ل�سالم ليلة عا�سور�ء لقَي �هلل ملطخًا بدمِه يوم �لقيامة كاأمنا ُقتل 

معه يف عَر�سته. 
و�نطالقًا من �حلر�س على �إحياء �ل�سعائر �حل�سينية بال�سكل �لذي يجعلها منوذجا حيا وموؤثر� يف 
جميع �سعوب �لعامل ولي�س �أتباع مذهب �أهل �لبيت )عليهم �ل�سالم( فح�سب كّر�ست جملة )�لرو�سة 
�حل�سينية( ��ستبيان هذ� �لعدد لإلقاء �ل�سوء على �لإبد�ع و�لبذل و�لت�سحية و�ملو��ساة �لتي يبديها 

�مل�سلمون يف �سبيل �إحياء هذه �ل�سعائر �ملقد�سة �خلالدة على مدى �لدهر..

• �سباح جا�سم - ح�سني �ل�سالمي

يحتاج النا�ض للت�عية 
باأهمية �ملو�ظبة على �أد�ء 

�ل�سالة يف وقتها ك�سبًا 
للف�سيلة �لتامة لأّن �لإمام 
�حل�سني  �إمنا ��سُت�سهد 

لأجل تثبيت �ل�سالة و�أركانها

ا�ستبيان ح�ل الدوافع والأ�سباب واملمار�سات يف 
زيارة الأربعني

�نطلق �ل�ستبيان ب�سوؤ�ل عن مدى �إقبال �ملوؤمنني على زيارة �لإمام 
�حل�سني عليه �ل�سالم م�سيًا يف �أربعينيته �أيام حكم �لطاغية رغم 
�ملقبور  �ل�سد�مي  �لنظام  كان  �لتي  و�ل�ستبد�د  �لقمع  �أطو�ق 
مت  �لذين  من   %60 فاأجاب  �لعر�قي،  �ل�سعب  على  يفر�سها 
��ستطالعهم باأنهم كانو� يزورون �لإمام �حل�سني )عليه �ل�سالم( 
م�سيًا يف تلك �ملنا�سبة، فيما قال 40% �أنهم كانو� ل يفعلون ذلك، 

ب�سبب خ�سيتهم من ممار�سات �لبعث �ملقبور �آنذ�ك.
وبنظرة �سريعة لهذه �لنتائج نالحظ �أن �لقمع و�ل�ستبد�د �لبعثي 
�ل�سد�مي مل يثِن �أغلبية �ملوؤمنني من �إحياء �سعائر �أئمتهم)عليهم 
�ل�سالم(، رغم �أن زيارة �لأربعني هي م�سد�ق لإعالن �ل�سعب عن 
مت�ّسكه مببادئ �حلرية �لتي كانت �لأنظمة �ل�ستبد�دية تخ�سى 

ت�سّربها لقلوب �لنا�س.

ويف جانب �آخر بنّيَ �ل�ستبيان مدى حر�س ز�ئري �لأربعني على 
مت  �لذين  من   %90 �إجابات  فتوّزَعْت  وقتها،  يف  �ل�سالة  �أد�ء 
��ستطالع �آر�ئهم بنَي َمن قال �أنه يوؤدي �ل�سالة يف وقتها حتديدً� 
�أن  ميكن  �لذي  �ملنا�سب  للمكان  �لو�سول  ينتظر  كان  من  وبني 
�أنهم مل ينتبهو�  يوؤدي �ل�سالة فيه على ر�حته، فيما قال %10 
لهذ� �لأمر، وت�سري هذه �ملح�سلة �إىل �أن �لأغلبية �ل�ساحقة من 
ز�ئري �لأربعني حري�سون على �أد�ء �ل�سالة يف وقتها �أو يف وقت 

قريب لها عند توّفر �ملكان �ملالئم و�لآمن.

مدى �لإقبال على زيارة �حل�سني )ع(
م�سيًا يف �لأربعني يف وقت �لنظام �لبائد

حر�س ز�ئري �لأربعني على �أد�ء �ل�سالة 
يف وقتها

60% يزورن م�سيًا

90% يوؤدون 
�ل�سالة يف وقتها

40% ليفعلون

10% لينتبهون

�سفر  1431  الرو�سة احل�سينية 26



وقد عّلَق بع�س �مل�ستجيبني لال�ستبيان على هذه �لنقطة بالقول: 
يحتاج �لنا�س للتوعية باأهمية �ملو�ظبة على �أد�ء �ل�سالة يف وقتها 
ك�سبًا للف�سيلة �لتامة لأّن �لإمام �حل�سني عليه �ل�سالم �إمنا ��سُت�سهد 

لأجل تثبيت �ل�سالة و�أركانها.
وكثريً� ما ُيالَحظ ��سطحاب �لز�ئرين لأطفالهم يف زيارة �لأربعني 
بال�سعائر �حل�سينية، وعن  �للتز�م  تربيتهم على  �أجل  م�سيًا من 
�أطفالهم  ي�سطحبون  �إنهم  �مل�ستطَلعني  �أغلبية  قال  �مل�ساألة  هذه 
وبلغت ن�سبتهم 66%، فيما بنّيَ 34% �أنهم ل يفعلون ذلك خوفًا من 
�مل�سّقة عليهم، وقد بنّي بع�س �لذين ي�سطحبون �أطفالهم يف �مل�سي 
ر�أيهم يف هذ� �لأمر قائلني،" �إن هذه �مل�ساألة �أمانة يف �أعناقنا وقد 
�أن ن�سّلمها لأبنائنا  �أ�سالفنا ونحن بدورنا يجب  ��ستلهمناها من 

غر. ونعمل على تر�سيخها يف نفو�سهم من �ل�سِ

وجاءت �لإجابة على �سوؤ�ل يتعلق باملنافع �ل�سخ�سية �لتي حتققها 
و��سحًة،  �ل�سالم(  )عليه  �حل�سني  �لمام  لزيارة  �مل�سي  �سعرية 
حيث �أفاد 74% من �لذين �سملهم �ل�ستبيان باأنهم قد ح�سلو� على 
منافع �جتماعية مثل ك�سب �لأ�سدقاء و�ملعارف من خمتلف �ملدن 
�لتي ميّرون بها ف�ساًل عن منافع �أخرى روحية وج�سدية كال�سفاء 
من بع�س �لأمر��س بربكة زيارة �أبي عبد �هلل عليه �ل�سالم فيما 

ركزت �لن�سبة �لباقية على �ملنافع �لجتماعية فقط.
�لأربعني  يوؤديها ز�ئر  �أن  �لتي ميكن  بالعباد�ت  يتعلق  �سوؤ�ل  وعن 
�أثناء �مل�سي �سوب كربالء �ملقد�سة قال 65% �أنهم يد�أبون على كرة 
�ل�سالة يف مو��سع �ل�سرت�حة و�ملبيت، فيما قال 10% �إنهم يقروؤون 

�لقر�آن و�لأدعية، وبنّيَ 25% �أنهم ل يفعلون ذلك ب�سبب �لتعب.

يحدونا الأمل
 يف �أن ت�سيع �ملفاهيم 

�ل�سحيحة و�لإيجابية لزيارة 
�لأربعني و�أن ل يقت�سر 

تاأثريها �ملعنوي و�لرتبوي 
على �ملنا�سبة فح�سب 

�أما فيما يخ�س �لزدحام �لهائل و�لزخم �ملليوين �ملتدفق لزيارة 
�لأربعني وما ير�فقه من �ختناقات يف مد�خل �ملدينة وخمارجها 
 %60 ر�أى  فقد  �ل�سريفني  �حلرمني  بني  ما  منطقة  عن  ف�ساًل 
�إنهم يَرون  �سرورة �لتعجيل بالزيارة و�لعودة للديار، وقال %30 
�لز�ئرين  �أعد�د  ل�ستيعاب  �ملقد�ستني  �لعتبتني  تو�سيع  يف  �حلل 

�ملتز�يدة، يف حني �أ�سار 10% �إىل �سرورة �عتماد ِكال �حَلّلني.
وعند �ل�ستفهام عن �أجَنح �ل�سُبل جلعل �سعرية �مل�سي يف �لأربعني 
ظاهرة �إ�سالمية ح�سارية قالت �لأغلبية �ل�ساحقة ب�سرورة ترك 
�لأمر على ما هو عليه �لآن وبلغت �لن�سبة 94%، يف حني ر�أى %6 
فقط �أن منظمات �ملجتمع �ملدين ميكن �أن تتوىل م�سوؤولية �لتنظيم 
�أو جزًء منه، بينما مل يكن �أحد مع خيار تدّخل �حلكومة يف هذ� 

�لأمر.
زيارة  يف  �ملر�أة  دور  عن  �لأخري  �ل�سوؤ�ل  �ل�ستبيان  �َس  وخ�سّ

�سوؤ�ل  �ل�سعرية من خالل  و�إمكانية م�ساهمتها يف هذه  �لأربعني 
�لز�ئرين عن �لكيفية �لتي يتم بها ذلك فقال قر�بة �لن�سف �إنهم 
يو�فقون على خروج ن�سائهم يف زيارة �لأربعني م�سيًا �سريطة �أن 
يكونو� مبر�فقتهّن ذهابًا ورجوعًا وكانت ن�سبتهم 40%، يف حني 
قال مثلهم �إنهم ل يو�فقون على هذ� �لأمر بتاتًا، و�أ�سار 20% �إىل 
�أنهم ي�سمحون لن�سائهم مبر�فقة �لن�ساء �لأخريات للذهاب م�سيًا 

يف �لأربعني.
وحني نقف عند هذه �لنتائج جميعا جند �أن �جلانب �لأكرب منها 
من  وعي  دلئل  من  وهذ�  و�لتو�زن  �لإيجابية  موقف  �تخذ  قد 
ت�سيع  �أن  �لأمل يف  �لنبوة، ويحدونا  لبيت  �ملو�لة  �سعائر  ميار�س 
يقت�سر  و�أّل  �لأربعني  لزيارة  و�لإيجابية  �ل�سحيحة  �ملفاهيم 
تاأثريها �ملعنوي و�لرتبوي على �ملنا�سبة فح�سب و�إمنا ميتد لي�سمل 

كل زمان ومكان.

قال قرابة الن�سف 
�إنهم يو�فقون على 
خروج ن�سائهم يف 

زيارة �لأربعني م�سيًا 
�سريطة �أن يكونو� 
مبر�فقتهّن ذهابًا 

ورجوعًا 

مقرتحات �لز�ئرين ملعاجلة �لختناقات 
و�لزدحامات يف �لربعني

�مكانية م�ساهمة �ملر�أة يف زيارة �لربعني

�لنطباعات حول ��سطحاب �لطفال يف 
زيارة �لربعني

66% ي�سطحبون �طفالهم

65% يكرون من �ل�سالة

60% يعجلون 
بالزيارة و�لعودة

40% يرف�سون 
بتاتًا م�سي 

ن�سائهم

10%  يقر�أون
�لقر�آن

25%  ل يفعلون

  %30
يقرتحون 

�لتو�سيع

20%  يو�فقون
�سريطة 

مر�فقة �لن�ساء 
�لخريات

30%  كال 
�حلّلني

  %40
ي�سرتطون 
مر�فقة 
ن�ساوؤهم

34% ليفعلون

عباد�ت ز�ئري �لربعني
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فانظر اإىل ت�سامنه �سلى اهلل 
عليه و�سلم مع اأخيه م��سى 
وم�ساركته  ال�سالم  عليه 
اهلل  و�سكر  الفرحة  يف  له 
بني  وجنى  جناه  اأن  على 

الآن  اليه�د  من  ذريتهم  وليت  معه.  اإ�سرائيل 
النبيل  الإن�ساين  النب�ي  امل�قف  هذا  يقدرون 
من نبي الرحمة �سلى اهلل عليه و�سلم ي�م وقف 
مع املظل�م �سد الظامل، وي�م وا�سى امل�ست�سعفني 
ن جنا من بط�ض فرع�ن ولكنهم الآن يذبح�ن 
اأتباع حممد بن عبد اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 
يف غزة ويحا�سرونهم ويهدم�ن بي�تهم ويتلف�ن 
فاليه�د  باأ�سالفهم،  فرع�ن  فعل  كما  اأم�الهم 
فعله  ما  ويفعل�ن  فرع�ن  �سف  يف  يقف�ن  الآن 
باأجدادهم، ويقاتل�ن اأتباع نبي الرحمة الذي 
وال�ستبداد  الطغيان  من  لنجاتهم  �سكرًا  �سام 
واأب�سع  اأ�سنع  م�قف  فاأي  والتعذيب،  والقتل 
واأقبح من هذا امل�قف الدال على اخل�سة والّل�ؤم 
ونكران اجلميل وجحد املعروف وه� مذهب نذل 
ومنهج رذل ل يفعله الأ�س�ياء ال�سرفاء، لقد كان 
املف�ض على اليه�د اأن ي�ستفيدوا من الدرو�ض 
الطغاة  اأيدي  على  بهم  حلت  التي  الغابرة 
كبختن�سر وفرع�ن وهتلر، ولكنهم ويا للخيبة 

قلدوا الطغاة واقتدوا باجلالدين فتح�ل�ا اإىل 
قتلة و�سفاكني واإرهابيني فهم يريدون تطبيق 
ما وقع عليهم من عذاب وتنكيل واإبادة جماعية 
يتلذذون  فاهم  غرهم،  على  وطرد  وت�سريد 
البي�ت  واإحراق  ال�سي�خ  وذبح  الأطفال  بقتل 
الأ�سرى  وتعذيب  الآمنني  ترويع  يف  ويتفنن�ن 
واإحراق اأكباد الأمهات وذبح الأيتام اأمام �سك�ت 
من  املهني  امل�قف  هذا  فاأين  العامل،  من  مطبق 
م�قف �سيد املر�سلني وه� ي�سارك اأخاه م��سى يف 
�سيام عا�س�راء �سكرًا على �سالمة اليه�د الفارين 

من عذاب فرع�ن؟ 
وعبادة  وذكر  و�سكر  �سيام  ه�  عا�س�راء  وي�م 
ر�سي  ال�سهيد  علي  بن  واحل�سني  نياحة،  ولي�ض 
اهلل عنه ولعن اهلل قاتله ل ير�سى ل� كان حيا 
ما يقع يف ذكرى ا�ست�سهاده من لطم للخدود و�سق 
نهت  ا  كله  فهذا  لالأج�سام  وتريح  للجي�ب 
الذين  ال�سيعة  عقالء  ون�سكر  ال�سريعة،  عنه 
اخلرايف  البدعي  العمل  هذا  عن  اأتباعهم  نه�ا 
واأنكروا على من فعله لأنه خمالف لل�سنة وفيه 

الإ�سالم  ل�س�رة  ت�س�يه 
اجلميلة البهية. 

منا�سبة  عا�س�راء  ي�م  اإن 
فيها  ي�س�م  �سريفة  نب�ية 
حمرم  �سهر  من  العا�سر  ي�م 
واملقه�رين،  امل�ست�سعفني  جناة  على  هلل  حمدًا 
املقه�رين  امل�ست�سعفني  ه�ؤلء  اأحفاد  ولكن 
ت�ّل�ا اإىل ع�سابة اإرهابية وح�سية ل تمل 
رحمة ول �سمرًا ول اإن�سانية، اإن الإ�سالم جاء 
لن�سرة املظل�م وم�ا�ساة املنك�ب واإغاثة املله�ف 
بغ�ض  ملَّة  اأو  ديانة  اأو  بلد  اأو  جن�ض  اأي  من 
النظر عن عقيدته ول�نه ون�سبه ووطنه حتى 
جاء برفع ال�سيم عن احلي�ان البهيم والطائر 
كلب  �سقيا  يف  اجلنة  يدخل  فرجل  الريء، 
اأتباع  فيا  هرة،  تعذيب  يف  النار  تدخل  وامراأة 
مظل�م  كل  مع  قف�ا  الهدى  واإمام  الرحمة  نبي 
ومقه�ر وم�ست�سعف وم�سكني ويتيم لأنه امل�قف 
الظامل  وم�ساندة  واإياكم  ال�سرعي  ال�سحيح 
الطاغ�ت،َوَل  ومنا�سرة  امل�ستبد  ومعاونة 

.اُر ُكُم النَّ َتْرَكُن�ْا اإىَِل الَِّذيَن َظَلُم�ْا َفَتَم�سَّ
يا دكت�ر عائ�ض: ي�م عا�س�راء.. ي�م نياحة 

ل ي�م �سكر

 ي�م �سكر ل ي�م نياحة

فانظر اإىل ت�سامنه �سلى اهلل 
عليه و�سلم مع اأخيه م��سى 
وم�ساركته  ال�سالم  عليه 
اهلل  و�سكر  الفرحة  يف  له 
بني  وجنى  جناه  اأن  على 

قدم �سلى �هلل عليه و�سلم �إىل �ملدينة فوجد �ليهود ي�سومون يوم عا�سور�ء ف�ساألهم عن �سبب �سيامهم 
قالو� هذ� يوم جنى �هلل فيه مو�سى من فرعون فنحن ن�سومه �سكرً�، فقال: نحن �أوىل مبو�سى منكم، 

ف�سامه �سلى �هلل عليه و�سلم و�أمر ب�سيامه
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عاطف �آل غا

�لدكتور عائ�س �لقرين هد�نا �هلل  �ل�سيخ  ف�سيلة 
و�إياه

�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته
قر�أت مقالك �ملن�سور يف �سحيفة �ل�سرق �لأو�سط 
)  يوم �لثالثثاء 09 حمثرم 1430 هث 6 يناير 2009 
�لعدد 10997 (  ب�ساأن يوم عا�سور�ء و�لذي جاء 
بعنو�ن ) يوم عا�سور�ء..يوم �سكر ل يوم نياحة(، 
حيث ذكرت يف م�ستهل حديثك »  قدم �سلى �هلل 
ي�سومون  �ليهود  فوجد  �ملدينة  �إىل  و�سلم  عليه 
قالو�  �سيامهم  �سبب  عن  ف�ساألهم  عا�سور�ء  يوم 
هذ� يوم جنى �هلل فيه مو�سى من فرعون فنحن 
منكم،  مبو�سى  �أوىل  نحن  فقال:  �سكرً�،  ن�سومه 
ف�سامه �سلى �هلل عليه و�سلم و�أمر ب�سيامه »   ثم 
تابعت حفظك �هلل حديثك وقلت : » ويوم عا�سور�ء 
هو �سيام و�سكر وعبادة ولي�س نياحة، و�حل�سني بن 
علي �ل�سهيد ر�سي �هلل عنه ولعن قاتله ل ير�سى 
لو كان حيًا ما يقع يف ذكرى ��ست�سهاده من لطم 
للخدود و�سق للجيوب وجتريح لالأج�ساد فهذ� كله 
�ل�سيعة  عقالء  ون�سكر  �ل�سريعة،  عنه  نهت  مما 
�لبدعي  �لعمل  هذ�  عن  �أتباعهم  نهو�  �لذين 
�خلر�يف و�أنكرو� على من فعله لأنه خمالف لل�سنة 
  « �لبهية.  �جلميلة  �لإ�سالم  ل�سورة  ت�سويه  وفيه 

�نتهى كالمك.
�أذكر بع�س �لنقاط  �لتي غابت عن  �أن  �أود  وهنا 

ذهنك و�أذهان من يو�فقونك �لر�أي:
�أوًل: قولك باأن �هلل جنى نبيه مو�سى من فرعون يف 

يوم عا�سور�ء فهذ� �أمر مغلوط ول يحتمل �أي جمال 
لل�سحة، و�ل�سبب يف ذلك �أن نبي �هلل مو�سى عليه 
هو  �لفرعون   ( �لفر�عنة   عهد  عا�س يف  �ل�سالم 
�منحوتب �لثالث من فر�عنة �لأ�سرة �لثامنة ع�سر( 
و�لذي يعود �إىل �أربعة �آلف �سنة قبل �مليالد، فمن 
�أين عرف �ليهود �لقادمون للر�سول �سلى �هلل عليه 
و�آله و�سلم �أن �لنجاة كانت يوم عا�سور�ء؟ وهل كان 

�لفر�عنة �أ�سا�سًا يعرفون يوم عا�سور�ء؟
�أي تاريخ مدون للفر�عنة مذكور فيه  لي�س هناك 
كلمة ) عا�س�راء ( �إذ� �أن �أ�سماء �لأيام و�لأ�سهر 
�أ�سماء  و�إمنا  �لأ�سل،  لي�ست عربية يف  �لفرعونية 
مرتبة  و�لأ�سهر  �لهريوغليفية  باللغة  فرعونية 
كالتايل: توت، بابه، هاتور، كيهك ، طوبة ، �أم�سري 
، برمهات، برمودة، ب�سن�س، بوؤونه، �أبيب، م�سرى، 
وهي �أ�سماء �ل�سنة �لقبطية �ملعروفة يف م�سر و�لتي 
�لزر�عة،  مو��سم  ل�سبط   �لفر�عنة  ��ستخدمها  
وهي �أي�سًا �أ�سماء لآلهة عند قدماء �مل�سريني. ثم 
�أن �لتقومي لدى �مل�سريني �لقدماء مرتبط بظهور 
جنم يف �ل�سمال  فى فجر �أول �أيام في�سان �لنيل 
يعرف بنجم �ل�سعرى �ليمنية  �أو sirius،  بينما 
�لتقومي �لهجري يعتمد �أ�سا�سًا على دورة �لقمر �لتي 
تقابل �لدورة �ل�سم�سية، لذ� فاإن �لعام �لهجري �أقل 
من  فهل  يومًا،  ع�سر  باأحد  �مليالدي  �لعام  من 
�ملعقول �أن ي�ستمر �لتقومي على ما هو عليه من �أيام 
�أو  �أن يتقدم يوم  �لفر�عنة �إىل عهد �لر�سول دون 
يتاأخر يوم، ف�ساًل �إنه مل يكن هناك )عا�س�راء( 

لدى �لفر�عنة كما �أ�سرت لك  م�سبقًا.
�إىل عهد  يعود  �سيخنا  يا  �لهجري  �لتقومي  �أن  ثم 
�أول  وهو  �هلل   ر�سي  �خلطاب  بن  عمر  �خلليفة 
�لتاأريخ لالأ�سهر �لقمرية بهجرة �لر�سول  من بد�أ 
�سلى �هلل عليه و�سلم من مكة �إىل �ملدينة، �إذ جعل 
هجرة �لر�سول �أول �لتقومي �لإ�سالمي، وكان ذلك 
�لأول من  يوم  ذلك  كان  وقد  ميالدية،  عام 622 
ع�سر  �ل�ساد�س  يقابل  �لهجري  �لعام  من  �ملحرم 
من يوليو عام 622 من �مليالد، ول يخفى عليكم �أن 
�أ�سماء �لأ�سهر �لعربية كانت معروفة لدى �لعرب 
ولي�س �لفر�عنة، وما �سمي حمرم بهذ� �ل�سم �إل 
هناك  يكون  �أن  يعقل  فال  �لقتال،  فيه  حرم  لأنه 
زمنيًا  ي�سادف  �لفر�عنة  لدى  يوم )عا�س�راء( 

)عا�س�راء( من �سهر حمرم لدى �لعرب.
وقبل �أن �أنتقل �إىل �لنقطة �لتالية، هل لك يا �سيخنا 
على  فرعوين  �سهر  �أي  يف  لنا   تذكر  �أن  �لفا�سل 
�لنبي مو�سى من بط�س فرعون؟  �لأقل جنى �هلل 
فال ي�سح �أن نذكر يومًا بالرقم ونقول ) �لعا�سر(  
وهو غري من�سوب ل�سهر حمدد . حيث �أن عا�سور�ء 
�سمي بذلك لأنه يوم �لعا�سر من حمرم، �أل ميكن 
�أن ي�سادف عا�سور�ءنا �لعا�سر من بابه �أو �أم�سري 
بذلك  ويكون  �لفرعونية؟   �لأ�سهر  من  �أبيب  �أو 
�لعا�سر من �سفر �أو ربيه �أو حتى رم�سان �ملبارك. 
ول تن�س يا �سيدي �لكرمي �ختالف �لتوقيت كل عام 
بني �لتقومي �لعربي و�لتقومي �لغربي، و�لفرق بني 
�لتقوميني   فقط 579، فهل من �ملعقول �أن يتو�فق 

رد� على مقال د. عاي�س �لقرين

ل يا دكت�ر..ي�م عا�س�راء..
 ي�م نياحة ل ي�م �سكر
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بث  يفرقه  �لذي  �لفرعوين  مع  �لهجري  �لتقومي 
4579 �سنة تقريبًا؟!

�لتقومي  من  �لتحول  �أن  دكتور  يا  وللمعلومية 
مع  جاء  �لفر�عنة   بحكم  �ملرتبط  �لفرعوين 
�عتالء �لإمرب�طور �لرومانى دقلديانو�س للعر�س 
يف  �مل�سيحيون  قرر  عندما  ميالدية   284 عام 
م�سر �عتبار هذ� �لعام بد�ية لتقومي جديد يعرف 
بتقومي �ل�سهد�ء ، نظر� لأن عهد دقلديانو�س �سهد 

��سطهاد� و��سع �لنطاق للم�سيحيني.
ثانيًا: �إذ� كان �لر�سول �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم 
قد وقف مع �ليهود وقفة �إن�سانية نبيلة وو��ساهم 
يف من جنا من بط�س فرعون.، ففجميل ما ذكرت 
نبينا  �هلل  ينجي  �أمل  ولكن  �لفا�سل،  �سيخنا  يا 
حممد من كيد �لكفار ليلة مبيت �لإمام علي عليه 
�ل�سالم يف فر��س �لنبي؟ �أمل ينجي �هلل �لنبي من 
كيد قري�س يوم جلاأ �لر�سول لغار “ ثور “ لينجو 

و�ساحبه من مكر قري�س؟
�ألي�س �أوىل بامل�سلمني �أن يتخذو� هاتني �ملنا�سبتني 
كما  و�ل�سوم  بال�سكر  يحيونها  جميلة  ذكرى 
تف�سلت؟  فامل�سلون �أوىل بالنبي حممد �سلى �هلل 
عليه و�آله و�سلم، ولي�س بالنبي مو�سى عليه �ل�سالم. 
ثم ملاذ� مل ي�سم �لنبي يوم جّنا �هلل نبيه �إبر�هيم 
من نار �لنمرود، �أو نبيه نوح من �لطوفان، ويوم رفع 
�لنبي عي�سى لل�سماء، وباقي �لأنبياء من �مل�سائب 
�لهالكة �لتي �أ�سابت �أقو�مهم؟ ملاذ� خ�س �لنبي 

حممد �لنبي مو�سى فقط  بهذه �ملنا�سبة؟
�لقيا�س بهذه �ملنا�سبة:

ومبا �أنك يا �سيخنا �لفا�سل تاأخذ بالقيا�س، فلماذ� 
ل تقي�س ما فعله �لر�سول من �أنه �سام عا�سور�ء 
 ،) مقالك  يف  ذكرت  كما   ( �ليهود  فعلت  كما 
�أن نبارك على �لأقل لليهود  ملاذ� ل تقي�س بذلك 
باأعيادهم وللن�سارى مبولد �مل�سيح عليه �ل�سالم؟ 
يدعو  ممن  و�أنت  �سعيدتان،  منا�سبتان  وهاتان 
للفرح و�ل�سكر ل للبكاء وو�لنياحة و�لعويل، فتعال 
�أنا و�أنت نفرح معهم ون�ساركهم �أعيادهم، ول تقل 
يل �أن �لر�سول نهى عن �لت�سبه بالكفار حيث �أنك 
قلت �أنه �سام عا�سور�ء كما ت�سومه �ليهود، فهو 
مل يبارك لهم فقط، بل فعل كما فعلو�، ومعاذ �هلل 
�لذي ل  �لكامل  �لدين  ر�سول  وهو  يفعل ذلك  �أن 

ينق�سه �سيء ليكمله من ديانات �أخرى. ول �أظنك 
�ل�سبت  يوم  �سيام  عن  نهى  �لر�سول  �أن  تعلم  ل 
مفردً� لأن �ليهود ت�سومه وتعظمه، فلماذ� �سام 

عا�سور�ء وهو يوم تعظمه �ليهود �أي�سًا؟
ثم �أل ترى �أيها �ل�سيخ �جلليل �أن �ليهود يف �لعامل 
�ليوم ل ي�سومون يوم عا�سور�ء، بل �إنهم ل يعرفون 
بالتقومي  معنيون  لأنهم  �أ�ساًل  عا�سور�ء  هو  ما 
بكتب  �ست�ست�سهد  فهل  �لهجري،  ولي�س  �لغربي 
�سحة  لتثبت  عا�سور�ء  ي�سومون  باأنهم  �ليهود 

كالمك وتعترب �أن �ل�ست�سهاد بكتبهم جائز؟
ثالثًا : ذكرت �أن �لبكاء على �ل�سهيد �حل�سني عليه 
و�أن  �لإ�سالمية  �ل�سريعة  يف  عنه  منهي  �ل�سالم 
عمل ذلك يعترب من �لبدع و�خلر�فات، لن �أطيل 
يف هذه �لنقطة، �إل �إنني �أريد �أن �أذكر لك بع�س 
�لأحاديث �لو�ردة يف �لبكاء على �حل�سني قبل ويوم 

وبعد ��ست�سهاده:
�سار مع  �أنه  �أبيه  ي عن  جُنَ بن  �هلل  عبد  عن   •
نينوى  حاذى  ا  فلَمّ ِمْطَهَرِتِه،  �ساحب  وكان  علٍيّ 
رِب �أبا عبد  : ِ��سْ وهو منطلق �إىل �سفني، فنادى علٌيّ
رِب �أبا عبد �هلل ب�سط �لفر�ت. قالُت: وما  �هلل، ِ��سْ
ذ�ك؟ قال: دخلُت على �لنبي �سلى �هلل عليه و�آله 
و�سلم ذ�ت يوم وعيناه تفي�سان، قلت: يا نبي �هلل ! 
�أغ�سبك �أحد؟ ما �ساأن عينيك تفي�سان؟ قال: »بل 
ثني �أن �حل�سني  قام من عندي جربيل قبل، فحَدّ
�أن  �إىل  لك  هل  فقال:  قال:  �لفر�ت.  ب�سِطّ  ُيقتل 
ك من تربته؟ قال: قلت: نعم، فمَدّ يده فقب�س  �أُ�سَمّ
قب�سة من تر�ب فاأعطانيها، فلم �أملك َعْيَنَيّ �أن 

فا�ستا  . )1( 
دما،  �حل�سني  �سهادة  يوم  �ل�سماء  �أمطرت    •
فاأ�سبح �لنا�س وكل �سيء لهم مليء دمًا، وبقي �أثره 
يف �لثياب مدة حتى تقطعت، و�أن هذه �حلمرة �لتي 
ُترى يف �ل�سماء ظهرت يوم قتله ومل ُتر قبله. )2(

�بن  يحيى   : �ثنني  على  �إل  �ل�سماء  تبِك  •  مل 
زكريا، و�حل�سني، وبكاء �ل�سماء : �أن حتمر وت�سري 

وردة كالدهان )3(
•  حدثنا �أحمد بن ��سر�ئيل قال ر�أيت يف كتاب 
�أحمد بن حممد بن حنبل رحمه �هلل بخط يده �أن 
�أ�سود بن عامر بن عبد �لرحمن بن منذر عن �أبيه 
قال: كان ح�سني بن علي يقول: من دمعت عيناه 

فينا دمعة �أو قطرت عيناه فينا قطرة �أثو�ه �هلل عز 
وجل �جلنة.)4( 

يت�سع  و�لأحاديث �لو�ردة يف هذ� �ل�ساأن كثرية  ل 
�ملجال لذكرها، فلماذ� ل تفعل كما فعل �لر�سول 
لقد  عيناك،  منه  تفي�س  بدمع  �حل�سني  وتبكي 
�أمطرت �ل�سماء دمًا على �حل�سني، وتاأبى عينك �أن 

تذرف دمعة على �حل�سني �ل�سهيد.
لقد قلت �أنت يف �حل�سني:

بكى البيت والركن احلطيم وزمزم     
ودمع اللي��ا يف حم�اجره���ا دُم 

ولكنك  قلت �ي�سًا: 
ولك�نني وافقُت ج�دك يف العزا          

فاأخف�ي ج�راحي يا ح�س�ني واأك�تُم

وكاأنك مل تعلم يا �سيخ عائ�س �أن �لر�سول مل يخفي 
ومل يكتم جرحه وحزنه على ريحانته �حل�سني عليه 

�ل�سالم، وهو �لذي قال فيه:
 » ح�سني مني واأنا من ح�سني «

ح�سرنا �هلل و�إياك مع �حل�سني وجده و�أبيه و�أمه 
و�أخيه و�ل�سر �مل�ستودع فيه.

و�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته 
أخوك يف �هلل/عاطف �آل غا�

امل�سادر:
وهو  �ل�سنة،  �أهل  علماء  لأحد  �لباهرة«  »�لأنو�ر  كتاب  من   )1(  
�أحمد 1  ُمعِلّقًا: رو�ه  �أبو �لفتوح  �لتليدي، �س105 ، وقال  �أبو �لفتوح 
�أحمد و�لبز�ر  : 85 ب�سند �سحيح . و�أورده �لهيثمي 9 : 187 برو�ية 
و�لطرب�ين وقال: رجاله ثقات . �نتهى . ومعنى »�ملطهرة« : �لإناء �لذي 
ُر منه . ومعنى »وعيناه تفي�سان« : تدمعان . ويف رو�ية �أخرى يف  ُيتَطَهّ
ث  �أَنّ بكاء �لنبي  كتاب »جممع �لزو�ئد« للحافظ �لهيثمي )188/9( 
�سلى �هلل عليه و�آله ث كان بدرجة من �ل�سدة، بحيث �سمعت �أُمّ �سلمة 
ون�ُسّ   . �حلجرة  خارج  من  �ل�سريف  �سدره  يف  �لبكاء  د  ترُدّ �سوت 
مو�سع �ل�ساهد من �لرو�ية : »فدخل �حل�سني ف�سمعُت ن�سيَج ر�سول 

�هلل ث �سلى �هلل عليه و�سلم ث يبكي...« �إلخ �لرو�ية .
 ،339/4 دم�سق  تاريخ   ،150-145-144 �لعقبى  ذخائر   )2(
ينابيع   ،126 �لكربى  �خل�سائ�س   ،192 و   116 �ملحرقة  �ل�سو�عق 

�ملودة للحمويني 320 و 356، تذكرة �خلو��س 284
)3( تاريخ دم�سق 339/4، كفاية �لطالب 289، �سري �أعالم �لنبالء 
210/3، تذكرة �خلو��س : 283، �ل�سو�عق �ملحرقة192، ينابيع �ملودة 
322، تف�سري �لقر�آن لبن كثري 162/9، �إحقاق �حلق 478-476/11

)4( ف�سائل �ل�سحابة - �أحمد بن حنبل  

الرو�سة احل�سينية 3 1431  سفر�



��سمه يوحي على ��سم �خيه �ل وهو حبيب بن 
تعريف  �ىل  يحتاج  ل  �لذي  �ل�سدي  مظاهر 
 و�لبع�س يقول مظهر ولي�س مظاهر ولكن �ملفرو
بع�س  يف  كما  ثالث  ولهما  �سقيقان  �نهما  منه 

�مل�سادر ��سمه يزيد ��ست�سهد معهم �ي�سا.
و��سم علي يوحي �نه �ل�سم �لوحيد �لذي جاء 
�ن  رو�ية  وعلى  �ل�سالم  عليه  علي  با�سم  تيمنا 
لهل  �ساحبي  �ول  �ل�سدي  مظاهر  بن  علي 
�مري  علي  با�سم  يت�سمى  �ل�سالم  عليهم  �لبيت 

�ملوؤمنني عليه �ل�سالم .
ففي ليلة عا�سور�ء ، وحينما جمع �حل�سني عليه 
�أن  وبعد   ، حالهم  لي�ستعلم  �أ�سحابه  �ل�سالم 
تكّلمو� ما تكّلمو� ، وخطب هو عليه �ل�سالم فيهم 
�مر�أة  رحله  يف  كان  وَمن   «  : قال  مّما  وكان   ،

فلين�سرف بها �إىل بني �أ�سد « .
فقام علي بن مظاهر وقال : ملاذ� يا �سّيدي ؟

فقال عليه �ل�سالم : » �إّن ن�سائي ُت�سبى بعد قتلي 
، و�أخاف على ن�سائكم من �ل�سبي « .

فقامت   ، خيمته  �إىل  مظاهر  بن  علي  فم�سى 
زوجته �جالًل له ، فا�ستقبلته وتب�ّسمت يف وجهه 

، فقال لها : دعيني و�لتب�ّسم .
فقالت : يا �بن مظاهر �يّن �سمعُت غريب فاطمة 
خطب فيكم ، و�سمعُت يف �آخرها همهمة ودمدمة 

فما علمت ما يقول .
قال : يا هذه �إّن �حل�سني عليه �ل�سالم قال لنا : » 
�أل وَمن كان يف رحله �مر�أة فليذهب بها �إىل بني 

عّمها ؛ لأيّن غدً� ُ�قتل ون�سائي ُت�سبى « .
فقالت : وما �أنت �سانع ؟

قال : قومي حتى �حلقك ببني عّمك بني �أ�سد .
فقامت ونطحت ر�أ�سها يف عمود �خليمة وقالت 
: و�هلل ما �أن�سفتني يا �بن مظاهر ، �أي�سّرك �أن 
ُت�سبى بنات ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم 

و�أنا �آمنة من �ل�سبي .
�أي�سّرك �أن ُت�سلب زينب عليها �ل�سالم �ز�رها من 

ر�أ�سها و�أنا �أ�سترت باز�ري .
عليها  �لزهر�ء  بنات  من  تذهب  �أن  �أي�سّرك 

�ل�سالم �أقر�طها و�أنا �أتزّين بقرطي .
�أي�سّرك �أن يبّي�س وجهك عند ر�سول �هلل �سلى 
�هلل عليه و�آله و�سلم وي�سّود وجهي عند فاطمة 
تو��سون  �أنتم  و�هلل   ، �ل�سالم  عليها  �لزهر�ء 

�لرجال ونحن نو��سي �لن�ساء .
فرجع علي بن مظاهر �إىل �حل�سني عليه �ل�سالم 
وهو يبكي ، فقال له �حل�سني عليه �ل�سالم : » ما 

يبكيك ؟ « .
فقال : يا �سّيدي �أبت �لأ�سدّية �إّل مو��ساتكم .

فبكى �حل�سني عليه �ل�سالم ، وقال : » ُجزيتم 
منا خريً� «ث معايل �ل�سمطني يف ف�سائل �ل�سبطني 

ج 1 �س 311 .  

فقال عليه �ل�سالم : » �إّن ن�سائي ُت�سبى بعد قتلي 

                                                                      علي بن مظاهر الأ�سدي
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م�ساءلة النف�ض
عند �مل�سي لزيارة �حل�سني)عليه �ل�سالم(

حينما ن�ساهد �لزّو�ر �لكر�م �ل�سائرين �إىل زيارة �سيد �ل�سهد�ء عليه �ل�سالم م�سيًا على 
�لأقد�م تعرتينا حالة من �ل�سوق �إىل �ل�سري معهم لأنهم ي�سعون �إىل �ل�ستفادة من هذه 
�لزيارة �ملليونية ��ستفادة ��ستثنائية، لذلك �أ�سبح حريا بكل و�حد منا خالل �لأيام �لتي 
يق�سيها يف هذه �لزيارة �أن يهتّم مبحا�سبة نف�سه يوميًا ولو لدقائق معدودة كما �أّكد �لأئمة 

�ملع�سومون �سلو�ت �هلل عليهم.
 فعلى كل ز�ئر �أن  يت�ساءل يف نف�سه هل �أنه �سائر على نهج �لأئمة )عليهم �ل�سالم( وعلى 
ر�أ�سهم من يحيي ذكر�ه ويتحمل كل تلك �مل�ساق يف �سبيل تخليد ثورته �ملباركة؟! وهل 

• ح�سن مهدي 

�لتزم بال�سالة يف �أوقاتها، وهل �أمر باملعروف 
ونهى عن �ملنكر، وهل طلب �لإ�سالح يف �أمة 
نبيه �سلى �هلل عليه و�آله؟! فاإن كان قد ح�سل 
على تلك �ملناقبيات و�أثرت يف �سلوكه وتعامله 
وينتظره  ثو�ب  كل  ي�ستحق  فهو  �ملجتمع  مع 
�ملزيد يف �لآخرة، و�إن كان هو يف و�د و�أهد�ف 
�أن  له  فناأمل  �آخر  و�د  يف  �حل�سينية  �لثورة 
يتعر�س ل�ساآبيب �لرحمة �حل�سينية وهو يحث 
يتعر�س  عّله  �ملوؤمنني  �ل�سائرين  مع  �خلطى 

لتلك �لنفحات �حل�سينية �لهادية ويتحول �إىل 
�أح�سن �حلال، وكيف ل يكون كذلك وهو يحيي 
�هلل  هياأها  �لتي  �لو��سعة  �هلل  رحمة  ذكرى 
�ملهاوي  من  لنت�سالهم  للعباد  وتعاىل  تبارك 

و�لتبعات.
ِمن بدمه  �إّن �لإمام �حل�سني عليه �ل�سالم �سَ
وب�سعائره بقاء �لإ�سالم، ولو مل يكن ذلك ملا 
يقول:  من  هناك  كان  وملا  ن�سّلي  �ليوم  كّنا 
كانت  وملا  ر�سول �هلل،  �إل �هلل، حممد  �إله  ل 
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ثمة مناقبيات ت�سعرنا باأننا ب�سر و نعي�س بعزة وكر�مة بني �ل�سعوب، 
وللحفاظ على تلك �ملعطيات ينبغي علينا �أن ن�سارك يف خدمة ق�سية 
�سيد �ل�سهد�ء عليه �ل�سالم باليد و�لل�سان و�ملال وغري ذلك، وعلى كّل 
�أن يخطو  ويقّدم �خلدمة �حل�سينية  فرد ح�سب -قدرته وطاقاته- 

ثقافية كانت �أم خدمية.
�إن �لظروف �لع�سيبة �لتي مّر بها �ل�سعب فر�ست طوقًا ع�سيبًا حال 
دون �نتهال �جليل �جلديد �لذي ولد يف ظل تلك �لظروف من منهل 
�لعقيدة و�لولء �لعذب، وها هي �لظروف تتحول �إىل �لأف�سل، فينبغي 
�ل�ستفادة من مر�قد �ملعرفة �لإميانية �لأ�سيلة لُتبنى �أجيال �مل�سرية 
�حل�سينية، وت�ساهم يف �لبناء �لعقائدي م�ساهمة جادة ونافعة وتقدم 
دورها يف خدمة �ملجتمع �لعر�قي وبقية �ملجتمعات �أو �لفئات �ل�سبابية 

�لتي تعي�س ظروفه.
ُي�سلب مّنا توفيق �خلدمة  �أن نكون يقظني دومًا لكي ل  لذلك علينا 
يف �سبيل ق�سية مولنا �سيد �ل�سهد�ء عليه �ل�سالم �أبدً� بعد كّل تلك 
نكون من  ل  و�أن  �سبيل ذلك،  ق�سيناها من عمرنا يف  �لتي  �ل�سنني 

�لذين تنتظرهم �لعاقبة �ل�سيئة.

 قيل يف احل�سني

لأمريكي(و��سنطن �يروين� فردريك جيم�س)�ملوؤر

�سهيد  بطل  و�أي  �لإمام �حل�سني  ند�ء 
�آخر هو �أن يف هذ� �لعامل مبادئ ثابتة 
تغيري  ل  و�ملوّدة  و�لرحمة  �لعد�لة  يف 
�أنه كّلما ظهر �سخ�س  لها، ويوؤكد لنا 
للدفاع عن هذه �ل�سفات ودعا �لنا�س 
�لقيم  لهذه  كتب  بها،  �لتم�ّسك  �إىل 

و�ملبادئ �لثبات و�لدميومة.

�ل�ست�سالم  عرب  بنف�سه  �لنجاة  �حل�سني  �لإمام  مبي�سور  كان 
لنبثاق  �سببًا  كان  �لذي  �لقائد  ر�سالة  �أّن  �إّل  يزيد،  لإر�دة 
�لثور�ت يف �لإ�سالم مل تكن ت�سمح له �لعرت�ف بيزيد خليفة، 
بل وّطن نف�سه لتحّمل كل �ل�سغوط و�ملاآ�سي لأجل �إنقاذ �لإ�سالم 
من خمالب بني �أُمّية. وبقيت روح �حل�سني خالدة، بينما �سقط 
ج�سمه على رم�ساء �حلجاز �لالهبة )��ست�سهد �حل�سني على 
رمال كربالء، ولي�س على رم�ساء �حلجاز!(، �أيها �لبطل، ويا 

�أ�سوة �ل�سجاعة، ويا �أيها �لفار�س يا ح�سني!
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فتاوى  وفق  �سرعية  م�سائل 
�ملرجع �لديني �لأعلى �سماحة �آية �هلل �لعظمى 

ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين )د�م ظله �لو�رف(

م�قع مكتب �سماحة اآية اهلل 
العظمى ال�سيد ال�سي�ستاين 

)دام ظله(
 

ال�س�ؤال: هل يج�ز تبادل ال�ّد واملحّبة 
مع غر امل�سلم اإذا كان جارًا اأو �سريكًا 

يف عمل اأو ما �سابه؟
ُيظهر  يكن  مل  �إذ�  تثثعثثاىل،  ب�سمه  اجل���اب: 
فال  فعل  �أو  بقول  و�مل�سلمني  لالإ�سالم  �ملعاد�ة 
باأ�س بالقيام مبا يقت�سيه �لوّد و�ملحّبة من �لرّب 
 ُ و�لإح�سان �إليه قال �هلل تعاىل: ل َيْنَهاُكُم �هللنَّ
يِن َومَلْ ُيْخِرُجوُكم  ِذيَن مَلْ ُيَقاِتُلوُكْم يِف �لد َعِن �لنَّ
 َ ن ِدَياِرُكْم �أَن َترَبُّوُهْم َوُتْق�ِسُطو� �إَِلْيِهْم �إِننَّ �هللنَّ م

ُيِحبُّ �مْلُْق�ِسِطنَي  )8( �سورة �ملمتحنة.

ال�س�ؤال: هل يج�ز الت�سّدق على الكفار 
الفقراء كتابيني كان�ا اأو غر كتابيني؟ 

وهل ُيثاب املت�سّدق على فعله هذا؟
اجل�اب:ل باأ�س بالت�سّدق على من مل ين�سب 
�لعد�وة للحق و�أهله ويثاب �ملت�سّدق على فعله 

ذلك و�هلل �لعامل.

علي احل�سيني ال�سي�ستاين
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م�قع مكتب �سماحة اآية اهلل 
العظمى ال�سيد ال�سي�ستاين 

)دام ظله(

ال�س�ؤال: ما هي حدود طاعة الأب اأو 
الأّم؟

�لولد  على  �لو�جب  تعاىل،  ب�سمه  اجل���اب: 
جتاه �أبويه �أمر�ن:

�إليهما، بالإنفاق عليهما �إن  )�لأول(: �لإح�سان 
كانا حمتاجني وتاأمني حو�ئجهما �ملعي�سية وتلبية 
يف  حياتهما  �سوؤون  �ىل  يرجع  فيما  طلباتهما 
حدود �ملتعارف و�ملعمول ح�سبما تقت�سيه �لفطرة 
�ل�سليمة ويعّد تركها تنّكرً� جلميلهما عليه، وهو 
�أمٌر يختلف �سعة و�سيقًا بح�سب �ختالف حالهما 

يف �لقّوة و�ل�سعف.
بعدم  بثثاملثثعثثروف،  م�ساحبتهما  )�لثثثثثثثاين(: 
�لإ�ساءة �إليهما قوًل �أو فعاًل و�إن كانا ظاملني له، 
ويف �لن�ّس )و�إن �سرباك فال تنهرهما وقل غفر 

�هلل لكما(.
هذ� فيما يرجع �ىل �سوؤونهما، و�أما فيما يرجع 
تاأذي  عليه  يرتّتب  مّما  نف�سه  �لولد  �سوؤون  �ىل 

�أحد �أبويه فهو على ق�سمني:
�أن يكون تاأذيه نا�سئًا من �سفقته على ولده،  ث  �أ 
فُيحرم �لت�سّرف �ملوؤّدي �إليه �سو�ًء نهاه عنه �أم 

ل.
ببع�س  �ت�سافه  من  نا�سئًا  تاأذيه  يكون  �أن  ث  ب 
�خل�سال �لذميمة كعدم حّبه �خلري لولده دنيوّيًا 
كان �أم �أخروّيًا، ول �أثر لتاأذي �لو�لدين �إذ� كان 
�لت�سليم  �لولد  على  يجب  ول  �لقبيل  هثثذ�  من 

لرغباتهما من هذ� �لنوع.
�أو�مرهما  �لو�لدين يف  �أّن طاعة  وبذلك يظهر 
ونو�هيهما �ل�سخ�سّية غري و�جبة يف حّد ذ�تها 

و�هلل �لعامل.

علي احل�سيني ال�سي�ستاين
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�إين جاعل يف �لأر�س
خليفة

�لن�س �لقر�آين يف �إثبات 
�إمامة �أهل �لبيت)عليهم 
�ل�سالم(
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ميكن  ل  �لتي   �ملهمة  �لدين  �أمثثثور  من  �لإمثثامثثة 
�ل�ستغناء عنها، فمن �لو��سح جدً� �ن �لدين يحتاج 
�إىل تف�سري وتاأويل و�لتف�سري و�لتاأويل يحتاجان �إىل 
عامل ملم بجميع ما يتعلق باأمور �لدين و�إن هذ� 
�أنه  �لعامل قد و�سفه �هلل تعاىل يف كتابه �لعزيز 
من �لر��سخني يف �لعلم حيث قال �سبحانه وتعاىل 
: وما يعلم تاأويله �إل �هلل و�لر��سخون يف �لعلم )�آل 

عمر�ن-30(.
فمن يا ترى هوؤلء �لر��سخون يف �لعلم؟

وهل جاء ذكرهم يف �لقر�آن و�ل�سنة؟
هذه �لت�ساوؤلت �سنجيب عنها ب�سيء من �لتف�سيل 
من خالل �إثبات �لإمامة من خالل �لن�س �لقر�آين 

يف �أربعة ع�سر مو�سعا من كتاب �هلل تعاىل.
اإيِنِّ  ِلْلَماَلِئَكِة  ��َك  َرب َقاَل  )َواإِْذ  تعاىل:  قوله 
�لبقرة/30  َخِليَفًة(  الأَْر�����ضِ  يِف  َج��اِع��ٌل 
و�خلليفة: هو من يقوم مقام �لغري وقد وردت هذه 

�للفظة يف �لقر�آن �لكرمي يف �سيغتني:
1- �سيغة �ملفرد وجاءت يف مو�سعني:

يِف  َجاِعٌل  )اإيِنِّ  تعاىل:  قوله  �لأول:  �ملو�سع 
الأَْر�ِض َخِليَفًة(.

ا َجَعْلَناَك  �ملو�سع �لثاين: قوله تعاىل: )َيا َد�ُووُد �إِننَّ
َخِليَفًة يِف �ْلأَْر�ِس( �سورة �س/26.

ومل تذكر لفظة خليفة يف مو�سع ثالث.
خلفاء  �أو  لفظة خالئف  وهي  �جلمع:  �سيغة   -2

وقد ذكرت يف �سبعة مو��سع من �لقر�آن �لكرمي .
َخاَلِئَف  َجَعَلُكْم  الَّ��ِذي  )َوُه��َ�  تعاىل:  قوله 

الأَْر�ِض(.
)ُثمَّ َجَعْلَناُكْم َخاَلِئَف يِف الأَْر�ِض(.

)َوَجَعْلَناُهْم َخاَلِئَف(.
)ُهَ� الَِّذي َجَعَلُكْم َخاَلِئَف يِف اْلأَْر�ِض(.

َقْ�ِم  َبْعِد  ِمن  ُخَلَفاء  َجَعَلُكْم  اإِْذ  )َواذُك��ُروْا 
ُن�ٍح(.

)َواْذُكُروْا اإِْذ َجَعَلُكْم ُخَلَفاء ِمن َبْعِد َعاٍد(.
َوَيْك�ِسُف  َدَع��اُه  اإَِذا  َطرَّ  امْلُ�سْ ُيِجيُب  ��ن  )اأَمَّ

�َء َوَيْجَعُلُكْم ُخَلَفاء اْلأَْر�ِض(. ال�س
�لتي ذكر فيها لفظة خليفة ب�سيغة �ملفرد  �لآية 
�إمنا �أر�د �هلل تعاىل يف ذلك �خلالفة �خلا�سة وهي 

�خلالفة �لإلهية مبعنى �أنه عندما �أر�د �هلل تعاىل 
�أن يجعل يف �لأر�س خليفة وت�ساءلت �ملالئكة عن 
هذ� �خلليفة ومن كان هذ� �لذي �أر�ده �هلل تعاىل 
�أن يكون خليفة يف �لأر�س وكان �جلو�ب و��سحا 
جدً� باأن �آدم )عليه �ل�سالم( هو خليفة �هلل على 
�لأر�س وهو �أول �لأنبياء، ولذلك فهي خالفة �إلهية 
على �لأر�ثثس ثم �ن �لن�س �سريح جثثدً� يف قوله 
الأر�ض  يف  جعلناك  )اإن��ا  د�ود  لنبيه  تعاىل 

خليفة فاأحكم بني النا�ض باحلق(.
�أن  �خلليفة  على  تق�سي  �لإلهية  �خلالفة  �إذن.. 
يحكم باحلق بني �لنا�س و�أن يكون ممثاًل حلكم 
فاإنه  �لأر�ثثس، دون غريه وكما هو معلوم  �هلل يف 
لي�س كل من ��ستلم �خلالفة فهو على حق و�إمنا 
�هلل  حكم  ��ستمر�ر  هو  �لإلهية  باخلالفة  �ملثثر�د 
�لذي و�سعه �هلل  تعاىل من خالل ذلك �خلليفة 

للنا�س �إماما ونبيا.
�إذن.. �خلالفة على نوعني �إلهية وب�سرية.

فعندما يكون �لتعيني من مثل �هلل تعاىل فاإنه يكون 
�أو �إماما وهو مع�سوم عن �خلطاأ لأنه ميثل  نبيا 
�هلل تعاىل على �لأر�س، و�خلالفة �لب�سرية تق�سي 

باأن يكون هذ� �لتعني من قبل بني �لإن�سان فيما 
بينهم وهي غري مع�سومة من �خلطاأ و�لزلل، و�أن 
خالفة �هلل تعاىل تتمثل بالأنبياء )عليهم �ل�سالم( 
و�إن نبينا حممد )�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم( كان 
ا  تعاىل: )مَّ �آخر �لأنبياء وهو خامت �لنبيني قوله 
َجاِلُكْم َوَلِكن رَّ�ُس�َل  ن رِّ ٌد اأََبا اأََحٍد مِّ مَّ َكاَن حُمَ
تعاىل  يرتك �هلل  فهل  نَي(.  ِبيِّ النَّ َوَخامَتَ   ِ اهللَّ
يكون  ل  وقطعا  باحلق  يحكم  خليفة  دون  خلقه 
ذلك. فليخرت �لنا�س من �ساءو�  ومن �ر�دو� ولكن 
خليفة �هلل تعاىل معني من قبل �هلل عز وجل وهو 
�أمري �ملوؤمنني علي بن �أبي طالب )عليه �ل�سالم( 
ومن ثم ولده �حل�سن ومن ثم ولده �حل�سني )عليه 
�أمر �هلل تعاىل على �لأر�س لأنه  �ل�سالم( ليمثل 
خليفته ومن �جل ذلك نقول يف زيارته: �ل�سالم 
�أن  على  ونوؤكد  �هلل،  خليفة  �آدم  و�رث  يا  عليك 
خالفة �هلل تعاىل �نتهت يف �لإمام �حل�سني )عليه 
�ل�سالم( و�إنها مل تخرج �إل من �سلبه عرب �لأئمة 
)عليهم �ل�سالم( وتا�سعهم �لإمام �حلجة عجل 
�هلل فرجه �ل�سريف وهو �لآن خليفة �لرحمن على 

�لأر�س وذلك يحتاج �ىل بحث �آخر م�ستقل.

 • �سماحة �ل�سيخ 
�سياء �لدين زين �لدين
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يف عي�ن الزائرين املجال�ض احل�سينية  
• ح�سني �ل�سالمي – يحيى �لفتالوي
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د�أبت جمتمعاتنا منذ �نطالق �ملجال�س �حل�سينية 
على ح�سورها و�للتز�م باآد�بها و�أخالقها و�مل�ساركة 
و�إمكانيته  وقدرته  معرفته  كل ح�سب  �إجناحها  يف 
من �أجل �أن تبقى هذه �ملجال�س نرب��سا ينري درب 
�ملوؤمنني ويهدي �ل�سالني �لتائهني، ف�سال عن زيادة 
�ملعرفة وفتح �لأذهان �إىل ما غاب عنها من لطائف 

�لأفكار وغر�ئب �لآثار ومكامن �لأ�سر�ر.
من �أجل ذلك ر�ح �أتباع مذهب �أهل �لبيت عليهم 
فيو�ساتها  من  �لنهل  �أجثثل  من  يرتادونها  �ل�سالم 
�لنور�نية وغالبا ما ي�سطحب �حلا�سرون �أبناءهم 
�ملدر�سة  هثثذه  ثقافة  على  وي�سبو�  ليرتبو�  معهم 

�لعظيمة.
 ومن �أجل �لتعرف على ما تثريه تلك �ملجال�س من 
�آر�ء وت�سور�ت لدى رو�دها وما �أنتجته لديهم من 
بني  بجولة  �حل�سينية  �لرو�سة  جملة  قامت  روؤى، 
زو�ر �لإمام �أبي عبد �هلل �حل�سني )عليه �ل�سالم( 
ليتحدثو� عن خمتلف جو�نب تلك �ملجال�س �سو�ء ما 
�أو �لتي يكون �حل�سور  يبث منها عرب �لف�سائيات 

فيها مبا�سر�.
�ملجال�س �حل�سينية و�لتوعية و�لتثقيف

�لز�ئر فيا�س علي �أبو علي من �سلطنة عمان �نتقد 

بع�س �خلطباء قائال: �إن �لف�سائيات تعر�س جملة 
باأهل  �ملت�سلة  �لقيمة  و�ملحا�سر�ت  �لدرو�س  من 
�لبيت عليهم �ل�سالم، و�إن متابعة هذه �لرب�مج �أمر 
جميل ور�جح و يح�سل �لإن�سان من خالله على �أجر 
وثو�ب بالإ�سافة �إىل ما ي�ستزيده من فو�ئد معرفية، 
لكن، ينبغي �لتنبيه �إىل �أمر هام، وهو �أنه ينبغي لأتباع 
�أهل �لبيت - عليهم �ل�سالم - �أن ل يكتفو� مبتابعة 
هذه �لف�سائيات و يحرمو� �أنف�سهم من �حل�سور يف 

�لعز�ء  جمال�س 
بحجة  �ملثثثثثاآمت  و 
يعر�س  مثثثا  �أن 
�لف�سائيات  يف 
�أفثثثثث�ثثثثثسثثثثثل ممثثا 
بع�س  يثثثقثثثدمثثثه 
�خلثثثثثثثطثثثثثثثبثثثثثثثاء 
�ملثثثجثثثالثثث�ثثثس  يف 

�حل�سينية، لإن �حل�سور نف�سه مطلب ينبغي حتققه 
وقد �أكد عليه �أئمة �أهل �لبيت عليهم �ل�سالم، كما 
يف و�سائل �ل�سيعة: ج14، �س501: من �أنه َعْن �أَِبي 
ِل�ُسوَن  ْيِل: )جَتْ ُه َقاَل ِلْلُف�سَ )عليه �ل�سالم( �أَننَّ ِ َعْبِد �هللنَّ
�مْلََجاِل�َس  ِتْلَك  �إِننَّ  َفَقاَل:  َنَعْم.  َفَقاَل:  ُثوَن؟  وَتَتَحدنَّ
ُ َمْن �أَْحَيا �أَْمَرَنا؛ َيا  �أُِحبَُّها َفاأَْحُيو� �أَْمَرَنا َفَرِحَم �هللنَّ
ْت َعْيَناُه َوَلْو  ْيُل َمْن َذَكَرَنا �أَْو ُذِكْرَنا ِعْنَدُه َفَفا�سَ ُف�سَ
ُ ُذُنوَبُه َوَلْو َكاَنْت ِمْثَل َزَبِد  َباِب َغَفَر �هللنَّ ِمْثَل َجَناِح �لذُّ

�ْلَبْحر(.
وينبغي بخطباء �ملنرب �حل�سيني �أن ي�سعو� �ىل نيل 

توؤهلهم  �لتي  �لعلمية  �ملرتبة 
ي�سرو�  ل  لكي  �رتثثقثثائثثه،  �إىل 
باملنرب وقد��سته ويعطونه حقه 
و�لطريقة  �ملعلومة  خثثالل  من 

�لعلمية  �جلثثو�نثثب  ذ�ت  �ملعلومة  لطرح  �ملالئمة 
عن   �حلق،ف�سال  �ملذهب  هذ�  لأتباع  و�لأخالقية 
�لدعوة ل�ساحب �لنه�سة وهو �لإمام �حل�سني )عليه 

�ل�سالم(ون�سرته من خالله.
بغد�د:  مثثن  �لثثعثثبثثادي  ح�سوين  هثثثادي  قثثثال  فيما 
�ل�سالم(  �لبيت)عليهم  �أهثثل  �أتثثبثثاع  ��ستمر�ر  �إن 
�أكرب  من  �ملجال�س  تلك  يف  �جل�سدي  بح�سورهم 

�لعو�مل �لتي �ساعدت يف �لبقاء على حيوية عا�سور�ء 
وعدم حموها من �لأذهان، و�لتاأكيد على وجودها 
وبيان ما يرتبط بها من مظلومية لأهل �لبيت عليهم 
�ل�سالم، لذلك ينبغي على جميع �ملوؤمنون - وفقهم 
�جل�سدي  �حل�سور  على  �حلثثر�ثثس   - تثثعثثاىل  �هلل 
تلك �ملجال�س لأن يف �حل�سور ف�سال  و�لذهني يف 
�إىل  �إ�سافة  قثثوة،  للمذهب  يعطي  �أنثثه  كما  ثو�با  و 
�لنفحات �لعلمية و�لعطايا �لإلهية �لتي يهبها �هلل 

ملن يح�سرون تلك �ملجال�س.
�مل�ساركة  نوع  �أمري من �حللة عن  �أبو  فيما حتدث 
من  ببيتني  ولثثو  �ملجل�س  يف  �مل�ساركة  يجب  قائال: 
�ل�سعر، و�إذ� �أمكن �مل�ساركة مبا يتي�سر من �لأمو�ل 
�لبيت  �أهل  �أمر  �إحياء  به  لأن  ثو�به  له  �أمر  فذلك 
�حل�سور  عرب  �ل�سو�د  تكثري  و�إن  �ل�سالم،  عليهم 
بع�س  ويجعل  �أفثثكثثارهثثم  وي�ستت  �لأعثثثثد�ء  يرهب 
�هلل  �ساء  �إن  ذلثثك  بعد  ومثثن  يت�ساءلون  �ملخالفني 
عليهم  �لبيت  �أهل  مذهب  �حلق  للمذهب  يهتدون 

�ل�سالم.
وقال قا�سم �أبو حممد من �أهايل �حللة: �إن ح�سور 
�ملجل�س �حل�سيني ميكن �عتباره من �أولويات عقيدة 
�مل�سلم �ملو�يل لأهل �لبيت عليهم �ل�سالم و�لذي ل 
– يف ر�أيي -  يح�سر �ملجال�س بدون �سبب �عتربه 
يعترب  فانه  �لأبناء  ح�سور  و�أمثثا  �لعقيدة،  ناق�س 
مبثابة �لت�سديق �لعملي ملا قاله �أهلنا باأن �ملجال�س 
مد�ر�س، ويف �ملجال�س �حل�سينية يتعلم �لإن�سان حب 
�حل�سني )عليه �ل�سالم( �إ�سافة لالأخالق �حل�سنة 
بتوزيع  �ملجل�س  �أهثثل  مع  و�لتعاون  �ل�سالم  كاإلقاء 

بع�س �خلطباء قائال: �إن �لف�سائيات تعر�س جملة 
باأهل  �ملت�سلة  �لقيمة  و�ملحا�سر�ت  �لدرو�س  من 
�لبيت عليهم �ل�سالم، و�إن متابعة هذه �لرب�مج �أمر 

�لعو�مل �لتي �ساعدت يف �لبقاء على حيوية عا�سور�ء 
وعدم حموها من �لأذهان، و�لتاأكيد على وجودها 
وبيان ما يرتبط بها من مظلومية لأهل �لبيت عليهم 

يف عي�ن الزائرين

زو�ر �لإمام �حل�سني عليه �ل�سالم يتحدثون للمجلة

يكتف�ا  ل  اأن    ال�سالم  عليهم    البيت  اأهل  لأتباع  ينبغي 
مبتابعة هذه الف�سائيات و يحرم�ا اأنف�سهم من احل�س�ر يف 

ال�ض العزاء و املاآمت
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�ملاء على �حلا�سرين وغريها، كما �أن بع�س �لنا�س 
عندهم �أ�سئلة ول ي�ستطيعون �إي�سالها �إىل �خلطيب 
�لذي يتحدث عرب �لف�سائية بينما يتي�سر ذلك يف 

�ملجل�س وقد يح�سل على �لإجابة مبا�سرة.
وبالعودة لدور �لف�سائيات قال �لز�ئر عبد �للطيف 
غا: �إن م�ساهدة �لف�سائيات يخدم �لنا�س �لعجزة 
�لالتي ل ميكنهن �حل�سور،  و�لن�ساء  �ل�سن  وكبار 
�أما �لذي يكتفي مب�ساهدة �ملجل�س عرب �لف�سائية 
وهو قادر على  �حل�سور �إىل �ملجال�س فاإنه بال �سك 
يفقد كثري� من �لأجر و�لثو�ب كما يعترب متقاع�سا 
عن تلبية �أمر �لإمام �ل�سادق عليه �ل�سالم )�أحيو� 

�أمرنا رحم �هلل من �أحيى �أمرنا(

  ��سطحاب �لأبناء �إىل �ملجال�س 
�حل�سينية 

وعن عملية ��سطحاب �لأبناء �إىل 
�ملجال�س �حل�سينية وما يت�سمنها 

�سادق  قال  وللمذهب،  لهم  منافع  من  �لأمثثر  هذ� 
�لعيد�ين من �لب�سرة: �إن �ملجل�س �حل�سيني �لذي 
�أن  �أود  ولكن  ولأبنائنا،  لنا  يعترب مدر�سة  نح�سره 

�لبن  �أخثثذ  قبل  �أننا  وهي  مهمة  م�ساألة  �إىل  �أ�سري 
وما  �ملجل�س  هو  ما  له  نو�سح  �أن  علينا  للمجل�س 

هي فائدته وملاذ� نقيم �ملجل�س حتى يتهياأ وي�سبح 
�ملبادئ و�لقيم  ر�غبا يف �حل�سور عندها �سيتلقى 
و�لعاد�ت باإيجابية، و�إن �حل�سور يف �ملجل�س ينمى 

روح �جلماعة لديهم، ويجعل منهم �أنا�سا حقيقيني، 
�ملعا�سرة  �أن  كما  �لفا�سلة،  �لأخثثثثالق  ويعلمهم 
�لجتماعية تق�سى على �خلوف �لجتماعي وعقدة 

�خلجل وحالة �لنطو�ء.
�لأبناء  ��ثثسثثطثثحثثاب  �إن  �لثث�ثثسثثمثثاك:  �ثثسثثالثثح  وقثثثال 
هناك  ولكن  ح�سنة  ظاهرة  �حل�سينية  للمجال�س 
م�سكلة يف ح�سور �لأبناء بدون �أولياء �أمورهم وهم 
�إزعاجا و�سو�ساء، لذ�  يف بع�س �حلالت ي�سببون 

�لأمور  و�أولثثيثثاء  �لعو�ئل  �ن�سح 
مبا�سر مبنع هذه �حلالة  ب�سكل 
حفاظا على قد�سية �ملجل�س �أول 

وحتقيقه للغاية منه ثانيا.
وحثثتثثى �لأ�ثثسثثخثثا�ثثس �لثثثذيثثثن ل 

يف  يت�ساوون  فهم  دينيًا،  �لتام  باللتز�م  ي�سعرون 
�لتوجه نحو �حل�سور لهذه �ملجال�س �حل�سينية �لتي 
هي يف جمملها جمال�س للذكر و�لعبادة و�إعادة بناء 

�لذ�ت وتقوية �لنف�س بالإر�دة و�لإميان، كما �أن هذه 
�ملو�لني  من  غفري  جمع  يح�سرها  �لتي  �ملجال�س 
�لإمام  �ل�سهد�ء  �سيد  عبارة عن ذكر مل�ساب  هي 
�لقر�ءة  لوجود  �ل�سالم(بالإ�سافة  )عليه  �حل�سني 
و�ملحا�سرة �لتي ترتبط باملجل�س عادة ول تكاد تخلو 
منها، وهي تدور غالبًا يف نطاق ديني �أو �جتماعي 

تربوي و�إ�سالحي للفرد �أو �ملجتمع.
و�ختتم �لز�ئر رز�ق عبد �جلليل هذه �جلولة قائال: 
يجب �أن تكون هناك معرفة باملجل�س و�أق�سد �ملعرفة 
�لنه�سة  و�أهثثد�ف  �حلقيقية مبا حدث يف كربالء 
�حل�سينية حتى نرتجمها على �أر�س �لو�قع، ف�سال 
�أن �ل�سيء �ملهم باحل�سور هو �إحياء �أمر �أهل  عن 

�لبيت عليهم �ل�سالم، �أما ��سطحاب �لأبناء ففيه 
نو�حي �يجابية و�سلبية، و�أما �ل�سلبي فهو �أن بع�سهم 

يكونون كثريي �حلركة مما ي�سبب �إرباكا باملجل�س، 
و�أما �ليجابي فاإنه يتعلم من �لأحاديث �لتي يتناولها 
�خلطيب كما �أن فيها خ�سلة مهمة وهي �لبتعاد عن 

رفاق �ل�سوء، و�لتحلي ب�سفة �لتعاون مع �لآخرين.
زو�ر �لإمام �حل�سني عليه �ل�سالم يتحدثون للمجلة

ويف املجال�ض احل�سينية يتعلم الإن�سان حب احل�سني )عليه 
ال�سالم( اإ�سافة لالأخالق احل�سنة كاإلقاء ال�سالم والتعاون مع 

اأهل املجل�ض

قبل اخذ البن للمجل�ض علينا اأن ن��سح له ما ه� املجل�ض وما 
هي فائدته وملاذا نقيم املجل�ض حتى يتهياأ وي�سبح راغبا يف 

احل�س�ر عندها �سيتلقى املباد والقيم والعادات باإيجابية

�ملو�لني  من  غفري  جمع  يح�سرها  �لتي  �ملجال�س 
�لإمام  �ل�سهد�ء  �سيد  عبارة عن ذكر مل�ساب  هي 
�لقر�ءة  لوجود  �ل�سالم(بالإ�سافة  )عليه  �حل�سني 
و�ملحا�سرة �لتي ترتبط باملجل�س عادة ول تكاد تخلو 
منها، وهي تدور غالبًا يف نطاق ديني �أو �جتماعي 
و�ملحا�سرة �لتي ترتبط باملجل�س عادة ول تكاد تخلو 
منها، وهي تدور غالبًا يف نطاق ديني �أو �جتماعي 
و�ملحا�سرة �لتي ترتبط باملجل�س عادة ول تكاد تخلو 

و�ختتم �لز�ئر رز�ق عبد �جلليل هذه �جلولة قائال: 
يجب �أن تكون هناك معرفة باملجل�س و�أق�سد �ملعرفة 

س���������بكة                       ومنتديات �
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)اأنا �سيعي(  العاملية
على �لرغم من �زدحام �لف�ساء باملو�قع �لإلكرتونية مبختلف 
مرجعياتها و�أهد�فها، فاإن هناك مو�قع حتولت �إىل قّوة موؤثرة 
ت�ستقطب  ور�حثثت  توجهاتها،  بح�سب  �لأ�سعدة  جميع  على 
�لإعالم  متثل  �لتي  �لإلكرتونية  �ملو�قع  مت�سفحي  �هتمام 
ب�سبب  معانيها،  بكامل  و�حلثثريثثة  معانيه،  بكامل  �حلديث 

�لفكاك من قب�سة �لرقيب وو�ساية �لدولة.
من بني �أهم تلك �ملو�قع موقع ومنتديات )�أنا �سيعي( �لعاملية 
�لذي �أجرت جملة �لرو�سة �حل�سينية مع مديرها )�لنجف 

�لأ�سرف( هذ� �للقاء ملعرفة بع�س تفا�سيل �ملوقع.
الروضة الحسينية:  هل بالإمكان اأن تتحدث�ا لنا عن 

هذه ال�سبكة املباركة فكرة واإن�ساء؟ 
 مت �إن�ساء �سبكة �أنا �سيعي �لعاملية عام 1427 هث وحتديد� 
يف �خلام�س من �سهر رجب �لأ�سّب، ويف بد�ية �لأمر كانت 
�ل�سبكة �أكر فعالية يف �ملنتديات كونها �أول منتدى �سيعي من 
مدينة �لنجف �لأ�سرف، م�ستقل وغري تابع لأي جهة، ويحرتم 
�آر�ء �جلميع ويتقيد باأفكار وروؤى �ملرجعية �لعليا، وقد و�جهنا 
�لتعب و�لعناء و�ل�سهر يف مرحلة �لتاأ�سي�س ث كما هو �حلال يف 

مر�حل �لتاأ�سي�س لأغلب �مل�ساريع.
هذه  تاأ�سي�ض  م��ن  الغاية  ه��ي  وم��ا  الحسينية:  الروضة 

ال�سبكة؟
مدينة  �أن  وجدنا  �أننا  هو  �ل�سبكة،  تاأ�سي�س  من  �لغاية   
�لنجف �لأ�سرف مبا حتمله من ثقل معريف كبري قليلة �لتو�جد 
و�حل�سور يف �لنرتنيت خ�سو�سا يف �ملو�قع �مل�ستقلة، وكما 
تعلمون �ن �لعمل �مل�ستقل يكون �أكر رغبة منه �إذ� كان تابعًا 
م�ستقلون يف  �أننا  �ل�سبكة  �سيا�ستنا يف  فكانت  جلهة معينة، 
�إد�رتنا وعملنا مع �لمتثال للمرجعية �لعليا كمرجع للم�سلمني 

�ل�سيعة يف �لعامل �أجمع.
�ملنتديات  �فتتحنا  عندما  �نه  وهي  م�ساألة  ذكر  من  ولبثثّد   
�لبيت  �أهثثل  �أعثثد�ء  �لنو��سب  و��سع من  تعر�سنا �ىل هجوم 
)عليهم �ل�سالم( فاأدى ذلك �ىل �لتوقف مرتني، ويف كل مرة 
نتجهز للعمل بقوة ونتوكل على �هلل، و�حلمد �هلل �لذي �سدد 
خطانا فيما بعد، وذلك من خالل �حلماية �ملكثفة �لتي تتمتع 
�سيعي  �أنا  �سبكة  ُتعّد  و�لتي  لالإعالم  �ل�سيعية  �ملجموعة  بها 

�لعاملية �أحد فروعها.
الروضة الحسينية: لكل منتدى اأو م�قع عداد ملعرفة 

الدخ�ل الي�مي له، فهل ميكن اإطالعنا على ذلك؟
 �إن رو�د �ل�سبكة من خمتلف �جلن�سيات و�لدول وهي من 

�لكثافة مبكان تدعونا بني فرتة و�أخثثرى �ىل زيثثادة �لف�ساء 
�لذي ت�سغله �ل�سبكة يف �لنرتنيت ويبل عدد �أع�ساء �ل�سبكة 
ومعدل  يوميا  تتز�يد  وهي  ونيفا،  �ألفا  و�أربثثعثثون  �سبعة  �لآن 
ت�سجيل �لأع�ساء عندنا يرت�وح بني )50 /100( ع�سو يوميا 
ويتم تفعليهم بعملية دقيقة جد� قد تكون غري متبعة يف �أغلب 
�ملنتديات، �أما �لزو�ر فان عددهم ل يقل يوميا عن )1000( 
حد�ثة  رغم  �لعاملية  �سيعي  �أنا  منتديات  و��ستطاعت  ز�ئثثر، 
�سنها �أن حتقق جناحات كبرية يف جمال �لنرتنيت وتقدمي 
�ل�سالم(  )عليهم  �لبيت  �أهل  ل�سيعة  �خلدمات  من  �لعديد 

وللم�ستب�سرين يف �لعامل.
تاول�ن  التي  الر�سالة  هي  ما  الحسينية:  الروضة 

اي�سالها اىل رواد ال�سبكة ؟   
 ر�سالة )�أنا �سيعي( هي ر�سالة �لإمام �أمري �ملوؤمنني )عليه 
�ل�سالم( �ىل �لعامل، ون�ساأل �هلل تبارك وتعاىل �أن نكون كما 
)عليهم  �لبيت  �أهثثل  �سيعة  منا  يطلبه  ما  كثثّل  ونقدم  نّدعي 
من  كبرية  كوكبة  قدمنا  �لنقا�س  م�ستوى  فعلى  �ل�سالم( 
�ملحاورين �لعقائديني وعلى م�ستوى �لفقه هناك كوكبة من 
طلبة �حلوزة �لعلمية يف �لنجف �لأ�سرف لالإجابة على �مل�سائل 
�لفقهية وعلى م�ستوى �لأمور �لجتماعية هناك �أطباء وعلماء 
نف�س يرتادون �ل�سبكة حلّل م�ساكل بع�س �لأع�ساء �لتي ُتطرح 
عليهم بني �حلني و�لآخر، وعلى كل حال �أجد �سبكة �أنا �سيعي 
�لعاملية يف طريقها �ىل تاأدية ر�سالتها و�أمامها طريق طويل 

جد� �ستقطعه باإذن �هلل تعاىل.
الروضة الحسينية: هل هناك َمن ااهتدى اىل احلق 

ب�سبب دخ�له اىل منتدياتكم؟   
 نعم، هناك �لعديد من �مل�ستب�سرين يف �ل�سبكة، وكانت 
ومن  كثري  وبعدها  ليبيا  دولثثة  من  م�ستب�سرة  مع  �لبد�ية 
خمتلف دول �لعامل وهم ي�ستخدمون غالبا �أ�سماء وهمية �أ�سوة 
��ستب�ساره  بعد  �أغلبهم  �أو  م�ستب�سر  وكل  �ملنتديات   ببقية 

نعطيه دورة فقهية مي�سرة من �أجل معرفة �أحكام دينه.
الروضة الحسينية: هل هناك ن�ساطات اأخرى لل�سبكة 

ت�ّدون ذكرها؟   
 من ن�ساطات �ل�سبكة جملة )�أنا �سيعي �لعاملية( وهي جملة 
ملتقى  وهو  �ل�سيعة  نثثو�دي  ملتقى  �إن�ساء  �سهرية،  �لكرتونية 
تخ�س�سي للم�سممني و�لر�سامني، ومن �لن�ساطات �لزيارة 
وت�سل  و�لأربعني،  وعا�سور�ء  وعرفة  �ل�سعبانية  يف  �لنيابية 
بثثالآلف ونثثزور نيابة عنهم قربة �ىل �هلل  �أعثثد�د �مل�سجلني 

تعاىل، ومن �لن�ساطات �أي�سًا طباعة �لبو�سرت�ت و�لكتيبات.
الروضة الحسينية: هل تعّر�سْت ال�سبكة للحجب اأو 

الخاق يف ي�م ما؟ 
 نعم فلقد ُحجبت �ل�سبكة يف �ل�سعودية لع�سر مر�ت خالل 
�أ�سهر، لكننا كّنا نتد�رك �لأمر ونوفر رو�بط جديدة، ويف كل 
مرة حُتجب �ل�سبكة نعلم �ننا على �لطريق �ل�سحيح، ونوفر 
�لر�بط تلو �لآخر، وكذلك يف �لبحرين ُحجبت ووفرنا رو�بط 

خا�سة لهم.
ال�سخ�سيات  ت�ست�سيف�ن  هل  الحسينية:  الروضة 

ال�سيعية للح�ارات املبا�سرة؟   
له  ووجهت  �ل�سند  �ل�سيخ حممد  �هلل  �آية  ��ست�سفنا  نعم   
�أفكارنا يف  �ل�سيخ  �أ�سئلة فكرية وثقافية جميلة جد�، و�أثرى 
�لإجابة، ويف بد�ية �سفر من هذ� �لعام 1431 هث �ىل �ليوم 
�ل�سابع منه ��ست�سفنا �لعالمة �حلجة �ل�سيد �سامي �لبدري 
وبعده عدد كبري من �ل�سخ�سيات �لدينية من مدينة �لنجف 

�لأ�سرف
الروضة الحسينية: هل لكم ن�ساطات خا�سة بزيارة 

الأربعني التي باتت قريبة؟
�لتاأريخ  �أكرب م�سرية يف  �لأربعني �خلالدة هي  زيثثارة  �إّن   
و�لتي تتج�سد فيها روح �لبطولة لدى �أتباع �أهل �لبيت )عليهم 
�ل�سالم( وهي يف حد ذ�تها �سرخة بوجه �لظلم و�لطغيان، 
�سنويا عن  نيابية  زيثثارة  نثثزور  بثثاأن  تعاىل  �هلل  �أكرمنا  وقثثد 
�ل�سنة  �لعاملية وهذه  �أنا �سيعي  �ملوؤمنني يف �سبكة ومنتديات 
قمنا  �أننا  وهي  �لكر�م  لأع�سائنا  �أخثثرى  خدمة  لنا  �ستكون 
و�ستوزع  �لأربعني(  )زيثثارة  فيها  ورقة   )10000( بطباعة 
على زو�ر �لإمام �حل�سني )عليه �ل�سالم( باأ�سماء �لأع�ساء 

�لكر�م و�لطريقة كالتايل :
كل ع�سو من �أع�ساء �سبكة ومنتديات �أنا �سيعي �لعاملية يقوم 
بت�سجيل ع�سرة �أ�سماء فقط من )�أقاربه ومعارفه و�أ�سدقائه 
...( ونقوم نحن بكتابة �لأ�سماء �لتي ذكرها �لع�سو �لعزيز 
على �لزيار�ت ونوزعها على �لزو�ر با�سم �ل�سخ�س �لذي يريد 
�لع�سو �أن تكون �لزيارة با�سمه ، فيكون لل�سخ�س �لذي �سجل 

��سمه �أجر�ن �إن �ساء �هلل تعاىل: 
�سبكة  �إد�رة  نيابية من  زيارة  �أنه يح�سل على  �لأول:  �لأجر 

ومنتديات �أنا �سيعي �لعاملية.
�لأجر �لثاين: �أنه �أعطى ورقة فيها زيارة �لإمام �حل�سني عليه 

�ل�سالم يف يوم �لأربعني لزو�ره �لكر�م.

)اأنا �سيعي(  العاملية

������بكة                       ومنتديات �س���
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�إن �لقلوب �أوعية و�أف�سلها �أوعاها، وقمة �لوعي 
للحق  ن�سري�  �لإن�سان  يكون  عندما  و�لإدر�ك 
تلك  بخالف  للم�سلمني،  �لعزة  �سوى  يريد  ول 
�لقلوب �ملنكو�سة �لتي ل ت�ستقبل رحمة �ل�سماء 
فهي كالأر�س �ل�سبخة �لتي ل تزيدها �لأمطار 

�إل �آ�سانا.
�لرحمة  لتلقي  �أحدهما  حدثان  �لتاريخ  ويف 
َعِلم  فعندما  عنها،  لالبتعاد  و�لآخثثر  �لإلهية 
بن  يزيد  �أّن  �لثث�ثثّسثثالم  عليه  �حل�سني  �لإمثثثثاُم 
كان  ولو  مّكة  يف  يقتله  من  �إليه  �أنفذ  معاوية 
عليه  فخ�سي  �مل�سّرفة،  �لكعبة  باأ�ستار  معّلقًا 
لذ�  �حلثثر�م،  �لبيت  ُحرمة  ُتنتَهك  �أن  �ل�ّسالم 
خرج من مّكة �ملكّرمة بعد �أن خطب فيها معلنًا 

نه�سته.
وكان  كثثربثثالء..  نحو  �حل�سينّي  �ملوكب  و�سار 
بن  زهثثري  بزعامة  ي�سري  �آخثثر  موكٌب  هنالك 

و�لَفز�رّيني،  �لَبَجلّيني  من  نفرً�  يحوي  �لَقني 
يف  يرغبو�  ومل  �ل�ّسالم  عليه  �حل�سني  جاَنبو� 
مع  كّنا  بع�سهم:  قال  معه،  و�لنزول  ُم�ساَيَرته 
زهري بن �لقني، �أْقَبْلنا من مّكة ُن�ساير �حل�سني 
عليه �ل�ّسالم.. �إذ� �سار تخّلف زهري، و�إذ� نزل 

نزلنا يف منزٍل مل  تقّدم زهري، حّتى  �حل�سني 
�حل�سني  فنزل  فيه،  ُنناِزله  �أن  من  ُبثثّدً�  جند 

يف جانب ونزلنا يف جانب، فبينا نحن ُجلو�ٌس 
ثّم  ف�سّلم  �حل�سني،  ر�ثثسثثوُل  �أقثثبثثل  �إْذ  َنثثَتثثغثثّدى 
عبد  �أبثثا  �إّن  �لَقني،  بن  زهري  يا  فقال:  دخثثل، 
�هلل �حل�سني بن علّي بعثني �إليك لتاأتيه، قال: 
على  كثثاأّن  حّتى  يثثده،  يف  ما  �إن�ساٍن  كلُّ  فطرح 
وهنا  قلياًل..  زهثثري  فاأحَجم  �لطري!  روؤو�سنا 
ناَدته زوجُته َدْلَهم بنت عمرو: �أَيبَعث �إليك �بُن 
ر�سول �هلل ثّم ل تاأتيه؟! �سبحان �هلل! لو �أتيَته 

ف�سمعَت من كالمه ثّم �ن�سرفت.
ُم�ستب�سرً� قد  �أن عاد  َلبث  فذهب زهري.. فما 
وَمتاعه  وِثقله  بف�سطاطه  فاأمر  وجُهه،  �أ�سَفر 
عليه  �حل�سني  �لإمثثام  نحو  وَحَمله  لثثه،  فُقّدم 
�ل�ّسالم، ثّم قال لأ�سحابه: َمن �أَحبنَّ منكم �أن 
�ساأحّدثكم  �إيّن  �لعهد،  �آِخُر  فاإّنه  و�إّل  َيتبعني، 

حديثًا:
ْبنا غنائم،  و�أ�سَ َبَلْنجر ففتح �هلُل علينا  َغَزونا 

�لها�سمي  • ح�سن 

القل�ب 
والرحمة احل�سينية

• ل ز�لت تلك �لرحمة تبحث 
بها  لتقذف  �لو�عية  �لقلوب  عن 
�ساآبيب �حلب �لإلهي، وعن �لقلوب 
�أن  ع�سى  فاإنها  مر�س  فيها  �لتي 

ترت�سف من ذلك �لينبوع �ملتدفق
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َفَتح  مبا  �أَفِرحُتم  �لباهلّي:  �سلمان  لنا  فقال 
فقلنا:  �لغنائم؟  من  ْبُتم  و�أ�سَ عليكم  �هلُل 
نعم. فقال لنا: �إذ� �أدركتم �سباَب �آِل حمّمد 
ْبُتم  فكونو� �أ�سدنَّ َفَرحًا بقتالكم معهم مبا �أ�سَ
فاإيّن  �أنثثا  �أّمثثا  قثثال زهثثري:  ثثثّم  �لغنائم،  من 
�أ�ستودعكُم �هلل. )تاريخ �لطربي 225/6(. 

تعر�سو�  �لذين  لأولئك  هو  �لآخثثر  و�حلثثدث 
ذنوبهم  ولثثكثثن  �لإلثثهثثيثثة  �لثثرحثثمثثة  لنفحات 
منها  �ل�ثثسثثتثثفثثادة  دون  حثثالثثت  و�أهثثثو�ءهثثثم 
حيث  �جلعفي،  �حلثثر  بثثن  �هلل  عبيد  �أمثثثثثال 
ورد  ملا  �لكربى:  �لأدب  خز�نة  �ساحب  قال 
مقاتل  بني  �ل�سالم(ق�سر  )عليه  �حل�سني 
؟  هذ�  ملن  فقال:   ، م�سروبا  ف�سطاطا  ر�أى 
فقيل : لعبيد �هلل بن �حلر �جلعفي، فاأر�سل 
�إليه �حلجاج بن م�سروق �جلعفي، ويزيد بن 
مغفل �جلعفي فاأتياه وقال : �إن �أبا عبد �هلل 
مرة:  بن  يزيد  قال  ن�سرته،  فاأبى  يدعوك، 
حدثني عبيد �هلل بن �حلر قال : دخل علي 
�أحد�  ر�أيثثثت  �لثث�ثثسثثالم(ومثثا  )عليه  �حل�سني 
رققت  ول   ، منه  للعني  �أمثثالأ  ول  �أح�سن  قط 
مي�سي  ر�أيته  حني  عليه  رقتي  قط  �أحد  على 
و�سبيانه حوله ، فقال �حل�سني : ما مينعك 
يا بن �حلر �أن تخرج معي!؟ فقال �بن �حلر: 

لو كنت كائنا مع �أحد �لفريقني لكنت معك، 
ثم كنت من �أ�سد �أ�سحابك على عدوك ، فاأنا 
ولكن  معك،  �خلثثروج  من  تعفيني  �أن  �أحثثب 
�أ�سحابي،  مثثن  و�أدلء  معدة  يل  خيل  هثثذه 
�ملحلقة فو�هلل ما طلبت عليها  وهذه فر�سي 
�سيئا قط �إل �أدركته ول طلبني �أحد �إل فته، 
�حل�سني  قال  مباأمنك،  تلحق  حتى  فاركبها 
منك  لنا  ن�سيحة  �أفهذه  �ل�سالم(:  )عليه 
 س� �لثثذي ل  و�هلل  نعم  قثثال:  بن �حلثثر؟  يا 
لك  �ساأن�سح  �إين  �حل�سني:  له  فقال   ! فوقه 
ت�سمع  ل  �أن  ��ستطعت  �إن  يل  ن�سحت  كما 
فو�هلل  فافعل،  و�عيتنا  ت�سهد  ول  �سر�خنا، 
ل ي�سمع و�عيتنا �أحد ثم ل ين�سرنا �إل �أكبه 

�هلل يف نار جهنم. 
عن  تبحث  �لرحمة  تلك  ز�لثثت  ل  �لآن  و�ىل 
�حلب  �ساآبيب  بها  لتقذف  �لو�عية  �لقلوب 
�لإلهي، وعن �لقلوب �لتي فيها مر�س فاإنها 
�ملتدفق  �لينبوع  ذلك  من  ترت�سف  �أن  ع�سى 
�لإن�سان  يف  ومثثاد�م  قائمة  �حلياة  ماد�مت 
�لغافل عرق ينب�س ليحلق يف رحاب �لرحمة 
�لقلب  ذلثثك  يف  �ملتج�سدة  �لإلثثهثثيثثة 
حتى  عطفا  يتدفق  �لثثذي  �لثثثروؤوف 

على �أعد�ئه. 

عن �أبي جعفر 
�لباقر )عليه 

�ل�سالم( قال: �إذ� 
بلغت �ملر�أة �أربعة 
�سهور من حملها 
فلي�ستقبل زوجها 
�لقبلة ويقر�أ �آية 

�لكر�سي وي�سرب 
على جبهتها 
ويقول: �للهم 
�إين قد �سّميته 

حممدً�، فاإّنه قد 
يجعله �هلل له 

غالمًا، فاأن وفى 
مبا �سمى بارك 
�هلل له فيه و�إذ� 
بّدل ��سمه كان 

فيه باخليار فاأن 
�ساء قب�س روحه 
و�ن �ساء �سّلمه 
و�أبقاه. )�ملز�يا 
و�لأحكام �س7(

 دّرة

مي�سي  ر�أيته  حني  عليه  رقتي  قط  �أحد  على 
و�سبيانه حوله ، فقال �حل�سني : ما مينعك 
يا بن �حلر �أن تخرج معي!؟ فقال �بن �حلر: 

�لقلب  ذلثثك  يف  �ملتج�سدة  �لإلثثهثثيثثة 
حتى  عطفا  يتدفق  �لثثذي  �لثثثروؤوف 

على �أعد�ئه. 
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كاظم منظ�ر الكربالئي.. اأمر ال�سعراء احل�سينيني 

• ح�سني �لنعمة

�ساعٌر متيز باأ�سل�ٍب ر�سيت به كل الأذواق، ف�سار �ساعر كربالء الأول يف ال�سعر احل�سيني، 
املتذوقني، وطبع له دي�ان)املنظ�رات احل�سينية( يف  جزءًا،  اأحا�سي�ض  وغمرت روائعه 
واأخرج عنه لدان �سخمان، كما جمعت له اذج �سعرية اأخرى منتقاة من ق�سائده، وطبعت 
اأي�سا..وقد ان�سد �ساعرنا  عام  يف دي�ان )الأغاريد ال�سعبية( الذي طبَع بعد وفاته 

الكثر من ق�سائده ..

و��ستذكار� خلدمته للق�سية �حل�سينية �أجرت جملة 
تتناول  �لتي  �للقاء�ت  بع�س  �حل�سينية  �لرو�سة 
بنجله  و�بتد�أنا  �ملنظور،  �ل�ساعر  حياة  من  حمطات 

�حلاج �ملال ح�سني �ملنظور ليحدثنا عن و�لده بقوله:
 

امل�هبة الفريدة
هو كاظم بن ح�سون بن عبد عون �ل�سمري، ولد يف 
كربالء عام 1891 ميالدي، �ملو�فق  1309هث يف حملة 
باب �لنجف )خلف تكية �لعبا�سية حاليا(، وعا�س يف 
ظل و�لده �لذي تويف وفارقه وعمره 7 �سنو�ت، فتبنى 

تربيته ورعايته �أخوه �لأكرب وخالُه.
يف ريعان �سبابه �أخذ يرتدد على �ملجال�س �حل�سينية، 
ل �سيما يف �سهر حمرم و�سفر، وكان يحفظ �ل�سعر، 
وبانت عليه ملكة �حلفظ رغم �أنه ل يقر�أ ول يكتب بدًءً 
(وكان يح�سر يف �سهر رم�سان جمال�س  بجزء )عمنَّ
تف�سري �لقر�آن يف �ل�سحن �حل�سيني �ل�سريف للعالمة 
حفظ  و�أكمل  �ل�سرت�بادي،  ح�سن  �ل�سيد  �ملف�سر 
�لقر�آن وهو يف �سن �خلام�سة و�لع�سرين، دون �أن يتقن 

�لكتابة، وكان ي�ستعني مبن حوله للكتابة.
موهبة  �ملبكر  �سنه  يف  �لقر�آن  قر�ءة  �أك�سبته  وقد 
�أقر�نه،  عن  ميزته  ب�سورة  �ل�سعر  نظم  يف  فريدة 
و�قعة  على  يدور  �لوقت  ذلك  يف  �ل�سعر  كان  حيث 
ياأتي  �أن  �أ�ستطاع  �ملنظور  �أن  �إل  وماأ�ساتها،  �لطف 
�لعقيدة  �سميم  من  نابع  ثوري  جديد  �سعري  بنمط 
مفرد�ت جديدة يف  ُيدخل  �أن  و�أ�ستطاع  �لإ�سالمية، 
�سعره ومنها عامَل �لأرو�ح و�لقرب و�لربز و�حل�ساب 

و�ل�سفاعة.
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كاظم منظ�ر الكربالئي.. اأمر ال�سعراء احل�سينيني 
ال�ساعر الكبر

)عليهم  �لبيت  �آل  �ساعر  �إىل  �نتقلنا  ذلك  بعد 
�ل�سالم( �حلاج حممد �لر�دود ليتحدث عن مهنية 
و�متياز �ساعرنا �لكربالئي م�ست�سهد� ببع�س �لأحد�ث 

و�ملو�قف �لتي �سادفت �ملنظور يف حياته، فقال: 
كاملال  كثريون  رو�ديد  له  قر�أ  كبري  �ساعر  �ملنظور 
حمزة  ومال  �لكلكاوي،  جا�سم  �ل�سيخ  �ملرحوم 
�ل�سماك، ومال حمزة �ل�سغري، و�ل�سهيد �ملال ح�سني 
�لرتيري، وكذلك �لر�دود حممد حمزة �لكربالئي، 
�لكربالئي،  جليل  ومال  �لكربالئي،  با�سم  و�حلاج 
ومن  �لكثري،  وغريهم  �لكربالئي  ح�سن  �سيد  و�ملال 
�مليمون،  يجابر،  )جابر  و�أ�سهرها  ق�سائده  �أجمل 
و�لكثري  عالرتبان(  �أمي  ينب  حال،  بيا  �أمك  �سوف 
من �لق�سائد �لتي كتبها يف كل �أنو�ع و�أ�سناف بحور 

�ل�سعر.
وقد عا�سر �ملنظور ق�سما كبري� من �ل�سعر�ء �لكبار 
وهادي  غفلة  عبود  �ملرحوم  و�ملبدع  �ل�ساعر  �أمثال 
�لبنا  وكاظم  �لفتالوي،  �لأمري  وعبد  �لق�ساب 
و�حلاج كاظم �ل�سالمي و�ل�ساعر �لر�دود عبد �لأمري 
�لرتجمان وغريهم �آخرون، وتتلمذ على يديه �سعر�ٌء 
كبار كال�ساعر و�لر�دود مهدي �لأموي و�ل�ساعر �سعيد 

�لهر و�ل�ساعر �سليم �لبياتي وغريهم.

ولع بال�سعر احل�سيني
جاء يف كتاب »قيد �لأو�بد« �إحدى جمموعات �لأ�ستاذ 
عبد  بن  ح�سون  بن  كاظم  �أن  حمفوظ  علي  ح�سني 
عون، ينت�سب �إىل �سّمر، و��ستمر باحلياة يف كربالء 
حيث �سكنها و�نتقل بني حمالتها �ل�سعبية فمن حملة 
باب �لنجف �إىل حملة باب �خلان و�سكن قرب حمام 
�لعلقمي، ثم �أنتقل �إىل منطقة باب طويريج �مل�سماة 
�ل�سرقية  �لعبا�سية  حملة  يف  �أخري�  و��ستقر  باملقلع، 

�سنة 1958 قرب مديرية �جلن�سية حاليا..  
من  �لأخرية  �ل�سهور  خالل  )�جلندرمة(  يف  عمل 
كربالء  بو�بة  حر��س  �أحد  وكان  �لعثماين،  �حلكم 
ثورة  يف  بغد�د(  و�إىل  من  )�لطريق  �ل�سمالية 
�ملهن،  من  �لعديد  �ملنظور  ومار�س  �لع�سرين1920 

ت�سنيع  مهنة  وكذلك  )�لقهوجي(،  �لنادل  كمهنة 
وبعدها  �لتمور،  بيع  ثم  ومن  )ج�سا�س(  �جل�س 
�ملهن  وكان طيلة ممار�سته هذه  �لأغنام،  بيع  مهنة 

مولعًا بكتابة �ل�سعر �حل�سيني.
و�سرعان ما ُعرف �ساعرنا بث)خليفة( ر�ئد �لأبوذية 
وكان  عام 1909  �ملتوفى  �لكربالئي  �ل�ساعر ح�سني 
زياد  حممد  وكان  ع�سر،  �لثامنة  �سن  دون  حينها 
للمنظور  مالزما  �لوحي،  بكاتب  �مل�ستهر  �لنوري 
م�ستهالت  من  �سفاهه  به  جتود  ما  ليلتقط  كالظل 
ومقاطع �سعرية خالل زحام �ملو�كب �حل�سينية، ومما 
قيل �إن �ملنظور مل ياأخذ �سيئا ممن �سبقوه �أو عا�سروه 
جميعا بينما �أخذ �جلميع كل �سيء منه خالل تبلور 

�ملنظور�ت �حل�سينية.

اأمر ال�سعراء احل�سينيني
�ل�ساعر  معا�سرين  من  دلوي  �أحمد  �حلاج  يقول 
�لذي  �ل�ساعر �حل�سيني  �ملنظور هو  �ملنظور: كاظم 
ووظف  �ل�سالم(  )عليه  �حل�سني  خلدمة  عمره  نذر 
�لبيت  �آل  وم�سائب  �لطف  و�قعة  عر�س  يف  �سعره 
�ل�ساحة  ف�سغل  �ل�سعر  و�أتقن  �ل�سالم(،  )عليهم 
�حل�سينية لأكر من �ستني عاما ب�سكل ملحوظ، ومتيز 
بني �أقر�نه من �ل�سعر�ء بهذه �لفر�دة �لكبرية ك�ساعر 
�أمي يف �لأ�سل لكنه �أبدع يف نظم �ل�سعر �لذي ل ز�ل 
عن  ف�سال  �حل�سينية،  �ملنابر  على  �لرو�ديد  يذيعه 
ذلك فانه �ساعٌر بارٌع وكبري، وقد �تفق �أهل �سناعة 
يولونه  �أمريهم بدون منازع  �أنه  �لعامي على  �ل�سعر 
فائق �حرت�مهم، ويعتمدون عليه، وي�ستندون �إليه يف 
�لذي  ب�سعره  يعتزون  وهم  بينهم،  و�لف�سل  �حلكم 

�سار م�سري �ل�سم�س، وهّب هبوب �لرياح..
ومن �أبرز ق�سائده �ملميزة ق�سيدة )جابر يجابر ما 
دريت بكربال �س�سار( وقد �أخذت مدى و��سعا ولقت 
وقد  �ليوم  لهذ�  �لكربالئي  �ل�سارع  يف  كبري�  �سدى 
نظمها �ساعرنا �ملرحوم عام 1965، و�سرعان ما ذ�ع 
�سيتها و�نت�سرت يف �لعامل �لإ�سالمي ب�سوت ر�دود 
فيها  وعر�س  �لزغري”  “حمزة  �حلاج  �لبيت  �أهل 
م�ساهد لقاء �ل�سحابي �جلليل “جابر بن عبد �هلل 

�لأن�ساري” بالإمام زين �لعابدين )عليه �ل�سالم(.
�حلاج ر�سول �لتكمجي من معا�سرين �ملنظور �أي�سا 
قال: ب�سمة �ملنظور يف �ل�سعر �لف�سيح، كانت مميزة 
دون عر�سه  نف�سه  على  و�عتمد  �لف�سيح  نظم  فقد 
على �ملخت�سني يف �للغة �آنذ�ك، لأنه وبحكم حفظه 
�ل�سعر يف خمتلف  نظم  للقر�آن، متكن من  و�إجادته 

�ملنا�سبات.
يف عام 1974 رقد �ملنظور يف فر��س �ملر�س، �إل �إنه مل 
ينقطع عن مر��سيم �سهر حمرم، �لتي �سرت يف فكره 
�ل�سعر رغم مر�سه،  وخالطت دمه، فا�ستمر بكتابة 
ليزود �ملو�كب �لكربالئية به، وهو يبكي ويقول: “ لقد 
طال بقائي يف �لبيت، و�إن �ساء �هلل يوم غد �ساأخرج، 
لأن عدم م�ساركتي يف �ملو�كب �أثقل علّي من �ملر�س“

رحلة الت�ديع
�لفر��س،  ولزم  كربالء،  ب�ساعر  �ملر�س  �أطاح  وملا 
�ملو�كب  و�أ�سحاب  و�حل�سينيني  كربالء  وجهاء  دعا 
�حل�سينية لزيارته يف بيته، وكانت �لآلم ترت�سم على 
�أن ي�سكو، ومت  ق�سمات وجهه من �سدة �ملر�س، دون 
نقله �أكر من مرة �إىل م�ست�سفى �حل�سيني �لقدمي �إل 
و�أ�سابه نزيف  �ملر�س،  �أ�ستد فيه  �لأخرية،  �ملرة  �إن 
�لثمانني  ناهز  بعد عمر  �حلياة  وودع  �سديد،  معوي 

عامًا حافال بالجناز�ت �حل�سينية. 
�إعالن وفاته من منارتي �ل�سحنني �ل�سريفني  وبعد 
بتاريخ 26 جمادى  �ملدينة  وم�ساجد  يف حينها-   –
من  ع�سر  �ل�سابع  و�ملو�فق  للهجرة   1394 �لآخر 
كربالء  مبقربة  دفنه  يف  �جلميع  فكر   ،1974 متوز 
�لقدمية، وبد�أ ت�سيع �جلنازة من د�ره �لو�قعة خلف 
�ملخيم  مغت�سل  �إىل  متجها  كربالء  حمافظة  بناية 
�لقدمي، وبعد �لغ�سل و�لتكفني، ُحمل �لنع�س بح�سور 
جماهري كربالء �ملحت�سدة، وُحمل �لنع�س على روؤو�س 
�لأ�سابع، وتقدم �لنع�س موكب عز�ء ولفتات تعرب عن 
�حلزن و�لأ�سى و��ستمرت جمال�س �لفاحتة يف كربالء 
�أيام، وتو�فد �ملعزون من �ملحافظات �إىل  �أربعة  ملدة 
كربالء، من �سعر�ء ورو�ديد، م�ساركني بق�سائدهم 

وحزنهم على �لفقيد �لر�حل.
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�أد�ة �لتو��سل �لأوىل ما بني �لأمم  و�ل�سعوب و�ملجتمعات.. بل  �لكتابة هي 
مابني �لإن�سان و�لإن�سان، و�لو�سيلة �لتي فتحت �أمامه �لآفاق �لو��سعة، فدفعت 
بعجلة �حل�سارة - منذ �كت�سافها وبدء مرحلة �لتدوين- نحو �لتقدم ب�سكل 
م�سطرد حتى و�سلنا ملا ن�سهده �ليوم من تطور و�زدهار، وماز�ل لها �لف�سل 
با�ستمر�ر رفد م�سرية هذ� �لإن�سان على �لأر�س باجلديد، وباأ�سباب �لرقّي 
و�لتكامل، عرب تبادل �خلرب�ت �حلياتية وتر�كمها، وردم �مل�سافات، وجتاوز 
�حلديث:  يف  جاء  وقد  �لب�سرية،  مابني  �مل�سطنعة  للقيود  ك�سرً�  �حلدود، 

)�لنا�س �سنفان ،�أما �خو لك يف �لدين �أو نظري لك يف �خللق(.
ينطوي  ملا  �لآخر،  يف  �لإبد�عية)�لأدب(�لكبري  �لكتابة  تاأثري  عن  ناهيك   
عليه مثل هذه �لفن من �أ�سر�ر، فاإنه نتاج يفتح �أبو�ب �لتالقح �ملعريف على 
�أنو�ع  �أخطر  )�لدر�ما(  ولعل  و�لفنون،  �لثقافة  جمالت  يف  م�سر�عيها 
�لأدب على �لإطالق، بل و�أكرها جمال، و�أعمقها تاأثريً�، و�أو�سعها �نت�سارً�، 
من خالل متا�سها �ملبا�سر باملجتمع، وخماطبتها �سمري �لإن�سان وفطرته، 
حينما تتحّول �لكلمة �ملكتوبة، �إىل فعل حركي م�ساهد، ومتنح جمود �لو�سف 
�سدق  وح�سب  �ل�سوري،  �لتج�سيد  يف  ونب�سها  �حلياة  دفق  لل�سخ�سية، 
مثل تلك �لكتابة �لإبد�عية يف طرح �مل�سمون، وقوة ��ستلهامها �ل�سر�عات 
�لد�خلية و�نعكا�ساتها �خلارجية، وحتليلها �ملعمق للفعل وردود �لفعل د�خل 

�لنف�س �لب�سرية وغري ذلك.
لكن �ل�سوؤ�ل �ملطروح: متى يتم توظيف �لأدب �حل�سيني يف �لأعمال �لدر�مية؟ 
�لأفالم  �مللحمي يف  �لغنية جدً� مبحتو�ها  قيمة عا�سور�ء  �عتماد  ثم  ومن 
�ل�سينمائية �أو �مل�سل�سالت �لتلفزيونية �أو جت�سيدها يف �أعمال م�سرحية، و�إن 
ين�سوي حتت  فيما  بو�در عفوية يف)�لت�سابيه(  �لو�قع  �أر�س  لها على  كان 

م�سمى م�سرح �لتعزية؟
وملا ميثله هذ� �للون من �لأد�ء؛ �أعني �لدر�مي.. من فعل تاأ�سيلي على �مل�ستوى 
�لد�خلي، �أي �أخوة �لدين، وتعريفي للخارج �أي �لنظر�ء يف �خللق، وبالتايل 
�لإن�سان،  يفهمه  – �سمعي(  ثقايف حديث )ب�سري  ي�سّكله من خطاب  ما 
�إن لهذ�  ويتعاطاه بحيادية، لن كل زمن له خطابه و�آلياته �لثقافية، رغم 
�لنمط من �لكتابة مقوماته �خلا�سة، و�أ�س�سه �ل�سعبة، و��سرت�طاته �لفنية، 
كون �لكتابة �لدر�مية موهبة �أوًل، ودر��سة ومتابعة ثانيًا، بيد �إن ذلك ل يحّد 
من طموحنا باأن نرى �أحد�ث و�قعة كربالء جتتاح �لعامل، ونه�سة �حل�سني 
عليه �ل�سالم على كل ل�سان، بعد �أن يتم حتويلها �إىل �أعمال در�مية ناجحة، 
قيمها  ثر�ء  من  �حلكائي  مبتنها  �لق�سة/�لق�سية  هذه  تختزله  ملا  خا�سة 

�لإن�سانية �لنبيلة، وعاملية �أهد�فها �لثورية، وغنى ُمثلها �لإلهية �لعليا.
�لأدباء  �أعباءها  يتحمل  �أن  يجب  كربى  تاريخية  م�سوؤولية  فاإنها  �أخريً�، 
�إن على  نح�سب  ور�سالة عظمى،  كلفت من جهود و�سرب،  و�لفنانون مهما 
�ملعنيني من �أ�سحاب �لخت�سا�س، و�ملهتمني بال�ساأن �حل�سيني، �ل�سطالع 
م�ساريعنا  �أولويات  �سمن  نعتقد-  كما   – لو�سعها  �لأو�ن  �آن  وقد  بها، 

�لر�سالية.  

فجر الإ�سالم واقعة الطف والدراما العراقية 

• �سعر
�سيف �لذبحاوي

منذ ال�سن�ات ال�سالفة والأع�ام الغابرة كنت رد  ثقٍب يف 
جبل ..

مكفهر ال�جه �س�خ املالمح..
ترت�سف احلزن من ليلك الأليل ..
الذي ما انفك مالزمًا لك كظلك ..

تغف� على هدهدة الرياح التي تغ�ر يف اأعماق �سمتك ..
وتنثال من عينيك ق�افل ال�سياع والغربة ..

على خديك ال�ساحبني ..
ول اأ�سمع لك ح�سي�سًا ول جن�ى ..

متر عليك ال�سن�ن وانت ترقب الفجر اجلديد ..
الذي �سيطل من على �سرفة امنياتك امل�ءودة ..

م�ع�ٌد انت باإك�سر البقاء ..
ين�ساب بني ج�انحك الفانية ليهبك احلياة ال�سرمدية ..

طال النتظار ..
وانت كما اأنت تاأتزر ال�سر وتنتظر امل�ع�د ..

وبعد اأمل الفراق وحرقة اجل�ى ..
ومرارة النتظار امل��س�م بال�جع ال�سماوي .. 

ها قد اأتاك املظلل بالغمام ..
فاأكحل ناظريك بن�ر وجهه املنر ..

وطهر قلبك مبا يرتل من وحي ال�سماء ..
وعلى وقع خط�اته الن�رية اإن ُقَباًل تمل اآي الثناء ..

لأنه اإختارك من دون البقاع ..
�سلِّ على ترانيمه امللك�تية ..

ولت�سبح كل ذرة فيك بحمده وثنائه ..
اأربع�ن عامًا من ال��سال وها هي بذرة المل امل�ع�د ..

قد ت .. 
�سجرة طيبة اأ�سلها ثابت وفرعها يف ال�سماء ..

ت�ؤتي اأكلها كل حني باإذن ربك ..
اإق��راأ ...

�ستظل ت�سرق من جبينك ..
لتمالأ الدنيا �سياًء نب�يًا وعبقًا له�تيًا ..

يجتاز حجب الن�ر والظالم ..
بعيدًا عن زمكانية الرج�ع ..

اىل الالع�دة ..
عند �سدرة املنتهى ..

وما زلت م�ؤيدًا بن�ر ال�سماء ..
وترانيم ال�حي ..

وعبق النب�ة اخلالد ..
يا فجر ال�سالم .. األف تية و�سالم .
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فاديا بالنف�ض  جاد  من  يا  فديتك 
�ساخمًا للدين  فديتك ح�سنا كنت 
ال�سما ن���ره  تتلي  جنمًا  فديتك 
ال��ذرى ه��ام��ه  وراي���ة ح��ٍق تعتلي 
فاطٍم ومهجه  ال��ه��ادي  اأري��ح��ان��ة 
العدا ج�سمه  اأ�سكنت  م���ًل  فلله 
لقد زارت الأ�سياف وال�سهم ج�سمه
ع�اط�سًا  ب��اجل��راح  اأ�سبعته  وق��د 
مدمٌع حقك  ي�فيك  وه��ل  لعمري 
اأ���س��ب��ح كله  اأن م��اء الأر�����ض  ول��� 
ل�اعٍج من  احل�سا  يف  ما  اأطفاأت  ملا 
تفجرت  قلٌب  العني  قبيل  بكاك 
وما ه� يا ابن امل�سطفى قدر ادمعي 
كربال ي����م  اأرخ�����س��ت��ه  دم����ًا  وان 

م�سابكم  مبثل  الدنيا  ج��اءت  فما 
م�ساَبه  العظيُم  َج��لَّ  اأن  غ��رو  ول 
هب�بها  الغ�ساب  الأعا�سر  فطبع 
ول��ك��ن��ه��ا ه��ي��ه��ات ي����م���ًا ت�����س��رُه

ل��دي��ٍن ب��ه ق��د ج��اء ج��دك هاديا 
ما�سيا  ظ��ل  اع��دائ��ه  على  و�سيفًا 
الزواهيا  النج�م  تلك  لها  وتن�سى 
باقيا ينفك  لي�ض  ن�����س��رًا  لتعلن 

املعاليا  ح���ي��ت  ق��د  ع��ل��ي  ون��ف�����ض 
بيا ا�سكنت  ليتها  ي��ا  م���ا���س��ي��ه��ا 
را�سيا اهلل  اإىل  ق��رب��ًا  فحياهما 
جاريا ال�سبط  دم  ري���ًا  فاأ�سبعها 
املاآقيا عليك  ُيرخي  م�سى  لباٍك 
دم�عًا لرزء  ال�سبط تهمي ج�اريا
وج��م��رًا غ��دا ب��ني اجل���ان��ح واري��ا
داميا ال�جد  من  دمعًا  �سرايينه 
جاريا ظ��ل  رزئ��ك��م  يف  م��اوؤه��ا  اإذا 
غاليا منك  ج��رى  اأن  علينا  يعز 
م�ساويا اأو  لكم  ن���دًا  تلد  مل  كما 
تعاليا وا�ستطال  ق���درًا  ج��ل  فقد 
على الط�د تبغي من ذراه الأعاليا
روا�سيا تبقى  ال�سم  اجلبال  ف�ساأن 

ياح�سني
يامظل�م

راية احلق 
يا�سهيد �ل�سالم عليك يا �با عبد �هلل �حل�سني

�ل�سالم عليك يا �با عبد �هلل �حل�سني

• �ل�سيخ �سالح �ل�سيخ هادي �خلفاجي 
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الروضة الحسينية:  هل ترون ال�اقع الثقايف 
العراقي مب�ست�ى الطم�ح؟

 �لو�قع �لثقايف يف �لوقت �حلا�سر ل باأ�س به و�إن 
مل ي�سل �ىل �لدرجة �ملطلوبة �لتي نتوخاها حيث �ن 
بحاجة  ماز�ل  �ملختلفة  �لقنو�ت  تبّثه  �لذي  �لعالم 
�ىل توجيه مكّثف ومتابعة م�ستمرة لتقدمي �لأف�سل 
لتغيري  �ملا�ّسة  �حلاجة  عن  ف�ساًل  فائدة،  و�لأكر 
�ملناهج �لتعليمية مبا يتو�ءم وحركة �لتغيري �لكربى 
�لتي ي�سهدها �لعر�ق منذ عّدة �سنو�ت، وقد ��سبح 
لز�مًا �نتهاج ��ساليب تثقيف وتعليم مو�سوعية بعيدة 
عن �لطائفية و�لقومية تركز على منهج �حلق �لذي 

ر�سمه �لنبي �لعظم و�ل بيته �لطهار من بعده. 

�ض  الروضة الحسينية:  وما راأيكم مَبْن ي�سيِّ
راأيه جلهات معينة؟

يوجد  ول  �لدين  �أجز�ء  من  جزء  هي  �ل�سيا�سة   
ف�سل بني �لدين و�ل�سيا�سة، وحتى يف �وربا فاإن َمن 
زعماءهم  جند  �ل�سيا�سة  عن  �لدين  ف�سل  يّدعون 
عندما يحتاجون ملكا�سب يف ق�سية مركزية يلجاأون 
لث بابا �لفتيكان، فرت�هم ير�سلونه لأفريقيا و�مريكا 
وغريها من �جل �لتو�ّسط يف ق�سايا هامة، ولذ� �أرى 
�ن �لقلم �لذي يبتعد عن �لدين وتعاليمه �منا هو قلم 

�سيطاين ليهتم �سوى بامل�سلحة �لذ�تية.

الروضة الحسينية:   وكيف تقيم�ن الأفكار 
اأفكار  اأمام  البيت  اهل  اأتباع  يطرحها  التي 

واتاهات املذاهب الأخرى؟ 
و�لغزو  �ل�سيعية  “�لوحدة  كتابي  يف  ذكرت  لقد   
يف  �لمور  هذه  جملد�ت  ثالث  من  وهو  �لوهابي” 
هناك  باأن  وبّينُت  �حلالية،   لف� تالطم  خ�سم 
و�ل�سنية  �ل�سيعية  �ملنهجية  هي  ثالث  منهجيات 
�لوهابي،  عن  يختلف  �ل�سّني  فاملذهب  و�لوهابية 
�لعلمي  يتبع �حلو�ر  �ل�سّني قدميًا  �ملذهب  كان  وقد 
و�ل�سويل مع مذهب �لت�سّيع وبقية �ملذ�هب لذ� جند 
�لإ�سارة لكثري من كتب �لتف�سري و�حلديث و�لرو�يات 
م�سادر  من  �لعديد  يف  موجودة  بال�سيعة  �خلا�سة 

�ل�سّنة وخ�سو�سًا مبحث �لإمامة. 
يف حني جتد �ن �ملذهب �لوهابي حركة متطرفة ُولدت 
نتيجة �رها�سات ح�سلت يف حركة �لتاريخ �ل�سالمي 
�مل�سلمني،  دماء  وهدر  �حلرمات  هتك  �أباحت  وقد 
ومنهجه حرق �لأر�س وهتك �لأعر��س وقتل �لنف�س 
ذ�ت  باك�ستان  يف  ف�ساد�  عاثو�  ف�هم  �ملحرتمة 
فقرية  و�أ�سبحت  �أ�سو�قها  ودمرو�  �ل�سنية  �لأغلبية 
من  �ملعتدلني  نرى  لذ�  بالنا�س  مكتظة  كانت  بينما 
�ل�سنة يرف�سون �ملنهج �لوهابي، ومل يكن �ل�سّني يفكر 
بتفجري نف�سه بل يكتفي بالدليل بينما جتد �لوهابي 
تارة يفّجر نف�سه مب�سجد �سيعي ومرة مب�سجد �سّني 
جّل  �إن  بل  �نت�سابها  جهة  �أو  �ل�سحية  نوع  يهمه  ول 
و�لذبح  و�لقتل  بالقوة  �ملقابل  �إخ�ساع  هو  �هتمامه 
وكل ذلك ُيعترب جتاوزً� على قيم �ل�سالم �ل�سمحاء 

وجرمية لتغتفر بحق �مل�سلمني.

الروضة الحسينية:  وهل اأدى املنر احل�سيني 
تديات  اأمام  وخا�سة  املجتمع  خدمة  يف  دوره 
)عليهم  البيت  لأهل  املعادية  الإعالم  و�سائل 

ال�سالم ( واأتباعهم؟
�لوقات  من  وقت  يف  �لعر�ق  يف  �ملنرب  كان  لقد   
يف  ينت�سرون  و�لو�عظني  �خلطباء  ن�سهد  فكّنا  قويًا 
وحمرم  رم�سان  يف   للتبلي �لعر�ق  وق�سبات  قرى 
و�سفر، وكانو� يعّلمون �لنا�س �لفقه و�لعقائد و�ل�سرية 
و�حلديث لأن �مل�سلم �ذ� تعّلم �حلالل و�حلر�م فاإنه 
�سوف يوؤ�س�س ملجتمع مزدهر ت�سوده �لعد�لة و�خلري. 

�ل�سنم  �ملنرب �حل�سيني �سقط  وبعد عقود من قمع 

 
    



�ل�سيخ جناح �لطائي:
 نحن اأبناء الدليل
 العلمي واحلّجةالقاطعة

•  ح�سني �ل�سالمي
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عام 2003 وعاد هذ� �ملنرب �لعظيم من جديد يحمل 
لو�ء �لثورة �حل�سينية ويبّل تعاليم �ل�سالم �ل�سمحاء 
وتوجيهات �لأئمة �لطاهرين، بل و�أ�سبح لز�مًا على 
�خلطباء �ن يت�سّلحو� بعلم يتنا�سب مع حالة �لتطور 
�خلطيب  مهمة  �ن  حيث  �لعامل،  ي�سهدها  �لتي 
�لنا�س  وتعريف  �ل�سالمي   لتبلي� على  لتقت�سر 
لكافة  جامعة  ر�سالة  هي  �منا  و�حلر�م  باحلالل 

جو�نب �حلياة �لتي تخ�س �لفرد و�ملجتمع..

الروضة الحسينية:  هناك قن�ات ت�ستخدم 
التجريح والنقد الهّدام �سد طائفة معينة، فما 

ق�لكم يف ذلك؟
روح  مع  بتاتا  وليتالءم   خاط �ملنطق  هذ�  �ن   
على  �مل�ستند  للحو�ر  �لد�عية  �ل�سمحاء  �ل�سالم 
�جلهل،  ��ستفحل  �لعلم  ُفقد  و�إذ�  و�ملنطق،  �لدليل 
�سوف  �سك  بال  فانه  �لدليل  يفقد  عندما  و�لإن�سان 
ي�سر بالق�سية ول ينفعها، ونحن يف منهجنا نعتمد 
على �لدليل يف كل تفا�سيل حياتنا وبخا�سة يف جمال 
�لكتابة و�لتاأليف، فعندما تقدم لنا در��سة لنيل �سهادة 
معينة كاملاج�ستري �أو �لدكتور�ه ول حتتوي على �لدليل 
�لعلمي من �مل�سادر �ملوثوقة فال يتم منح �ل�سهادة، 
لذلك �أدعو �إخو�ين خد�م �ملنرب �حل�سيني �أن يتبعو� 
�إىل  يلجاأون  ول  �لأمور  تو�سيح  يف  �لعلمي  �لأ�سلوب 
�أ�ساليب من قبيل تلك �لتي ي�ستعملها �أعد�وؤنا كال�سب 
و�لطعن دومنا �أدلة ملمو�سة، وعلى �سبيل �لفر�س لو 
�أردنا تناول �سخ�سية كاملغرية بن �سعبة فعلينا تق�سي 
�حلقائق �لثابتة يف �لكتب �ملعتربة عن حياته دون �سبه 
�أن هذ� �لرجل  و�لت�سهري به دون دليل، فنذكر مثال 
�ألف �مر�أة وكان جل �لن�ساء �لالتي يتزوجهن  تزوج 
يعلمهن �سرب �خلمر ثم يطلقهن، من هنا ن�ستنتج كم 
�أف�سد هذ� �ل�سخ�س باملجتمع ثم نذكر كيف �أن �أهل 
�لبحرين ��ستكو� منه عندما وله �خلليفة �لثاين فنقله 
�ىل �لب�سرة ثم �لكوفة لأنها كانت معقل �لت�سيع لأمري 
معر�س  يف  نذكر  �أن  وميكن  �ل�سالم  عليه  �ملوؤمنني 
�نه  وكيف  و�أ�سبابها  �لإ�سالم  دخوله  ق�سة  �سريته 
عندما �أعلن �إ�سالمه �أمام ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه 
�لر�سول  ف�ساأله  كثرية  غنائم  معه  كانت  و�سلم  و�له 
من �أين له هذ�؟ فقال: �أنا �أعمل لدى جتار �لطائف 
بهد�يا  م�سر  ملك  فاأكرمهم  مل�سر  برحلة  وذهبو� 
و�أثناء عودتنا وقرب و�سولنا للمدينة �سقيتهم �ل�سم، 
ومن خالل هذه �لرو�ية يتبني �أن �إ�سالمه كان مبثابة 

هاربا  ل�سا  كان  لأنه  بالإ�سالم  و�لحتماء  �للتجاء 
وقاتال غادر�،  لذلك �أوؤكد مرة �أخرى �أن على �إخو�ين 
خّد�م �ملنرب �حل�سيني �ن يتبعو� �لأ�سلوب �لعلمي يف 
�لتو�سيح و�ل�ستدلل ولي�س �لتجريح و�ل�سب و�ل�ستم 
�ل�سلمي بني  �لتعاي�س  �إد�مة  لأن ذلك لي�ساعد على 

�أطياف �مل�سلمني من عرب وغريهم.

الروضة الحسينية:  املالَح يف طروحاتكم 
من  اأفعال  ردود  نالكم  فهل  اجلراأة  من  الكثر 

الن�ا�سب؟
  كما هو معروف فاإن ��سحاب �لأقالم �لتي تطلب 
�حلق حُتارب على �أنها �أقالم تثري �لفتنة �لطائفية، 
ب�ستى  حاربوه  �لذي  �لتيجاين   ل� مع  ح�سل  كما 
�أنو�ع �لأ�سلحة �لفكرية و�لكالمية، وبالن�سبة يل فقد 
كتب �لعديد من �سيو �ل�سلفية كتبًا �سد ما �أطرحه 
من �أفكار ومنهم عالء �لدين �لب�سري �لذي رّد علينَّ 
ع  بكتاب �أ�سمه )�لرد �لو�يف على جناح �لطائي( ويوزنَّ

هذ� �لكتاب جمانا بال�سعودية، وغريه �لكثري.
�ملهم �ننا نتبع �ل�سلوب �ل�سحيح يف طرح ما نعتقده 
و�ل�ست�سهاد  و�لدليل  �حلجة  ��ستعمال  خالل  من 
وليهمنا  علميًا،  طرحنا  ليكون  �ملوثوقة  بالحاديث 

مهما كانت ردود �لفعال متطرفة �و هّد�مة.

التي  ال�سبل  اأهم  وما  الحسينية:   الروضة   
انتهجتم�ها لغلق الطريق اأمام اأولئك املحرفني؟

ل  لكن من  �ل�سحيحة  و�ل�سنة  للحق  ندعو   نحن 
يجد يف نف�سه �لكفاءة ومل يهتد �إىل �لطريق �ل�سليم 
يف �لرد على �لطرح �لعلمي �ل�سحيح فانه يلجاأ �إىل 
ل�سق �لتهم ود�س كتابات مل نذكرها ومن ثم  �لرد 

كتبنا على  �أن تطرح جميع  لذلك عملنا على  عليها 
�لنرتنت لن�سمح للذي ل ي�ستطيع �ل�سر�ء �أو ل توجد 
كما  �لنرتنت،  من  كتبنا  ي�سحب  �أن  مكتبات  بقربه 
�أخذ  بدون  للجميع  مباحة  كتبنا  طبع  �أحقية  جعلنا 
يفعل  كما  �لطبع  على  ن�سبة  فر�س  �أو  �لرتخي�س 
�لبع�س، لكي مننع كل من ل ي�ستطيع �لرد علينا من 
يظهر  �حلق  ولكن  غايته،  لتحقيق  بالكذب  �لتو�سل 
جليا فهذ� �لها�سمي يظهر على �مل�ستقلة ويقول.. مل 
�أر حجابا �سحيحا عند �ملذيعات �إل يف �لف�سائيات 
�ل�سيعية، لذلك كانت كل جهودنا ت�سب على �ل�سعي 
�لوهابي  �ملنهج  عنا  ر�سمها  �لتي  �لنظرة  لت�سحيح 
�أننا نقول  �أو  لي�س لدينا عفة  باأننا  لنا  ومنها و�سفه 
فكل  ذلك،  وغري  �ل�سحابة  ونكفر  �لقر�ن  بتحريف 
هذه �لأمور جعلتنا �أمام م�سوؤولية كبرية لذلك �نتهجنا 
�مل�سدر  ذكر  خالل  من  بنظرياتنا  �لعلمي  �لطرح 
و�ل�سفحة و�لطبعة و�سنة �لطبع ومكان �لطبع وخا�سة 
يف �لق�سايا �ملهمة و�خلطرة كما جلاأنا يف �أو�خر كل 

كتاب �إىل ذكر �مل�سادر. 

 الروضة الحسينية:  اأخرا، ما جديد ال�سي
جناح الطائي وما م��س�عها؟

 �إنها عبارة عن مو�سوعة مكونة من ت�سعة �أجز�ء عن 
ولية �أمري �ملوؤمنني علي بن �أبي طالب )عليه �ل�سالم( 
وناأمل �أن تكون م�سدر� لكل باحث وعامل فقد ذكرنا 
فيها كل من �سهد و�أكد تلك �لولية �حلق ومن جميع 
�لفرق و�ملذ�هب، فقد ذكرنا فيها مثال كيف �أن �بن 
تيمية يقر بولية علي بن طالب )عليه �ل�سالم( و�بن 
حجر �لع�سقالين �لنا�سبي وحتى �حلكام �لذين كانو� 
يقتلون �أتباع علي عليه �ل�سالم، و�حلمد هلل فاإن �غلب 
كتبنا يقتنيها �لعلماء و�لباحثون وذوو �ل�سهاد�ت �لعليا 
لذلك جعلنا قلمنا ولئيا بخدمة مذهب �حلق مذهب 
�أهل �لبيت )عليهم �ل�سالم(، وهذه �ملو�سوعة �إمنا هي 
ر�سالة موجهة لكل �لعامل �أن ما يح�سل من نز�عات 
�لبتعاد عن  ب�سبب  �لعامل  ��ستقر�ر يف  وعدم  وفتنة 
ولية �أمري �ملوؤمنني )عليه �ل�سالم( وعلينا �أن نتعظ 
من �لذين �سبقونا، فاإذ� �أر�د �لعامل �أن يعي�س باأمن 
ورخاء فعليه �أن يرجع وي�سحح �لأمور و�لتم�سك بحبل 
�هلل و�لعروة �لوثقى وهي ولية �أهل بيت �لنبوة عليهم 
�ل�سالم لأنها �جل�سر �لذي يربط �مل�سلمني مع �لعامل 

ومع بع�سهم �لبع�س..
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على  كاملة  �لإلهية  �لتعاليم  م�ساديق  جثثاءت 
�سلى  حممد  �ملر�سلني  و�سيد  �لنبيني  خامت  يد 
�هلل عليه و�آله، وقد خلفه من بعده و�سيه �أمري 
�ملوؤمنني علي عليه �ل�سالم ومن ثم ن�سله �لطاهر 
من �ل�سديقة �لكربى �لزهر�ء عليها �ل�سالم، 
�لبيت  �أهثثل  �أتباع  ظلنَّ  �ملباركة  �ل�سل�سلة  وبهذه 

�آبهني حِلقب  �ل�سالم( متم�سكني غري  )عليهم 
�لظلم و�لقمع و�لطغيان ول للمروجني للتطرف 
و�لتكفري، بل �إن فكر �هل �لبيت �لتنويري �لذي 
يعتمد �حلو�ر و�حلجة و�لدليل قد �ساد �أ�سقاع 

�لأر�س ب�سرقها وغربها. 
وقد كان من ثمر�ت هذ� �لفكر �خلالق �إ�سالم 

�لدين  �أن  �إدر�كثثهثثم  بعد  �لنا�س  مثثن  �لعديد 
�لطريق  هثثو  �لبيت  �أهثثثل  ومثثذهثثب  �ل�ثثسثثالمثثي 
�لوحيد للخال�س من �لتيه و�حلرية و�ل�سالل، 
فكان منهم �لأخت �مل�ستب�سرة �لدكتورة )فايلت 

�يفن بهنام( �لتي كان لنا معها �للقاء �لتايل:
اول ن�د ان تدثينا عن الأ�سباب التي اأدت 

اىل دخ�لك بيت الدين ال�سالمي؟
 جثثاء دخثثويل �ل�ثثسثثالم بعد در��ثثسثثة م�سبقة 
�لثثديثثن �حلثثق وطريق  بثثاأنثثه هثثو  تثثامثثة  وقناعة 
حتت  �أو  مثث�ثثسثثادفثثًة  ذلثثك  يتم  ومل  �خلثثال�ثثس 
يد  على  �إ�سالمي  �أعلنُت  وقد  معينة،  تاأثري�ت 
�هلل  �آيثثة  �سماحة  �لأعلى  �لديني  �ملرجع  وكيل 
�لعظمى �ل�سيد علي �حل�سيني �ل�سي�ستاين )د�م 
رعد  �ل�سيخ  بابل  حمافظة  يف  �لثثثو�رف(  ظله 
معارفنا  من  وعثثدد  زوجثثي  ب�سهادة  �خلالدي، 

�ملوؤمنني.
 وهل عانيِت م�ساكل عائلية او اجتماعية 

يف حميطِك بعد اإ�سالمك؟
فاإن  �لعك�س  على  بل  م�ساكل  �أيثثة  �أعثثان  مل   
حميطي �لجثثتثثمثثاعثثي كثثان فثثرحثثًا جثثثدً� بهذ� 
�حلدث ومباِركًا له وقد مّدين ذلك باملزيد من 
م�ساعر �لبهجة و�لميثثان، �أما �ملحيط �لعائلي 

فال عالقة يل به منذ مدة طويلة.
التي  واللتزامات  التقاليد  تقّبلِت  كيف   
لِك  اأ�ساف  وهل  امل��راأة؟  من  ال�سالم  يريدها 

ذلك خ�س��سية ايجابية معن�ية اأو مادية؟
�ل�سرقية  �لكر�دة  منطقة  يف  توّلدي  ب�سبب   
ببغد�د حيث �أنها م�سقط ر�أ�س �آبائنا و�أجد�دنا 
فاإن �لتقاليد م�سرتكة �إىل حد كبري و�لبيئة �لتي 
�أم  للم�سلم  �سو�ء  بطبيعتها  حماِفظة  ع�سناها 
�مل�سيحي وكذلك �لعديد من �لأعر�ف و�لتقاليد 
و�لعاد�ت، ولهذ� فاإن �خل�سو�سية �لوحيدة �لتي 
و�جهتها هي �حلجاب حيث �كت�سفت بف�سل �هلل 
تعاىل �أنها ت�سيف للمر�أة �سعورً� خا�سًا بالوقار 
و�لحرت�م، و�أرى �ن �ملر�أة كاللوؤلوؤة لتبدو جميلة 

َدفة..  وغالية �إل يف د�خل �ل�سَ
واأ�سل�ب  الزوجية  احلياة  وج��دِت  كيف   
تربية الطفال يف ال�سالم؟ وكيف هي طبيعة 
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الإ�سالم ه� الدين احلق 
وطريق �خلال�س �حلقيقي
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عليه  واأن  خا�سة  معِك  امل�سلم  زوج��ِك  تعامل 
متابعة اإر�سادِك للكثر من التفا�سيل؟

 �حلياة و�للتز�مات �لزوجية مت�سابهة تقريبًا 
�لبيئة  �لتقارب يف  نتيجة  كلتاهما  يف �حلالتني 
�لجتماعية، �أما تعامل زوجي معي فقد كان هو 
و�أركانه،  �لدين  لأ�سول  و�ملعّلم  و�ملوّجه  �ملر�سد 
ومن جهة �أخرى فقد كنت �أطالع �لكتب ب�سورة 

متو��سلة يف هذ� �ملجال.
مت  ه������ل   
نح�  ت�جيهِك 
م���ذه���ب اأه����ل 
عليهم  ال��ب��ي��ت 

قناعة  عن  اخِته  ان��ِك  اأم  مبا�سرة  ال�سالم 
�سخ�سية ودراية م�سبقة؟

 �لتوّجه نحو مذهب �أهل �لبيت كان �أوًل نتيجة 
�لإطالع عليه من خالل �لبيئة �لتي كنت �أعي�سها 
حيث �ن �ملر��سيم �حل�سينية جتري يف منطقتنا 
�لروح  تلك  ��ستلهمت  وقد  عام  كل  )�لكر�دة( 
مما  �ل�سالم  عليه  �حل�سني  لالإمام  �لر�سالية 
جعلني �أبحث عن �أ�سول وبو�عث تلك �لنه�سة 
�لتي قام بها �لإمام)عليه �ل�سالم( وقد �كت�سفت 
�أنها نه�سة مباركة باأمر �إلهي، ف�ساًل عن �إمياين 
باأن و�سي ر�سول �هلل حممد )�سلى �هلل عليه و�آله 
و�سلم( وخليفته من بعده هو �أمري �ملوؤمنني علي 

بثثن �بثثي طالب 
عليه �ل�سالم.

هل  الآن   
ال�لية  ترين 

لأهل البيت �سرطا من �سرو قب�ل العمال 
للنه�سة  نظرتِك  ه��ي  وم��ا  ت��ع��اىل؟  اهلل  عند 

احل�سينية املباركة؟
 �ن عنو�ن �لت�سّيع هو �لولء �ملطلق للنبي و�أهل 
�ل�سالم(،  �ملع�سومني)عليهم  �لأئمة  من  بيته 
لأنهم  طاعتهم  علينا  تعاىل  �هلل  فر�س  وقثثد 
حججه على خلقه، ومن هنا فاإن �لعمال �إن مل 
تُكن موؤّطرة مبحبة �آل �لبيت ومو�لتهم و�لترّبي 
من �أعد�ئهم فاإنها بالتاأكيد �ستكون غري مقبولة 
�ل�سروري  من  ولذلك  وجثثل،  عز  �لباري  عند 

�لثبات على هذه �لولية و�لتم�سك بها. 
العنف   �ل�سغ وعائلتِك  تعر�سِت  هل   
تلت  التي  الفائتة  الأع����ام  والإره���اب خ��الل 

اإ�سالمك؟ 
تنا �أعو�م �لعنف و�لإرهاب �لتي   لقد حّم�سَ
مّرت علينا �أ�سد �لتمحي�س يف ديننا وقد كانت 
لإمياننا  �إ�سافية  قوة  م�سدر  �لبتالء�ت  هذه 
بغد�د  جنوب  فِمن  �لولية،  على  وثباتنا  باهلل 
كنُت  حثثيثثث 
طثثبثثيثثبثثة يف 
�سف  م�ستو
�ثثثثثسثثثثثحثثثثثي 
نزحُت وعائلتي �ىل منطقة �لدورة بالعا�سمة، 
وعندما ��ستد �لرهاب يف هذه  �ملنطقة �أُجربنا 
على �لنزوح مثثرة �أخثثرى ولكن هثثذه �ملثثرة نحو 
�لغربة خارج �لعر�ق، حيث وجدنا بع�س �لأمان 
�ملمزوج باآلم �لغربة ووح�ستها يف �سوريا، ولكن 
بعد �ن هد�أت �لمور ن�سبيًا و�نح�سرت �ملو�جهات 
�لطائفية رجعنا �ىل بغد�د ونحن �لآن منار�س 

عملنا بحمد �هلل ب�سورة طبيعية
 كلمة اخرة ت�ّدين ت�جيهها.

 �ن �نت�سار �لدم على �ل�سيف يف ثورة �حل�سني 
عليه �ل�سالم يوؤكد دلئل غاية يف �لهمية ومنها 
باملعروف  �لمثثر  و�سرورة  �ملبادئ  على  �لثبات 
و�لثثثثثنثثثثثهثثثثثي 
�ملنكر  عثثثن 
لت�سحية  � و
بثثثالثثثنثثثفثثث�ثثثس 
و�إحياء  �لعظيم  �ل�سالم  كلمة  �إعثثالء  �جل  من 
�لر�سالة �ملحمدية �لتي �أ�سابها �لإنحر�ف جر�ء 

�ل�سيا�سات غري �مل�سوؤولة لالأمويني.
�لإمثثام  خطاب  هو  كالمنا  به  نختم  ما  وخثثري 
�أ�سرً� ول  �أخرج  �حل�سني عليه �ل�سالم" �ين مل 
بطرً� ولكني �أردُت �لإ�سالح يف �أمة جّدي ر�سول 

�هلل �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم.
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ن من  �إذ� �أردَت �أن تتح�سّ
�ل�سيطان

من خ�سائ�س ��سم حممد 
)�سلى �هلل عليه و�آله 

و�سّلم(، عن جابر بن عبد 
�هلل عن �أبي جعفر �لباقر 
)عليه �ل�سالم( يف حديث 

�نه قال لبن �سغري: ما 
��سمك؟ قال: حممد، قال 
َِ ُتكّنى؟ قال بعلي، )�أي 
�أبوعلي(، فقال �أبو جعفر 

)عليه �ل�سالم(: لقد 
�حتظرت )�ي حت�سنت( 

من �ل�سيطان �حتظارً� 
�سديدً�، �إّن �ل�سيطان �إذ� 

�سمع مناديًا ينادي يا حممد 
�أو يا علي ذ�ب كما يذوب 
�لر�سا�س، حتى �إذ� �سمع 

مناديًا ينادي با�سم عدّو من 
�أعد�ئنا �هتّز و�ختال.

) و�سائل �ل�سيعة 21/393( 
) و�سائل �ل�سيعة 21/393(

 دّرة

تنا اأع�ام العنف والإرهاب التي مّرت  لقد حّم�سَ
علينا اأ�سد التمحي�ض يف ديننا

اإن العمال اإن مل تُكن م�ؤّطرة مبحبة اآل البيت   
وم�التهم والتّري من اأعدائهم فاإنها بالتاأكيد 

�ستك�ن غر مقب�لة عند الباري عز وجل
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اأن يعي • ح�سني �لنعمة - يحيى �لفتالوي اإن�سان بعمل ما دون  اأي  اأن يق�م  من اجلهل 
يروم  التي  والغاية  ورائ��ه  من  ين�سده  الذي  الهدف 
ارتاأت لة  العمل، لذلك  تقيقها من جراء ذلك 
الرو�سة احل�سينية التعرف على الأهداف اأو الر�سالة 
التي تملها م�اكبنا احل�سينية، وذلك للتعريف بها 
اأول وللرد على التخر�سات والتهامات القائلة بان 
ال�سعائر احل�سينية مبختلف �س�رها لي�ست اإل اأعمال 
ع�س�ائية نابعة من تاأثرات عاطفية فح�سب، واإا 
الإ�سالمي  املجتمع  على  ثمارها  ولها  يررها  ما  لها 

وعلى املجتمعات الإن�سانية ككل.

م�كب عزاء ا ملخيم
وقد �نطلقت جولة �ملجلة بلقاء كفيل عز�ء طرف �ملخيم 
ال�سي ريا�ض نعمة ال�سلمان رئي�ض ق�سم ال�سعائر 
�ل�سابق مل  �إن �ملو�كب يف  وامل�اكب احل�سينية فقال: 
تقت�سر  قليلة وحمثثدودة  تكن كما هي حاليا فقد كانت 
على �سبعة �أطثثر�ف م�سهورة وخم�سة هيئات هي �ملهنية 
و�أما �لآن فاملو�كب و�لهيئات �ت�سعت بتاأثري عامل �لزمن 
و�لتطور �حلا�سل يف �ملدينة و�أخذت تتعامل مع �ل�سعائر 
�حل�سينية وفق ما يحدث من تطور وتغري، ولقد َمّن �هلل 
خد�م  ومن  �ملقد�سة  كربالء  �أبناء  من  جعلنا  �أن  علينا 

�حل�سني )عليه �ل�سالم(. 

م�اكب العزاء.. 
ر�سالة ح�سينية لالإن�سانية جمعاء

�ل�سيخ ريا�س �ل�سلمان
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وقثثثثال 
يخ�س  فثثيثثمثثا 

لبثها  ي�سعى  �لثثتثثي  �لثثر�ثثسثثالثثة 
و�أ�سانا  لوعتنا  لإظثثهثثار  ن�سعى  �إننا  �ملثثوكثثب: 

�لأمم  باقي  وندعو  �ل�سالم(  )عليه  �لإمثثام  ل�ست�سهاد 
من خالل بيان قد�سيتها و�أهميتها لفتح �أنظارهم و�إثارة 
ولتت�سح  �سنة  كل  �لإحياء  هذ�  �أ�سباب  عن  �لت�ساوؤلت 
معاين �لثورة �حل�سينية وعلى ر�أ�سها معنى �نت�سار �لدم 

على �ل�سيف..  

م�كب عزاء باب ال�سالملة
لنلتقي  �ل�سالملة  باب  كانت عند طرف  �لثانية  حمطتنا 
كفيل �لعز�ء احلاج عبا�ض اأب� الهر و�لذي قال: لكل 
عمل هدف وغاية ي�سعى �ساحبه لأجله ولكل �سعب و�أمة 
�أ�سلوب يف �لتعبري عن طقو�سها، و�أهل كربالء �ملقد�سة 
�إقامة �ل�سعائر �حل�سينية  لأكر من قرنني نهجو� �سبيل 
و�أعثثو�ن  �أن�سار  �أنهم  على  للعامل  و�إبثثر�زهثثا  وتعظيمها 
يطالبون بدمه ويحيون ذكرى ��ست�سهاده من جانب، ومن 
جانب �أخر نبني خ�سال �آل �لبيت )عليهم �ل�سالم( من 
�ملحبة  و�إر�ساء حالة  �لتكافل �لجتماعي  روح  خالل بث 
و�لر�أفة بني �مل�سلمني، وما �ل�سعائر �حل�سينية �إل �نطالقة 
ح�سارية مرموقة تدخل �لقلوب بدون ��ستئذ�ن ملا حتمل 

بني ثناياها من �أجندة �خلري و�ل�سالح و�لوئام.    

م�كب عزاء باب النجف
الأ�ستاذ  �لنجف  بثثاب  عثثز�ء طثثرف  فيما حتثثدث كفيل 

�سل  فا
اأب�������� دك���ه  

ورد�ت  �أ�سعار  �إن  قائال: 
�لأمل  �إظثثهثثار  لغري  تكون  ل  �لطرف 

)عليهم  �لثثبثثيثثت  �آل  م�سائب  عثثلثثى  و�لثثلثثوعثثة 
نو�جهها  كنا  �لتي  �ل�سغوطات  من  وبالرغم  �ل�سالم( 

من نظام �لبعث �إل �إن �ملجال�س �حل�سينية للطرف كانت 
�لإمام  وجامع  �لطرف  بيوتات  يف  �سر�  وتعقد  م�ستمرة 
علي )عليه �ل�سالم( ، ف�سال عن حمافل �لقر�آن �لكرمي 
من حفظ وتالوة و�سعي يف ن�سر ثقافة �آل �لبيت )عليهم 

�ل�سالم(.
�أما فيما يخ�س �لرد�ت �لتي ي�ستعملها �لعز�ء فان  لها 
خ�سو�سية وميزة خا�سة يف كربالء، لأننا  نريد �لعامل 
عندما يبحث هذه �ل�سعائر �لتي منار�سها بعني فاح�سة 
�لإمام  ر�سالة �سحيحة عن  تتولد من خاللها يف ذهنه 

�حل�سني ) عليه �ل�سالم( لينقلها للعامل 

م�كب عزاء باب الطاق
وبنّي كفيل هيئة �سباب �لأكرب طرف باب �لطاق احلاج 
جمال احلكيم  �سفة �أخرى خلدمة �لإمام �حل�سني)عليه 
�ل�سالم(، فقال: �إن مر��سيم �ل�سعائر �حل�سينية و��سحة 

ولي�س 
فثثثثثثيثثثثثثهثثثثثثا 
�لتميز  �ثثسثثوى  �خثثتثثالف 
�حل�سني  خلثثدمثثة  يت�سابق  فثثالثثكثثل 
�لزو�ر،  ��ستقبال  ثو�ب  ولنيل  �ل�سالم(  )عليه 
ون�سعى من خالل �إقامة �ل�سعائر �إىل ن�سر ف�سيلة �لتعاون 
وبناء  �خلثثري،  عمل  يف  و�لتطوع  و�لجثثتثثمثثاع  و�لتكاتف 
�سخ�سية �لإن�سان فهي غذ�ء �لروح وحب �حل�سني)عليه 
�ملجتمع  �أفثثر�د  بني  للتكافل  �لقوي  �لعامل  هو  �ل�سالم( 

�ل�سيعي .

م�كب ع�������زاء ب��������اب  اخل�������������ان
كفيل عز�ء هيئة �سباب باب �خلان احلاج جا�سم حممد دردو�ض 
حتدث عن رد�تهم قائال: لقد كانت ول تز�ل رد�تنا ح�سينية خال�سة 
ل ت�سيي�س فيها لغري �لق�سية �حل�سينية،  وهذ� �سرف لنا فنحن 
لي�س لدينا غري �حل�سني ) عليه �ل�سالم( نتقرب بخدمته وخدمة 
زو�ره �إىل �هلل �سبحانه وتعاىل، كما �أننا ن�سعى من خالل تاأدية 
�أولدنا �ل�سالة و�لحرت�م ومكارم �لأخالق  تعليم  �ل�سعائر �ىل 
وهم ي�ساهدوننا ويتعلمون منا ما تعلمانه من �آبائنا يف وقتها، و�ن 

�حلاج جمال �حلكيم �حلاج فا�سل �بو دكه �ل�سيخ عبا�س علو�ن �لهر
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�ساء 
هلل  �

�سوف ي�سريون على نهج 
�ملخل�سني من خدمة �حل�سني ) عليه 

�ل�سالم(.
و�أ�ساف: ي�ساهد �جلميع كيف �أن جمال�س �لعز�ء تطورت و�لهيئات 
وهذ�  �لعز�ء،  لتقدمي  وهيئات  خدمية  هيئات  فهناك  �زد�دت 
فكربالء  �أي�سا،  �لنوعية  وعلى  بل  �لكم  على  يقت�سر  ل  �لتطور 
�ل�سالم(  )عليه  �حل�سني  �لإمثثام  و�أن�سار  �لبارحة  غري  �ليوم 
وحمبيه مل يردعهم �لإرهاب وما يحمله من �سغائن وتهمي�س بل 

�زد�دو� �إ�سر�ر� على ��ستمر�رية �ل�سعائر و�لطقو�س �حل�سينية. 
م�كب  ع��زاء باب  ب�غ���داد

ويف طرف باب بغد�د حاورنا كفيل �لعز�ء احلاج قا�سم عبا�ض 
الع�اد قائال: لقد ح�سل بع�س �لتطور يف �أد�ء �لطرف بعد �سقوط 
�لقدمي ففي جمال  �ل�سياق  ولكنه مل يخرج عن  �لطاغية  نظام 
�لرد�ت �ملوجودة عندنا �لن �أ�سبح فيها نوع من �لختالف عن 
�ل�سابق، حيث �أنها �أخذت يف هذه �لفرتة متزج بني �لثورة �حل�سينية 
وبني �لو�قع �حلايل ولكنها على نف�س �خلط �حل�سيني �لقدمي، 
وكذلك ح�سل �ختالف يف �لديكور، ولكن ما يوؤملنا حقا �نه كان 

لدينا 
�لثثثثكثثثثثثثثثري 
ولكنها  �لأثثثثثريثثثثات  مثثثن 
فقدت عند ح�سول �لأحد�ث وكذلك 
وقد  عا�سور�ء  �لتي ح�سلت يف  �لنفجار�ت  عند 
ت�سررت تكية طرف باب بغد�د ب�سورة كبرية مما �أدى �ىل 
فقد�ن �لكثري من �ملو�د �لقدمية )�لأثرية( ومل يبق منها �إل �لقليل 

..
)عليه  �حل�سني  �لإمثثثام  يدر�س  �أن  �إىل  �أجمع  �لعامل  وندعو   ،
�إن �ساء �هلل  �ل�سالم( وي�ستقي من نهر نه�سته �ملباركة، ونحن 
�سائرون على نهج �حل�سني ) عليه �ل�سالم(  ونبذل جميع �جلهود 
يف �سبيل �أن ننقل كل �سورة ح�سنة للعامل، و�إن �رتباطنا مع �لإمام 
�حل�سني )عليه �ل�سالم( لي�س �رتباطا عاطفيا فح�سب كما يروم 
�لقومي  بنهجه  وثيق  �إميثثاين  �رتباط  هو  �إمنثثا  �لبع�س  ت�سويره 
للدين �لإ�سالمي، وهناك بع�س �لأمور �لتي غفل عنها �مل�سلمون 
نحاول �إي�ساحها لهم عن طريق �لإمام �حل�سني ) عليه �ل�سالم( 
و�ملبادئ �لإن�سانية �لتي كان يريد ن�سرها يف �ملجتمع �لعاملي ككل 

ولي�س يف �ملجتمع �لإ�سالمي فقط.
م�كب عزاء �سنف القندرجية

�حلاج عدنان الالوندي  ودعا كفيل عز�ء �سنف �لقندرجية 
�ىل �لتحلي بالأخالق �حل�سينية قائال: لأن �لإمام �حل�سني )عليه 

م  ل�سال �
عني  يف  �سوكة   )
كل ظامل ور�سالة لكل ثائر ومكافح، 
لذ� نحن ندعو �ىل �سرورة �لتحلي بالأخالق �حل�سينية 
على  و�حلفاظ  معا�سيه  و�جتناب  تعاىل  �هلل  باأو�مر  و�للتز�م 
تعاليم �لأئمة )عليهم �ل�سالم( يف ُح�سن �ملعاملة وجميل �ملعا�سرة 
يف �سبيل �لأمانة و�لإيثار و�ملو��ساة وجتاوز �لذ�ت على �خل�سو�س 

�أيام حمرم �حلر�م..   
هيئة �سباب العبا�ض

�نتقلنا بعد ذلك �إىل هيئة �سباب �لعبا�س )عليه �ل�سالم( – باب 
�خلان – ليجيبنا كفيل �لهيئة كاظم ج�اد ال�سفار عن �لر�سالة 
�لتي يريدون �إي�سالها �ىل �لعامل عرب �لطقو�س �لعا�سور�ئية �لتي 
ميار�سونها قائال: �إن فكر ونهج �لإمام �حل�سني )عليه �ل�سالم( 
�سيء فائق �لأهمية ويجب على من يعادي �لإمام �حل�سني )عليه 
�ل�سالم( �أن يفهم �أول من يعادي، لي�س من باب �لن�سب �منا من 
باب �لهدف �لذي كان ي�سعى �إليه �لإمام �حل�سني )عليه �ل�سالم( 
وهو قوله: ) مل �أخرج �أ�سر� ول بطر� �إمنا خرجت لطلب لإ�سالح 
يف �أمثثِة جثثدي(، ومن هنا فثثاإين �أقثثول ملن يعادي �لإمثثام )عليه 
ر و�نظر ملن تكره؟ و�أ�ساأل نف�سك  �ل�سالم( و�أتباعه: تريث وتب�سّ
ملاذ� هذه �ل�سغينة؟ وما �لفائدة �لتي ترجوها منها؟ و�لنبي يقول 
�إل  �أف�سل �ل�سالة و�ل�سالم(: ل يحبك  لعلي �ملرت�سى )عليهم 
�إل منافق، وما نقوم به من �إحياء ملنا�سبة  موؤمن ، ول يبغ�سك 
عا�سور�ء وتفعيلنا لل�سعائر لي�س ميول عاطفيا و�إمنا هو حقيقة 
�ل�سحيحة  �لن�سو�س  علينا  فر�ستها  ر�سينة  وعقيدة  عقلية 
و�حلقائق �لثابتة �لتي رو�ها لنا �أئمتنا )عليهم �ل�سالم( وحققها 

كاظم جو�د �ل�سفار�حلاج قا�سم �لعو�د�حلاج جا�سم دردو�س 
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لنا  �هلل  وحفظ  منهم  �ملا�سني  �أ�سر�ر  ُقد�ست  �لأعثثالم  علماوؤنا 
�لباقني، كما �أنها �سفة ر�سعناها من �لولدة عن �أجد�دنا و�آبائنا 
ونحن ندعو كل معادي �أن يبحث جيد� ليعي مغزى حبنا �حل�سني 
مظلومية  تبني  لوحة  ر�سم  يف  معنا  ولي�سارك  �ل�سالم(  )عليه 

�حل�سني و�آل بيته )عليهم �ل�سالم(. ..

م�كب عزاء  ال�سفارين
وكانت حمطتنا �لأخرية يف هيئة �سنف �ل�سفارين وكان حو�رنا 
مع كفيل عز�ء �ملوكب احلاج اإبراهيم اأحمد ال�سفار فقال: 
�إن ر�سالة �ملوكب و�لهيئة منبثقة من ر�سالة �لإمام �حل�سني )عليه 
�ل�سالم( وهي ر�سالة عقائدية ��ستلهمها �أتباع �أهل �لبيت )عليهم 
�ل�سالم( ور�حو� يعربون عنها باأ�ساليب خمتلفة وجعلوها جزء ل 
يتجز�أ من حياتهم ومن مناهج تربية �أبنائهم من خالل �إفهامهم 
معنى �حل�سني )عليه �ل�سالم( ومعنى ��ست�سهاده ؟! ومن �سمنها 
لي�س  مدر�سة  �ل�سالم(  )عليه  و�حل�سني  �ل�سالة،  على  �لتاأكيد 
لل�سيعة فقط، و�إمنا لكل �لعامل ولكل �لإن�سانية و�إنه �سحى بنف�سه 
و�أهله وعياله يف �سبيل خدمة �لإن�سانية و�لب�سرية و�إنقاذها من 

ظلم �لطغاة ون�سر قيم �حلرية و�لعد�لة يف جميع ربوع �لدنيا.
�لأخالق وهم ي�ساهدوننا ويتعلمون منا ما تعلمانه من �آبائنا يف 
وقتها، و�ن �ساء �هلل �سوف ي�سريون على نهج �ملخل�سني من خدمة 

�حل�سني ) عليه �ل�سالم(.
و�أ�ساف: ي�ساهد �جلميع كيف �أن جمال�س �لعز�ء تطورت و�لهيئات 
وهذ�  �لعز�ء،  لتقدمي  وهيئات  خدمية  هيئات  فهناك  �زد�دت 
�لتطور ل يقت�سر على �لكم بل وعلى �لنوعية �أي�سا، فكربالء �ليوم 
غري �لبارحة و�أن�سار �لإمام �حل�سني )عليه �ل�سالم( وحمبيه مل 
�زد�دو�  بل  وتهمي�س  �سغائن  من  يحمله  وما  �لإرهثثاب  يردعهم 

�إ�سر�ر� على ��ستمر�رية �ل�سعائر و�لطقو�س �حل�سينية. 

�حلاج �بر�هيم �ل�سفار
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خثطثبثة فثاطثمثة بثنثت �لثحث�سثيثن   )عثلثيثهثمثا �لث�سثالم) يف �لثكوفثة

خطبة فاطمة ال�سغرى
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كربال ، فقالت:عن زيد بن مو�سى بن جعفر عن �أبيه عن �آبائه )عليهم �ل�سالم(قال: خطبت فاطمة �ل�سغرى بعد �أن وردت من 

�حلمد هلل عدد �لرمل و�حل�سى، وزنة �لعر�س �إىل �لرى، �أحمده و�أومن به و�أتوكل عليه، و�أ�سهد �أن ل �إله �إل �هلل 

وحده ل �سريك له، و�أن حممدً� عبده ور�سوله، و�أن �أولده ذبحو� ب�سط �لفر�ت من غري ِذحل ول ِتر�ت، �للهم 

�إين �أعوذ بك �أن �أفرتي عليك �لكذب �أن �أقول خالف ما �أنزلت عليه من �أخذ �لعهود لو�سيه علي بن �أبي طالب 

�مل�سلوب حقه �ملقتول من غري ذنب، كما قتل ولده بالأم�س يف بيت من بيوت �هلل، وبها مع�سٌر م�سلمٌة باأل�سنتهم ، 

تع�سًا لروؤو�سهم، ما دفعت عنه �سيمًا يف حياته ول عند مماته، حتى قب�سته �إليك حممود �لنقيبة طيب �ل�سريبة، 

معروف �ملناقب م�سهور �ملذ�هب، مل تاأخذه فيك لومة لئم ول عذل عاذل، هديته يا رب لالإ�سالم �سغريً� وحمدت 

مناقبه كبريً�، ومل يزل نا�سحًا لك ولر�سولك �سلو�تك عليه و�آله حتى قب�سته �إليك ز�هدً� يف �لدنيا غري حري�س 

عليها، ر�غبًا يف �لآخرة جماهدً� لك يف �سبيلك، ر�سيته فاخرتته وهديته �إىل طريق م�ستقيم. 

�أما بعد يا �أهل �لكوفة، يا �أهل �ملكر و�لغدر و�خليالء، �إنا �أهل بيت �بتالنا �هلل بكم و�بتالكم بنا ، فجعل بالءنا 

ح�سنًا وجعل علمه عندنا وفهمه لدينا ، فنحن عيبة علمه ووعاء فهمه وحكمه ، وحجته يف �لأر�س يف بالده لعباده 

، �أكرمنا �هلل بكر�مته ، وف�سلنا بنبيه على كثري من خلقه تف�سياًل ، فكذبتمونا وكفرمتونا ، ور�أيتم قتالنا حالًل 

و�أمو�لنا نهبًا ، كاأنا �أولد �لرتك �أو كابل! كما قتلتم جدنا بالأم�س ، و�سيوفكم تقطر من دمائنا �أهل �لبيت حلقد 

ت بذلك عيونكم وفرحت به قلوبكم ، �جرت�ًء منكم على �هلل ، ومكرً� مكرمت ، و�هلل خري �ملاكرين ،  متقدم! قرنَّ

فال تدعونكم �أنف�سكم �إىل �جلذل مبا �أ�سبتم من دمائنا ونالت �أيديكم من �أمو�لنا ، فاإن ما �أ�سابنا من �مل�سائب 

�َسْو� َعَلى َما َفاَتُكْم َول  َها �إِننَّ َذِلَك َعَلى �هلِل َي�ِسرٌي . ِلَكْيال َتاأْ �أَ ْن َنرْبَ �جلليلة ، و�لرز�يا �لعظيمة يف كتاب ِمْن َقْبِل �أَ
َتاٍل َفُخوٍر.  ا �آَتاُكْم َو�هلُل ل ُيِحبُّ ُكلنَّ خُمْ َتْفَرُحو� مِبَ

تبًا لكم ! فانتظرو� �للعنة و�لعذ�ب فكاأن قد حل بكم ، وتو�ترت من �ل�سماء نقمات فُي�ْسحتكم مبا ك�سبتم ويذيق 

بع�سكم باأ�س بع�س ، ثم تخلدون يف �لعذ�ب �لأليم يوم �لقيامة مبا ظلمتمونا ، �أل لعنة �هلل على �لظاملني. 

ويلكم �أتدرون �أية يد طاعنتنا منكم ، �أو �أية نف�س نزعت �إىل قتالنا ، �أم باأية رجل م�سيتم �إلينا تبغون حماربتنا ؟ 

ق�ست قلوبكم وغلظت �أكبادكم ، وطبع على �أفئدتكم ، وختم على �سمعكم وب�سركم ، و�سونَّل لكم �ل�سيطان و�أملى 
لكم وجعل على ب�سركم غ�ساوة فاأنتم ل تهتدون. 

تّبًا لكم يا �أهل �لكوفة ! كم تر�ث لر�سول �هلل قبلكم وذحل له لديكم ، ثم غدرمت باأخيه علي بن �أبي طالب جدي 

وبنيه عرتة �لنبي �لطيبني �لأخيار ، و�فتخر بذلك مفتخر فقال: نحن قتلنا عليًا وبني علي ... ب�سيوف هندية 

ورماح و�سبينا ن�ساءهم �سبي ترك ... ونطحناهم فاأي نطاح!  بفيك �أيها �لقائل �لكثكث ولك �لإثلب ! �فتخرت 

بقتل قوم زكاهم �هلل وطهرهم و�أذهب عنهم �لرج�س ، فاكظم و�قع كما �أقعى �أبوك و�إمنا لكل �مرئ ما قدمت يد�ه 
! ح�سدمتونا ، وياًل ، على ما ف�سلنا �هلل:

ُل �هلِل ُيوؤِْتيِه َمْن َي�َساُء.. َوَمْن مَلْ َيْجَعِل  �هلُل َلُه ُنورً� َفَما َلُه ِمْن ُنوٍر! فما ذنبنا �أن جا�س دهر بحورنا وبحرك �ساٍج ل يو�ري �لدعام�سا َذِلَك َف�سْ

قال: فارتفعت �لأ�سو�ت بالبكاء وقالو�: ح�سبك يا بنت �لطيبني ، فقد �أحرقت قلوبنا و�أن�سجت نحورنا و�أ�سرمت 

�أجو�فنا ! ف�سكتت (. �لإحتجاج:2/. (27 جو�هر �لتاريخ 4 / لل�سيخ : علي �لكور�ين(
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الفن الرقمي.. 
و�ثبات �لوجود

�لرقمي" Digital Art وهو �ل�سم �لذي يطلق  "�لفن 
تقنية  ت�ستخدم  �لتي  �لت�سكيلية  �لفنية  على �حلركة 
يف  �لكمبيوتر  �سا�سة  �ملتطورة  و�ملوؤثر�ت  �لكمبيوتر 
حماولة لإيجاد ُبعد ر�بع لل�سورة ميكن �أن يطلق عليه 

"�لبعد �لرقمي" Digital Dimension؟ 
�لفنية  لالأ�سالة  �ملتع�سبني  من  كثري  ذهب  وقد 
لهذ�  �هتماما  يعريون  ل  �لذين  �لأدو�ت،  وتقليدية 
"�لفنون  �سمن  ت�سنيفه  عن  وميتنعون  �لجتاه، 
�لإن�سانية �لر�قية" Fine Art ولكن �لرد عليهم يكون 
�لعاملية  �ملتاحف  كربى  تقوم  ملاذ�   .. �سوؤ�لهم  عرب 
له  م�ستمرة  معار�س  وتنظم  �لفن،  بهذ�  بالحتفاء 
 Online Art أو ما ُيدعى �أحيانا بالفن عرب �لإنرتنت�
كما هو حال متاحف �سان فر�ن�سي�سكو للفن �حلديث 
ويتني  ومتحف   Walker Center ووكر  ومركز   SFMOMA

Whitney museum، وذلك على �سبيل �ملثال ل �حل�سر؟ 

�لنزعات  من  بكثري  ليحفل  �لعاملي  �لفن  تاريخ  �إن 
�لفنية �ملتطرفة كالنطباعية، و�لتكعيبية، و�لد�د�ئية، 
ليكون  �لرقمي  �لفن  �أتى  �إذ�  �سري  فال  و�ل�سريالية؛ 

�خلطوة �لأوىل نحو نقلة معا�سرة للفن �حلديث ..  
قر�ءتنا  �أو  در��ستنا  خالل  من  جميعا  �أننا  و�أعتقد 
لتاريخ �لفن وجدنا �أن كل حركة جتديد �أو تغيري يف 
�لفن �لت�سكيلى كان يقابلها تيار جارف من �ملعار�سة 
من قبل �لكال�سيكيني!! ولن جند فى تاريخ �لفن فنانا 

بالنقد  يقابل  ومل  �لتغيري  �أو  �لتجديد  حاول  و�حد� 
 ملثال ل �حل�سر ) فان كو� �سبيل  و�ملقاطعة وعلى 
 بابلو بيكا�سو  بول �سيز�ن  كلود مونيه 
 ... �إلخ ( !! و�عتقد �أنهم جميعا �أ�سبحو� فيما 
بعد قادة حلركات فنية ت�سكيلية لقت ول تز�ل تالقى 
مد�ر�س  و�أ�سبحت  و�ملتذوقني  �لفنانني  بني  رو�جا 
�أعمالهم  ، و��سبحت  �ملتميزة  �أ�ساليبها  لها  م�ستقلة 
تباع فى �ملز�د�ت �لعاملية مباليني �لدولر�ت ، وتفرد 
لها �ملتاحف �لعاملية م�ساحات م�ستقلة ومميزة د�خل 

�أروقتها!!
�أنها  حينها  فى  �لنقاد  عنها  قال  �لتى  �لأعمال  تلك 
ت�سويه للفن وجمرد عبث بالألو�ن وحتطيم للقو�عد 

�لكال�سيكية للفن �لت�سكيلى ..!!
لإلقاء مزيد من �ل�سوء على �آلية �لفن �لرقمي وتاريخ 
فثثثثثن  �أ�ستاذ  بورغر  روبرت  �لفنثثثان  يقول  ن�ساأته 
بنثثثثثث�سثثثثلفانيا  جثثثثامثثعة  يف  �لكثثثمبيوتري  �لر�سثثثثم 
University of Pennsylvania، عن تعريف �لفن �لرقمي "�إنه 

بب�ساطة �لفن �لذي ي�ستخدم �لكمبيوتر كاأد�ة". 
"ل  فيقول:  �لفنية  �حلركة  تاريخ هذه  �أما عن 
�أنه  مبعنى  معني،  بتاريخ  �لرقمي  �لفن  يرتبط 
با�ستطاعة �أي فنان �ساحب موهبة ولديه �ملعرفة 
�لفوتو�سوب  وبرنامج  �لكمبيوتر  با�ستخد�مات 
�للوحات  من  نهائية  ل  ت�سكيالت  يطور  �أن 

�لفنية و�لتي تتحد فيها �لروؤية �لفنية �لتخيلية 
بالقدر�ت �لتقنية �لعالية للكمبيوتر ليحققا معا 
نقالت فنية يف �لعمل �لت�سكيلي مل تكن لتتحقق 

بدون تو�فر هذه �لتكنولوجيا. 
 �أما �لفنانة ديبي روز ماير و�لأ�ستاذة �ملخ�سرمة 

يف معهد "فورت لودورديل للفنون":
 Art Institute of Fort Lauderdale يف ولية فلوريد�، 
فتقول  �لعاملية،  �جلو�ئز  من  �لعديد  على  و�حلائزة 
عن جتربتها �لرية يف هذ� �ملجال قائلة: عندما بد�أت 
من  �لكثري  و�جهت  �لكمبيوتر،  على  لوحاتي  �أر�سم 
�لنقد �لالذع من ِقَبل زمالئي من فنانني و�أكادمييني 
و�أهميته يف رفد �حلركة  �لفن  حول م�سد�قية هذ� 
�لت�سكيلية �حلديثة. و�أغلبهم �نتق�س من قيمة هذ� 
�سيما  ول  و�لإبد�عي  �لفني  �مل�ستويني  على  �لعمل 
�لفنانني �لكال�سيكيني، وقد ��ستغرقتني �سنو�ت عدة 
من �ملحاولت �لد�ئبة لإقناعهم باأن �لفن �لرقمي هو 
فن ذو قيمة ��ستثنائية ومميزة و�أن �لكمبيوتر كو�سيلة 
فنية �إمنا هو مبثابة �إ�سافة نوعية يف �لإبد�ع �لفني، 
و�أنه ي�سابه متاما حال �لكامري� منذ مائة عام حني 
�أتت كاإ�سافة نوعية ولي�س كمناف�س �سلبي للفن �لذي 

تبدعه ذهنية �لأنامل �لب�سرية. 

• �جمد حميد �لكعبي 
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�جلر�ح  �لربوفي�سور  �لفنزويلي  �لعامل  �أعلن 
�جلر�حية  �لعمليات  جناح  نارفاريتي(  )�سالفادور 
�لتي جترى ملر�سى �ل�سكري يف �لق�ساء على �ملر�س 

ب�سكل قطعي.
من  �لعديد  �أجرى  �لذي  �لفنزويلي  �جلر�ح  و�أكد 
منذ  بالده  وخارج  د�خل  �ل�سكري  ملر�سى  �لعمليات 
عام 2005 �أن �لعديد من مر�سى �ل�سكري �سيتحّررون 
من عبودية وقهر �لأدوية و�لأن�سولني وتقليل خماطر 
�ملر�س  مع  معاناتهم  تخّطي  وبالتايل  �لأطر�ف  برت 

بعد �إجر�ء �لعمليات �جلر�حية. 
وقال �أي�سًا: �إّن �لعمليات �جلر�حية تعترب فتحًا يف عامل 

مر�سى ال�سكري ي�ّدع�ن 
الأن�س�لني

تمي�ض ال�سمك و�سلقه يفيد 
ال�سحة

وجدت در��سة حديثة �أن �لأحما�س �لدهنية 
�إذ�  للقلب  �أكر  مفيدة  ت�سبح  )�أوميغا3( 
تناول �ملرء �ل�سمك حمم�سًا �أو مغليًا ولي�س 
كمية  و�إ�سافة  جمففًا،  �أو  ممّلحًا  �أو  مقليًا 
مفيد  �لأ�سماك  لهذه  �ل�سود�  �سل�سلة  من 

للن�ساء.
متفرقة  �أجنا�س  �سملت  و��سعة  در��سة  ويف 
�سنة  و75   45 بني  ما  �أعمارهم  تر�وحت 
�سنة   11 حو�يل  خالل  �أنه  للباحثني  تبني 
لها  هوؤلء  بني  وفاة  حالة   4516 ح�سلت 
عالقة باأمر��س �لقلب، وباأن �لرجال �لذين 
�أحما�س  على  حتتوي  ماأكولت  تناولو� 
دهنية )�أوميغا 3( حو�يل 33 غر�مات يف 
�ليوم �نخف�ست ن�سبة �لوفيات �لناجتة عن 
مقارنة  بحو�يل %23  بينهم  �لقلب  �أمر��س 
من  غر�م   08 تناولو�  �لذين  بنظر�ئهم 

هذه �ملاأكولت للفرتة ذ�تها.
يف  �لباحثني  �أحد  يقول  �أخرى  در��سة  ويف 
بو�سوح  نرى  �إننا  �لأمريكية:  �لقلب  جمعية 
حتتوي  �لتي  �ملاأكولت  تناول  كان  كلما  �أنه 
�لدهنية  �لأحما�س  من  عالية  ن�سبة  على 
خطر  �نخف�س  كلما  مرتفعًا  )�أوميغا3( 
�لوفاة باأمر��س �لقلب بني �لرجال، م�سريً� 
�إىل �أن تناول �لن�ساء لهذه �ملاأكولت يخّف�س 
عن  �لناجتة  بينهن  �لوفيات  معدلت  �أي�سًا 

مر�س �لقلب.

عالج مر�س �ل�سكري �لذي ظّل لقرون طويلة حتديًا 
كبريً� �أمام �ملخت�سني يف علوم �أمر��س �ل�سكري مما 

ي�سكل تهديدً� حلياة �لعديد من �ملر�سى. 
كايطاليا  �لغربية  �لدول  من  �لعديد  �أّن  �إىل  و�أ�سار 
�لعديد  باإجر�ء  جنحت  وغريها  و��سبانيا  وفنزويال 
�أّن  وثبت  �ل�سكري  ملر�سى  �جلر�حية  �لعمليات  من 
�ملر�سى �لذين �أجريت لهم �لعمليات �جلر�حية منذ 

عامني قد �سفو� متامًا. 
ركنني  على  تعتمد  �جلر�حية  �لعملية  �أن  و�أو�سح 
ع�سارة  م�سار  تغيري  �لأول  ي�ستهدف  رئي�سيني 
��ستئ�سال  فيها  ويتم  �ملر�رية  و�لقنو�ت  �لبنكريا�س 
�ملعدة و�لأمعاء جزئيًا مع ربط �لإثني ع�سري وهو �أحد 
�أجز�ء �لقناة �له�سمية و�أول جزء من �لأمعاء �لدقيقة 
�أما  �لدقيقة،  بالأمعاء  و�ل�سائم  �ملعدة  بني  ي�سل 
�لثاين فيتمحور حول حتوير �لأمعاء حيث يتم ق�ّس 

�ملعدة �إىل جيب �سغري وتو�سيلها بالأمعاء �لدقيقة. 
و�سّدد �لعامل �لفنزويلي على �أن �لعديد من �ملر�سى 
حلقن  �جلر�حية  �لعملية  �إجر�ء  بعد  يخ�سعو�  لن 
�لأن�سولني �أو �لأدوية، م�سيفًا �أن م�ستوى �ل�سكر بالدم 

�سيعود خالل �أربعة �سهور �إىل م�ستو�ه �لطبيعي.
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اأ�سرار عي�ن الذباب

كيفية ال�قاية من انفل�نزا 
اخلنازير 

الق�ارير البال�ستيكية ت�سكل 
خطرًا على �سحة الإن�سان

جنح فريق من �لباحثني يف معهد )ماك�س بالنك( 
لعلوم �لبيولوجيا يف �لك�سف عن �أ�سر�ر عيون �لذباب 
وكيفية روؤيته لبيئته، �لأمر �لذي �سي�ساعد يف تطوير 
�أجهزة روبوت �سغرية طائرة يتم �لتحكم يف موقعها 

وحركتها بنظام كومبيوتر لتحليل �لروؤية.
ويف �سياق مت�سل، �أفاد �لباحثون �أن �لنتائج �لأّولية 
تك�سف �أن �لذباب يرى �لعامل بطريقة خمتلفة متاما 
عن �لطريقة �لتي ير�ه بها �لإن�سان، فاحلركات يف 
�لف�ساء تنتج ما ُي�سّمى "مبجالت �لتدّفق �لب�سري" 
�أنو�ع حمّددة من �حلركة ب�سكل  �لتي حتّدد �سمات 
دقيق، ولتوظيف هذه �ملعلومات �لب�سرية، يوجد لدى 
خاليا  ت�سّمى  متخ�س�سة،  ع�سبية  خاليا  �لذبابة 
�إف.�أ�س )F.S( حتّدد من خاللها �لذبابة موقعها 

وحركتها بدقة. 

ي�سابق �لباحثون �لزمن من �أجل �لتو�سل �إىل م�سل 
يلف  �لغمو�س  �خلنازير،وماز�ل  �نفلونز�  من  يقي 
�خلنازير  �نفلونز�  ملر�س  �مل�سبب  �لفريو�س  طبيعة 
من  جديدة  �ساللة  �إىل  ينتمي  فهو  ت�سكله،  وكيفية 
 A فريو�سات  �مل�سماة  �لنفلونز�  فريو�سات  عائلة 
و�لتي ميكن �أن ت�سيب �لب�سر �أو �لطيور �أو �خليول �أو 

�خلنازير مبر�س �لنفلونز�.
�سبل �لوقاية:

مر�س  م�سببات  طبيعة  يكتنف  يز�ل  ل  �لغمو�س 
كما  فتتلخ�س  �لوقاية  �سبل  �أما  �نفلونز� �خلنازير، 
قو�عد  تطبيق  يف  �لأملاين   كو روبرت  معهد  يقول 
مثل  �لفريو�سات  �نتقال  متنع  �لتي  �لعامة  �لنظافة 
�لطعام  تناول  قبل  جيد�  وجتفيفهما  �ليدين  غ�سل 
�أ�سخا�س  مالم�سة  �أو  �ملرحا�س  ��ستخد�م  وبعد 
�آخرين، كما ين�سح �ملعهد بعدم تغطية �لأنف بر�حة 
لأن  �ل�ساعد  ��ستخد�م  ولكن  �لعط�س،  عند  �ليدين 
�أثناء  �ليدين  خالل  من  ب�سهولة  تنتقل  �لفريو�سات 
�مل�سافحة على �سبيل �ملثال، كما ين�سح معهد روبرت 
كو بتهوية �لأماكن جيد� لأن �لهو�ء �ل�ساكن يحمل 

عدد� �أكرب من �لفريو�سات.

مادة  على  �لبال�ستيكية  �ملنتجات  من  كثري  يحتوي 
)ثنائي �لفينول �أ( �لكيميائية، �لتي �ختلف �خلرب�ء 
كثريً� حول تاأثريها على �سحة �لإن�سان، فمجموعة من 
�لباحثني �لربيطانيني قامت بدر��سة �آثار تلك �ملادة 
على �لإن�سان، وتبنّي �أنها حتتوي مو�د �لبوليكاربونات 
و�لتي  �أ(،   �لفينول  )ثنائي  مادة  على  �لبال�ستيكية 
�سحية  �أ�سر�ر�  منها  قليلة  كميات  ت�سبب  �أن  ميكن 

�سخمة، ح�سبما �أكد �لباحثون.

قبعات ذكية لتحذير ال�سائقني 
من الن�م اأثناء القيادة  

متطورة  ��ست�سعار  �أجهزة  على  حتتوي  �لقبعة 
�لطرقات  على  �ل�سائقني  حتذير  يف  �ست�ساعد 
�سعور  دون  وينامون  يتعبون  �لذين  �لطويلة 
�ملتز�يدة  للحّد من �ملعدلت  منهم يف حماولة 
يف  تقع  �لتي  �لطرق  على  �مَلركبات  حلو�دث 
�أثناء  �ل�سائقني  لغفوة  نتيجة  كثرية  �أوقات 

�لقيادة.
قبعة  ت�سميم  من  ��سرت�ليون  علماء  متكن 
�لدماغية  �ملوجات  قر�ءة  ميكنها  ذكّية  ر�أ�س 
ومنع �ل�سائقني من �لنوم �أثناء �لقيادة، وقالت 
�للون  ذ�ت  �لقبعة  تلك  �إن  �سحافية  تقارير 
جانب  من  للتجربة  �ستخ�سع  �لز�هي  �لأحمر 
باأجهزة  مزودة  �أنها  �إىل  و�أ�سارت  �ل�سائقني، 
مر�قبة  يف  ت�ستخدم  �لتطور  بالغة  ��ست�سعار 

.لدما�
�حلقيقية  �ملر�قبة  قبعات  باأن  �خلرب�ء  يعتقد 
وقوع  و�ستمنع  �لأرو�ح  �إنقاذ  �ست�ساعد يف  هذه 

�لإ�سابات.

ويحذر �أندريا�س جي�س من �ملركز �لأملاين للبيئة يف 
برلني من تو�جد هذه �ملادة يف كثري من �لأ�سياء �لتي 
�ملدجمة  كالأقر��س  �ليومية  حياتنا  يف  ن�ستخدمها 
ت�ساف  �أن  ميكن  هذ�  على  عالوة  مثال،  للكمبيوتر 
�لد�خلية  �جلدر�ن  �إىل  �أ(  �لفينول  )ثنائي  مادة 
للعلب �لبال�ستيكية �لتي ت�ستخدم يف حفظ �مل�سروبات 
و�ملاأكولت كما �أن قو�رير �مل�سروبات ميكن �أن حتتوى 
على مو�د بال�ستيكية تتحلل منها مو�د كيمائية مبرور 

�لزمن.
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�سهادة الإمام احل�سن املجتبى )عليه ال�سالم( 
هو �لإمام �أبو حمّمد، �حل�سن بن علي بن �أبي طالب )عليهم �ل�سالم(.

د، �لَويل، و...، و�أ�سهرها �ملجتبى. ب، �ل�سيومن �ألقابه �ملجتبى، �لتقي، �لزكي، �ل�سبط، �لطي
ُولد يف 15 �سهر رم�سان 3 هث، يف �ملدينة �ملنّورة، و�أُّمه �ل�سّيدة فاطمة �لزهر�ء )عليها �ل�سالم( بنت ر�سول �هلل )�سلى �هلل عليه و�آله(، وزوجته: 
�ل�سّيدة خولة بنت منظور �لفز�رية، وله زوجات �أُخرى، وعمره 47 �سنة، و�إمامته10 �سنو�ت، ��ست�سهد يف 7 �سفر 50 هث، وقيل: 28 �سفر، يف �ملدينة 

�ملنّورة، م�سمومًا على يد زوجته ُجعدة بنت �لأ�سعث �لكندي باأمر من معاوية بن �أبي �سفيان.
قال �ل�سيخ �ملفيد )قد�س �سره(: )و�سمن لها �أن يزّوجها بابنه يزيد، و�أر�سل �إليها مائة �ألف درهم، ف�سقته جعدة �ل�سم(، ففعلت و�سّمت �لإمام 

�حل�سن )عليه �ل�سالم(، ف�سّوغها �ملال، ومل يزّوجها من يزيد.

�سهادة الإمام الر�سا )عليه ال�سالم(
هو �لإمام �أبو �حل�سن علي بن مو�سى بن جعفر بن حمّمد بن علي بن �حل�سني بن علي بن �أبي طالب )عليهم �ل�سالم(.

ومن �ألقابه )عليه �ل�سالم(: �لر�سا، �ل�سابر، �لر�سي، �لويف، �لفا�سل، و...، و�أ�سهرها �لر�سا.ُولد يف 11 ذي �لقعدة 148هث، يف �ملدينة �ملنّورة، 
و�أُّمه �ل�سّيدة تكتم، وهي جارية، وزوجته �ل�سّيدة �ُسكينة �ملر�سية، وقيل ��سمها �خَليزر�ن �أُم �لإمام حمّمد �جلو�د )عليه �ل�سالم(، وهي �أي�سًا جارية، 
وعمره �ل�سريف 55 �سنة، و�إمامته 20 �سنة، ونتيجة لل�سر�ع �لد�ئر بني �أهل �لبيت )عليهم �ل�سالم( و�أن�سارهم وبني بني �لعبا�س بالإ�سافة �إىل 
ي بت�سفية �لإمام )عليه �ل�سالم(  بروز �سخ�سية �لإمام �لر�سا )عليه �ل�سالم( وتفوُّقها على �سخ�سية �ملاأمون َدَفَع �ملاأمون �إىل �لتفكري ب�سكٍل ِجد
و�غتياله، ومتنَّ له ذلك عن طريق َد�س �ل�ُسِم لالإمام )عليه �ل�سالم(، يف 17 �سفر 203هث، وقيل يف �ليوم �لأخري من �سفر، يف مدينة )طو�س( 
خر��سان. عن �أبي �ل�سلت �لهروي، قال: �سمعت �لر�سا )عليه �ل�سالم( يقول: )هذه تربتي وفيها �أدفن، و�سيجعل �هلل هذ� �ملكان خمتلف �سيعتي 

و�أهل حمّبتي، و�هلل ما يزورين منهم ز�ئر، ول ي�سّلم علّي منهم م�سّلم، �إّل وجب له غفر�ن �هلل ورحمته ب�سفاعتنا �أهل �لبيت(.

��ست�سهد زيد بن علّي بن �حل�سني بن علّي 
�سنة  يف  �ل�سالم(  )عليهم  طالب  �أبي  بن 
جذع  على  م�سلوبًا  بقي  و�لذي  131هث، 
نخلة حتى ُ�حرق وطيف بر�أ�سه يف �ل�سو�رع 
بن  ه�سام  �لأموي  �حلاكم  �أيام  يف  وذلك 

عبد �مللك.

�سنة 61 للهجرة �رتقى �لإمام زين 
�لعابدين )عليه �ل�سالم( منرب �جلامع 

�لأموي خطيبًا يف جمل�س يزيد بن 
معاوية فتكّلم كالمًا �أحدث تغيريً� يف 

فهم �لنا�س و�نقالبًا يف �ملوقف �ل�سيا�سي 
وكاد �لأمر ينفرط. 

�حل�سني  �لإمام  بنت  رقية  �ل�سيدة  وفاة 
وكان  للهجرة  �ل�سالم( عام61  )عليهما 
�سنني،  ثالثة  كربالء  و�قعة  يف  عمرها 
ور�أت باأُّم عينيها �لفاجعة �لكربى و�ملاأ�ساة 
�لعظمى، و�أُخذت �أ�سرية �إىل �لكوفة، ومن 
�مل�سجد  بقرب  ودفنت  �ل�سام،  �إىل  َثّم 

�لأموي، وقربها معروف يز�ر.

1  �سفر

2  �سفر

ر          س����ه �

5  �سفر

7  �سفر

30  �سفر

�أحثثثثثثثثثثثثثثثثثثثد�ث

8  �سفر

15  �سفر 9  �سفر

من �سنة 1221 هث هجم �سعود �لوهابي 
غفلة  حني  على  �لأ�سرف  �لنجف  على 
من �أهلها ف�سعد �أ�سحابه �ل�سور وكادو� 
�ملوؤمنني  لأمري  فظهرت  �لبلد  ياأخذون 
و�لكر�مات  �ملعجز�ت  �ل�سالم(  )عليه 
مقتلة  �سعود  جي�س  من  فُقتل  �لباهرة 

عظيمة ورجع خائبًا.  

كانت  للهجرة  ع�سرة  �حلادية  �ل�سنة  يف 
بد�ية ظهور �أعر��س �ملر�س على �لر�سول 
�لأكرم )�سلى �هلل عليه و�آله و�سّلم( ورغم 
ذلك كان يحذرهم من �لتلّوم و�لإبطاء عن 

�للتحاق بجي�س �أ�سامة.

عمار  �جلليل  �ل�سحابي  ��ست�سهد 
 37 �سنة  يف  �سفني  وقعة  يف  يا�سر  بن 
�لقّلة  يا�سر من  ُيعدُّ عّمار بن  للهجرة، 
ور�سوله  �هلل  لهم  �سهد  �لذين  �لقليلة 
)�سلى �هلل عليه و�آله( و�أئّمة �أهل �لبيت 
�لرفيعة،  بالدرجات  �ل�سالم(  )عليهم 

و�ملر�تب �لعالية من �لإميان.
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حلظات ال�داع 
كانت �ل�سيدة �لزهر�ء )عليها �ل�سالم( تالزم فر��س و�لدها )�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم( ول تفارقه حلظة، وفجاأة طلب منها �أن تقّرب ر�أ�سها �إىل فمه 
ليحّدثها، فر�ح يكّلمها ب�سوت خفيٍف مل ُيعَرف، ولكن �لزهر�ء )عليها �ل�سالم( بكت ب�سّدة، �إّل �أّن �لنبي )�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم( �أ�سار �إليها مّرة 

�أُخرى فحّدثها ب�سيء �آخر، فرحت به وتب�ّسمت م�ستب�سرة، ومل تك�سف عن ذلك �إّل بعد وفاة �لنبي )�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم( بعد �إ�سر�ر عائ�سة قائلة: 
)�أخربين ر�سول �هلّل )�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم( �أّنه قد ح�سر �أجُله و�أّنه ُيقَب�س يف وجعه، فبكيت، ثّم �أخربين �أيّن �أّول �أهله حلوقًا به ف�سحكت(.

 ويف �آخر حلظة من حياته �ل�سريفة )�سلى �هلل عليه و�آله و�سّلم(  طلَب �ِلمام علّيًا )عليه �ل�سالم( ث وكان م�سغوًل يف جتهيزه ث قائاًل: �أُدعو� يل �أخي، فعرف 
�جلميع باأننَّه يريد علّيًا )عليه �ل�سالم( فدَعو� له علّيًا، فقال له: )�أُدن مّني فدنا منه، فا�ستند �إليه فلم يزل م�ستندً� �إليه يكّلمه(.

له و�أخي  ، وهو �لذي غ�سنَّ و�ساأل رجل �بن عبا�س: هل تويّف ر�سول �هلّل )�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم( يف ِحجر �أحد؟ قال: تويّف وهو م�ستند �إىل �سدر على
�لف�سُل بن عبا�س.

وقيل �إّن �آخر جملة نطق بها �لر�سول )�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم( هي: )ل، �إىل �لرفيق �َلعلى(، فكاأّن ملك �ملوت خرّيه عند قب�س روحه �ل�سريفة يف �أن 
ي�سح من مر�سه �أو يلّبي دعوة رّبه، فاختار �للحاق برّبه، وقال �لإمام علي )عليه �ل�سالم( : �أّنه قال: �ل�سالة �ل�سالة.

وودع �لدنيا )�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم( يوم �ِلثنني 28 �سفر، َف�ُسّجي بربد مياين، وُو�سع يف حجرته بع�س �لوقت، و�رتفعت �سرخات �لعيال، وعال بكاء 
�َلقارب، و�نت�سر نباأ وفاته يف كّل �أنحاء �ملدينة �لتي حتولت �إىل ماأمت كبري.

وقام �ِلمام علي )عليه �ل�سالم( بغ�سل ج�سده �ل�سريف وكّفنه، �إذ �أّنه كان قد ذكر: )يغ�ّسلني �أقرُب �لنا�س �إيّل(، و�سّلى عليه مع �مل�سلمني، وتقرر دفُنه يف 
حجرته �ملباركة، وحفر قربه �أبو عبيدة بن �جلر�ح وزيد بن �سهل، ودفنه �لإمام علي )عليه �ل�سالم( ي�ساعده �لف�سل بن �لعبا�س.

و ملّا فر �ِلمام )عليه �ل�سالم( من غ�سله )�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم( ك�سف �ِلز�ر عن وجهه وقال و�لدموع تنهمر من عينيه: )باأبي �أنت و �أُّمي، طبَت 
حّيًا وطبَت مّيتًا، �نقطع مبوتك ما مل ينقطع مبوت �أحد مّمن �سو�ك من �لنبوة و�َلنباء و�أخبار �ل�سماء. خ�س�ست حتى �سرت م�سليا عمن �سو�ك؟و عممت 
حتى �سار �لنا�س فيك �سو�ء، ولول �أّنك �أمرت بال�سرب ونهيت عن �جلزع، َل نفدنا عليك ماَء �ل�سَوون، ولكان �لد�ُء مماطاًل، و�لكَمُد حماِلفًا وقاّل لك، 

ولكّنه ما ل مُيَلك رّده، ول ي�ستطاع دفعه، باأبي �أنت و �أُّمي �أُذكرنا عند رّبك و�جعلنا من بالك(.
وهكذ� غربت �سم�س �أعظم �سخ�سية غرّيت م�سار �لتاريخ �لب�سري بت�سحياته �لكربى وجهوده �مل�سنية، و�أعظم ر�سوٍل �إلهٍي فتح �أمام �ِلن�سانية �سفحات 

جديدة وم�سرقة من �حل�سارة و�ملدنية.

�هلل  )ر�سو�ن  �أ�سد  بنت  فاطمة  وفاة 
للهجرة  �لثالثة  �ل�سنة  يف  عليها(  تعاىل 
لها  ِمَن  �سَ ولقد  �سنة   65 عمرها  وكان 
و�آله  عليه  �هلل  )�سلى  �لأكرم  �لر�سول 
و�سّلم( �أنها لن حُت�سر عارية يوم �لقيامة 
قربها  يف  و��سطجع  بقمي�سه  وكفنها 

ليكفيها �سغطة �لقرب.

يف  �لتابعني  �سيد  �لقرين  �أوي�س  ��ست�سهاد 
�سنة 37 هث، وله مناقب م�سهورة، قاتل بني 
يدي �أمري �ملوؤمنني )عليه �ل�سالم( يف وقعة 
�سقط  فلما  �أمامه،  ��ست�سهد  حتى  �سفني 
�أكر  به  فاإذ�  �ل�سريف،  ج�سده  �إىل  نظرو� 

من �أربعني جرح بني طعنة و�سربة ورمية.
وكانت �سهادته ) ر�سو�ن �هلل عليه (.

)عليه  �حل�سني  �لإمام  �أربعينية  يوم   -
�إىل  �ل�سبايا  موكب  و�سل  حينما  �ل�سالم( 
و�حلجاز،  �لعر�ق  بني  طريق،  مفرتق 
مثل  يف  فو�سلو�  كربالء،  طريق  فاختارو� 
هذ� �ليوم �إىل كربالء، فز�رو� قرب �حل�سني 
و�أ�سحابه،  بيته  و�أهل  �ل�سالم(  )عليه 

و�أقامو� ماأمت �لعز�ء.

23  �سفر 20  �سفر18  �سفر

�ملعروف  عباد  بن  �إ�سماعيل  �ل�ساعر  وفاة 
خلكان  �بن  قال  هث   385 عام  بال�ساحب 
�لدهر،  نادرة  )كان  �لأعيان:  وفيات  يف 
ومكارمه  ف�سائله  يف  �لع�سر  و�أُعجوبة 

وكرمه(
 ُحبُّ علي بن �أبي طالِب 

اِرِب هِد �إىل �ل�سنَّ  �أَحلى من �ل�سنَّ

24  �سفر

28 �سفر

�سفر
�أحثثثثثثثثثثثثثثثثثثثد�ث

يف �سنة 61 للهجرة �سهادة ولدي م�سلم 
بن عقيل �إبر�هيم وحممد )ر�سو�ن �هلل 
عليهم �أجمعني( بعدما فّر� من و�قعة 
�لطّف فاأم�سك بهما جلف من �أجالف 
بني �أمّية وذبحهما عند �ساط �لفر�ت 

و�أخذ ر�أ�سيهما هدّية لبن زياد. 

26  �سفر

�ل�سالم(،  )عليه  مرمي  �ل�سيدة  ولدة 
كان �ليهود ينتظرون �بن عمر�ن �لذي 
�أنثى  �ملولود  فجاء  وفاته  قبيل  به  ب�ّسر 
زوجته  حنة  وكانت  تعاىل  �هلل  مب�سيئة 
تتمناه ذكرً� لتهبه خلدمة �ملعبد، ورغم 
ذلك فقد وهبتها خلدمة �ملعبد و�أ�سمتها 

مرمي �أي )�لعابدة(

25  �سفر
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حفريات ونفايات
و�لأ�سر�ر و�أ�سبابها

تكنل�جيا تميع النفايات بدل من تدوير النفايات ..احلفر لتجميع مياه المطار بدل من املجاري املخ�س�ض لذلك..
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النخلة تدفع ثمن هجرة املدينة اىل الريف ) دور الب�ستنة ( ..خمزن لتجميع امل�اد الولية ل�سناعة امل�ادالبال�ستيكية ...

�سكرًا للم�س�ؤول ..
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قبة  لعيني  تر�ءت  حيث  بعيد  من 
�ل�سماء  تبارز  �ساخمة  �حل�سني 
ل  �لظهرية،  ظالم  لتنري  تلمع 
وقفت  �ل�سادقني،  قلوب  غري  تر�ها 
�لطريق،  يتعبنا  مل  رفقتي،  �أنتظر 
يرتب�سون  كانو�  يزيد  كالب  ولكن 
�ن  بهم  نرتب�س  ونحن  �لدو�ئر  بنا 

ي�سيبهم �هلل بعذ�ب �ليم.
 عجوز �سحبتنا من �أول �لطريق، تقول 
حتتمي  �أو  ت�سرتيح  �أن  ن�سحتها  كلما 
�أن  �أخاف  �أين  لول  �لطغاة:  �أعني  من 
�لنباح  بكرة  وتوؤذيكم  �لكالب  تر�ين 
�لطريق،  قارعة  على  �سرت  قد  لكنت 
�ل�سالم  قنطرة  حيث  و�سلنا  وملا 
�أ�سندت ظهري على حائط قدمي فيما 

يتهيوؤون  �لعجوز  و�ملر�أة  �إخوتي  تركت 
لل�سالة .

تالطمت  ظلم  �أمو�ج  بعيد  من  ر�أيت   
�أفو�جهم  جتمعت  �لطريق،  لتقطع 
وبعد  �حل�سني  هنا  فها  �لظالم،  كاأنها 

حني يذبح �لر�سيع،
ر�أيت  �لنخيل  �سعيفات  ومن هناك بني 
كر  لكنهم  �حل�سني  �أحبة  من  بع�سا 
وعادو�  خلقو�  قد  ع�سقهم  من  كاأنهم 
�ل�سماء  كبد  يف  �ل�سم�س  جديد،  من 
وتلكم �لعجوز قد تبعت حبيبا، وعاب�ٌس 
نحو  وجهي  �أدرت   ، جموع  تتبعه 
�إنها  �لند�ء، �هلل �كرب  كربالء وجاءين 

�ل�سالة،
وك�سرت ذئابهم �أنيابها، حر�بهم بنادق 

تقطر بالدماء،
�أ�سهد �أن ل �له �إل �هلل ،وهرول �جلميع 
و�سار ركب �حلق �سادحا )�أبد و�هلل 
لن  و�هلل  )�أبد  ح�سينا(،  نن�سى  لن 
�سعد  م�سالح  كانت  ح�سينا(،  نن�سى 
على  �نهالت  �جلموع،  حتا�سر  ويزيد 
�لعجوز حر�بهم فاحت�سنتها، �سقطت 
من  بني يدي وكلمات ع�سق ترتدد على 
�سفاهها )�أبد و�هلل لن نن�سى ح�سينا( 
وطرزت دماءها �لقلوب، رفعت ر�أ�سي 
�أرمق �ل�سماء، ر�أيتها تطوف و�ملالئك 
ركعا و�سَجد� تدعو لها وجتمع �لدماء، 
يجمع  �لنبي  يحملها  قارورة  تزل  فلم 
فيها تلكم �لدماء، لرتتوي من في�سها 

ر�سالة �ل�سماء. 

عا�سق عاد من بعيد

• جعفر �لبازي 
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• ت�سميم ح�سني �ل�سدي

ال�سالم على
من هدمت قب�رهم



من
ا�سدارات �سعبة الن�سر
يف �لعتبة �حل�سينة �ملقد�سة

لعام  ه�

جناز�ت • ��سد�ر�ت باملنا�سبة(ث
جملة �لنه�سة �حل�سني باللغة �لنكليزية(• ��سد�ر�ت �أخرى )دليل �لعتبة  • �سامر�ء• دليل �ل
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