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زيارة  احل�شني عليه ال�شالم 
عن علي عليه �ل�سالم ، عن �لنبي �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم قال : هبط اإيل جربيل فاأخربين اأنكم قتلى واأن م�شارعكم �شتى ، فحمدت 

اهلل على ذلك و�شاألته لكم اخلرية . قال : فقال له احل�شني عليه ال�شالم : يا اأبه فمن يزورها ويتعاهدها على 
ت�شتتها ؟ فقال : طوائف من اأمتي يريدون بذلك بري و�شلتي ، اأتعاهدهم يف املوقف فاآخذ اأع�شادهم فاأجنيهم من 

اأهواله و�شدائده . 
من كتاب : ) ف�سل زيارة �حل�سني ( مل�ؤلفه حممد بن علي �ل�سجري.. �ص 9 

�س�رة �لقبة من جهة باب �ل�سدرة



حممد ح�سني �لعميدي

كل �إن�سان لبد و �أن مر بخاطره ي�ما ما رحلة ما بعد �مل�ت ، و �إذ� كان �للُّّحاد �ملنكرون للرب�بية و�لإل�هية قد خدع�� �أنف�سهم و تناول�� يف �أفكارهم وو�ساو�ص نف��سهم 
ما خدرو� به �سمائرهم ليعي�س�� �للهث ح�ل ملذ�ت �لدنيا �لز�ئفة �لز�ئلة فال يكاد يخل� دين �سماوي �أو �أر�سي من فكرة �ملعاد و �حلياة بعد �مل�ت، ولأن �لإن�سان قد 

يق�سي �سن��ت ط�يلة من حياته يف �لغفلة و �للعب و �لعبث فاإن �لتهيئة و�لتح�سري �إىل حياته �لآخرة قد ي�سغل باله بتقادم �ل�سنني ومرور �لأيام.
 و مما متيزت به �سريعة �لإ�سالم �ل�سمحاء �أنها مل تغلق باب �لت�بة و�ملغفرة على �أهل �خلطايا و�لذن�ب فاأبقت �لأمل لالإن�سان بال�ستمر�ر يف نيل �لأجر و�لث��ب حتى 
يت�فاه �هلل تعاىل عن هذه �لدنيا، فقال ر�س�ل �هلل �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم:�إذ� مات �أبن �آدم �نقطع عمله �إل من ثالث �سدقة جارية �أو علم ينتفع به من بعده �أو ولد 
�سالح يدع� له، ومن �ملعل�م �أن �لدعاء للميت ينفعه حتى �إذ� جاء من غري ولده لهذ� كان من �أعظم �لدعاء دعاء �مل�ؤمن لأخيه يف ظهر �لغيب ف�سار من �أعظم ما 
ينتفع به �مل�ؤمن �لذي غادر هذه �لدنيا ه� �لدعاء له. ول� فت�سنا �لدنيا كلها فلن جند مئات �لآلف يرفع�ن �أكفهم ي�ميا للدعاء لهم كاأ�سحاب �حل�سني عليه �ل�سالم 
، َوَعَلى  ِ لِد �حُل�َسنينْ ، َوَعَلى �أونْ ِ ِن �حُل�َسنينْ ، َوَعَلى َعليِّ بنْ الُم َعَلى �حُل�َسنينْ �ل�سهد�ء �لذين �قرتنت �أ�سماوؤهم با�سم �سيدهم و�إمامهم �حل�سني عليهم �ل�سالم فالـ)�ل�سَّ

حاِب �حُل�َسنِي �لذيَن َبَذُل�� ُمَهَجُهم ُدوَن �حُل�سني(. �أ�سنْ
 نعم، �إن ه�ؤلء �لأفذ�ذ قد �أحتفهم �هلل تعاىل يف �لدنيا دو�م �لدعاء لهم من �مل�ؤمنني بدو�م �لليل و�لنهار، حيث مل تكن �سدقة �أزكى من �سدقتهم وهي �أرو�حهم 
�لتي بذل�ها بني يدي �حل�سني عليهم �ل�سالم، وعلما من علمهم حيث عّلم�� �لدنيا �ل�فاء و�لإخال�ص ملبادئهم وعقيدتهم وت�حيد �هلل تعاىل فكان تعليمهم هذ� خالد� 
بخل�د �لث�رة �حل�سينية ينتفع بها �لنا�ص، ولقربهم من �ملع�س�مني �لأطهار عليهم �ل�سالم كان�� مطمئني �لنف�ص ل�قع �ل�سي�ف وطعن �لرماح ورجع�� �إىل �هلل تعاىل 
ر��سني مر�سيني وما كان من �حل�سني عليه �ل�سالم �إل �أن يج�سد قربهم هذ� من نف�سه �ل�سريفة ف�سار يحت�سنهم وهم يج�دون باأنف�سهم حتى و�سع خده �ل�سريف 
على خد غالمه )و��سح( �لرتكي وه� يحت�سر ليكرمه يف �لدنيا وت�سهد �لأعد�ء قبل �لأولياء بهذ� �لتكرمي وكان من حق )و��سح( �أن تنطق �سكينته ونف�سه �ملطمئنة 

�ملمتنة  لف�سل �حل�سني عليه �ل�سالم وكرمه فيق�ل: )من مثلي و�بن ر�س�ل �هلل و��سعا خده على خدي(.
 وحق لنا يا �أيها �ل�سهيد �ل�سعيد �أن ن�سلي عليك ون�سلم ي�ميا ما ز�ل ��سمك قد �قرتن ب�سيد �ل�سهد�ء، وحق لنا �أن ن�سكر �هلل تعاىل ونحمده لرحمته �لتي �سملت كل 
�مل�ؤمنني �ل�سائرين على طريق �حل�سني عليه �ل�سالم - وكل يف رتبته - و لي�سملهم وي�سملنا ذلك �حلديث �ل�سريف �لذي ب�سرنا به جابر ر�س��ن �هلل عليه يف حديثه 
مع عطية �لع�يف عندما ز�ر كربالء �إذ جال بب�سره ح�ل �لقرب، وقال: �ل�سالم عليكم �أيها �لأرو�ح �لتي حلت بفناء قري �حل�سني و�أناخت برحله. �أ�سهد �أنكم �أقمتم 
�ل�سالة و�آتيتم �لزكاة و�أمرمت باملعروف ونهيتم عن �ملنكر، وجاهدمت �مللحدين، وعبدمت �هلل حتى �أتاكم �ليقني. و�لذي بعث حممد� باحلق لقد �ساركناكم فيما دخلتم 

فيه.قال عطية: فقلت جلابر: كيف ومل نهبط و�ديا، ومل نعل جبال، ومل ن�سرب ب�سيف، و�لق�م قد فّرق بني روؤو�سهم و�أبد�نهم و�أولدهم و�أرملت �لأزو�ج؟
فقال يل : يا عطية ، �سمعت حبيبي ر�س�ل �هلل �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم يق�ل: من �أحب ق�ما ح�سر معهم، ومن �أحب عمل ق�م �أ�سرك يف عملهم، و�لذي بعث حممد� 

باحلق �إن نيتي ونية �أ�سحابي على ما م�سى عليه �حل�سني و�أ�سحابه.
و ختاما نق�ل:

الأم. ِه �ل�سَّ �َسنينْ َعَلينْ ُ حاِب �حُل�َسنينْ �ّلِذيَن َبَذُل�� ُمَهَجُهمنْ ُدوَن �حلنْ ِ َو�أ�سنْ َدَك َمَع �حُل�َسنينْ ق ِعننْ دنْ تنْ لنا َقَدَم �سِ َم �لُ�ُروِد، َوَثبِّ الأم َي�نْ نا �َسفاَعَة �حُل�َسنينْ َعَليِه �ل�سَّ ُزقنْ �للُهمَّ �رنْ

من مثلي ؟!
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كل �إن�سان لبد و �أن مر بخاطره ي�ما ما رحلة ما بعد �مل�ت ، و �إذ� كان �للُّّحاد �ملنكرون للرب�بية و�لإل�هية قد خدع�� �أنف�سهم و تناول�� يف �أفكارهم وو�ساو�ص نف��سهم 
ما خدرو� به �سمائرهم ليعي�س�� �للهث ح�ل ملذ�ت �لدنيا �لز�ئفة �لز�ئلة فال يكاد يخل� دين �سماوي �أو �أر�سي من فكرة �ملعاد و �حلياة بعد �مل�ت، ولأن �لإن�سان قد 

يق�سي �سن��ت ط�يلة من حياته يف �لغفلة و �للعب و �لعبث فاإن �لتهيئة و�لتح�سري �إىل حياته �لآخرة قد ي�سغل باله بتقادم �ل�سنني ومرور �لأيام.
 و مما متيزت به �سريعة �لإ�سالم �ل�سمحاء �أنها مل تغلق باب �لت�بة و�ملغفرة على �أهل �خلطايا و�لذن�ب فاأبقت �لأمل لالإن�سان بال�ستمر�ر يف نيل �لأجر و�لث��ب حتى 
يت�فاه �هلل تعاىل عن هذه �لدنيا، فقال ر�س�ل �هلل �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم:�إذ� مات �أبن �آدم �نقطع عمله �إل من ثالث �سدقة جارية �أو علم ينتفع به من بعده �أو ولد 
�سالح يدع� له، ومن �ملعل�م �أن �لدعاء للميت ينفعه حتى �إذ� جاء من غري ولده لهذ� كان من �أعظم �لدعاء دعاء �مل�ؤمن لأخيه يف ظهر �لغيب ف�سار من �أعظم ما 
ينتفع به �مل�ؤمن �لذي غادر هذه �لدنيا ه� �لدعاء له. ول� فت�سنا �لدنيا كلها فلن جند مئات �لآلف يرفع�ن �أكفهم ي�ميا للدعاء لهم كاأ�سحاب �حل�سني عليه �ل�سالم 
، َوَعَلى  ِ لِد �حُل�َسنينْ ، َوَعَلى �أونْ ِ ِن �حُل�َسنينْ ، َوَعَلى َعليِّ بنْ الُم َعَلى �حُل�َسنينْ �ل�سهد�ء �لذين �قرتنت �أ�سماوؤهم با�سم �سيدهم و�إمامهم �حل�سني عليهم �ل�سالم فالـ)�ل�سَّ

حاِب �حُل�َسنِي �لذيَن َبَذُل�� ُمَهَجُهم ُدوَن �حُل�سني(. �أ�سنْ
 نعم، �إن ه�ؤلء �لأفذ�ذ قد �أحتفهم �هلل تعاىل يف �لدنيا دو�م �لدعاء لهم من �مل�ؤمنني بدو�م �لليل و�لنهار، حيث مل تكن �سدقة �أزكى من �سدقتهم وهي �أرو�حهم 
�لتي بذل�ها بني يدي �حل�سني عليهم �ل�سالم، وعلما من علمهم حيث عّلم�� �لدنيا �ل�فاء و�لإخال�ص ملبادئهم وعقيدتهم وت�حيد �هلل تعاىل فكان تعليمهم هذ� خالد� 
بخل�د �لث�رة �حل�سينية ينتفع بها �لنا�ص، ولقربهم من �ملع�س�مني �لأطهار عليهم �ل�سالم كان�� مطمئني �لنف�ص ل�قع �ل�سي�ف وطعن �لرماح ورجع�� �إىل �هلل تعاىل 
ر��سني مر�سيني وما كان من �حل�سني عليه �ل�سالم �إل �أن يج�سد قربهم هذ� من نف�سه �ل�سريفة ف�سار يحت�سنهم وهم يج�دون باأنف�سهم حتى و�سع خده �ل�سريف 
على خد غالمه )و��سح( �لرتكي وه� يحت�سر ليكرمه يف �لدنيا وت�سهد �لأعد�ء قبل �لأولياء بهذ� �لتكرمي وكان من حق )و��سح( �أن تنطق �سكينته ونف�سه �ملطمئنة 

�ملمتنة  لف�سل �حل�سني عليه �ل�سالم وكرمه فيق�ل: )من مثلي و�بن ر�س�ل �هلل و��سعا خده على خدي(.
 وحق لنا يا �أيها �ل�سهيد �ل�سعيد �أن ن�سلي عليك ون�سلم ي�ميا ما ز�ل ��سمك قد �قرتن ب�سيد �ل�سهد�ء، وحق لنا �أن ن�سكر �هلل تعاىل ونحمده لرحمته �لتي �سملت كل 
�مل�ؤمنني �ل�سائرين على طريق �حل�سني عليه �ل�سالم - وكل يف رتبته - و لي�سملهم وي�سملنا ذلك �حلديث �ل�سريف �لذي ب�سرنا به جابر ر�س��ن �هلل عليه يف حديثه 
مع عطية �لع�يف عندما ز�ر كربالء �إذ جال بب�سره ح�ل �لقرب، وقال: �ل�سالم عليكم �أيها �لأرو�ح �لتي حلت بفناء قري �حل�سني و�أناخت برحله. �أ�سهد �أنكم �أقمتم 
�ل�سالة و�آتيتم �لزكاة و�أمرمت باملعروف ونهيتم عن �ملنكر، وجاهدمت �مللحدين، وعبدمت �هلل حتى �أتاكم �ليقني. و�لذي بعث حممد� باحلق لقد �ساركناكم فيما دخلتم 

فيه.قال عطية: فقلت جلابر: كيف ومل نهبط و�ديا، ومل نعل جبال، ومل ن�سرب ب�سيف، و�لق�م قد فّرق بني روؤو�سهم و�أبد�نهم و�أولدهم و�أرملت �لأزو�ج؟
فقال يل : يا عطية ، �سمعت حبيبي ر�س�ل �هلل �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم يق�ل: من �أحب ق�ما ح�سر معهم، ومن �أحب عمل ق�م �أ�سرك يف عملهم، و�لذي بعث حممد� 

باحلق �إن نيتي ونية �أ�سحابي على ما م�سى عليه �حل�سني و�أ�سحابه.
و ختاما نق�ل:

الأم. ِه �ل�سَّ �َسنينْ َعَلينْ ُ حاِب �حُل�َسنينْ �ّلِذيَن َبَذُل�� ُمَهَجُهمنْ ُدوَن �حلنْ ِ َو�أ�سنْ َدَك َمَع �حُل�َسنينْ ق ِعننْ دنْ تنْ لنا َقَدَم �سِ َم �لُ�ُروِد، َوَثبِّ الأم َي�نْ نا �َسفاَعَة �حُل�َسنينْ َعَليِه �ل�سَّ ُزقنْ �للُهمَّ �رنْ

من مثلي ؟!
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وحدة ماء �لد�لية

��سُتٌقِبَل �سماحة �ملرجع �لديني �آية �هلل �لعظمى �ل�سيد حممد 
�سعيد �حلكيم )د�م ظله( باحلفاوة و�لرتحيب من قبل �حل�س�د 
�مللي�نية من زو�ر �لإمام �حل�سني عليه �ل�سالم

كانت �لثقافة وعلى مر �لع�س�ر �ل�سالح �لق�ي �لذي يقف �سد� 
منيعا �سد �لهجمات �لدعائية �لتي تبث �سد �سعب �أو جمم�عة 
معينة بهدف دفعه �ىل تبني عقيدة معينة ...

على �إثر تقرير ن�سرته هيئة �لإذ�عة �لربيطانية "بي بي �سي" ح�ل 
عدم فاعلية �أجهزة ك�سف �ملتفجر�ت �مل�ستعَملة يف �لعر�ق مَت �عتقال 
رة ... �ساحب �ل�سركة �مل�سدِّ

جلنة �لأعمار و�لتخطيط �ل�سرت�تيجي هي �إحدى ت�سكيالت جمل�ص 
حمافظة كربالء،  ��ستحدثت يف عام )2006( وكانت �سابقا ت�سمى 
با�سم جلنة �لأعمار و�لإ�سكان، ..

- قال 60% من �لذين �سملهم �ل�ستبيان �إن درجة ��ستتباب �لأمن 
جيدة، يف حني بنّيَ 32% �أنها مت��سطة، و�أ�سار 8% فقط �إىل �أن م�ست�ى 
�لأمن رديء..

عادة ما يك�ن �ملثقف�ن �لعقالء يف خ�سم �لأحد�ث �لتي تع�سف بالأمة 
هم �مللجاأ و�ملاأوى و�سمام �لأمان لمت�سا�ص �لأزمات و�لعب�ر بالأمة �إىل 
�ساطئ �لأمان ..

ال�شيد احلكيم )دام ظله( بني زوار الأربعني

  �شن�شعى جلعل كربالء عا�شمة لثقافة .. 

 يجب الوقوف على حقيقة اأجهزة ك�شف ..

مركز املعلومات

م�شتوى الأداء احلكومي وطموحات املواطن

معطيات العالقة بني الدين والدولة
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م�شائل �شرعية وفق فتاوى
لقد �ساع م�ؤخرً� يف بع�ص �ملناطق �لبيع بالآجل �لذي رمبا �سماه 

�لبع�ص باإ�سم)�لبيع �لهفتي(�أو غريه من �لت�سميات.

ن�شاطات بع�س اأق�شام العتبة احل�شينية
منذ �أن ت�سلمت �لإد�رة �ل�سرعية و�لقان�نية م�س�ؤولية �لعتبتني 

�ملقد�ستني �حل�سينية و�لعبا�سية �أخذت على عاتقها تط�يرهما...

 املنرب ل�شان الإ�شالم واملرجعية عقله
يلعب �لإعالم �لي�م دور� كبري� يف تك�ين �لر�أي �لعام جتاه �لق�سايا 

�ملهمة �لتي ت�ساحب حياة �لنا�ص، من خالل بيان وجهات �لنظر 
�ملختلفة وعر�سه للحقائق و�ملعل�مات .......

زيارة الإمام  احل�شني )عليه ال�شالم(معرفة ً
ل� �أردنا �لتحدث عن ثقافة �لنا�ص �لعا�س�ر�ئية ومدى �ن�سجامها 

مع و�سايا �آل �لبيت )عليهم �ل�سالم( و�لبحث عن فل�سفة �ل�سعائر 
و�لطق��ص �حل�سينية جند �أنها يف �أحد وج�هها ......

و�شية اخلالفة طريقه لإب�شار احلق
�ل�سيخ )ذ�كر ح�سني طاهري( ولد مبدينة في�سل �آباد عام 
)1975م( يف باك�ستان ن�ساأ وترعرع معتنقًا �ملذهب �حلنفي

معجزة اختالف الألوان
هل ت�ؤثر �لأل��ن على حياتنا؟ وكيف ميكن �أن نغري حياتنا با�ستخد�م 

�لأل��ن؟ ملاذ� �ختار �هلل �لل�ن �لأخ�سر للجنة؟ وملاذ� �ختار �لل�ن 
�لأ�س�د جلهنم؟ 

ل�سك �ن �لف�ساء �لن�ساين حا�سد بالرم�ز 
و�ملعاين وهذ� �لحت�ساد ميثل �حلافز �لثقايف 

�لأهم يف �سناعة وعي يتلم�ص حر�كه عرب 
ت�ظيف هذه �لرم�ز يف �مل�سغل �جلمايل 

و�لفكري..
وميثل �لمام �حل�سني )عليه �ل�سالم(ح�س�رً� 
و�سهادة وخطابًا مثاًل حي�يًا حل�س�رية �لبطل 

�ملثقف �لنقدي و�لحتجاجي، فه� �لبطل يف 
�سياغة �لفكرة �لر�ف�سة للمهيمن وه� �ملثقف 

�لنقدي �لذي ي��جه �أية حماولة ل�سرعنة �ل�سلطة 
�لغا�سمة ونقدها معرفيًا و�نط�ل�جيًا.. وه� 

�ملثقف �لحتجاجي �لذي تط�ر على يدية �لن�ص 
�لحتجاجي �سد ع�سابية �لن�ع �لق�ي �لعرقي.. 

وبهذ� فان �حل�سني �لرمز قد �أعطى للمفه�م 
�لثقايف �لكثري من دللته يف �أن�سنة م��جهة 

�لن�سان لع��مل �لظلم و�مل�ت مهما كانت ق�تها.. 
ف�ساًل عن ذلك �نه �عطى للخطاب �ل�سالمي 

عمقًا ن�ساليًا و�ن�سانيًا يف دفاعه عن معان 
ج�هرية حملها �لدين �ل�سالمي يف تعاطيه مع 

�حل�سار�ت و�لديانات �لخرى... وبهذ� فان 
�حل�سني �س�رة باهية للمنا�سل �لك�ين و�لر�ئي 

لق�ة �لن�سان �لد�خلية حينما تك�ن م�قفًا 
و�سالحًا... ولعل �لكثري من ثيمات �لثقافة 

�لعرب- ��سالمية يف ج�هرها �ل�سر�عي قد 
�عتمدت �خلطاب �حل�سيني كف�ساء ودللت 
ورم�ز.. جعلت منه �لرمز �ملفت�ح على عامل 

يبحث د�ئمًا عن معان حقيقية ل�ج�ده.
 

                                                  �لفريد �سمعان

اخلطاب احل�شيني 

دللت ورموز



�لعظمى  �هلل  �آية  �لديني  �ملرجع  �سماحة  ��سُتٌقِبَل 
�ل�سيد حممد �سعيد �حلكيم )د�م ظله( باحلفاوة 
و�لرتحيب من قبل �حل�س�د �مللي�نية من زو�ر �لإمام 
�حل�سني عليه �ل�سالم �لذين يحي�ن ذكرى �لأربعني 
�سري� على �لأقد�م من كل حمافظات �لعر�ق ومن 

�مل�سلمني من خمتلف دول �لعامل.
وذكر مر��سل جملة �لرو�سة �حل�سينية �أن �سماحة 
�سارك مع  قد  �لديني �حلكيم )د�م ظله(  �ملرجع 
جمم�عة من طلبته يف �حل�زة �لعلمية يف �لنجف 

�لأ�سرف بامل�سري �س�ب كربالء �ملقد�سة ي�م �لثنني 
1-2-2010م  �مل��فق  1431هـ  �سفر   16 �مل��فق 
مل�ساركة ماليني �لز�ئرين �ملت�جهني لزيارة مرقد 
�لإمام �حل�سني عليه �ل�سالم معربين حن حزنهم 
ي�م  بيته  و�أهل  �لإمام  لقيه  �لذي  �جللل  للم�ساب 

�لعا�سر من حمرم �حلر�م �سنة 61هـ.
و�طلع �سماحة �ملرجع على �خلدمات �لتي تقدمها 
�لطريق  ط�ل  على  �ملنت�سرة  �حل�سينية  �مل��كب 
مبختلف  تق�م  و�لتي  �ملقد�سة  كربالء  �إىل  �مل�ؤدية 

�أن��ع �خلدمات للزو�ر.
وقد عرب �لزو�ر عن �رتياحهم �لكبري لهذه �ملبادرة 
من �سماحة �ملرجع �لديني �حلكيم وذكرو� باأنها لي�ص 
�لبادرة �لأوىل و�ل�حيدة �لتي تق�م بها �ملرجعيات 
�إىل  �مل�سري  �لأ�سرف من حيث  �لنجف  �لدينية يف 
يف  �لعر�ق  �أبناء  وم�ساركة  عليه،  �حل�سني  كربالء 
�لتي  �لأ�سباب  و�إن هذ� ه� �حد  و�أحز�نه،  �أفر�حه 
بالطاعة  يتم�سك�ن  �لعر�قي  �ل�سعب  �أبناء  جعلت 

ملرجعياتهم يف جميع دع��تها ومطالبها.
�أهل �لبيت  �أئمة  ها  �أن هذه �لزيارة �لتي عدَّ يذكر 

عليهم �ل�سالم عالمة من عالمات �مل�ؤمن، ي�ؤديها 
�أتباعهم يف كل عام م���ساة لالإمام �ل�سجاد عليه 
�ل�سالم و�ل�سيدة زينب عليها �ل�سالم وبقية �لعائلة 
�لها�سمية، و��ستذكار� لع�دتهم من �ل�سام حاملني 
�أبنائه  وروؤو�ص  �ل�سالم  عليه  �حل�سني  �لإمام  ر�أ�ص 
من  �لعا�سر  يف  معه  ��ست�سهدو�  �لذين  و�أ�سحابه 
يف  �لعائد  �لركب  مك�ث  و��ستمر  �حلر�م،  حمرم 

كربالء ثالثة �أيام، ق�ساها بالبكاء و�لزيارة .  

�ل�سيد �حلكيم)د�م ظله( ي�سلم على �أحد �لزو�ر �لأفارقة 

بني زوار الأربعني
�ملرجع �لديني �آية �هلل �لعظمى 

ال�شيد حممد �شعيد احلكيم )د�م ظله(
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�ل�سيخ  �سماحة  �حل�سينية  �لعتبة  عام  �أمني  �لتقى 
عبد �ملهدي �لكربالئي وفد� من طالب �لِعلم لأكرث 
قاعة  على  و�آ�سي�ية  و�فريقية  �أوربية  دولة  من 27 
خامت �لأنبياء يف �ل�سحن �حل�سيني �ل�سريف على 
�أثر دع�ة من مكتب �سماحة �آية �هلل �لعظمى �ل�سيد 
حممد �سعيد �حلكيم )د�م ظله �ل��رف( يف مدينة 
)عليه  �حل�سني  �لإمام  لزيارة  �لأ�سرف  �لنجف 

�ل�سالم(  يف ذكرى �أربعينيته.
و�ألقى �سماحة �ل�سيخ �لكربالئي �أثناء �للقاء كلمة 
�أولهما خ�ص طلب �لعلم وحتمل  متثلت مبح�رين 
�لعلم  طلب  �إن  لل��فدين:  م��سحًا  �لتعليم  م�ساق 
�إمنا ه� على درجات، م�ستدًل باآيات �لذكر �حلكيم 
و�لأحاديث �ل�سريفة كق�له تعاىل )يرفع �هلل �لذين 
�من�� منكم و�لذين �أوت�� �لعلم درجات ( متمنيًا �أن 
يعي �ل��فدون هذه �لدرجات و�ن يتدبرو� �لعلم لأن 
�أقرب �لنا�ص من درجة �لنب�ة �أهل �لعلم و�جلهاد.. 
كما يف �حلديث �لنب�ي �ل�سريف: )من جاءته منيته 
وه� يطلب �لعلم كان بينه وبني �لأنبياء درجة( ولكن 

ب�سرطها و�سروطها ... 
�لتي  �لدرجة  بل�غ  �إن  قائال:  �ل�سيخ  �سماحة  وتابع 
�لعلم  �أهل  على  تعتمد  �لنب�ة  درجة  من  تقرتب 
�أر�د �هلل بعبد  " �إذ�  �آخر  و�جلهاد كما يف حديث 
رُه عي�ب  خريً� فقهه يف دينه وزهده يف �لدنيا وب�سّ
نف�سهِ  "، م��سحًا �إنه: ل بد لطالب �لعلم �أن يالزم 
�لتزكية  وكذلك  �لأكرب  وه� �جلهاد  �لنف�ص  جهاد 

)ه�   .. �لكرمية  �لآية  يف  كما  و�ملجتمع  للنف�ص 
�لذي بعث يف �لأميني ر�س�ًل منهم يتل� عليهم �آياته 

ويزكيهم وُيعلمهم �لكتاب و�حلكمة ( ..
باملرجعية �حلكيمة كخري مثال  �سماحته  و��ستدل 
لطالب �لعلم يف �لقرت�ب من درجة �لنب�ة د�عيًا 
�إىل �لتاأمل يف �أقطاب �ملرجعية و�أنهم ما بلغ�� هذه 
�ملرتبة بالعلم فقط بل مبا لزمه من �لتق�ى و�ل�رع 

وجماهدة �لنف�ص ..
و�ل�سرب  تعاىل  هلل  �لإخال�ص  �إن  �سماحته:  وبني 
مرتبتان لهما �سٌر كبري يف ت�فيق طالب �لعلم لبل�غ 
�ملر�تب �لعليا حتى ي�فق يف خدمة �لعلم و�ملجتمع 
بالآية  �سماحته  و��ست�سهد  �لقيادة،  �إىل  لريتقي 
�لكرمية " وجعلناهم �أئمة يهدون باأمرنا ملّا �سربو� 
" معلاًل من خاللها ما ينبغي على طالب �لعلم باأن 
يركز على �لإخال�ص و�ل�سرب �لعظيمني، م��سحًا 
�أو  �لإن�سان مال  �أن يطلب  �إن �لإخال�ص ل يعني   :
جاهًا بل حتى كلمة ثناء ومدح �أو �أن زمياًل له يطري 
عليه �أو يتاأمل لأنه �ثني على زميله ومل ميدح ويثنى 

عليه ..
�لعلم  طلب  يف  يخل�س��  �أن  على:  �ل��فدين  وحث 
على  و�ن  عقبات،  ِة  �أيَّ هناك  كانت  �إن  وي�سربو� 
بني  �سكنه  مكان  يف  و�ن  قائدً�  يك�ن  �ن  �لطالب 
�أبناء زقاقه �و �ملنطقة �لتي ي�سكنها لن طالب �لعلم 
�لذي ي�سرُّ على هدفه فانه ل �سك باأن ي�سل لهدفه 
لي�سنع منطقة متعلمة، �أبناوؤها قادرون �ن يك�ن�� 

قادة ملناطق �أخرى ..
ثم �نتقل �سماحته ملا يخ�ص زيارة �لأربعني �ملباركة 
منطلقا من �حلديث �لنب�ي �ل�سريف " �إذ� �أر�د �هلل 
لعبد خريً� فقهه يف �لدين " ويف م��سع �آخر " �إذ� 
�أر�د �هلل لعبد خريً� رزقه ُحبَّ �حل�سني وحب زيارته 

.. "
ونبههم �إىل �للتفات ملعنى �حلديثني �ل�سريفني ملا 
فيهما من �رتباط بني �لفقه يف �لدين وحّب �حل�سني 
�لدين  �ل�سّر يف بقاء  �ل�سالم( وزيارته لن  )عليه 
)عليه  �حل�سني  بث�رة  مرتبط ٌ  �لأ�سيل  �ملحمدي 
�ل�سالم(، م�سرت�سدً� برو�ية عن �سخ�ص ٍ دخل على 
�لإمام �ل�سادق )عليه �ل�سالم( فقال له : " ما ملن 
ز�ر جدك �حل�سني )عليه �ل�سالم(  فيجيبه )عليه 
�ل�سالم(: كان كمن ز�ر �هلل يف عر�سه ، ثم ي�ساأله : 
ما ملن ز�ر �لأئمة ) عليهم �ل�سالم( فاأجابه )عليه 
�ل�سالم(: كان له كمن ز�ر ر�س�ل �هلل )�سلى �هلل 

عليه و�له و�سلم(.
 وتابع �سماحته �حلديث عن جز�ء من �أدى زيارة 
كربالء  ت�سهد  و�لي�م  قائال:  خ�س��سًا  �لأربعني 
�أربعة  ثم  ز�ئر  ملي�ن  ع�سر  �أربعة  من  �أكرث  زيارة 
�نفجار�ت ح�سدت �أكرث من 100 �سخ�ص و 500 
تلتفت �ىل  ل�  �لزيارة �ل�سخمة  �إل �ن هذه  جريح 
و�سكن  و�سر�ب  طعام  من  قدمت  �لتي  �خلدمات 
هذ�  �لأربعينية  خالل  ��ست�عبت  كربالء  �أن  كيف 
�لكم �لهائل من �لزو�ر ف�ستنتقل �ىل مرحلة جديدة 

طالب الِعلم 
 يحي�ن  ذكرى �أربعينية�لإمام �حل�سني

7 الرو�شة احل�شينية ربيع �لثاين  1431 



ه� حب �حل�سني )عليه �ل�سالم(  وزيارته ..
�لأئمة  �سرية  يف  ندقق  ل�  �إننا  �سماحته:  و�أ�ساف 
)عليه �ل�سالم(  جند �إنهم ي�سع�ن بكل ما ميلك�ن 

خالل  من  �لنا�ص  خدمة  �سبيل  يف 
ت���سل �لرتباط بحّب �حل�سني )عليه 
�ل�سالم( وذلك من خالل ثالثة �أم�ر  
هي طلب �لعلم وجهاد �لنف�ص وخدمة 
لذ�  �لهدف  �ىل  ت�سل��  حتى  �لنا�ص 

فاع�سق�� �حل�سني )عليه �ل�سالم( ..
بعد ذلك �لتقى مر��سل �ملجلة برئي�ص 
�لعذ�ري  �أجمد  �ل�سيد  �لز�ئر  �ل�فد 
�سماحة  مكتب  مبادرة  عن  وحتدث 
)د�م  �حلكيم  �سعيد  حممد  �ل�سيد 
�لعلم  طلبة  دع�ة  يف  �ل��رف(  ظله 
حيث  �ملباركة  �لأربعني  زيارة  لتاأدية 
قال: هي �لبادرة �لأوىل ملكتب �سماحة 
�ل�سيد حممد �سعيد �حلكيم )د�م ظله 
�لعلم لأكرث  �ل��رف( يف دع�ة طالب 

وهي:  و�أفريقية  و�أوربية  �آ�سي�ية  دولة   )27( من 
)�أذربيجان، طاجاك�ستان، قز�ق�ستان، تركمان�ستان، 
بروما،  �ل�سني،  ج�رجيا،  رو�سيا،  قرقيز�ستان، 
ماليزيا، �ندن��سيا، نيجرييا، �لنيجر، كينيا، مايل، 
كند�،  ت�ن�ص،  جز�ئر،  مغرب،  مدغ�سقر،  غانا، 
ه�لند�، فرن�سا، بنغالد�ص، �أوغند�، �ساحل �لعاج، 

ر�وند�، تايلنديا، تنز�نيا(..  
وحتت �سعار )لتعزيز زيارة �لأربعني زيارة عاملية( 
تهيئة  م�سروع  وتدعم  لتكفل  �ملبادرة  هذه  جاءت 
�لبالد  من  �لعاملية  �لطلبة  جماميع  ملجيء  �ل�سبل 
�مللي�نية حيث  �لزيارة  هذه  للم�ساركة يف  �ملختلفة 

كان عدد �لطلبة �ل��فدين ثالثمائة وع�سرين طالب 
علم متمنيا �أن تك�ن هذه �لبادرة م�ستمرة لل�سنني 

�لقادمة .. 

�ل�فد  �لقادم مع  �لعبادي  �ل�سيخ في�سل  فيما قال 
�أبعاد  له  �لأربعني  بزيارة  �لهتمام  �إن  �لز�ئر: 
�مل�سلمني  كثرية وج��نب متعددة لذ� جند �هتمام 
كبري  �أثر  له  كان  �لزيارة  هذه  بتاأدية  و�مل�ؤمنني 
عك�ص �س�رة ملي�نية متعددة �جلن�سيات ومن جميع 
�لفئات �لعمرية لذ� جاءت مبادرة مكتب �سماحة �آية 
�هلل �ل�سيد حممد �سعيد �حلكيم)د�م ظله �ل��رف( 

لتعزيز �لزيارة �مللي�نية زيارة ً عاملية..
زيارة  خالل  �رتياحهم  �أبدو�  �لعلم  طلبة  بع�ص 
و�إن مبادرة مكتب �ملرجع �حلكيم )د�م  �لأربعني، 
تخالج  كانت  �أماين  لتحقيق  جاءت  �ل��رف(  ظله 

وجهتنا  كانت  ذلك  على  وبناءً   لأع��م  �لأذهان 
�ىل كربالء لتاأدية زيارة �لأربعني �ملباركة متمنني 
على مكتب �سماحة �ملرجع �حلكيم �أن ي�ستمر بهذ� 

�لربنامج يف �لأع��م �لقادمة ..
�سعد  �ل�سيد  قال  مت�سل  �سعيد  وعلى 
�لعام  �لأمني  مكتب  مدير  �لبناء  �لدين 
�لأمانة  �إن  �ملقد�سة:  �حل�سينية  للعتبة 
�لعامة للعتبة قد �أخذت على عاتقها رعاية 
وتقدمي �خلدمات مبختلف �أن��عها ول�ستى 
�ملقد�سة  كربالء  �سهدته  وملا  �ل�سر�ئح 
من  �ملباركة  �حل�سني  �لإمام  �أربعينية  يف 
وم�ساركة  كبرية  باأعد�د  �لز�ئرين  ت��فد 
على  لتدل  و�لعربية  �لأجنبية  �جلن�سيات 
عاملية هذه �لزيارة، و�إن �لعتبة �حل�سينية 
زو�ر  ��ستقبال  على  حر�ست  �ملطهرة 
من  جاء  وما  �ل�سالم(  )عليه  �حل�سني 
مبادرة ملكتب �سماحة �ملرجع �ل�سيد حممد 
�سعيد �حلكيم )د�م ظله �ل��رف( بدع�ة 
جليلة  خط�ة  هي  �لعلم  لطلبة  خمتلفة  جن�سيات 

وجبارة ت�سرتعي �لنتباه .. 
وزير  مبكتب  �لت�سال  مت  قد  �أنه  �لبناء:  و�أكد 
�لزو�ر  رج�ع  مهمة  لت�سهيل  و�مل���سالت  �لنقل 
�ل��فدين لزيارة �لإمام �حل�سني )عليه �ل�سالم( يف 
�لأربعينية �ملباركة لغر�ص ت�سهيل �آلية مغادرتهم من 
�لعر�ق وت�فري ما يلزم وذلك من خالل تقدمي بع�ص 
�لنقل  و�لناجعة يف حل م�سكلة  �لبناءة  �ملقرتحات 
و�مل���سالت من و�إىل �لعر�ق لزيارة �حل�سني )عليه 

�ل�سالم( ..
�لنعمة                                 • ح�سني 

�ل�سيخ في�سل �لعبادي�ل�سيد �أجمد �لعذ�ري�ل�سيد �سعد �لدين �لبناء
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�لرئي�سي  ياح�سني  طريق  م�سروع  يف  �لأعمال  تت���سل 
�لر�بط بني حمافظتي �لنجف �لأ�سرف وكربالء �ملقد�سة 
و�ملخ�س�ص للز�ئرين �لقا�سدين كلتا �ملدينتني م�سيا على 
ت��فد�  ت�سهد  �لتي  و�ملنا�سبات  �لزيار�ت  �لقد�م خالل 

ملي�نيا كزيارة �أربعينية �لمام �حل�سني عليه �ل�سالم ..
م��طن�ن عربو� يف ت�سريحات ملجلة �لرو�سة �حل�سينية 
عن �أملهم يف تكملة هذ� �مل�سروع �لذي عدوه مهما بالنظر 
للخدمات �لتي �سيقدمها �ىل �لز�ئرين يف حال �إمتامه، 
مطالبني �جلهات ذ�ت �لعالقة بتقدمي �لت�سهيالت �ىل 
�أ�سرع وقت ممكن  �مل�سروع كي ينَجز يف  �لقائمني على 
ت��فد�  ت�سهد  خم�س��سة  زيار�ت  هناك  و�ن  خا�سة 
ملي�نيا للزو�ر م�سيا على �لقد�م من حمافظاتهم �ىل 
كربالء �ملقد�سة مما يتطلب تهيئة طريق خا�ص بهم بعيٍد 
ن�عا ما عن �لطريق �لرئي�سي كي ل ي�ؤثر على م�سريتهم 

يف �ل�قت �لذي تتمكن فيها �ملركبات من �ل�سري بحرية يف 
�لطريق �ملخ�س�ص لها ..

�حل�سينية  �لرو�سة  جملة  �لتقت  �مل��س�ع  هذ�  وملتابعة 
�لر�سا  عبد  �ملهند�سني  رئي�ص  �مل�سروع  على  بامل�سرف 
�لر�حة  ت�فري  �مل�سروع يهدف �ىل  �إن  �لذي قال:  مريي 
للز�ئرين ويخفف من معاناتهم ويقلل من ن�سبة تعر�سهم 

�ىل ح��دث مرورية وي�فر لهم حالة �أمنية م�ستقرة. 
حمافظة  دو�ئر  جميع  �مل�سروع   يف  ��سرتكت  و��ساف: 
�أن  �ىل  م�سري�  و�لهند�سية،  �خلدمية  �لأ�سرف  �لنجف 
�ملدة �ملخ�س�سة لنهاية �مل�سروع مل حتدد ب�سقف زمني 
لعدم تخ�سي�ص ميز�نية له من قبل �حلك�مة ،مبينا �ن 
و�أ�سحاب  �لهند�سية  �ملالكات  باإن�سائه  �مل�سروع تربعت 
�ملحافظات  من  وعدد  �لنجف  حمافظة  من  �ملركبات 

�لعر�قية.

 و��سار �ىل: �ن �ل�سارع �لذي �نطلق من �ل�سيطرة �لرئي�سية 
يف مدينة �لنجف �لأ�سرف وحتى منطقة �حليدرية يبلغ 
��سافة  21م  �لرئي�سي  �ل�سارع  عن  ويبعد  16م  عر�سه 
�ىل �لتهي�ؤ لزر�عة �لكتاف �ملحاذية له و�إنارته و�إ�سافة 

م���سع ��سرت�حة للز�ئرين .
رئي�ص �ملهند�سني عبد �لر�سا مريي ��سار �ي�سا �ىل �نه: مت 
�إك�ساء �سارع ياح�سني بال�سفلت وب��قع 2.5 كم وقد تربع 
باإك�سائه كل من �سركة �جلامعة و�سركة �سامي �ل�سمخي 
و�لتهي�ؤ لإك�ساء ق�سم �خر من قبل �سركة �لغدير و�سركة 
�لغياث من مدينة كربالء �ملقد�سة، د�عيا يف �ل�قت نف�سه 
جميع �خلريين ممن تت�فر لديهم �لمكانيات �مل�ساهمة 
يف دعم هذ� �مل�سروع �خلريي، كي ينجز يف �أ�سرع وقت 

مكن خدمة للزو�ر �ل��فدين.  

توا�شل الأعمال يف طريق ياح�شني 
و�سط مطالبات لإنهائه باأ�سرع وقت 

 قيل يف احل�شني

�لقائد �لفرن�سي نابلي�نرئي�ص وزر�ء �لهند نهرو

�لذي  لأخيه  هذه  كلمته  قال 
رغب  و�لذي  له  مر�فقًا  كان 
له  فقال  بالده  �ىل  �لع�دة  يف 
كاأخ  ظننتك  بغ�سب:  نابلي�ن 

�حل�سني.

�أن �لب�سرية مدينة كلها ملا قام به 
متكن  بط�يل  عمل  من  �حل�سني 
من خالله من �ن يرعب خ�س�مه 
ويطيح بعرو�سهم �لتي بد�أت تتاأكل 

�ىل �أن �سقطت .
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 نالحظ يف �لتاريخ كثري� من �لتنكيل باأتباع �أهل �لبيت )عليهم �ل�سالم( من خالل بع�ص
 م��قف �أهل �لك�فة، وهذ� ناجت عن �لفهم �خلاطئ و�لفكر �حلاقد ونية �ل�س�ء �جتاه
 �أتباع �أهل �لبيت عليهم �ل�سالم، ولعل هذه �لفكرة ت�لدت من معاناة �أمري �مل�ؤمنني عليه
 �ل�سالم �أثناء خالفته وو�قعة �لطف و�سبي عيال �حل�سني عليه �ل�سالم و�إمر�رهم بالك�فة

يف طريقهم �ىل �ل�سام .
 كما �أن من �لأ�سباب �لأخرى �لتي �أدت �إىل هذ� �لفهم �خلاطئ �أو �نت�ساره دون غريه، �أن
 هنالك �أحاديث ورو�يات مت�ساربة يف مدح وذم �لك�فة من قبل �لأئمة، فاملت�سيد باملاء
 �لعكر يلتفت �إىل �لذم فقط ويجعل منه قاعدة لبناء مقرر�ته دون �لنظر �إىل جانب

 �ملدح، ولهذ� �سار من �لالزم ت��سيح �ملبهم و�ملختلف فيه بهذ� �ل�سدد .
 يف ت��ريخ جميع �لأمم يف �لعامل لبد من كب��ت خ�س��سا �إذ� منيت بت�سلط ظامل �أو
 �نحد�ر يف �مل�ست�ى �لجتماعي يف جانب �لعاد�ت و�لتقاليد وما �سابه ذلك، ولكن هذ� مل
 مينع عرب كل �لتاريخ من بزوغ ما يقابل ذلك من �جناز�ت و�إبد�عات �أ�ساءت �سفحات

 �لتاريخ وجعلت �ملت�سفح للتاريخ يقف باإجالل و�إكبار لتلك �مل��قف.
 و�حلاكم �لعدل �أو �لدليل �ملن�سف يف هذه �مل�ساألة ه� �أن كل �أر�ص ير�د لها �أن متتاز
�أن �خلطاب نرى  ي�ستحق�ن ذلك، ومن هنا  �ساكن�ها  يك�ن  �أن   باأف�سلية ما لبد من 
 �لذي فيه عتب ول�م لأهل �لك�فة كان خطابا وقتيا حلدث �آين ولي�ص حكما على ط�ل
�لإمام ق�ل  و�لأمثلة على ذلك   علي )عليه �ل�سالم( خماطبا �إياهم �لتاريخ 
حلرب للخروج  ي�ستحثهم  كان  فتثاقل�� حينما  �لــنــهــرو�ن  بــعــد   مــعــاويــة 
�أبد�نهم �لغائبة �ملبتلى فقال: )�أيها �ل�ساهدة  �أهــ��وؤهــم  �ملختلفة   عق�لهم 
�هلل يطيع  �ساحبكم  �أمـــر�وؤهـــم،   و�أنتم تع�س�نه، و�ساحب �أهل �ل�سام بهم 

يع�سي �هلل وهم يطيع�نه...
 ومن قر�ءة متفح�سة لهذ� �خلطاب جنده م�جها ملجم�عة تتثاقل يف �خلروج ملقاتلة
 �لأعد�ء ف��سفهم على هذ� �لنح�، لأن �خلطاب مل يكن �سامال لتلك �لثلة �مل�ؤمنة من
 �أهل �لك�فة ومنهم  مالك �لأ�سرت و�لهجري و�ملرقال وعمار وحجر وغريه وقد كان�� من

�سكنة �لك�فة �آنذ�ك بل وممن كان�� حا�سرين �أثناء ت�جيه �خلطاب.
 ولكن هناك خطابا لبد من �أن ي�ست�سهد به يف هذ� �ل�سدد وه� خطاب زينب عليها
 �ل�سالم وبخا�سة تلك �لفقرة �لتي تق�ل فيها )َوْيَلُكْم َيا اأَهَل اْلُكوَفِة، اأََتْدُروَن اأَيَّ
؟! َواأَيَّ َدٍم َلُه �َشَفْكُتْم؟! َواأّيَّ  َكِبٍد ِلَر�ُشوِل اهلِل َفَرْيُتم؟! َواأيَّ َكِرمَيٍة َلُه اأْبَرْزُتْ

لَعاَء َعْنَقاَء �َشْوَداَء َفُقَماَء( ومن �مل�ؤكد  ُحْرَمٍة َلُه انَتَهْكُتْم؟! َلَقْد ِجْئُتْم ِبَها �شَ
 �أن خطابها ُخ�صَّ به �لذين نكث�� وع�دهم وعهدهم مع �حل�سني عليه �ل�سالم، و�ل��سف
 لأهل �لك�فة كان لتلك �حلقبة �لزمنية فقط ل لأهلها على مر �لزمان، وقد كانت تلك

مرحلة �س�د�ء يف تاريخ �لك�فة حالها حال بقية �لأمم.
  ولكن يف �ملقابل جند يف تاريخ تلك �ملدينة ما فيه �ل�سد من ذلك حيث نرى �أن �لأئمة
 �لأطهار عليهم �ل�سالم عندما يتحدث�ن عن مكانة �لك�فة ومنزلتها عند �هلل عز وجل
 و�لأنبياء و�لأو�سياء عليهم �ل�سالم فاإننا جندهم يطنب�ن يف �لثناء عليها، ومنها ما جاء
 عن �أمري �مل�ؤمنني )عليه �ل�سالم(: هذه)�لك�فة( مدينتنا وحملنا ومقر �سيعتنا، ويف
 نهج �لبالغة عند ذكر �لك�فة قال: و�إين لأعلم �أنه ما �أر�د بِك جبار �س�ء� �إل �بتاله �هلل

ب�ساغل ورماه بقاتل.
  و�إن من �أبرز �لأدلــة على �سدق هذ� �لدعاء وحتققه ما قاله قطب �لدين حممد بن

وقد زيــاد،  ب�ساغل  �بتالهم  �لذين  فمن �جلبابرة  �لنهج:  �سرح  �لكيدري يف   �حل�سني 

• �سامي ج��د كاظمالكوفةبني �ملدح و�لذم
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كتاب �ملنتخب 
للطريحي

 دّرة

 جمع �لنا�ص يف �مل�سجد ليلعن عليا فخرج �حلاجب وقال
�لفلج يف هذه �أ�سابه   �ن�سرف�� فان �لأمري م�سغ�ل وقد 
 �ل�ساعة، و�بنه عبيد �هلل �أ�سابه �جلذ�م، و�حلجاج ت�لدت

�حلّيات يف بطنه حتى هلك.
  وعلى ذكر �حلجاج هنالك حديث قاله �حلجاج يذم �أهل
 �لعر�ق )يا �أهل �لعر�ق �أهل �ل�سقاق و�لنفاق ....�إىل �آخر
 �حلديث ( وه� و�سام فخر لهم ولكن هنالك من يحاول
 �أن ي�هم �لنا�ص باأن �حلديث لأمري �مل�ؤمنني عليه �ل�سالم،
 وقد وردت ن�سبة هذ� �لن�ص للحجاج يف عم�م �مل�سادر
نهج �سرح   : ومنها  بالك�فة،  خطبه  �إىل  تطرقت   �لتي 

�لبالغة للمعتزيل: 1 /343ـ  344 .
 �أما �لذين مدح�� �لك�فة فكرث وعلى ر�أ�سهم �أهل �لبيت
 )عليهم �ل�سالم( حيث نالحظ �ن �لمام �ل�سادق )عليه
 �ل�سالم( قال : يف �لك�فة تربة حتبنا ونحبها، وعنه )عليه

�ل�سالم( �أي�سا: �للهم �رم من رماها وعاد من عاد�ها.
�أبي عبد�هلل على  دخلنا  قال:  �ل�ليد،  بن   وعن عبد�هلل 
 عليه �ل�سالم ف�سلمنا عليه وجل�سنا بني يديه ف�ساألنا: من
 �أنتم؟ قلنا: من �أهل �لك�فة فقال: �أما �إنه لي�ص من بلد من
 �لبلد�ن �أكرث حمبا لنا من �أهل �لك�فة ثم هذه �لع�سابة
�أحببتم�نا �لنا�ص،  جهله  لأمــر  هد�كم  �هلل  �إن   خا�سة، 

 و�أبغ�سنا �لنا�ص، و�سدقتم�نا وكذبنا �لنا�ص، و�تبعتم�نا
ومماتكم حميانا  حمياكم  �هلل  فجعل  �لنا�ص،   وخالفنا 

مماتنا.
 وعن �أبي ب�سري، قال: �سمعت �أبا عبد�هلل عليه �ل�سالم
 يق�ل: �إن وليتنا عر�ست على �ل�سم��ت و�لأر�ص و�جلبال
�أهل �لك�فة، وعن �حل�سن بن  و�لأم�سار ما قبلها قب�ل 
ِل يف �لك�فة �أحب جنْ ُع �لرِّ  علي )عليه �ل�سالم( قال: مَل��سِ
 �إيل من د�ر باملدينة، وعن �لنبي �لعظم �سلى �هلل عليه
 و�آله و�سلم قال: ك�فان يرد �أولها على �آخرها يح�سر من

ظهرها �سبع�ن �ألفا يدخل�ن �جلنة بغري ح�ساب .
 بعد هذ� �ل�سرد �لي�سري من �لأحاديث بحق �لك�فة و�لتي
حال ه�  كما  �ل�قتية  ولي�ص  �لزمني  �لمتد�د  على   تدل 
حمددة، زمنية  مرحلة  بحق  وردت  �لتي  �لذم   خطابات 
يت�سح �لك�فة  تاريخ  ت�س�يه  حاول��  من  بع�ص   جّندها 
 مدى عالقة و�أو��سر �ملحبة و�لرت�بط بني �أهلها وبني �أهل
 �لبيت عليهم �ل�سالم، و�إن مما يكفيها فخر� �أنها �ستك�ن
 عا�سمة �لإمــام �ملهدي عجل �هلل تعاىل فرجه �ل�سريف

ليثبت حينها �أف�سليتها على باقي  �لأم�سار و�لأمم.

قام �ل�سيخ فخر �لدين 
�لطريحي �ملت�يف �سنة 
بتاأليف  )1085هـ( 
)�ملنتخب(  كتاب 
جديدً�  �أ�سل�بًا  متبعًا 
من �أجل تط�ير �ملنرب 
وحتديد  �حل�سيني 
وت�زيع  مهامه 
ح�سب  �ملجال�ص 
�لليايل، �إذ �أورد يف كل 
وق�سيدة  جمل�ص  ليلة 
�ملقام  تنا�سب  �سعرية 
تلك  م�سيبة  وتتناول 
يز�ل  وما  �لليلة، 
يرجع�ن  �خلطباء 
�إىل ذلك �لكتاب حتى 

ي�منا هذ�.
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القوي  ال�سالح  الع�سور  مر  وعلى  الثقافة  كانت 
الذي يقف �سدا منيعا �سد الهجمات الدعائية التي 
تبث �سد �سعب اأو جمموعة معينة بهدف دفعه اىل 
ما،  ق�سية  جتاه  معني  راأي  اأو  معينة  عقيدة  تبني 
اىل  الدعوة  اإىل  الإ�سالم  بدين  حدا  الذي  الأمر 
ن�سر العلم واملعرفة كونهما جزءاً مهما وكبري ا من 
اأجزاء الثقافة العامة للفرد لتح�سينه معرفيا �سد 
لتحقيق  الب�سيط  الإن�سان  ا�ستغالل  يريدون  من 

اأهدافهم ال�سخ�سية.
املوؤامرات  الكثري من  الثقافة اىل دح�ض  اأدت  وقد 
ال�سعوب والأمم  التي كانت حتاك �سد  والد�سائ�ض 
املختلة عرب التاريخ، وكان لها الأثر البالغ يف �سد 
على  ال�سيطرة  اىل  الرامية  الفكرية  العتداءات 
مقدرات ال�سعوب عرب ال�ستعمار الفكري الذي عرف 
التو�سعية  اأهدافه  حتقيق  يف  تاأثريه  مدى  الغرب 

البغي�سة.
كتابه  عرب  احلنيف  الإ�سالمي  الدين  اأكد  ولقد 
العزيز واأحاديث اأهل بيت النبوة عليهم ال�سالم على 
�سرورة التعلم وك�سب املعرفة احلقيقية من اأ�سولها 
الثقافة،  �سروط  من  ك�سرط  والثابتة  الدقيقة 
وكو�سيلة حلماية الفرد واملجتمع  ال�سقوط يف مهب 

رياح الثقافات الزائفة والباطلة.
واليوم باتت �سعوبنا مبختلف توجهاتها اأكرث ما تكون 
حاجة اإىل البحث عن الثقافة الر�سينة لتح�سينها 

خ�سو�سا بعد فرتات التجهيل التي مار�ستها قوى 
الطغيان �سدها ولفرتات طويلة من الزمن.

 لكل ذلك كان ملجلة الرو�سة احل�سينية هذا احلوار 
الثقافة  وزارة  وكيل  اجلابري  جابر  الأ�ستاذ  مع 
عليه  احل�سني  الإمام  مرقد  زيارته  اأثناء  الأ�سبق 
احل�سينية  املعاين  ق�سط من  على  للتعرف  ال�سالم 
التي حملتها ثورة الإمام احل�سني عليه ال�سالم يوم 

الطف.

الروضة الحسينية: هل من املمكن ا�شتلهام 
اإ�شالمية  ثقافة  لبلورة  احل�شينية  النه�شة 

اإن�شانية عاملية؟
مل  �لطف  وو�قعة  �حل�سينية  �لنه�سة  �إن  الجابري: 
و�إن  معينة،  طائفة  �أو  �لب�سر  من  بفئة  خا�سة  تكن 
هذه  لإ�سالح  �ل�سالم(خرج  )عليه  �حل�سني  �لإمام 
�لأمة من �ل�ق�ع يف �له��ن و�أن ل تك�ن خانعة ور��سية 
�أن  و�أر�د�ها  يحكم�نها،  �لذين  و�جلبابرة  بالطغاة 
�لطغاة،  �أنفة يف م��جهة  و�ساحبة  �أمة عزيزة  تك�ن 
در�سًا  يعطي  �ل�سالم(�أن  )عليه  �حل�سني  �أر�د  كما 
لي�ص للم�سلمني و�أتباع �أهل �لبيت عليهم �ل�سالم فقط؛ 
و�إمنا لكل �لنا�ص عندما �أطلق �سعاره )ك�ن�� �أحر�رً� يف 
دنياكم(، فهذه �حلرية �لتي يت�ق �إليها كل �لب�سر وهم 
وقد  �لكر�مة،  وعلى  عليها  �حل�س�ل  �إىل  يت�سابق�ن 
�ل�سعار ليجمع كل �لعامل  �أطلق )عليه �ل�سالم( هذ� 
ح�له، ومن خالل ذلك نرى �نعكا�ص هذه �لنطالقة 
على �مل�ست�سرقني و�لعامل �لغربي قبل �لعامل �ل�سرقي، 
يتلى  قر�آن  للم�سلمني  د�م  )ما  نيت�سه  يق�ل  فعندما 
وكعبة تق�سد وح�سني يذكر ل يقدر �أن يت�ىل عليهم 
�أحد( فذلك يعني �أن هذه �لثقافة عاملية، و�أن �لإمام 
�أن  ��ستطاع  �ل�سامية  ومبادئه  بت�سحيته  �حل�سني 

ي�ستقطب �جلميع.

 • علي �جلب�ري - يحيى �لفتالوي

يعطي  �ل�سالم(�أن  )عليه  �حل�سني  �أر�د   -
در�سًا لي�ص للم�سلمني و�أتباع �أهل �لبيت عليهم 
�ل�سالم فقط؛ و�إمنا لكل �لنا�ص عندما �أطلق 

�سعاره )ك�ن�� �أحر�رً� يف دنياكم(

  �شن�شعى جلعل كربالء
 عا�شمة لثقافة حرية العامل 

�ل�كيل �لأ�سبق ل�ز�رة �لثقافة �لأ�ستاذ جابر �جلابري: 

دعوة اىل الرتقاء بالت�شابيه اىل م�شاف الأعمال الفنية العاملية.. 
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النية  يف  اأن  �شمعنا  الحسينية:  الروضة 
للثقافة  عا�شمًة  املقد�شة  كربالء  جعل 
الإ�شالمية م�شتقبال، فما مدى دقة هذا الكالم 

؟
�لدول  وزر�ء  م�ؤمتر  يف  �هلل  وفقنا  لقد  الجابري: 
عا�سمة  �لنجف  �عتبار  مقرتح  لإقر�ر  �لإ�سالمية 
للثقافة �لإ�سالمية لعام 2012، ون�سعى جاهدين لأن 
تك�ن كربالء مركزً� �إ�سالميًا ل�ستقطاب عاملي ولي�ص 
جلعل  و�سن�سعى  فح�سب  �لإ�سالمية  للثقافة  عا�سمة 
�ل�سن��ت  �لعامل خالل  لثقافة حرية  كربالء عا�سمة 

�ملقبلة.

الروضة الحسينية: من خالل ا�شتقرائكم 
للواقع الثقايف هل ترون اأن م�شتقبل الثقافة 
م�شاعي  هي  وما  بخري؟  يب�ّشر  العراقية 
الثقايف  بواقعنا  للنهو�س  العراقية  احلكومة 
املرتّدي نتيجة لهيمنة احلقب الديكتاتورية 

ال�شابقة؟
الجابري: ل نريد �أوًل �أن نعّ�ل على �مل�سروع �ل�سلط�ي 
�ملجتمع  يك�ن  �أن  نريد  و�إمنا  �لعر�ق،  يف  �حلك�مي 
�ملدين �سريكًا فاعاًل وكاماًل يف �إتاحة �لثقافة للجميع 
�لعر�ق  مك�نات  كل  على  �لنفتاحية  �لروح  و�إ�ساعة 
و�نتماء�ته و�أعر�قه، ولذلك ندفع باحلك�مة �ملركزية 
و�حلك�مات �ملحلية �أن تهتم بال�ساأن �لثقايف و�أن ت�سع 
جدولة لإعادة �نت�سار �لثقافة، وكما يعرف �جلميع �أن 
�أول�يات �حلك�مة �لعر�قية منذ �سق�ط �لنظام وحدوث 
�لتغري�ت �لكثرية كان �لأمن و�ل�ستقر�ر و�إعادة �لإعمار 
ومل يكن للثقافة ذلك �لعتبار و�لرعاية، و�لي�م بعدما 
طرقنا �لأب��ب ورفعنا �أ�س��تنا بني �أروقة �حلك�مة فقد 
ح�سل و�حلمد هلل �هتمام و��سح بالثقافة، و�ستتح�ل 
كل بي�ت �لثقافة يف �ملدن �لعر�قية �إىل ق�س�ر للثقافة 
حتّرك  خمتلفة  ون�ساطات  فعاليات  هنالك  و�ستك�ن 
�لأج��ء �لثقافية، وقد �أعطينا فر�سة لكل حك�مة �أن 

تختار �أ�سب�عًا ثقافيًا تقّدم فيه فعالياتها.

�أنا �أرى �أن م�ستقبل �لثقافة �لعر�قية يب�سر بخري لأن 
�لعر�ق مهد �حل�سار�ت و�لعامل ي�سهد بذلك، وكيف 
�لإمام  وروؤية  وثقافة  لفكر  م�سروعًا  �لك�فة  �أ�سبحت 
علي بن �أبي طالب )عليه �ل�سالم(، وبالتايل فاإن ه�ية 
�لعر�ق ثقافية وح�سارية ومبعاونة �ملخل�سني �سيعرف 

�جلميع به�يته وفكره وح�سارته �ل�سامية.

املطبوع  يعاين  الحسينية:  الروضة 
الثمن  غالء  ومنها  م�شاكل  عدة  من  العراقي 
خطوات  هنالك  فهل  العادي،  للقارئ  خا�شة 
واإن  خا�شة  العراقي  املطبوع  لدعم  جادة 

العراق يحتاج اإىل اإعادة هيكلة الثقافة؟
وكل  لي�ص عر�قيًا فقط  �ملطب�ع  �إن غالء  الجابري: 
�لعامل يعاين منه، حيث �إن عا�سمة �لكتاب “بريوت” 
وبالرغم من دعمها من قبل �لأمم �ملتحدة فاإن �لقارئ 
من  حاجاته  يلبي  �أن  ي�ستطيع  ل  �لب�سيط  �لدخل  ذ� 
�أن  بلدً� ثريًا فباإمكانه  �لعر�ق ب��سفه  �ل�سر�ء، ولكن 
ي�سع ن�سبة من و�رد�ته خلدمة �لثقافة و�لكتاب، ومن 
غري �ملعق�ل �إن �لإمار�ت تر�سد ع�سرة مليار�ت دولر 
ناأمل  ونحن  �ملبلغ؛  هذ�  من  ير�سد جزءً�  ل  و�لعر�ق 
من �حلك�مة �ملركزية �أن تخ�س�ص �سن�يًا جزءً� من 
ميز�نيتها �ملالية لر�سد �لثقافة ودعمها وحتريك �جل� 

�لثقايف.

خطوط  لديكم  هل  الحسينية:  الروضة 
حمراء يف حركة الثقافة والفكر، وهل هنالك 

اأفكار متنعون ت�شّربها اإىل ال�شارع العراقي؟
الجابري: للعر�ق مناعة كاملة وكل �لثقافات تذوب يف 
ثقافته وتتاأثر بها، فعقيدتنا وفكرنا ت�سهر �أي فكرة �أو 
مفه�م دخيل، ونحن ك�ز�رة �لثقافة نتقبل �أي نظرية �أو 
ثقافة و�ردة ول نخ�سى �لغزو �لثقايف، وكما قاله بع�ص 
وهذ�  ن�سحت(  �إناء  �أي  �حلكماء )خذو� �حلكمة يف 
معناه �نفتاح ثقايف كامل ت�ستطيع ح�سارتنا �لثقافية 

تقبله.

- نريد �أن يك�ن �ملجتمع �ملدين �سريكًا 
فاعاًل وكاماًل يف �إتاحة �لثقافة للجميع 
كل  على  �لنفتاحية  �لروح  و�إ�ساعة 

مك�نات �لعر�ق و�نتماء�ته و�أعر�قه

�لثقافات  للعر�ق مناعة كاملة وكل    •
فعقيدتنا  بها،  وتتاأثر  ثقافته  يف  تذوب 
وفكرنا ت�سهر �أي فكرة �أو مفه�م دخيل 

ول نخ�سى �لغزو �لثقايف
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• تقرير: �سباح جا�سم

ال�شيخ الكربالئي:
 يجب الوقوف على حقيقة

 اأجهزة ك�شف املتفجرات وتفعيل اجلهد الإ�شتخباري للق�شاء على الإرهاب
اأجهزة ك�سف  حول عدم فاعلية  "بي بي �سي"  اإثر تقرير ن�سرته هيئة الإذاعة الربيطانية  على 
رة من ِقبل ال�سرطة الربيطانية  املتفجرات امل�ستعَملة يف العراق مَت اعتقال �ساحب ال�سركة امل�سدِّ
لإجراء التحقيقات معه ومن ثم اأُطلَق �سراحه بكفالة، وبعد ذلك انتقَل هذا املو�سوع لي�سبح على 
نطاق عاملي تناولته و�سائل الإعالم حتى و�سَل لأ�سماع احلكومة العراقية التي با�سرت بت�سكيل جلنة 
حتقيقية خا�سة للوقوف على حقيقة هذه الأجهزة، فيما اأخذ املو�سوع �سداه الوا�سع بني جتاذبات 
وردود اأفعال داخلية متباينة منها ما �سبَّ يف جمال الدعاية النتخابية ومنها ما كاَن جاداً يتلّم�ض 

طريق احلقيقة.

ويف هذ� �لإطار حثَّ ممثل �ملرجعية �لدينية �لعليا 
�ل�سيخ عبد �ملهدي �لكربالئي يف �خلطبة �لثانية من 
�ل�سحن �حل�سيني  �أقيمت يف  �لتي  �سالة �جلمعة 
-1-29 �مل��فق  1431هـ  �سفر   13 يف  �ل�سريف 

2010م م�س�ؤويل �لأجهزة �لأمنية على تفعيل �جلهد 
�لتي  �لإرهابية  �لزمر  على  للق�ساء  �ل�ستخبار�تي 
تز�مَن  قد  �أنه  �ىل  م�سريً�  �لتفجري�ت،  ور�ء  تقف 
معها حديث يف بع�ص �ل�سحف �لأجنبية عن عدم 
فاعلية �أجهزة ك�سف �ملتفجر�ت �مل�ستعملة من قبل 
�لأجهزة �لأمنية، ومت�سائال: ل ُيعَلم حلد �لآن مدى 
دقة هذ� �لكالم فرمبا يك�ن �سحيحًا ورمبا يك�ن 
بعيدً� عن �ل��قع وتقف خلفه �أهد�ف خا�سة، م�سريَ� 
يف �ل�قت نف�سه �ىل �أن هناك جهات �أمنية �عتربت 
هذ� �لكالم غري �سحيح و�أن �س�ء ��ستخد�م �جلهاز 

ه� �لذي يجعله غري فاعل يف ك�سف �ملتفجر�ت.
و�أ�ساف �سماحته: كما ُن�ِسرت معل�مات ��ستخبارية 
�أ�ساليب  �إىل  �لإرهابية  �جلماعات  جل�ء  بّينت 
�ل�سيار�ت �ملفخخة،  جديدة لإخفاء �ملتفجر�ت يف 
�إجر�ء  �ىل:   �لأمنية  �لأجهزة  يف  �لإخ�ة  مطالبًا 
�لتحقيق يف �لق�سية �ملذك�رة �ملتعلقة بعدم فاعلية 
�سحيحة  �لق�سية  هذه  تك�ن  فرمبا  �لأجهزة  هذه 

ورمبا تك�ن باطلة.
ت�ستدعي  �جلديدة  �لأ�ساليب  �ن  �سماحته:  وتابع 
�جلماعات  لأن  �ل�ستخبار�تي  �جلهد  تفعيل 
جديدة  �أ�ساليب  �بتكار  د�ئمًا  حتاول  �لإرهابية 

لإخفاء �ملتفجر�ت كلما وجدت �إن �لأجهزة �لأمنية 
�أ�سبحت قادرة على ك�سفها، وقد �ت�سح كيف �إن هذ� 
�لعمليات  �أ�سا�سيا يف منع وق�ع  �جلهد يعد عاماًل 
�لإرهابية حيث ُك�سف قبل �أ�سابيع قليلة عن وج�د 
ومت  �ل�ز�ر�ت  من  جمم�عة  ل�ستهد�ف  خمطط 
�إحباط �ملخطط عن طريق ك�سفه من قبل �لعنا�سر 

�ل�ستخبارية.
بدء �لتحقيق يف �سالحية �أجهزة ك�سف �ملتفجر�ت 
�لنائب  �لربملانية  و�لدفاع  �لأمن  وقال ع�س� جلنة 
لة للتاأكد من  ح�سن �ل�سنيد: �إن جلنة �لتحقيق �مل�سكَّ
با�سرت  �ملتفجر�ت  عن  �لك�سف  �أجهزة  �سالحية 

�أعمالها و�سُتعِلن نتائجها قريبًا.
و�أو�سح �ل�سنيد يف ت�سريح له: �أن �للجنة �لتي �سكلها 
خمت�سني  مهند�سني  من  تتك�ن  �ل�زر�ء  جمل�ص 

و�سباط  باملتفجر�ت  وخرب�ء  �لأجهزة  هذه  مبثل 
عينات  جمعت  �للجنة  :�ن  �ىل  لفتًا  ع�سكريني، 
كثرية وخمتلفة من �أجهزة �لك�سف عن �ملتفجر�ت 
)�ل�س�نار( لإجر�ء �سل�سلة جتارب عليها للتاأكد من 

�سالحيتها من عدمه.
هذه  من  �لنماذج  بع�ص  �أن  �ىل:  �ل�سنيد  و�أ�سار 
لال�ستعمال  �ساحلة  وغري  دقيقة  غري  �لأجهزة 
م�ستبعدً� يف �ل�قت نف�سه ما تردد عن �إيقاف �لعمل 

بتلك �لأجهزة يف �ل�قت �حلايل.
رة  مقا�شاة ال�شركة امل�شدِّ

لالأجهزة
�لعر�قية،  با�سم �حلك�مة  �ملتحدث  من جهته قال 
�إن هناك �مكانية ملقا�ساة �ل�سركة �لربيطانية �لتي 
�سّدَرت �جهزة ك�سف �ملتفجر�ت �ملثرية للجدل �ىل 

�لعر�ق. 
�أن  �لعر�قية  ف�سائية  مع  لقاء  يف  �لدباغ  و�أو�سح 
“هناك �مكانية ملقا�ساة �ل�سركة �لربيطانية �لتي 
�ىل  فعالة  غري  متفجر�ت  ك�سف  �جهزة  �سّدرت 
�لعر�ق �إذ� مل تكن وهمية، و�ذ� كان �لعقد م�ست�فيًا 
�ن  �ىل  م�سريً�  �لقان�نية”،  و�ملعايري  لل�سروط 
“مقا�ساة �ل�سركة �مل�سّدرة حينها �ستتم بالعتماد 

هذه  من  �لنماذج  بع�ص  •�أن 
�لأجهزة غري دقيقة وغري �ساحلة 

لال�ستعمال  
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 يجب الوقوف على حقيقة
 اأجهزة ك�شف املتفجرات وتفعيل اجلهد الإ�شتخباري للق�شاء على الإرهاب

على �لآليات �لقان�نية وعرب غرفة �لتجارة”.
رة وهمية فمن  و��ستدرك “�ذ� كانت �ل�سركة �مل�سدِّ
فيها،  �لعاملني  �لأ�سخا�ص  وتعقب  تعقبها  �ل�سعب 
حينما يك�ن�ن م�سجلني باأرقام �و �أ�سماء وهمية”، 

معربا عن خ�سيته من ذلك.
“�ل�سخ�ص  �أن  من  ��ستغر�به  عن  �لدباغ  و�أعرب 
�لذي مت �لتعاقد معه ل ميتلك مكتبًا ول �سركة يف 
بريطانيا فكيف مت �لتعاقد معه بعقد بهذ� �حلجم 
�لكبري”. لفتا �إىل �ن “هناك �جر�ء ف�ريا �سيتخذ 
من ِقبل جميع �لقطاعات �لأمنية للتحقق من مدى 
دقة �جهزة ك�سف �ملتفجر�ت تلك و�مكانية �لعتماد 

عليها”.
جلنة النزاهة اأ�شرت عدم 

�شالحية الأجهزة 
وقالت �لنائبة عالية ن�سيف: �إن جلنة �لنز�هة يف 
�لربملان �أ�سرت مر�رً� عدم �سالحية �أجهزة ك�سف 
�ملتفجر�ت و�لفتقار لل�سفافية يف �لعق�د �ملتعلقة 

ب�سر�ئها.
�أ�س��ت  ل�كالة  ن�سيف  عالية  �لنائبة  وذكرت 
مرة  من  �أكرث  “�أثارت  �لنز�هة  جلنة  �أن  �لعر�ق 
�أجهزة  م�ساألة عدم وج�د �سفافية يف عق�د �سر�ء 
ك�سف �ملتفجر�ت ل�سيما بعد �أن ُعر�ست للتجربة 
�أن  �إىل  م�سرية  للمهمة”،  �أنها غري �ساحله  وتبنّيَ 
�لأمريكان “بّين�� �أي�سًا عدم �إمكانية ��ستعمال هذه 

�لأجهزة”.
و�أ�سافت �أن هنالك “ف�ساد� �إد�ريا وماليا يف عملية 
�لكبرية  �مليز�نية  بالرغم من  �لأجهزة  �سر�ء هذه 

تقارير  وج�د  عن  كا�سفة  لها”،  خ�س�ست  �لتي 
هذه  �سالحية  “عدم  ب�ساأن  �للجنة  و�سلت  دولية 

�لأجهزة”.
وز�رة  يف  �ملتفجر�ت  مديرية  �إعالم  مدير  ولكن 
�أجهزة  تك�ن  �أن  نفى  �ستار جبار  �لعقيد  �لد�خلية 
ك�سف �ملتفجر�ت “رديئة �لن�عية”، م�سري� �إىل �أنها 
كانت “ذ�ت كفاءة عالية وحققت �جناز�ت كثرية 
ل�سيما يف حمالت �س�لة �لفر�سان وب�سائر �خلري 

و�أم �لربيعني”.
�لق��ت  �أن  �لعر�ق  �أ�س��ت  ل�كالة  جبار  و�أفاد 
�لأ�سلحة  خمابئ  من  �لعديد  “ك�سفت  �لأمنية 
با�ستعمال  �ملفخخة  و�لعجالت  �لنا�سفة  و�لعب��ت 
ميد�نيا  “جربت  �أنها  �إىل  من�ها  �لأجهزة”.  هذه 
وعمليا وهناك �لكثري من �لأدلة و�لإثباتات �مل�ثقة 
على هذه  �لتجارب  ب�ساأن  �لف�سائيات  ولدى  لدينا 

�لأجهزة”.
�ملر�ت حدثت هف��ت  بع�ص  و��ستدرك قائال“ يف 
وتابع  �لأجهزة،  ل  لني  �مل�سغِّ ب�سبب  كانت  لكنها 
لني يف  �مل�سغِّ قبل  �لأجهزة من  ��سُتعملت هذه  “ل� 
�ل�سيطر�ت بنح� �سحيح لأثبتت فعاليتها وجد�رتها 

يف �ل�سارع و�مليد�ن”، بح�سب تعبريه.
�شراء اأجهزة جديدة رهٌن بنتائج 

التحقيقات
و�أكد �لنائب عبا�ص �لبياتي: �إن �لإقد�م على �سر�ء 
�أجهزة �لك�سف عن �ملتفجر�ت �سابق لأو�نه ما مل يتم 
�لك�سف عن نتائج �لتحقيق �لذي يتعلق ب�سالحية 

هذه �لأجهزة.
�لف�سائيات  من  لعدد  ت�سريح  يف  �لبياتي  و�أ�سار 
فعاليتها  �أثبتت  �لجهزة  هذه  من  ق�سمًا  �أن  �إىل: 
�جتاهني،  على  م�ستمرً�  يز�ل  ل  �لتحقيق  و�أن 
�أحدهما د�خل وز�رة �لد�خلية، و�لآخر يف جمل�ص 
�ستخ�سع  �ن هذه �لجهزة  بال�سافة �ىل  �ل�زر�ء، 
�ىل �ختبار�ت خمتربية وميد�نية و�ستجمع عينات 
لغر�ص  �ل�سيطر�ت  خمتلف  من  منها  ع�س��ئية 
�خ�ساعها لفح�ص خمتربي، وبعد ذلك يتم �لبت 
جديدة،  �جهزة  �سر�ء  �ىل  بحاجة  كّنا  ل�  فيما 
�لعا�سمة  حتمي  �ن  ��ستطاعت  �لجهزة  هذه  لأن 
�لأعمال  بع�ص  ومن  �لتفجري�ت  بع�ص  من  بغد�د 

�لرهابية«. 

“ك�سفت  �لأمنية  �لق��ت  �أن   •
�لأ�سلحة  خمابئ  من  �لعديد 
و�لعجالت  �لنا�سفة  و�لعب��ت 

�ملفخخة با�ستعمال هذه �لأجهزة
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مع  م�سرفة  م��قف  لها  خزمية  بن  �أ�سد  بني  ع�سرية 
�لمام �حل�سني عليه �ل�سالم وكان لرجالتها بط�لت يف 
و�قعة �لطف �نفردو� بها ومنهم  عمرو بن خالد �ل�سدي 

�ل�سيد�وي .
كان عمرو �سريفا يف �لك�فة، خمل�ص �ل�لء لأهل �لبيت 
�لك�فة  �ل�سالم يف  �ل�سالم، نه�ص مع م�سلم عليه  عليهم 
�لختفاء،  �إل  ي�سعه  مل  م�سلم  عن  �لك�فة  �أهل  تفرق  وملا 
فلما �سمع بقتل قي�ص بن م�سهر �أحد �سفر�ء �حل�سني عليه 
�ل�سالم �ىل �لك�فة و�أنه �أخرب �أن �حل�سني ) عليه �ل�سالم 
�إليه، ومعه  ( �سار باحلاجر يف طريقه �ىل �لك�فة خرج 
�حلرث  بن  وجنادة  و�بنه،  �لعائذي  وجممع  �سعد،  م�له 
�ملدع�  بفر�سه  �لبجلي  لنافع  غالم  و�تبعهم   ، �ل�سلماين 
عدي  بن  �لطرماح  لهم  دليال  و�أخذو�  فجنب�ه  �لكامل 
�لطائي )لي�ص �ملق�س�د منه ولد عدي بن حامت �لطائي �ب� 
�لطرفات �لذي ��ست�سهد �بناوؤه مع �لمام علي عليه �ل�سالم 
�إىل  جاء  وكان  �لع�سرية(،  نف�ص  من  ولكنه  حروبه،  يف 
�لك�فة ميتار لأهله طعاما، فخرج بهم على طريق متنكبة 
�أن �لطريق  ، و�سار �سري� عنيفا من �خل�ف لأنهم علم�� 
مر�س�د، حتى �إذ� قارب�� �حل�سني )عليه �ل�سالم( حد� بهم 

�لطرماح بن عدي فقال :
يا ناقتي ل تذعري من زجري * و�سمري قبل طل�ع �لفجر

 بخري ركبان وخري �سفر * حتى حتلي بكرمي �لنجر
 �ملاجد �حلر رحيب �ل�سدر * �أتى به �هلل خلري �أمر

 ثمة �أبقاه بقاء �لدهر
 فانته�� �إىل �حل�سني )عليه �ل�سالم( وه� بعذيب �لهجانات 
وه� حد  �أميال  �أربعة  �لقاد�سية  �لك�فة عن  ف�ق  م��سع  ـ 
�ل�س��د، و�أ�سيف �إىل �لهجانات لأن �لنعمان بن �ملنذر ملك 
وه�  �لق��د�ص  عذيب  ولهم  �إبله،  فيه  يجعل  كان  �حلرية 
غربي عذيب �لهجانات فيما �أفهمه من حديث �سعد �بن 
�أبي وقا�صـ   ، فلما �نته�� �ىل �حل�سني عليه �ل�سالم  �سلم�� 

عليه و�أن�سدوه �لأبيات .
 فقال ) عليه �ل�سالم (: " �أَم و�هلل �إين لأرج� �أن يك�ن خري� 

ما �أر�د �هلل بنا، قتلنا �أو ظفرنا ".
 قال �أب� خمنف : وملا ر�آهم �حلر ُّ قال للح�سني عليه �ل�سالم 
: �إن ه�ؤلء �لنفر من �أهل �لك�فة لي�س�� ممن �أقبل معك، 
و�أنا حاب�سهم �أو ر�دهم، فقال له �حل�سني: " لأمنعنهم مما 
�أمنع منه نف�سي، �إمنا ه�ؤلء �أن�ساري و�أع��ين، وقد كنت 
�أعطيتني �أل تعر�ص يل ب�سئ حتى ياأتيك كتاب �بن زياد 

."
 فقال : �أجل، لكن مل ياأت�� معك، فقال : " هم �أ�سحابي، 
وهم مبنزلة من جاء معي، فاإن متمت علي ما كان بيني 
وبينك، و�إل ناجزتك " ، فكف عنهم �حلر )تاريخ �لطربي 

. )308 / 3 :
وقال �أب� خمنف �أي�سا: وملا �لتحم �لقتال بني �حل�سني )عليه 
�ل�سالم( و�أهل �لك�فة، �سد ه�ؤلء مقدمني باأ�سيافهم يف 
�أول �لقتال على �لنا�ص �أي �نهم كان�� من �ملجم�عة �لوىل 

من �ل�سهد�ء �لذين �سقط�� يف �ل��قعة، فلما وغل�� عطف 
عليهم �لنا�ص فاأخذو� يح�زونهم  �أي �بعدوهم، وقطع�هم 
من �أ�سحابهم، فلما نظر �حل�سني)عليه �ل�سالم( �إىل ذلك 
ندب �إليهم �أخاه �لعبا�ص، فنهد �إليهم وحمل على �لق�م وحده 
ي�سرب فيهم ب�سيفه قدما، حتى خل�ص �إليهم و��ستنقذهم 
فجاوؤو� وقد جرح�� ، فلما كان�� يف �أثناء �لطريق، و�لعبا�ص 
ي�س�قهم ر�أو� �لق�م تد�ن�� �إليهم ليقطع�� عليهم �لطريق 
�سدة  باأ�سيافهم  �لق�م  على  و�سدو�  �لعبا�ص،  من  فان�سل�� 
و�حدة على ما بهم من �جلر�حات، وقاتل�� حتى قتل�� يف 

مكان و�حد )تاريخ �لطربي : 3 / 330( .
وكان عمرو يقاتل ب�سدة وه� يرجتز قائال:

اإليك يا نف�س الـى الرحمن
فاأب�شري بالروح والريحان

اليوم جتزين على الإحـ�شان
قد كان منـك غابر الزمان

ما خّط يف اللوح لدى الدّيان
ل جتـزعي فكّل حّي فان

وال�شرب ام�شى لك بالأمـان
يا مع�شر الأزد وبني قحطان

 
�لعبا�ص  فرتكهم  جماعته  من  معه  ومن  ��ست�سهاده  حتى 
ورجع �إىل �حل�سني )عليه �ل�سالم( فاأخربه بذلك، فرتحم 

عليهم، وجعل يكرر ذلك.

عمرو بن خالد ال�شدي ال�شيداوي                                                                      
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ال�شيد املريزا مهدي 
ال�شريازي

    • ا�شمه ون�شبه: 
نتربك  �ل�سري�زي  مهدي  �ل�سيد  �لعظمى  �هلل  �آية 
بذكر بع�ص �لنتف من حياة هذ� �لعامل �لكبري �مل�ل�د 
مقدمات  ودر�ص  1304هـ  عام  كربالء  مدينة  يف 
ت�سم  ح�زتها  كانت  حيث  فيها  �لدينية  �لعل�م 
فطاحل �لعلماء و�ملحققني و�ملدر�سني، لذ� جاء بناء 
�سخ�سيته �لعلمية بهذه �لق�ة �لتي �سهدت بها فرتة 

مرجعيته. 
وقد تنقل �ل�سيد �ملريز� مهدي �ل�سري�زي بني �ملدن 
�ملقد�سة يف �لعر�ق م�ستغاًل فيها بالبحث و�لتدري�ص 
و�لتحقيق، فكانت وجهته �لأوىل �سامر�ء حيث �لآثار 
�خلالدة للمجدد �ل�سري�زي فيها ثم �نتقل �إىل مدينة 
�لعلمية  �ملر�كز  من  ي�مها  كانت  و�لتي  �لكاظمية 
�ملرم�قة و��ستقر فيها ل�سنتني، وكانت رحلته ما قبل 
�لأخرية �إىل مدينة �لنجف �لأ�سرف حيث �أقام فيها 
ما يقرب من ع�سرين �سنة نال فيها مرتبة �لجتهاد 
�لعالية و�أ�سبح من �لفقهاء �لبارزين ثم �نتقل �إىل 

مدينة كر بالء �إىل حني وفاته. 

   •اأ�شاتذته: 
تتلمذ �ل�سيد �ملريز� مهدي �ل�سري�زي على يد كبار 
عـــلماء عــــ�سره من �أمثال �ملرجع �ل�سيد �ملريز� علي 
�آغا جنل �ملجدد �ل�سري�زي و�لعامل �ملجاهد �ل�سيخ 
�ملريز� حممد تقي �ل�سري�زي و�لعالمة �لكبري �لآغا 
�لهمد�ين �ساحب )م�سباح �لفقيه( و�ملرجع �لكبري 
�ساحب  �ليزدي  �لطباطبائي  كاظم  حممد  �ل�سيد 
حممد  �ل�سيخ  �ملحقق  و�لأ�ستاذ  �ل�ثقى(  )�لعروة 
ح�سني �لنائيني و�آية �هلل �لعظمى �ل�سيد �حلاج �آغا 
�لرو�ية من  �إجاز�ت يف  �لقمي وح�سل على  ح�سني 
�ل�سهري  �ملحدث  �لرو�ية من  �إجازة  �أ�ساتذته ومنها 

�ل�سيخ عبا�ص �لقمي )�ساحب مفاتيح �جلنان(. 
�ل�سيد  وفاة  بعد  �لتقليد  يف  �إليه  �لنا�ص  ورجع 
�سماء  يف  و�سيته  ��سمه  وذ�ع  �لقمي(  ح�سني  )�آغا 

�ملرجعية. 

 •     
املرجعية:

عمل �ملرجع �لكبري على �إيجاد 
معه�دً�  يكن  مل  �لذي  �لن�ساط  من  �سيغ 

مدينة  يف  �لحتفالية  �لرب�مج  ومنها  قبل  من 
�حتذت  من�ذجًا  بعد  فيما  �أ�سبحت  �لتي  كربالء 
و�سامر�ء  و�لكاظمية  �ل�سرف  �لنجف  مدن  به 
كالحتفال مب�لد �أمري �مل�ؤمنني علي �إبن �أبي طالب 
وكانت  �أخرى  دينية  ومهرجانات  �ل�سالم(  )عليه 
مظاهر �حلزن و�حلد�د يف حمرم و�سفر تعم كل 
وكذ�  �ل�س��د  حلة  �ملدينة  فرتتدي  كربالء،  مدينة 
�لأئمة)عليهم  م��ليد  و�أيام  منا�سبات  يف  �لأمر 
�عتبار  وميكن  بالكامل  �ملدينة  �ل�سالم(تتزين 
فرتة مرجعية �ل�سيد �ملريز� مهدي �ل�سري�زي باأنها 
�لع�سر �لذهبي للتدين يف �لعر�ق ومدينة كربالء 

باخل�س��ص. 

   •الدرا�شة احلوزوية :
�بتكر  فقد  �حل�زوية  �لدر��سة  يخ�ص  وفيما   
�سماحته �أ�ساليب جديدة يف تدري�ص �ملناهج وو�سع 
نظامًا خا�سًا لالمتحانات �لدورية وو�سع مكافاآت 
�لأمر  هذ�  يكن  مل  حيث  فيها،  للمتف�قني  وج��ئز 
معم�ًل به من قبل، وقد �سجع ذلك �لكثريين على 
و�رتد�ء  �لدينية  �حل�ز�ت  �سف�ف  يف  �لنخر�ط 
ديني  علمي  جيل  وتربية  �لديني  للبا�ص  �ل�سباب 

متميز. 

     •م�شاريعه:
�لع�سر�ت  بناء  ومنها  �لكثرية  م�ساريعه  تثنه  ومل 
�لتبليغ  وتعهد مهمة  �لدينية  و�لزو�يا  �مل�ساجد  من 
�ملدن  �لدينية يف  �حلــ�ز�ت  وطــالب  تالمذته  عرب 
�ملقد�سة عن �نكبابه على �لتاأليف و�لتي طبع منها: 

ذخرية 
�لـــــعـــــبـــــاد 

�ل�سلحاء  ذخـــــرية  ـ 
تعليقة  ـ  �ل�ثقى  �لــعــروة  على  تعليقة  ـ   �ل�جيزة  ـ 
بد�ية  ـ  �لأ�سفهاين  �حل�سن  �أب�  �ل�سيد  و�سيلة  على 

�لأحكام.. 
يف �لأُ�س�ل �خلم�ص. 

9ـ �سرح �ملفاتيح. 

  • موؤلفاته: 
�سرح مل يتم على �لعروة �ل�ثقىـ  ر�سالت يف مباحث 
�أ�س�ليةـ  ر�سالة يف �لتج�يدـ  ر�سالة ح�ل فقه �لر�سا 
ـ  ـ �لدع��ت �ملجربات  ـ  ك�سك�ل يف خمتلف �لعل�م 
هدية �مل�ستعني يف �أق�سام �ل�سل��ت �ملندوبة ـ ر�سالة 

يف �جلفر ـ �أج�بة �مل�سائل �ل�ستدللية.. 

  • وفاته:
�آخر �سهر  ليلة �جلمعة   ت�يف يف �حلائر �حل�سيني 
�س��ل �سنة 1327هـ ودفن جنب باب �ل�سحن جتاه 
�ل�سيد  عمه  �بن  مع  �لف�س�ل  �ساحب  �ل�سيخ  قرب 
فا�سلني  ولدين  و�عقب  و�حدة،  �بر�هيم يف غرفة 
ويف  �بر�هيم،  و�ل�سيد  ر�سا  حممد  �ل�سيد  هما 
يف  يقيمانها  جماعة  �إماَمي  �سار�  �يامهما  �أو�خر 

�سحن �سيدنا �لعبا�ص عليه �ل�سالم.
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• �سماحة �ل�سيخ 
�سياء �لدين زين �لدين

اأُْويِل الأَْمِر ِمنُكْم

تــعــتــرب وليـــــة �لأمـــــر من 
و�لتي  �لرئي�سية  �لأمـــــ�ر 
و�سعها �هلل تعاىل �سمن �أهم 
��ستمر�ر  ل�سمان  �لأولـــ�يـــات 
م�سرية �لدين �لإ�سالمي �حلنيف 
�لتدلي�ص  ريــاح  به  تع�سف  �أن  دون 
�أمر  يت�ل�ن  �لــذيــن  �لقياديني  عــرب 
�لأمة ملا يتمتع�ن به من �سبغة �لحرت�م 
و�لتقدي�ص  و�لتقدير 
�لنا�ص  مينحها  �لتي 
لهم، لذلك فان �هلل 
هذ�  يرتك  مل  تعاىل 
�لأمر �ملهم و�مل�ؤثر يف 
تك�ين �لر�أي �لعام ف�سال عن تاأثريه �لعقائدي دون 
�أن ي�سع له قي�د� و�سروطا بل ويبني جميع تف�سيالته 
حتى ل يبقى جمال �أو ثغرة لتحريفه وتغيريه، وقد جاء 

ذلك يف �لكثري من �لآيات �لقر�آنية، ومنها:
اهلّلَ  اأَِطيُعوْا  اآَمُنوْا  الَِّذيَن  َها  اأَيُّ )َيا  تعاىل:  ق�له 
ــاإِن  َف ِمنُكْم  ـــِر  الأَْم َواأُْويِل  ــوَل  �ــشُ الــرَّ َواأَِطــيــُعــوْا 
اإِن  �ُشوِل  َوالرَّ اإىَِل اهلّلِ  وُه  َفُردُّ �َشْيٍء  َتَناَزْعُتْم يِف 
َخرْيٌ  َذِلــَك  الآِخــِر  َواْلَيْوِم  ِبــاهلّلِ  ُتوؤِْمُنوَن  ُكنُتْم 

َواأَْح�َشُن َتاأِْوياًل( �لن�ساء/59.
وهذه �لآية فيها تعدد �لطاعة و�ل�لية يف خط م�ستقيم 
�لأمــر ل ميكن  و�أويل  و�لر�س�ل  �أن طاعة �هلل  �إذ  و�حد 
�لتفريق بينهما. فمن �ل���سح يف هذه �لآية فيها ثالثة 

طاعات.
الطاعة الأوىل: هي طاعة �هلل وه� �حلكيم �خلبري 

يف عباده.
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الطاعة الثانية: هي طاعة �لر�س�ل )�سلى �هلل 
و�سلم(، حيث قال عنه عز وجل: )َلَقْد  و�آلــه  عليه 
َن َكاَن  ملِّ اأُ�ْشَوٌة َح�َشَنٌة   ِ َلُكْم يِف َر�ُشوِل اهللَّ َكاَن 

َ َواْلَيْوَم اْلآِخَر( �لأحز�ب/21. َيْرُجو اهللَّ

عن  �لتعبري  يف  �أ�ساليب  �أربعة  �لــقــر�آن  ��ستغل  وقــد 
طاعة �لر�س�ل .

ق�له  و�لر�س�ل،  �هلل  طاعة  بني  �جلمع  �أ�سل�ب   
ُكنُتم  اإِن  ــُه  ــوَل َوَر�ــشُ اهلّلَ  ــوْا  ــُع ــي )َواأَِط تــعــاىل: 

وؤِْمِننَي( �لأنفال/1. مُّ
ا  ِبَ َخِبرٌي   ُ َواهللَّ ــوَلــُه  َوَر�ــشُ  َ اهللَّ )َواأَِطــيــُعــوا 

َتْعَمُلوَن( �ملجادلة/13.
ق�له  �لــر�ــســ�ل،  طــاعــة  على  �لــتــاأكــيــد  �أ�سل�ب 
�ُشوَل(  الرَّ َواأَِطيُعوا   َ اهللَّ اأَِطيُعوا  )ُقْل  تعاىل: 

�لن�ر/13.
ُتْبِطُلوا  َوَل  �ُشوَل  الرَّ َواأَِطيُعوا   َ اهللَّ )اأَِطيُعوا 

اأَْعَماَلُكْم( حممد/33.
َواأَِطيُعوْا  اهلّلَ  اأَِطيُعوْا  اآَمُنوْا  الَِّذيَن  َها  اأَيُّ )َيا 

�ُشوَل( �لن�ساء/59. الرَّ
ق�له  �لر�س�ل،  طاعة  على  �لقت�سار  �أ�سل�ب   
َكاَة َواأَِطيُعوا  اَلَة َواآُتوا الزَّ تعاىل: )اأَِقيُموا ال�شَّ

�ُشوَل َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن( �لن�ر/56. الرَّ
 �أ�سل�ب �إرجاع طاعة �لر�س�ل �ىل طاعة �هلل مثل 
 ) �ُشوَل َفَقْد اأََطاَع اهلّلَ ْن ُيِطِع الرَّ ق�له تعاىل: )مَّ

�لن�ساء/59.
�أما �لطاعة �لثالثة فهي طاعة �أويل �لأمر منكم 
يك�ن��  �أن  ـــا  �أم �لأمــــر  �أويل  هــــ�ؤلء 
و�أما  و�ل�س��ب  للخطاأ  معر�سني 
�أن يكن�� م�سددين من قبل �هلل تعاىل 

و�أنهم ل يرتكب�ن �ملعا�سي مطلقا.

فاإذ� قلنا �أر�سلنا بالحتمال �لأول فكيف باأمرنا �هلل 
تعاىل باتباع من ه� عر�سة للخطاأ و�رتكاب �ملعا�سي 
وه� يق�ل لنا يف كتابه �لعزيز: )َلَقْد َكاَن َلُكْم يِف 
 َ َيْرُجو اهللَّ َكاَن  َن  ملِّ َح�َشَنٌة  اأُ�ْشَوٌة   ِ َر�ُشوِل اهللَّ

َواْلَيْوَم اْلآِخَر( �لأحز�ب/21.
�لمتد�د  هم  �لأمـــر  �أويل  هـــ�ؤلء  يك�ن  �أن  لبــد  �إذ 
ل  و�إنهم  �لكرمي  ور�س�له  تعاىل  �لطبيعي خلط �هلل 

يرتكب�ن �ملعا�سي و�ن �لع�سمة قائمة فيهم.
�لذين �وجب �هلل تعاىل علينا  �لأمر  �أويل  فمن هم 

طاعتهم؟
�هلل  عبد  �أبا  �ساألت  قال:  ب�سري  �أبي  �سحيحة  فعن 
)اأَِطيُعوْا  وجل:  عز  �هلل  ق�ل  عن  �ل�سالم(  )عليه 
ِمنُكْم(  الأَْمــِر  َواأُْويِل  �ُشوَل  الرَّ َواأَِطيُعوْا  اهلّلَ 

�لن�ساء/59.
فقال )عليه �ل�سالم(: نزلت يف علي بن �أبي طالب 
و�حل�سن و�حل�سني . فقلت له: �إن �لنا�ص يق�ل�ن فماله 
مل ي�سم عليا و�أهل بيته يف كتاب �هلل عز وجل؟ قال 
)عليه �ل�سالم(: ق�ل�� لهم �أن ر�س�ل �هلل )�سلى �هلل 
و�آله و�سلم(نزلت عليه �ل�سالة ومل ي�سم �هلل  عليه 
لهم ثالثًا ول �أربعا حتى كان ر�س�ل �هلل )�سلى �هلل 
عليه و�آله و�سلم(ه� �لذي ف�سر لهم ذلك ونزلت عليه 
�لزكاة ومل ي�سم لهم من كل �أربعني درهما حتى كان 
ر�س�ل �هلل )�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم(ه� �لذي ف�سر 
لهم ذلك ونزل �حلج فلم يقل لهم ط�ق�� �سبعًا حتى 
كان ر�س�ل �هلل )�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم(ه� �لذي 
�ُشوَل  ف�سر ذلك لهم )اأَِطيُعوْا اهلّلَ َواأَِطيُعوْا الرَّ
و�حل�سني  و�حل�سن  علي  يف  ِمنُكْم(  الأَْمِر  َواأُْويِل 
فقال ر�س�ل �هلل )�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم(: من 
كنت م�له فعلي م�له وقال �أو�سيكم بكتاب �هلل و�أهل 
بينهما  يفرق  ل  �أن  وجــل  عز  �هلل  �ساألت  فــاإن  بيتي 

حتى ي�ردهما علي �حل��ص فاأعطاين ذلك وقال ل 
تعلم�هم فاإنهم �علم منكم وقال: �إنهم لن يخرج�كم 
من باب هدى ولن يدخل�كم يف باب �ساللة فل� �سكت 
ر�س�ل �هلل )�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم(فلم يبني من 
�آل فالن و�ل فالن..غاية �ملر�م،  �أهل بيته لدعاها 

ج3، 265.
وعن جابر بن يزيد �جلحفي قال: �سمعت جابر بن 
عبد �هلل �لن�ساري �نه �ساأل ر�س�ل �هلل )�سلى �هلل 
�مل�سلمني؟  و�أئمة  �لمر  �أولــ�  و�سلم(فمن  و�آلــه  عليه 
�ولهم  بعدي  و�سلم(:  ــه  و�آل عليه  �هلل  )�سلى  فقال 
علي  ثم  و�حل�سني  �حل�سن  ثم  طالب  �بــي  بن  علي 
�لت�ر�ة  �ملعروف يف  بن �حل�سني ثم حممد بن علي 
مني  فــاقــر�أه  لقيته  فــاذ�  جابر  يا  �ستدركه  بالباقر 
�ل�سالم، ثم �ل�سادق جعفر بن حممد ثم م��سى بن 
جعفر ثم علي بن م��سى ثم حممد بن علي ثم علي 
بن حممد ثم �حل�سن بن علي ثم ��سمي وكنيتي حجة 
�هلل يف �ر�سه وبقيته يف عباده �بن �حل�سن بن علي 
ذ�ك �لذي يفتح �هلل تعاىل ذكره على يديه م�سارق 
�لأر�ص ومغاربها ذ�ك �لذي يغيب عن �سيعته و�وليائه 
غيبة ل يثبت فيها على �لق�ل بامامته �ل من �متحن 
�هلل قلبه لالميان قال جابر. قلت له: يا ر�س�ل �هلل 
فهل يقع ل�سيعته �لنتفاع يف غيبته ؟ فقال )�سلى �هلل 
عليه و�آله و�سلم(: اي والذي بعثني بالنبوة انهم 
ي�شت�شيئون بنوره وينتفعون بولئه يف غيبته 
كانتفاع النا�س بال�شم�س وان جتالها �شحاب 
وخمزن  اهلل  �شر  مكنون  من  هــذا  جابر  يا 
علمه فاكتمه ال عن اهله..غاية �ملر�م، ج10، 

�ص267.
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يف)جلنة الإعمار والتخطيط ال�شرتاتيجي(
مركز املعلومات

مهام املركز الرئي�شية
ونعرف  �ملركز  هذ�  على  �ل�س�ء  ن�سلط  ولكي 
�إن�سائه ت�جهت جملة  تفا�سيل عمله و�لهدف من 
�لإعمار و�لتخطيط  �إىل جلنة  �لرو�سة �حل�سينية 
�ل�سرت�تيجي �لتابع لها هذ� �ملركز من �أجل �أخذ 
�للقاء�ت  باك�رة  وكانت  عنه،  متكاملة  �س�رة 
باملهند�ص ح�سن حممد علي �ل�سريفي �ملدير �لفني 
فقال:  �ل�سرت�تيجي  و�لتخطيط  �لأعمار  للجنة 
�ملعل�مات  مركز  �إن�ساء  من  �لأ�سا�سي  �لهدف  �إن 

يقرها  �لتي  �ملختلفة  �لتنم�ية  �مل�ساريع  ملتابعة 
جمل�ص �ملحافظة ويجري تنفيذها ومتابعتها خط�ة 
ومبعنى  عنها،  تف�سيلية  تقارير  وتقدمي  بخط�ة 
�آخر ميثل هذ� �ملركز �لعني �لرقابية للمجل�ص على 
كل ما يبنى وكل ما ي��سع بدء� من حجر �لأ�سا�ص 
�أو �لبنى �لتحتية �أو �لف�قية للم�ساريع �مل�ج�دة يف 

كربالء ولغاية �لنتهاء منها.
�ل�سرت�تيجي  �لتخطيط  وج�د  �إىل  �إ�سافة 
م�سروع  كل  �أن  حيث  �ملحافظة،  د�خل 

جلنة الأعمار والتخطيط ال�شرتاتيجي هي اإحدى ت�شكيالت جمل�س حمافظة كربالء،  ا�شتحدثت يف عام )2006( 
وكانت �شابقا ت�شمى با�شم جلنة الأعمار والإ�شكان، ويف عام ) 2009( حتول ا�شمها اإىل جلنة الأعمار والتخطيط 

ال�شرتاتيجي من اجل تطوير اإمكانيات وقابليات الدوائر اخلدمية  والدوائر ب�شكل عام.
ومن اجلهات التابعة لهذه اللجنة مركز املعلومات الذي يتمثل عمله ب�شاعدة الدوائر من اجل اإعداد برنامج يو�شح 
الهدف والغاية الفعلية من اأي م�شروع ينجز كتخطيط ودرا�شة وو�شع اجلداول ومدة اجناز امل�شروع وما هي اخلدمة 

التي �شوف يقدمها هذا امل�شروع واأي�شا متابعة امل�شاريع، حتى ل يتعار�س مع م�شروع اآخر في�شبح هدرا للمال العام.

�ملهند�ص ح�سن حممد علي �ل�سريفي
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يعلن �أو ير�د �سياغة �إعالنه �إىل �ل�سركات لينفذ 
وي�سبح و�قع حال تتحقق �ل�ستفادة منه من قبل 
و�لتخطيط  يعر�ص على جلنة �لعمار  �مل��طنني  
�جلدوى  مدى  وبيان  لدر��سة  �ل�سرت�تيجي 
�ملتحققة  �لفائدة  مدى  ومعرفة  �لقت�سادية 
على  �مل�سادقة  تتم  ول  منه،  �لكربالئي  للم��طن 
�مل�سروع مامل يتم م�سادقته من قبلنا ومن ثم يتم 

�لت�س�يت عليه يف جمل�ص �ملحافظة.
و�أ�ساف: تق�م جلنة �لعمار �لآن من خالل �سعبة 
لهذ�  �لتابعتني  �لبيانات  قاعدة  وجلنة   )GIS(
�ملركز بخ��ص غمار مهمة �إعد�د �خلطة �خلم�سية 
�لتخطيط  ومناق�سة  م�ساريع  من  للمحافظة 
�ل�سرت�تيجي لهذه �خلطة مع �لدو�ئر، وقد ق�سمنا 
�لدو�ئر �خلدمية �مل�ج�دة يف �ملحافظة على عدة 
�أق�سام وبد�أت �لجتماعات معها كل ي�م �أربعاء من 

�لإ�سرت�تيجية  �خلطة  �إعد�د  يف  م�ساعدتهم  �جل 
�خلم�ص  �ل�سن��ت  مدى  على  للمحافظة 

�ملقبلة .

و�أ�سار �ل�سريفي �إىل : �إن بع�ص �ل�سركات �مل�ج�دة 
مطابقا  عملها  يك�ن  ل  و�أحيانا  بالعمل  تتلكاأ 
لل�سروط و�مل���سفات �أو �جل�دة �ملطل�بة فن�سطر 
�سركة  �إىل  ومنحه  منها  �مل�سروع  �سحب  �إىل 

�أخرى.
وتابع: ن�سعى �إىل تط�ير �لق��عد �لأخرى باملركز 
من  �ل�سرت�تيجي  و�لتخطيط  �لبيانات  كقاعدة 
�جل �أن تتك�ن لدى �لدو�ئر �خلدمية يف �ملحافظة 
�أن  يجب  �لتي  �خلدمات  ن�ع  عن  و��سحة  �س�رة 
تقدمها، فمثال يف در��سة مل�سروع �ملاء �أو �لكهرباء 
نبني �أن ح�سة �مل��طن �ل��حد من �ملاء 420لرت� 
لكي ل ن��جه �أزمة ماء، فنت�قع من �لآن �نه يف عام 

حمافظة  يف  �ل�سكان  ن�سبة  تزد�د  2011�و2012  
كربالء �إ�سافة �إىل عدد �ل��فدين من �لزو�ر، من 
�أجل �حليل�لة دون ح�س�ل �نخفا�ص يف �خلدمات، 
وهذ� ه� عملنا �لذي ي�جب على كل د�ئرة �للج�ء 
�إلينا كي نعد لها خطة م�ستقبلية لتجنب �ل�ق�ع يف 
و�مل�ساريع  �لرب�مج  �إعد�د  عند  �مل�ساكل  هذه  مثل 
�أق�سى قدر  �ل�ق�ع يف �لأزمات، ولتحقيق  لتجنب 

ممكن من �لنجاح .
به  تق�م  مبا  �ل�سريفي  �أ�ساد  حديثه  ختام  ويف 
ومبهار�ت  تنجز  م�ساريع  من  �حل�سينية  �لعتبة 
عالية وقد ت�جهنا بكتاب للعتبة يف �سبيل �لتعاون 
ومن �جل �أن ل تتعار�ص م�ساريعنا مع م�ساريعهم 
�خلدمية للز�ئرين ونحن نفرح ونفتخر بك��درهم 

�لهند�سية �ملتط�رة .

اأق�شام مركز املعلومات
�لأهمية  بهذه  معل�ماتيا  مركز�  �أن  �مل�ؤكد  ومن 
وبهذ� �لقدر من �لعمل ل بد له من �أن يتاألف من 
�لنجاح  يحقق  لكي  تخ�س�سات  �أو  �أق�سام  عدة 
�ملطل�ب يف عمله، وقد علمنا بان �ملركز يتاألف من 
ج�لة  يف  �ملجلة  فانطلقت  رئي�سية،  �أق�سام  �أربعة 

للتعرف على تلك �لأق�سام كل على حدة.

الق�شم الفني الهند�شي
�أول يف �لق�سم �لفني �لهند�سي  وقد حطت �ملجلة 
مكي  علي  �ملهند�ص  �لق�سم  م�س�ؤول  لها  ليتحدث 
كل  جلنة   )13( من  �لق�سم  هذ�  يتك�ن  قائال: 
ح�سب  ثالثة  �أو  �ثنني  مهند�سني  من  تتك�ن  جلنة 
ثقل �مل�سروع ومكانه �س��ء كان يف مركز �أو ق�ساء 
باملتابعة من خالل  �للجان  وتق�م هذه  ناحية،  �أو 
وهي  �مل�ساريع،  �إىل  �لي�مية  �مليد�نية  زيار�تها 
يخ�ص  فيما  �جلغر�فية  �لرقعة  ح�سب  مق�سمة 
على  تق�سيمها  و�أما  و�لن��حي  �لأق�سية  م�ساريع 
مركز �ملحافظة فيك�ن ح�سب �لدو�ئر، وتتابع هذه 
و�لإ�سارة  �مل�ساريع  �إجناز  ون�سب  �أعمال  �للجان 
عن  و�لإخبار  فيها  يح�سل  قد  �لذي  �خللل  �إىل 
�لجناز،  �سري  تر�فق  �لتي  �ملع�قات  �أو  �لتلك�ؤ�ت 
حيث ت�سري �إىل كل �سيء منجز يف �مل�سروع ويك�ن 
�ت�سالنا �ملبا�سر مبجل�ص �ملحافظة، فيك�ن �لق�سم 
على  و�ملهمة  �لأوىل  �ملجل�ص  عني  ه�  �لهند�سي 

�مل�ساريع �ملنجزة يف �ملحافظة.

جممع ماء �م عروك يف �حل�سينية

وحدة ماء يف منطقة �جلاير

مدر�سة �خلن�ساء يف �لهندية

�سب �ر�سفة   
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م�ساريع  على  يقت�سر  ل  هذ�  عملنا  �إن  و�أ�ساف: 
�لتنمية فقط، و�إمنا �مل�ساريع �ملنجزة من قبل �لدول 
�ملانحة �أو من قبل �ملنظمات �لإغاثة �أو �مل�ساعد�ت 
�أو �مل�ساريع �ل�ز�رية، مبعنى �أن �أي م�سروع ينجز 
من  للرقابة  خا�سعا  يك�ن  �إمنا  �ملحافظة  د�خل 
�لهند�سي،  �لق�سم  وبالتحديد  �لإعمار،  قبل جلنة 
وكذلك يعترب حلقة �ل��سل بني �مل��طنني وجمل�ص 
�ت�سال  باب  �للجنة  هذه  تك�ن  حيث  �ملحافظة، 
عند  �ملحافظة  جمل�ص  مع  �لكربالئي  �مل��طن 
تقدميهم طلبا باحتياجاتهم يف كثري من �ملناطق 
لالأحياء  �ملحلية  �ملجال�ص  طريق  عن  فيقدم�ن 
خط�ط  �أو  م�ساريع  ��ستحد�ث  ح�ل  طلباتهم 
كهرباء �أو �سبكات ماء وجماري وغريها، وتدر�ص 
هذه �لطلبات �أو �ملقرتحات ب�س�رة علمية، بعدها 

�لك�سف  لإجر�ء  �ملهند�سني  من  جلنة  �إر�سال  يتم 
�ملطل�بة  �ل�سكن  ن�سبة  حتقق  من  و�لتاأكد 
�مل��طنني  ن�سبة  وح�سب  �مل�سروع  لإقر�ر 
ين  د ج� مل� �

ومدى �ل�سيغة �لقان�نية للحي �أو �ملنطقة، في�سبح 
�ت�سال �مل��طنني عن طريق رئي�ص جلنة �لإعمار 
�لدكت�ر عبا�ص نا�سر ح�ساين  وتكلف هذه �للجان 
للمنطقة  �لفعلية  �حلاجة  عن  و�لتدقيق  باملتابعة 
تعر�ص على  ثم  �مل�سروع ومن  �أو  للخدمة  �لطالبة 

جمل�ص �ملحافظة للت�س�يت و�مل�سادقة عليها.

)GIS( شعبة الـ�
�لـ  �سعبة  وهي  �أخرى  �سعبة  �إىل  بعد ذلك  �نتقلنا 
ح�سنني  �ملهند�ص  مب�س�ؤولها  لنلتقي   )GIS(
و�أهميتها  دورها  عن  ليحدثنا  �هلل  ن�سر  �ساحب 
هي  �ل�سعبة  هذه  مهمة  �إن  فقال:  و�جناز�تها 
ت�سليط �مل�ساريع على �خلارطة �ل�س�ئية للمحافظة 
�مل�سروع  معرفة  لنا  ليت�سنى   )XY( باإحد�ثيات 
لتظهر  بتنفيذه  �ستق�م  �لتي  و�لد�ئرة  �ملخ�س�ص 
�مل�ساريع  �لتعار�سات - يف حال وج�دها- مع  لنا 
د�ر�سة  فمهمتنا  �ملنطقة،  تتطلبها  �لتي  �لأخرى 
�أخرى  م�ساريع  مع  يتعار�ص  ل  لكي  م�سروع  �أي 
�لعام،  �ملال  يف  بهدر  يت�سبب  قد  فانه  وبالتايل 

�لقت�سادي  باجلدوى  �لدر��سة  هذه  وت�سمى 
م�ساريع  على  تقت�سر  ل  �لعملية  وهذه  للم�سروع، 
حمددة �إمنا ت�سمل كافة �مل�ساريع من بناء وترميم 
و�إن�ساء  و�إك�ساء  جديد،  بناء  �أو  �أجنحة  و�إ�سافة 
ماء  �سبكات  و�سيانة  جماري  �سبكات  ومد  طرق، 
تقدمي  �ساأنها  من  �لتي  �مل�ساريع  وكافة  وجماري 

تنمية  طريق  عن  للم��طنني  �خلدمات 
�لأقاليم و�لدول �ملانحة �أو غريها.

�ملهمة  �ل�سعب  من  �سعبتنا  تعترب  بهذ�  و�أ�ساف: 
يف �للجنة �لتابعة �إىل جمل�ص �ملحافظة و�عتماده 

�س�رة  ونقل  �مل�ساريع  مر�قبة  علينا  �لأ�سا�سي 
و��سحة عن ما ي�جد يف كربالء من بناء وم�ساريع 
�أماكن  حتديد  على  �لدو�ئر  وم�ساعدة  وتط�ير 
�أو حتديد �لأزمنة �لتي  منا�سبة لإقامة م�ساريعها 
�ساركت  وقد  هذ�  فيها،  م�ساريعها  تنفيذ  ميكنها 
للت�سميم  �ملخطط  �إعد�د  يف  مهم  بدور  �ل�سعبة 

�لأ�سا�ص ملدينة كربالء �جلديد.

�شعبة قواعد البيانات
وكانت حمطتنا �لأخرى هي �سعبة ق��عد �لبيانات 
وفيها �لتقينا باملهند�ص حيدر حممد كاظم م�س�ؤول 
�ل�سعبة وحدثنا عنها قائال: �إن �سعبتنا ت�سمل كل 
كل  لدينا  ويت�فر  �ملحافظة،  يف  �لدو�ئر  د�ر�سات 
عدد  وعن  كربالء  يف  م��طن  �أي  عن  �ملعل�مات 
�لع��ئل وعدد �أفر�د �لعائلة �ل��حدة ورقم �لبطاقة 
عدد  عن  معل�مات  لدينا  تت�فر  كما  �لتم�ينية، 
و�ملهجرين  �لعمل  �لعاطلني عن  وعدد  �خلريجني 
وحتى عدد �لبي�ت �ملتجاوزة يف �ملحافظة، وقد مت 
��ستح�سال هذه �ملعل�مات وتدوينها �سمن ق��عد 

�ملهند�ص ح�سن حممد علي �ل�سريفي

�سبكة وحمطة جماري مياه �لمطار يف �حلر

�ن�ساء م�ستل يف حي رم�سان

�ملهند�ص ح�سنني �ساحب ن�سر �هلل

تطبيق �ستايكر مقرن�ص لباب بغد�د
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ملهند�ص حيدر حممد كاظم 

�لأ�ستاذ عايد �سايف فهد 

�لبيانات عرب مر�حل خمتلفة وبالتعاون مع �لدو�ئر 
�ملختلفة ومنها د�ئرة �لرعاية �لجتماعية ودو�ئر 
�جلن�سية، ويتم حتديث ق��عد �لبيانات با�ستمر�ر 

وفق �مل�ستحدثات �حلا�سلة يف �ل�سكان.
�لدو�ئر  مع  دورية  �جتماعات  لدينا  و�أ�ساف: 
و�أخذ  و�مل�ستقبلية  �خلم�سية  �خلطط  ملناق�سة 

معل�مات م�ستحدثة عن م�ظفيها.

�شعبة احلا�شبات
وكان لقاوؤنا �لأخري مع م�س�ؤول �ل�سعبة �حلا�سبات 
�لأ�ستاذ عايد �سايف فهد ليحدثنا عن هذه �ل�سعبة 
وثيقا  �رتباطا  �ل�سعبة  لهذه  �إن  قائال:  ودورها 
�إعطاء  حيث  من  و�لإد�ري  �لهند�سي  بالق�سم 
خالل  من  �مل�ساريع  يف  �لعمل  �سري  عن  �مل��قف 
�لتنمية  م�ساريع  ي�سم  باحلا�سبة  تق�سيم  وج�د 

�مل�ساريع  وكافة  �ل�ز�رية  �ل�ستثمارية  و�مل�ساريع 
�لتي تقام على �ر�ص حمافظة كربالء �ملقد�سة.

وقد قمنا بعمل تقارير كاملة و�ساملة للم�ساريع من 
حيث ��سم �مل�سروع �ملعلن و�مل�قع �ملحدد لكل م�سروع 
�ملقررة،  �لفائدة  ومدى  منه  �مل�ستفيدة  و�جلهة 
و��سم �ل�سركة �لتي تق�م بالتنفيذ �أو �ملقاول �لذي 
بالي�م،  �ملقررة  و�ملدة  �لكلفة  و�سعر  بالعمل  يق�م 
�ملبا�سرة  وتاريخ  �لإ�سافية  �ملدد  وكذلك 
خالل  من  �لجناز  ن�سبة  ومتابعة  بامل�سروع 
�لتي  �مل��قف 

�إىل  بالإ�سافة  دوري،  ب�سكل  �لدو�ئر  من  تردنا 
ن�سب �لجناز �لتي ت�سلنا من �لق�سم �لهند�سي من 
طلب  وهناك  للم�ساريع،  �لي�مية  زيار�تهم  خالل 
�ل�سيد  من  �أو  �ل�زر�ء  �أمانة  من  للم��قف  د�ئمي 
لتزويدهم  و�لأ�سغال   �لبلديات  وزير  �أو  �ملحافظ 
من  ح�س�ص  ولتحديد  �مل�ساريع  عن  مب��قف 

�لأم��ل لالأق�سية و�لن��حي ومركز �ملحافظة.
حمافظة  معل�مات  مركز  يف  �ملجلة  ج�لة  �نتهت 
ق�سطا  خميلتها  يف  حتمل  وهي  �ملقد�سة  كربالء 
من �لأمل بظه�ر م�ساريع خدمية ناجحة متجاوزة 
بع�ص �لتخبط �لذي يح�سل بني فرتة و�أخرى يف 
�جناز �مل�ساريع �خلدمية ب�سبب �فتقاد �لدر��سات 

�لأمر  �ل�سابق،  لها يف  و�لعلمية  �مل��س�عية 
�جلهد  من  �لكثري  �سياع  �إىل  �أدى  �لذي 
مما  �لكثري  ت�ؤد  مل  م�ساريع  على  و�ل�قت 

كان مقدر� لها من فائدة، �إ�سافة �إىل �لأمل �لكبري 
بتحديد م�ساكل �مل��طنني يف �لن��حي �لجتماعية 
لإيجاد  و�ل�سعي  وغريها  و�ملعي�سية  و�لثقافية 
�ملنا�سبة لها لكي نك�ن بحق بلد� متط�ر�  �حلل�ل 
وميكن �لق�ل حينئذ بان �لدميقر�طية �آتت ثمارها 
بعد �أن قامت �لدكتات�رية بحرق �لأخ�سر و�لياب�ص 

يف �سبيل حتقيق �أهد�فها �لبغي�سة.        
                 

تبليط �ل�سارع ذو �مل�ساريني يف �حل�سينية

وحدة ماء �لد�لية

مركز  اإن�ساء  من  الأ�سا�سي  الهدف  اإن 
املعلومات ملتابعة امل�ساريع التنموية املختلفة 
ويجري  املحافظة  جمل�ض  يقرها  التي 
تنفيذها ومتابعتها خطوة بخطوة وتقدمي 

تقارير تف�سيلية عنها

�سب �زقة   2008

• تي�سري عبد عذ�ب - يحيى �لفتالوي
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وهج الن�شر
     د. ح�سني �حل�سيني
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اأتـــــيـــــنـــــاك �ـــــشـــــوقـــــًا اأبــــــــــا الــــثــــائــــريــــن
................

ــــا بــــنــــهــــج الــــكــــفــــاح ــــاي ــــج ــــشّ ــــ� ـــــت ال ـــــرن ق
نـــــفـــــو�ـــــس الــــــــربايــــــــا وزخـــــــــــم اجلـــــــــراح

................
ــــود ـــــــــــــــذرا بــــاخلــــل نــــــــا وال جتـــــــــوب الــــــــدُّ
ـــــــــدود ــــب يـــــ�ـــــشـــــون احل ــــي ــــه كــــجــــيــــ�ــــس م

................
قــــدمــــنــــا نـــــوا�ـــــشـــــي بـــــــاأر�ـــــــس الـــطـــفـــوف
ــــوف ــــت ــــاحل ــــــــــــوٍر زهــــــــــت ب ـــــــاق ن وعـــــــ�ـــــــشّ

................
ـــــالد  ـــــب ـــــري ال ـــــخ ركــــــــزنــــــــا الـــــــــعـــــــــوايل ب
ــــــــن نــــفــــاد ـــــــه م ـــــــرى مـــــــال ـــــــش بــــــــــــــرزق �

................
ــــــــــــــا الولـــــــــيـــــــــاء ـــــــٍز اأب ـــــــع ــــــــــــــوت ل دع

ــــــطــــــه هـــــتـــــفـــــنـــــا نـــــــريـــــــد الـــــــفـــــــداء  ل
................

ــــاب  ــــط ــــت ــــش ــــ� وامل ــــــــــرب  ال ــــم  ــــت ــــئ ــــش � اذا 
ـــــوى الكــــتــــ�ــــشــــاب  ـــــش ــــا يـــقـــتـــ�ـــشـــيـــنـــا � ــــم ف

................
الــــطــــيــــبــــات اىل  ــــــرٍ   ــــــذك ب ُرزقــــــــنــــــــا 

و�ــــــشــــــّد اليــــــــــــــادي عــــلــــى الــــبــــاقــــيــــات 
................

ــــــــرجتــــــــى واملـــــ�ـــــشـــــري  بــــــاإ�ــــــشــــــالمــــــنــــــا امل
وملـّــــــــــــا دعــــــــانــــــــا الـــــبـــــ�ـــــشـــــري الــــنــــذيــــر

................
بـــــ�ـــــشـــــدق الــــــنــــــوايــــــا وطــــــيــــــب الـــــكـــــالم 
فـــــعـــــجـــــل لــــــنــــــا بــــــــــالمــــــــــام الـــــهـــــمـــــام 

  

ــــــا حــ�ــشــني  ــــــى ي ــــــن ــــــدى وامل ــــــف ــــــت ال ــــــاأن ف
................

ــــك الـــــفـــــالح ـــــــــــــداوي بــــ�ــــش فـــــــراحـــــــت ت
ــــادقــــني ــــــع الــــ�ــــش ـــــاك تــــخــــطــــو م عـــــرفـــــن

................
ــــــس الــــقــــيــــود ــــــدو� ــــــًا ت ــــــي ـــــجـــــاعـــــًا اب �ـــــشُ
ــــٍر لـــــظـــــى احلـــــاقـــــديـــــن ــــش ــــ� ــــي وميــــــحــــــو ب

................
ــــوف ــــــًا هــــت ــــــع ــــــم ـــــــــــــــه وج ـــــــــــــــود الإل ُوف
؟ ـــني ْ  ـــش احلـــ� مــــثــــُل  املــــجــــِد  ذرا  يف  فـــمـــن 

................
ـــــوهـــــاد تـــــفـــــوق الـــــــّروا�ـــــــشـــــــي وركــــــــــب ال
ـــــي كــــــــربــــــــالء الــــــــُعــــــــال والـــــيـــــقـــــني ـــــف ف

 ................
الـــــنـــــداء  ُنــــلــــبــــي  بــــ�ــــشــــوقٍ   وُرحـــــــنـــــــا 
ـــــى املــــعــــتــــديــــن ــــــب عـــــل ــــــرع ــــــلــــــقــــــي ب وُن

................
وخـــــــــــري الـــــــــذهـــــــــاب وخـــــــــــري اليـــــــــــاب 
املـــتـــقـــني  الأىل  زاد  ـــــــدي  ـــــــه ال ـــــــن  م

................
ــــمــــات امل وُحـــــ�ـــــشـــــن  احلــــــيــــــاة  ــــن  ــــش ــــ� ُح و 
ــــني ــــت اجلــــن اىل  ـــــــدي  ـــــــه ي ــــــــــراآن  ــــــــــق ب

................
وفـــــري خـــــــريٍ   نـــــحـــــو  ـــــــدى  ـــــــه ال ــــه  ــــي ــــف ف
ـــــا  �ــــشــــفــــنَي الــــتــــقــــى ظــــافــــريــــن ـــــن ـــــب رك

 ................
ــــــــــــرب النــــــــــام  ـــــــوق الـــــــغـــــــيـــــــارى ِل ـــــــش و�
ـــــني  ـــــامل ـــــع ال اىل  خـــــــــريٍ   بــــــــهــــــــدي   
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قطعت �حلك�مة �لعر�قية �س�طًا كبريً� يف جمالت 
متعددة لأجل �ل��س�ل مب�ست�ى �لأد�ء �حلك�مي �إىل 
عتبة �لقب�ل من جانب �مل��طن �لذي جاهَد و�سرَب 
ما هي  �إىل  �ل�سيا�سية  �لعملية  و�سلت  ط�ياًل حتى 

عليه من �ل�ستقر�ر �لن�سبي يف �ل�قت �حلا�سر.

وقد بقيت ق�سية حتقيق طم�حات �ل�سعب مثار 
ظة ما  جدل بني متفائل يرى بعني �لر�سا �ملتحفِّ
�لدميقر�طية  حتقَق من �جناز�ت على طريق 
وخا�سة فيما يتعلق بتد�ول �ل�سلطة �ل�سلمي من 
خالل �لنتخابات وحرية �لر�أي و�لتعبري و�لف�سل 

�أن  يريد  َمن  وبنَي  �لثالث،  �ل�سُلطات  بني 
�لكم  تزيل  جذرية  تغرّي�ت  يرى 

�حلطام  من  �ملرت�ِكم  �لهائل 
�لنظام  خّلفه  �لذي 

�ل�سابق ب�سرعة 
قيا�سية.

من  و

�أجل �إلقاء �ل�س�ء على �نطباعات �ملجتمع ح�ل ما 
�ملا�سية  �لأربع  �ل�سن��ت  خالل  �حلك�مة  حققته 
�ل�ستبيان  �حل�سينية(  )�لرو�سة  جملة  �أجرت 

�لتايل.
مبح�سلة  يتعلق  �ل�ستبيان  وجهُه  �س�ؤ�ل  �أول  عن 
�لذي  �ل�طنية  �مل�ساحلة  م�سروع  ح�ل  �لنطباع 
طرحته �حلك�مة وم�ست�ى �لنجاح �لذي و�سل �إليه 
فيما  جيدة،  �لنتيجة  �أن  �أجاَب %55  �مل�سروع  هذ� 
�مل�ست�ى،  مت��سطة  �مل�سروع  نتائج  �أن   %31 �أفاد 

و�أ�سار 14% �إىل عدم �ل��س�ل لنتيجة.
وعن �س�ؤ�ل يتعلق مب�ست�ى �خلدمات �لطبية وتط�ير 
�سحية  مر�كز  و�فتتاح  �مل�ست�سفيات 
�لن�ساط  �إن   %18 قال  جديدة 
�جلانب  هذ�  يف  �حلك�مي 
�نه  �إىل  �أ�سار %50  جيد، فيما 

مت��سط، وبنّيَ 32% �نه رديء.
وفيما يتعلق بجانب خدماتي �آخر 
حاول �ل�ستبيان �ل�ق�ف 

على ر�أي �مل��طن حلل م�ساكل �سبكات �ملاء و�ملجاري 
�ملتفاقمة يف عم�م �لبلد، فقال 58% �ن �حلل يكمن 
بينما  متخ�س�سة،  �أجنبية  ب�سركات  �ل�ستعانة  يف 
ر�أى 30% �سرورة تاأهيل �ل�سركات �حلك�مية ورفع 
يف  �ملطروحة،  للم�سكلة  للت�سدي  �أد�ئها  م�ست�ى 

حني �أ�سار 12% فقط �إىل �إمكانية �لقطاع �خلا�ص 
معاجلة هذه �مل�سكلة.

�لبلد  �أنحاء عديدة من  ورغم م�ساعي �لإعمار يف 
�أغلب �لأحيان  �آثار هذه �حلمالت بقيت يف  �أن  �إل 
قا�سرة عن �إدر�ك �حلاجة �لفعلية، ومن هنا وّجه 
و�س�ح  عدم   �أ�سباب  عن  �س�ؤ�ًل  �ل�ستبيان 
 %35 ردود  فاأ�سارت  �حلمالت  لتلك  نتائج 
�إىل �أن �لعنف و�لإرهاب ه� �ل�سبب �لرئي�سي، 
قّلة  �إىل  �ل�سبب  مقاربة  ن�سبة  �أوعَزت  فيما 
م�ساريع �لإعمار �أ�ساًل فبلغت ن�سبة َمن قال 
�أن �ل�سبب  ذلك 36%، يف حني قال %29 
�لأ�سا�سي ه� خر�ب �لبنية �لتحتية �أ�ساًل.

م�شتوى الأداء احلكومي وطموحات املواطن
��ستبيان عن �نطباعات �ملجتمع ح�ل ما حتقَق يف �لقطاعات �ملختلفة

اال�ستبيان  �سملهم  الذين  من   %60 قال   -  •
 َ اإن درجة ا�ستتباب االأمن جيدة، يف حي بينّ
اأن  اإىل  فقط   %8 واأ�سار  متو�سطة،  اأنها   %32

م�ستوى االأمن رديء.

• اأ�سار 55% اإىل جناح م�سروع امل�ساحلة الوطنية 
نتائج  اأن   %31 وقال  احلكومة،  تُه  تبننّ الذي 

امل�سروع متو�سطة امل�ستوى.

• �سباح جا�سم-ح�سني �ل�سالمي
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�لأمني  �جلانب  عن  �لنطباعات  يخ�ص  فيما  �أما 
و�حلك�مة  �مل��طن  لدى  �لأول  �لهاج�ص  بقي  �لذي 
ل�سن��ت عديدة بعد �لتغيري يف �لبلد فقالت ن�سبة 
كبرية بلغت 60% �ن درجة ��ستتباب �لأمن جيدة، 
يف حني بنّيَ 32% �أنها مت��سطة، و�أ�سار 8% فقط �إىل 

�أن م�ست�ى �لأمن رديء.
�لنفطية  �مل�ستقات  �أزمة  �نفر�ج  ح�ل  �س�ؤ�ل  وعن 
�أ�سباب  وماهي  منها  يعاين  �مل��طن  كان  �لتي 
�لإجر�ء�ت  �أن  �لن�سف  قر�بة  قال  �لنفر�ج  ذلك 
�ل�سبب  كانت  �ل�سدد  هذ�  يف  �ملتَخذة  �حلك�مية 
ور�ء �نتهاء �أزمة �مل�ستقات �لنفطية وبلغت ن�سبتهم 
ه�  �لأ�سعار  رفع  �أن  �إىل   %40 �أ�سار  بينما   ،%48
�إنهم ل  �ل�سبب يف ت�ّفر تلك �ملنتجات، وقال %12 

ميتلك�ن �إجابة.
باجلهة  �مل��طن  ر�أي  ح�ل  �س�ؤ�ًل  �ل�ستبيان  ووّجه 
يف  �لكهرباء  قطاع  تده�ر  م�س�ؤولية  تتحمل  �لتي 
�لذين  من   %55 بتحميل  �لنتيجة  فجاءت  �لبلد 
�سملهم �ل�ستبيان �حلك�مة بالدرجة �لأوىل، فيما 
تتحمل  ح�سرً�  �لكهرباء  وز�رة  �أن  �إىل  �أ�سار %20 
م�س�ؤولية تده�ر هذ� �لقطاع، وعزى 25% �لأ�سباب 

�إىل �لظروف �لأمنية و�ل�سيا�سية غري �مل�ستقرة.
�أما فيما يخ�ص �لتقييم �لعام لالأد�ء �حلك�مي فقد 

ن�سبتهم  وبلغت  �نه جيد  �إىل  �لن�سف  قر�بة  �أ�سار 
�نه  وبنّيَ %14  مت��سط،  �نه  قال %40  بينما   ،%46

رديء.
وبنظرة عامة للمح�سلة �لتي خرَج بها �ل�ستبيان 
من  �جله�د  لتكثيف  �سرورية  تبدو  �حلاجة  فاإن 
�أجل تكري�ص �لإنطباع �لإيجابي ملا حتقَق حتى �لن، 
عن طريق حّث �خلطى نح� �لنه��ص با�سرت�تيجية 
وطنية �ساملة يف خمتلف �لقطاعات وجتاوز مكامن 
�لدولة  م�سرية  يف  �حلا�سلة  و�لأخطاء  �ل�سعف 

عم�مًا ومكافحة �لف�ساد ب�سكل خا�ص.
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املاء  �سبكات  م�ساكل  حل  اأن   %58 راأى   •
ب�سركات  اال�ستعانة  يف  يكمن  واملجاري 
االعتماد  �سرورة  اإىل  واأ�سار%30  اأجنبية، 
على ال�سركات احلكومية، وقال 12% فقط اأن 

القطاع اخلا�ص ميكنه معاجلة هذا امللف.

ــة ــام ـــرة ع ـــظ ن

م�ست�ى �خلدمات �لطبية و�مل�ست�سفيات

�نفر�ج �أزمة �مل�ستقات �لنفطية

�حلاجة �سرورية لتكثيف �جله�د من �أجل تكري�ص �لإنطباع �لإيجابي ملا حتقَق حتى �لن
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بعناه اخلا�س وبينه بعناه العام
اخللط بني مفهوم اأهل البيت

ال�شق الول من ال�شبهة)تعدي املعنى( :
 يق�ل �ملدعي: ))�إن معنى �أهل بيت �لنبي )�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم( يتعدى زوجات �لنبي )�سلى �هلل عليه 
و�آله و�سلم(، ويتعدى عليا و�حل�سن و�حل�سني وفاطمة �إىل غريهم كما يف حديث زيد بن �أرقم، و�أنه ملا قيل له 
ن�ساوؤه من �أهل بيته؟ قال: ن�ساوؤه من �أهل بيته ولكن �أهل بيته �لذين حرم�� �ل�سدقة وهم �آل علي و�آل جعفر و�آل 
عقيل و�آل �لعبا�ص، �إذ� �ت�سع مفه�م �أهل بيت �لنبي )�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم( �إىل �أكرث من ذلك فهم ن�ساوؤه 
بدليل �لآية، وعلي وفاطمة و�حل�سن و�حل�سني بدليل حديث �لك�ساء، وبدليل حديث زيد بن �أرقم و�آل �لعبا�ص �بن 
عبد �ملطلب و�آل عقيل بن �أبي طالب و�آل جعفر بن �أبي طالب بدليل حديث زيد بن �أرقم و�آل �حلارث بن �ملطلب، 
فكل ه�ؤلء هم �أهل بيت �لنبي )�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم( بل جميع بني ها�سم من �آل �لبيت وهم كل من حرم 

�ل�سدقة((. )حقبة من �لتاريخ: 189(.
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الرد .. 
وقد رد على هذه �ل�سبهة �لكثري من علمائنا وفيما يلي �أحدها:

�أول: �إن �لذ�هب لذ�ك �ملعنى  يخلط بني مفه�م �أهل �لبيت يف �آية �لتطهري 
�لذي له معنى خا�ص وبني مفه�م �أهل �لبيت مبعناه �لعام �لذي يندرج حتته 
�أقرباء �لنبي )�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم( ممن حرمت عليهم �ل�سدقة، 
و�إن كان هذ� ينبئ عن �سيء فاإمنا ينبئ عن قلة فهم عند هذ� �لرجل، فمن 
�ملعل�م �أن لدينا مفه�ما با�سم )�أهل �لبيت( يندرج حتته كل من حرمت 
عليه �ل�سدقة من بني ها�سم، ولكن كالمنا ح�ل مفه�م �أهل �لبيت يف �آية 
�لتطهري فاإنه مفه�م خا�ص فقط باأولئك �لذين جللهم �لنبي )�سلى �هلل 
عليه و�آله و�سلم( حتت �لك�ساء ودعا لهم بق�له ثالثا: )�للهم ه�ؤلء �أهل 
بيتي وخا�ستي فاأذهب عنهم �لرج�ص وطهرهم تطهري� ( وخاطبهم بالآية 
تثبت تخ�سي�ص  �لتي  �ل�سريحة و�ل�سحيحة  للن�س��ص  �لكرمية، وذلك 

مفه�م �أهل �لبيت يف �آية �لتطهري به�لء فقط.
�أهل �لبيت يف هذه �لآية ل  �أن مفه�م  �أي�سا مبا ل مزيد عليه هنا  و�أثبتا 
عالقة له بن�ساء �لنبي )�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم( لأن �لآية �ل��رد بها هذ� 
�ملفه�م مل تنزل يف �لزوجات ول تخت�ص بهن ول ت�سملهن �أي�سا ملا �سقناه 
�لكرمية  لالآية  �لبيت  �أهل  تدخل يف مفه�م  �لن�ساء  �أن  �أدلة فدعــ��ه  من 

دع�ى باطلة وغري �سحيحة باملرة.
ملاذا مل يجلل النبي بك�شائه اأحدا غري هوؤلء؟

ثانيا: �إذ� كان مفه�م �أهل �لبيت يف �آية �لتطهري - وكما يزعم�ن - ي�سمل كل 
ه�ؤلء �لذين ذكرهم، فلماذ� مل يجلل �لنبي )�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم( 
جميع ه�ؤلء ويق�ل: )�للهم ه�ؤلء �أهل بيتي فاأذهب عنهم �لرج�ص وطهرهم 
تطهري�(؟ ملاذ� خ�ص نف�سه )�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم( وعليا وفاطمة 
و�حل�سن و�حل�سني )عليهم �ل�سالم( بالتجليل فقط؟ ملاذ� مل يفعل ذلك 
مع ن�سائه؟ �لأمر �لذي يفيدنا قطعا باأنه ل �لزوجات ول بقية بني ها�سم 

يدخل�ن �أو يندرج�ن حتت مفه�م �أهل �لبيت يف �لآية.
زيد بن اأرقم ينفي اأن تكون ن�شاء النبي من اأهل بيته

ثالثا: �إن هذ� �لق�ل �ملن�س�ب لزيد بن �أرقم ن�سب �إليه �أنه قاله بعد �أن روى 
حديث �لثقلني ولي�ص بعد رو�يته حلديث �لك�ساء، فهذ� تدلي�ص منهم ومت�يه 
�لثقلني  حديث  ح�ل  عليه  ردنا  يف  �أثبتنا  وقد  كبري،  وخلط  �لقارئ  على 
�أن لفظ )عرتتي، �أهل بيتي( �ل��رد فيه ل ير�د به كل ه�ؤلء، لأن �لنبي 
)�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم( فيه ياأمر بالتم�سك بالكتاب و�لعرتة ويجعل 
�لتم�سك بهما عا�سما من �ل�ساللة، وبن� ها�سم كما �أن فيهم �ملتقي و�ل�رع 
و�مللتزم بال�سريعة �لإ�سالمية ومن له حظ من �لعلم بالكتاب و�ل�سنة فاإن 
فيهم �جلاهل و�لفا�سق ومن ل ي�سلح �أن يتم�سك به، فكيف يك�ن �تباع مثل 
ه�ؤلء عا�سما من �ل�ساللة؟ �لأمر �لذي يفيد �أن �لنبي )�سلى �هلل عليه و�آله 

و�سلم( �أر�د جماعة خا�سة وفئة معينة يف ق�له: )وعرتي �أهل بيتي(.
�إن �لذي ي�ستـــفاد من �لقــ�ل �ملن�س�ب لزيد بن �أرقم عندما �سئل: )ن�ساوؤه من 
�أهل بيته؟( ه� نفي �أن تك�ن �لن�ساء من �أهل بيته حتى يف حديث �لثقلني، 
ولي�ص �إثبات ذلك، وذلك لأن ق�له: )ن�ساوؤه مـــن �أهل بيته( ه� ��ستفهام 

�أنه ��ستـــدرك هذه �لعبارة بق�له: )ولكن �أهل بيته...(  ��ستنكاري بدليل 
ول�ج�د خرب �سحيح يف �سحيح م�سلم ينفي فيه �أن تك�ن �لن�ساء د�خلة يف 
مفه�م �أهل �لبيت يف حديث �لثقلني، ففي �سحيح م�سلم: )... وفيه فقلنا 
من �أهل بيته ن�ساوؤه؟ قال: ل، و�أمي �هلل �إن �ملر�أة تك�ن مع �لرجل �لع�سر من 
�لدهر ثم يطلقها فرتجع �إىل �أبيها وق�مها، �أهل بيته �أ�سله وع�سبته �لذين 

حرم�� �ل�سدقة بعده() �سحيح م�سلم 123/7(.

ال�شق الثاين من ال�شبهة يقول:
�إر�دة  �لإر�دة  لأن هذه  �لرج�ص،  �أذهب عنهم  �هلل  �أن  فيها  لي�ص  ))�لآية 
�أن  يحب  �هلل  يعني  �لقدرية،  �لإر�دة  غري  وهي  حمبة،  �إر�دة  �سرعية، 
يذهب عنكم �لرج�ص، ول �سك �أن �هلل �أذهب �لرج�ص عن فاطمة و�حل�سن 
و�حل�سني وعلي وزوجات �لنبي )�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم(و�آل عقيل و�آل 
�ل�سرعية،  �لآية هي �لإر�دة  و�آل عبا�ص، ولكن �لإر�دة هنا يف هذه  جعفر 
ولذلك يف �حلديث نف�سه �أن �لنبي ملا جللهم بالك�ساء قال: �للهم ه�ؤلء �أهل 
بيتي �أذهب عنهم �لرج�ص، فاإذ� كان �هلل �أذهب عنهم �لرج�ص ملاذ� يدع� 

لهم باإذهاب �لرج�ص؟!!
ودعاء �لنبي )�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم( دليل �أن هذه �لإر�دة �ل�سرعية، 
ِدَيُكمنْ �ُسَنَ �لَّذيَن ِمننْ  َ َلُكمنْ َوَيهنْ ُ ِلُيَبنيِّ مثل ق�ل �هلل تبارك وتعاىل: )ُيريُد �هللَّ
ُكمنْ َوُيريُد  ُ ُيريُد �أَننْ َيت�َب َعَلينْ ُ َعليٌم َحكيٌم * و�هللَّ ُكمنْ و�هللَّ ِلُكمنْ َوَيت�َب َعَلينْ َقبنْ
ُكمنْ  َف َعننْ ُ �أَننْ ُيَخفِّ اًل َعظيمًا * ُيريُد �هللَّ َه��ِت �أَننْ مَتيل�� َمينْ �لَّذيَن َيتَِّبع�َن �ل�سَّ
عيفًا( )1( كل هذه �لإر�د�ت �لتي ذكرها �هلل تبارك وتعاىل  �ساُن �سَ إِننْ َوُخِلَق �لنْ
�إمنا هي �لإر�د�ت �ل�سرعية، �هلل يريد �أن يخفف عن �لنا�ص جميعا، يريد �أن 
يت�ب على �لنا�ص جميعا، ولكن هل تاب �هلل على جميع �لنا�ص؟! )ُهَ� �لَّذي 
ُكمنْ ُم�ؤنِْمٌن()2( من �لنا�ص م�ؤمن ومن �لنا�ص كافر  ُكمنْ كاِفٌر َوِمننْ َخَلَقُكمنْ َفِمننْ

فلم يتب �هلل على جميع �لنا�ص(( ))حقبة من �لتاريخ: 191((.

الرد .. 
�أق�ل: �إن �لقائل بهذ� يعطي دليال على �س�ء فهمه وخلطه وتخبطه، فه� 
�لتي  �لآيات �لكرمية  �لتطهري و�لإر�دة يف بقية  �آية  �لإر�دة يف  يخلط بني 
�أوردها، فيدعي �أن �لإر�دة يف �آية �لتطهري �إر�دة ت�سريعية ل تك�ينية وكما 
يعرب عنها ه� بق�له: )�إر�دة �ملحبة( وي�ستدل لذلك بدعاء �لنبي )�سلى 
�هلل عليه و�آله و�سلم( لأهل �لك�ساء بق�له: )�للهم ه�ؤلء �أهل بيتي فاأذهب 
عنهم �لرج�ص وطهرهم تطهري�( حيث يق�ل م�ستفهما: �إذ� كان �هلل �أذهب 
عنهم �لرج�ص فلماذ� يدع� لهم �لنبي باإذهاب �لرج�ص؟ ثم ياأت مبزع�مة 
مل ي�سبقه �إليها �أحد، وهي دع��ه باأن �هلل �سبحانه وتعاىل �أذهب �لرج�ص 
لي�ص فقط عن �أ�سحاب �لك�ساء و�إمنا عن زوجات �لنبي )�سلى �هلل عليه 
و�آله و�سلم( و�آل عقيل و�آل جعفر و�آل عبا�ص، وه� بهذه �لدع�ى ينق�ص ق�له 
باأن �لإر�دة يف �آية �لتطهري �إر�دة ت�سريعية لأنه �إذ� كانت �لآية تفيد �أن �هلل 
�أذهب عن �ملخاطبني بها �لرج�ص وطهرهم تطهري� فقطعا ل تك�ن �لإر�دة 
فيها �إر�دة ت�سريعية بل تك�ينية، فلينظر كيف يناق�ص هذ� �لرجل نف�سه 

• ح�سن عبد �هللبنف�سه.
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معطيات العالقة
 بني الدين والدولة

�لها�سمي  • ح�سن 
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عادة ما يك�ن �ملثقف�ن �لعقالء يف خ�سم �لأحد�ث 
�لتي تع�سف بالأمة هم �مللجاأ و�ملاأوى و�سمام �لأمان 
�ساطئ  �إىل  بالأمة  و�لعب�ر  �لأزمات  لمت�سا�ص 
�لأمان عرب �لت�جيه و�تخاذ �لقر�ر�ت �ل�سائبة �لتي 

ت�سب يف م�سلحة �لأمة.
 وكلما كان �أ�سحاب �لقر�ر ذوي حنكة وتق�ى ومهنية 
�لآر�ء  وتقلب  �ل�س�رى  �إىل  حكمهم  يف  وي�ستندون 
و�أوفر  حكما  و�أمنت  �س��با  �أكرث  �لقر�ر  يك�ن  كلما 
�لهز�ل  من  �لقر�ر  يك�ن  بالعك�ص  و�لعك�ص  عطاء 
�لظلمة  من  ت�سدر  حينما  و�ملز�جية  و�لنحر�ف 
و�لفا�سدين و يك�ن فيه من �ملنغ�سات و�لك��رث ما 

ل يحمد عقباه. 
مت�ص  لأنها  �لنظريات  �أخطر  من  �حلكم  ونظرية 
جمالت  كافة  ويف  �لعباد  وم�سري  وتقاليد  عاد�ت 
ل�لية  يت�سدى  من  يك�ن  �أن  تطلب  لذلك  �حلياة، 
�مل�س�ؤولية حلفظ  من  عال  م�ست�ى  على  �أمر �حلكم 
�حلق�ق وب�سط �لعد�لة و�لأخذ باأيدي �جلماهري �إىل 
ل  وهذ�  و�ل�ستقر�ر،  و�لتط�ر  و�لنجاة  �لرفاه  �سبل 
�لأمة  عقالء  جه�د  بت�سافر  و�إمنا  �عتباطا  يتاأتى 
ومثقفيها و�سيا�سييها وعلمائها من �ستى �ل�سن�ف، 
كافة  من  بال�ست�سارة  د�ئما  يك�ن  �ل�سائب  و�لر�أي 
�لخت�سا�سات �لتي تعنى ب�س�ؤون �لب�سر من �سيا�سية 
هي  جمتمعة  لأنها  و�جتماعية  و�قت�سادية  ودينية 
�لتي ت�سكل م�ستقبل �لإن�سان نح� �لأح�سن �إن َح�ُسَن 
�لقادة و�لأ�س��أ �إن �نحرف�� عن جادة �ل�س��ب، ولهذ� 
جاءت �لرو�يات لت�ؤكد على �سرورة �ل�ست�سارة لأنها 
تهدي لأر�سد �لأم�ر و�أ�س�بها، و�إن �أعلم �لنا�ص من 

جمع عل�م �لآخرين �إىل علمه.  
ويف هذ� �مل�سمار جاء يف �حلديث �ل�سريف: �سنفان 
من �أمتي �إذ� �سلحا �سلحت �أمتي و�إذ� ف�سد� ف�سدت 
�أمتي... �لفقهاء و�لأمر�ء. )حتف �لعق�ل: �ص42( 

ومن هذ� نعرف �أن هناك حاجة ما�سة بل �سرورية 
للتن�سيق من قبل �ل�سيا�سي مع �لفقيه من �أجل بناء 
فمن  �لعدل،  وي�س��سها  �حلق  يحكمها  كرمية  دولة 
ل�سيا�ستها  ول  بنيان ق�مي  للدولة  يق�م  دون ذلك ل 
نهج م�ستقيم، حيث �أن �ل�سيا�سي غري �ملثقف يتخذ 
يجلب  ول  له  منهجا  �لآخر  و�إلغاء  �لديكتات�رية  من 
لالأمة �س�ى �لدمار و�ل�يالت، �أما �ل�سيا�سي �ملثقف 
جاء  �لقر�ر  مر�كز  �إىل  �سع�ده  �إىل  بالإ�سافة  فاإنه 
مبا�سرة،  له  �لنا�ص  و�نتخاب  �لقرت�ع  طريق  عن 
�لعلماء  �آر�ء  على  قر�ر�ته  �تخاذ  يف  يعتمد  فاإنه 

�لطريق  يفتح  لكي  عمله  جمال  يف  كل  و�ملخت�سني 
�أمام كل جناح ويقتن�ص �لكلمة �ل�سادقة و�ل��عدة 
�ملي�ل  عن  و�لبتعاد  �لعامة  للم�سلحة  خدمة 

و�لجتاهات �لفئ�ية و�ل�سخ�سية.  
�هلل  حق  �أ�سا�ص  على  قائمة  �لدولة  تك�ن  وعندما 
تعاىل يف �حلكم وحق �لنا�ص يف �حلك�مة ينبغي �أن 
�سبحانه  �هلل  ر�سا  ه�  فيها  �لأ�سمى  �لهدف  يك�ن 
مت  ما  �إذ�  �لهدف  هذ�  و�إن  لعباده،  و�لنت�ساف 
�لدني�ية  بال�سعادة  �سرتفل  �لأمة  فاإن  حتقيقه 

و�لأخروية. 
و�إن�ساف  تعاىل  �هلل  ر�سا  تعتمد  �لتي  �لدولة  و�إن 
يتم  �أن  مبعنى  متنقلة  فيها  �ل�سلطة  تك�ن  �لعباد 
عن  بعيد�  �لنزيه  �حلر  وبالنتخاب  �سلميا  تد�ولها 
غالبا  نر�ه  �لذي  �ل�سيا�سي  و�للعب  و�خلد�ع  �لغ�ص 
يف �لأنظمة �مل�ستبدة، �لتي �كت�ينا بنري�نها ع�سر�ت 
بل مئات �ل�سنني ب�سبب �بتعادنا عن �لقيم و�لأحكام 
�لتي �أنزلها �هلل تعاىل ل�سعادتنا، وعالجنا يكمن يف 
�لرفاه  �أ�سا�ص  قائمة على  �لعامة  �سيا�ستنا  تك�ن  �أن 
و�أن  عادل،  ت�زيعا  �لرثوة  وت�زيع  �لف�سيلة  ون�سر 
ظلم  �أو  �إجحاف  بال  �مل��طنني  جميع  حق�ق  ُترعى 
�أو غري ذلك من  �أ�سري  �أو  �أو ق�مي  �أو فئ�ي  طبقي 

عنا�سر �لظلم و�جل�ر و�لف�ساد.
كما �أن من �ملهم �أن يت�ىل �إد�رة �لدولة ذوو �خلربة 
و�لخت�سا�ص يف كل جمالت �حلياة ليت�سامن �لدين 
يح�طها  دولة  فكل  وت�سيريها،  بنائها  يف  و�لدنيا 
�لدين و�لأخالق ل ُتغلب وتنجح يف م�ساعيها وحتقق 
�سيا�سة  وكل  قيادة �جلماهري،  وت�ستمر يف  �أهد�فها 
�أدر�ج  تذهب  ما  �سرعان  و�حلكمة  �لعلم  يق�دها  ل 
و�ل�سل�ك  للتق�مي  �سرورية  �ملعادلة  وهذه  �لرياح، 
و�ل�ستمر�رية على �ملنهج �حلق �لذي ل لب�ص فيه ول 

�ع�جاج.
على  فاإن  لل�سعب  و�حلك�مة  هلل  �حلكم  �أن  ومبا   
�ل�سعب �أن ينتخب من ير�ه منا�سبا لتحقيق �أهد�فه 
�ملختلفة وعلى ر�أ�سها �حلفاظ على �لقيم و�لف�سيلة 
و�لنه��ص �لعمر�ين، و�أما �حلك�مة �ملبتعدة عن ر�أي 
�ل�سعب ول حترتم م�ساعره وقيمه ول ت�سعى لتحقيق 
طم�حاته فاإنها تك�ن عر�سة لالنتقاد و�لتغيري لأنها 
يف  �لت��ين  �أو  �لتق�سري  من  بن�ع  �ستحفل  �سك  بال 
�أد�ء �حلق�ق و�ل��جبات وما لها وما عليها ب�ساأن كل 
ما يعرتي حركة �لنا�ص نح� �لأح�سن �لكمي و�لكيفي 

يف طريقة �حلكم و�حلك�مة �لتي يعي�ص يف كنفها.

�لتي  كلمة )روزخ�ن( 
�أرباب  على  ُتطلق 
�حل�سينية  �ملنابر 
كتاب  من  �أ�سلها 
�أي  خ��ن(  )رو�سة 
وه�  �ل�سهد�ء  رو�سة 
�لتي  �لكتب  �أهّم  من 
�أّلفت يف �سرد تفا�سيل 
وُترجم  �لطّف  و�قعة 
�إىل عدة لغات، لذلك 
�ملاأمت  قارئ  �سّمي 
�لعر�قية  باللهجة 
كان  لأنه  )روزخ�ن( 
)رو�سة  كتاب  يتل� 

خ��ن(.

كلمة 
)روزخ�ن(

 دّرة
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��ستقطبت ق�سية �لإمام �ملهدي )عجل �هلل تعاىل فرجه 
من  و�لدر��سة  و�لرعاية  �لهتمام  من  �لكثري  �ل�سريف( 
�لأفق  يف  ظهرت  وقد  مذ�هبهم،  خمتلف  على  �لبحثني 
هذ�  ح�ل  كثرية  وت�س�يهات  �سبهات  و�لقريب  �لبعيد 
�مل��س�ع �لأمر �لذي جعل من �ل�سرورة مبكان �إىل �إيجاد 
و�سائل ميكنها �إي�سال �ملعل�مات �ل�سحيحة �إىل �لنا�ص 
�ل�س�ر  تلك  جالء  �أجل  من  �س��ء  حد  على  و�لباحثني 
�لعقيدة  يف  و�ملهمة  �ملركزية  �لق�سية  لهذه  �مل�س�هة 

�لإ�سالمية.
نقل  يف  �لكبري  حيزها  �أخذت  �لنرتنت  �سبكة  �أن  ومبا 
يف  �نطلقت  فقد  �ل�سرعة  وجه  وعلى  �ملعل�مات  وتناقل 
�لتي  �للكرتونية  و�ملنتديات  �مل��قع  من  عدد  �آفاقها 
ح�ل  �ل�سحيح  �لفكر  ون�سر  بث  �لرئي�ص  هدفها  جعلت 
هذه �لق�سية ومن بني �أهم تلك �ملنتديات منتدى مركز 
�هلل  )عجل  �ملهدي  �لإمام  يف  �لتخ�س�سية  �لدر��سات 
تعاىل فرجه( و�لذي كان للمجلة هذ� �حل��ر �لتايل مع 

�مل�سرف �لعام فيه �ل�سيد حممد �لقباجني.
�أول عن فكرة وكيفية �نبثاق فكرة  �أن حتدث�نا  هل لكم 

�إن�ساء هذ� �ملنتدى؟
تاأ�سي�ص هذ� �ملنتدى جاء نتيجًة لعمل مت���سل على  �إن 
مركز  خاللها  من  عمل  كاملني  لعامني  �لنرتنت  �سبكة 
�ل�سالم  �ملهدي عليه  �لإمام  �لتخ�س�سية يف  �لدر��سات 
على �للتز�م بتغذية ما يقارب من مائتي منتدًى �سيعي 
�لعمل  هذ�  خالل  ومن  �ملهدوية،  بالق�سية  يرتبط  ومبا 
بالق�سية  يهتم  تخ�س�سي  منتدى  �إن�ساء  فكرة  تبل�رت 
من  بها  يرتبط  ما  جميع  دفتيه  بني  ويح�ي  �ملهدوية 
م��س�عات حتى ي�سهل على �لباحث يف �سبكة �لنرتنت 
تلقي �ملعل�مة من مكان و�حد، ومن م�سدر م�ث�ق، وبي�سر 

و�سه�لة. 
ففكرة �إن�ساء منتدى مركز �لدر��سات �لتخ�س�سية نبعت 
للفرتة  �ملمار�ص  �لعمل  ه�  �لأول  �جلانب  جانبني،  من 
�لزمنية �ملذك�رة يف �ملنتديات، و�لثاين �حلاجة �ملح�س��سة 

و�ن  �ملنتدى،  باإن�ساء  �لعمل وغريه  و�ملنعك�سة من خالل 
�ملجه�د يف هذ� �ملنتدى جماعي م�ؤ�س�ساتي.

من خالل مر�قبتكم يف �ملنتدى ل بد و�أن تك�َّنت لديكم 
فكرة عن ن�ع مت�سفحي �ملنتدى من �لناحية �لعقائدية 

و�لفكرية؟
نعم، �إن رو�د �ملنتدى هم من جن�سيات ومذ�هب و�ديان 
يتاألف  دولة  من100  يقرب  ما  �إىل  ويرجع�ن  خمتلفة، 
علمانيني  م�سلمني  �أو  م�سيحيني  �أو  يه�د  من  م��طن�ها 
�أو متدينني، وميكن �أخذ �لإح�سائية �مل�ج�دة يف �أ�سفل 
دولة  كل  وعلم  �لدول  �أ�سماء  فيها  تظهر  و�لتي  �ملنتدى 
وبذلك  �ملنتدى،  �إىل  �لدولة  هذه  من  دخل  من  وعدد 

ميكنكم معرفة عدد زو�ر �ملنتدى.
مع �لعلم �أن هذه �لإح�سائية بد�أت بتاريخ 10/17/،2009 
بتاريخ  تاأ�سي�سه  منذ  �ملنتدى  ز�ئري  عدد  بلغ  وقد 

2008/5/1 ولغاية هذه �للحظة ه� 293503.
يك�ن  و�ن  لبد  �لهمية  من  �لدرجة  بهذه  منتدى  �ن 

 مركز �لدر��سات �لتخ�س�سية يف �لإمام �ملهدي
منتدى
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 قيل يف احل�شني

�لرئي�ص �لفيتنامي ه��سمنة)�لرئي�ص �لأمريكي(�إبر�هام لنك�لكن

�ملر�قب�ن فيه على درجة عالية من �ملعرفة و�لإملام، فكيف 
تعاملتم مع هذ� �مل��س�ع؟

�سنفني،  �إىل  ي�سنف�ن  �ملنتدى  ومر�قبي  م�سريف  �إن 
�لدينية  �لعل�م  طلبة  من  جمع  هم  �لأول  �ل�سنف 
و�لأكادمييني �ملتخ�س�سني يف �لق�سية �ملهدوية، وه�ؤلء 
يقع على عاتقهم �لإد�رة �لعلمية للمنتدى من خالل طرح 
�مل��س�عات و�لإجابة على �ل�سبهات و�لأ�سئلة، و�مل�ساركة 
و�ملر�قبني  �مل�سرفني  من  �لثاين  و�لق�سم  �حل��ر�ت،  يف 

�ملنتدى  �إد�رة  عاتقهم  على  يقع  و�لذين  �لفني�ن  هم 
بال�سكل �لالئق ومبا  �ملنتدى  �لفني وتقدمي  من �جلانب 
�أن  �إىل  �لإ�سارة  مع  �ل�ساحة،  وثقله وحجمه يف  يتنا�سب 
علمية  مب�ساركات  ي�سارك�ن  و�ملر�قبني  �مل�سرفني  ه�ؤلء 

تتنا�سب وم�ست�ى كل منهم. 
هل �سادف �ملنتدى ن�ع من �لتلك�ؤ �أو �ل�سعف يف �لت�سفح 

و�لدخ�ل �إليه، �أو �لغلق من قبل بع�ص �جلهات �ملعادية؟
�ملنتدى ي��جه فرتة رك�د يف بع�ص  �أن  مما ل �سك فيه 
�لأحيان وهي �لفرتة �لتي جتري فيها �لمتحانات �ل�سن�ية 
�أو �لف�سلية يف �جلامعات و�ملد�ر�ص و�حل�ز�ت لن�سغال 
�لكادر بذلك، ولكن �إد�رة �ملنتدى وجدت بعد �أن �أجرت 
�إح�ساء بذلك �أن فرتة �لرك�د هذه بالقيا�ص �إىل �ملنتديات 
�لدر��سات  مركز  منتدى  �أن  من  �لرغم  على  �لأخرى 
�لتخ�س�سية يبحث يف ق�سية تعترب من حيث �ل�سم�لية 
�أن يف  و�ل�سعة جزءً� من بحث �لإمامة، ف�جدت �لإد�رة 
�أوج فرتة �لرك�د هذه يك�ن عدد ت��جد �لزو�ر و�لأع�ساء 
�لأخرى  �ملنتديات  �إىل  ن�سبة  �ملئات  بل  �لع�سر�ت  يف�ق 

�ملنت�سرة على �سبكة �لنرتنت.
كما تعر�ص �ملنتدى �إىل هج�م وهابي وذلك �سمن �حلملة 
�لأعلى  �لديني  �ملرجع  ملكتب  �لتابعة  �مل��قع  �لتي طالت 
�سماحة �آية �هلل �لعظمى �ل�سيد علي �حل�سيني �ل�سي�ستاين 
لفرتة  �لعمل  عن  للت�قف  فا�سطر  �ل��رف(  ظله  )د�م 
�أ�سب�ع من �لزمن حيث مت �إعادته وبحلة جديدة ومل نفقد 
�أية معل�مة من خالل هذ� �خلرق وعملنا بعد ذلك على 
و�سع �سبكة حماية للمنتدى ميكن من خاللها �لق�ل �أن 

�ملنتدى �لآن ع�سي على "�لهاكر �ل�هابي".
�لعادة �ن ي�سال �لغري عن تقييم مثل هكذ� منتدى،  يف 

ولكننا نريد تقييمكم �أنتم فما تق�ل�ن؟
ميكن للمتتبع ل��حة �حل��ر �ملهدوي �ن يدرك بان �حل��ر 
�لذي يدور يف منتدى مركز �لدر��سات �لتخ�س�سية ه� 

و�لذي  �لنرتنت  ب�سبكة  تدور  �لتي  �حل��ر�ت  �برز  من 
يحمل يف طياته حالة من �ل�سفافية و�لروح �ملعن�ية �لعالية 
من قبل جميع �لأطر�ف �ملتحاورة لإي�سال �ملعل�مة �إىل 

قارئها باأف�سل طريقة وباأي�سر �سبيل.
�ملهدوي،  �حل��ر  و�حة  هي  ن�ساطًا  �ل��حات  �أكرث  و�إن 
�لتمهيد  و�حات  �إىل  بالإ�سافة  �لعامة  �ملهدوية  و�ل��حة 
ومع�قات  �ل�هابية  وو�حة  �ل�سيعي،  و�لنت�سار  �ملهدوي، 
 ، و�لإعالمية  �لأدبية  �ل��حات  �إىل  بالإ�سافة  �لتمهيد 
وت�جد للمنتدى �أ�سبه بالن�سرة �لأ�سب�عية تر�سل �إىل كافة 

�أع�ساء �ملنتدى فيها �آخر �مل��س�عات.
�لذين  �مل�سلمني  بع�ص  هد�ية  يف  �أثر  ملنتد�كم  كان  هل 

�أظلهم �ملبطل�ن و�ملخادع�ن؟
 نحتمل ذلك ولي�ص لدينا �إح�سائيات بالأ�سخا�ص �لذين 
خالل  من  �ل�سالم  عليهم  �لبيت  �أهل  ولية  �إىل  �هتدو  
�س�ى  جهة  �أي  من  دعم  �أي  يتلقى  ل  و�ملنتدى  �ملنتدى، 
�نه حتت رعاية مركز �لدر��سات �لتخ�س�سية يف �لإمام 

�ملهدي عليه �ل�سالم.
�لفكرية  �ملنتدى  خ�سائ�ص  باأهم  �لتعريف  ن�د  �أخري�، 

و�لإد�رية؟
�إن �أهم �خل�سائ�ص لهذ� �ملنتدى هي حرية �لع�س� بطرح 
ر�أيه فهي مكف�لة وله هذه �حلرية ب�سرط �أن ل ي�سطدم 
مع �لقان�ن �لإد�ري للمنتدى �أي �أن ل يتجاوز على ع�س� 
�آخر �أو على مقد�ص ديني عند طرف �حل��ر �ملقابل، كما 
ميكن لأي مت�سفح �أن يق�م بالت�سجيل يف �ملنتدى باآلية 

ي�سرية جدً� ويتم قب�ل جميع �لأع�ساء من قبل �لإد�رة. 
ونحن من خالل جملتكم ناأمل من �جلميع �لإ�سهام يف 
تعريف �ملنتدى �إىل حمبي �لإمام �ملهدي عليه �ل�سالم مبا 
يتنا�سب وحجم �ملنتدى و�أهميته بهذ� �لزمان مع خال�ص 

�لتقدير لكل م�ساهمة كبرية كانت �أو �سغرية. 

يف  جن�ده  يخاطب  وه�  قال 
�أيها  �لقتال ما ن�سه:)  جبهات 
يف  و�أنتم  �ل�سجعان  �جلن�د 
ذلك  �ىل  �نظرو�  خنادقكم 
�لرجل �ل�سرقي �حل�سني �لعظيم 
�لذي زلزل �لأر�ص حتت �أقد�م 

�لطغاة(.

�إن �لقر�آن وحممد و�حل�سني رم�ز 
نظرة  �إليهم  �لنظر  يجب  مقد�سة 
تقدي�ص لأن فيهم �لكثري من �ملثل 

�لعليا و�حرت�م حق�ق �لن�سان.
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ومن املعروف:
على اهلل تعاىل:  • التوّكل 

قال اهلل �سبحانه وتعاىل يف كتابه املجيد: )ومن 
ل على اهلل فهو ح�ْسُبه( وروي اّنه قد �ساأل  يتوكَّ
فقال  اَلية  ال�سالم عن هذه  عليه  اِلمام  �سائل 
عليه ال�سالم »التوّكل على اهلل درجات، منها اأن 
تتوّكل على اهلل يف اُمورك كّلها فما فعل بك كنت 
وف�ساًل  خرياً  ياألوك  ل  اأّنه  تعلم  را�سياً،  عنه 
اهلل  على  فتوّكل  له،  ذلك  يف  احلكم  اأّن  وتعلم 

بتفوي�ض ذلك اليه، وثق به فيها ويف غريها«
  

تعاىل: باهلل  • اِلعت�سام 
 قال اهلل �سبحانه وتعاىل يف كتابه املجيد: )ومن 
باهلل فقد هدَي اىل �سراٍط م�ستقيم(.  يعت�سم 

 

ال�سالم  عليه  ال�سادق  عبداهلل  اأبي  اِلمام  وعن 
ما  داود:  اىل  وجّل  عّز  اهلل  »اأوحى  قال:  اأّنه 
من  اأحد  دون  عبادي  من  عبد  بي  اعت�سم 
تكيده  ثمَّ  نّيته،  من  ذلك  عرفت  خلقي، 
له  جعلت  ِاّل   ، فيهنَّ ومن  واَلر�ض  ال�سموات 
املخرج من بينهّن. وما ِاعت�سم عبد من عبادي 
ِاّل  نّيته،  من  ذلك  عرفت  خلقي،  من  باأحد 
واأ�سخت  يديه  من  ال�سموات  اأ�سباب  قطعت 
يهلك«.  واد  باأيِّ  اُبال  ومل  حتته  من  اَلر�ض 

 

فتاوى  وفق  �شرعية  م�شائل 

م�شتل من كتاب الفتاوى املي�شرة
ح��رية �لأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر

�ملرجع �لديني �لأعلى �سماحة �آية �هلل �لعظمى 
ال�شيد علي احل�شيني ال�شي�شتاين )د�م ظله �ل��رف(

قال اأبو عبداهلل عليه ال�شالم: الأمر باملعروف 
والنهي عن املنكر خلقان من خلق اهلل

الأمر باملعروف 

ربيع �لثاين  1431  الرو�شة احل�شينية 34



ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم
مكتب �سماحة �آية �هلل �لعظمى �لإمام �ل�سي�ستاين 

)مد ظله(
�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته...

لقد �ساع م�ؤخرً� يف بع�ص �ملناطق �لبيع بالآجل �لذي 
رمبا �سماه �لبع�ص باإ�سم)�لبيع �لهفتي(�أو غريه من 
�لت�سميات. فقام بع�ص �لتجار ب�سر�ء �ل�سيار�ت ب�سكل 
غري معق�ل باأعد�د هائلة ولكل �مل�ديالت ويف �ل�قت 
نف�سه يق�م �لتجار ببيع �ل�سيار�ت باأقل من �سعرها 
فعلى �سبيل �ملثال يتم �سر�ء �ل�سيارة ب�سعر)250ورقة 
من فئة �لدولر(يف حني �أنها ت�ساوي )100ورقة من 
فئة �لدولر(ثم يق�م ببيعها مببلغ)90ورقة من فئة 
�لفئات  هذه  ي�سرتي  من  هناك  و�أن  كما  �لدولر( 

�ل�رقية باأ�سعار عالية.
وكالء  قبل  من  يد�ر  فاأ�سبح  �لأمر  هذ�  ت��سع  ثم 
للتجار حتى �أخذو� ب�سر�ء �مل���سي و�لطي�ر و�ملعد�ت 
�لزر�عية و�ملحا�سيل وكل ما له قيمة �سر�ئية ي�سرتى 
�إىل  بالعملة �ملحلية ثم يتم حت�يله  �ل�س�ق  ويباع يف 

�لعملة �لأجنبية)�لدولر(. 

�مل�ساكل �ملرتتبة يف �ل��سط �لع�سائري على �أثر هذ� 
�لأمر:

1- �إذ� مات �أو فقد �أحدهم ول� تهربا فاإن ع�سريته 
�لع�سائري  �لعرف  ويف  دي�نه،  ت�سديد  عنه  تتحمل 
فاإن �لع�سرية �لتي ل ت�سدد ذلك �لدين يهدد جميع 
�أبنائها ومينع�ن من �حلركة يف �لأ�س��ق وخ�س��سا 
�لتي كان فيها �ساحب �لأم��ل، فت�سبح تلك �لع�سرية 
مطل�بة عرفا لع�سرية �ساحب �لأم��ل، فاإذ� �متنعت 
ما  و�ىل  �لقتل  �إىل  �لأمر  �نتهى  �ملبلغ  ت�سديد  من 
هذه  من  ذلك  �إىل  وما  )�لف�سل(  بـ  معروف  ه� 

�حل��دث.
وكالوؤه  حتمل  �لكبار  �لتجار  �حد  هرب  �إذ�   -2
�لت�سديد، وهم عاجزون بطبيعة �حلال، فيك�ن ه�ؤلء 
�ل�كالء وع�سائرهم م�س�ؤولني �أمام ع�سائر �لأطر�ف 

�ملت�سررة من جر�ء ذلك.
3- ل� ُقتل �أو هرب �أحد �ل�كالء، �أي�سا تك�ن �مل�سكلة 
نف�سها مع ع�سرية ذلك �ل�كيل، يف �ل�قت �لذي يتذرع 
لتلك  باأن  تثبت  م�ستم�سكات  وج�د  بعدم  �لتاجر 

�لأطر�ف دي�نا يف ذمة وكيله.

فما ه� �حلكم �ل�سرعي يف ذلك ح�سب نظر �سماحة 
�ل�سيد)د�م ظله �ل��رف(؟ 

جمع من �مل�ؤمنني
ب�شمه تعاىل:

البيع املوؤجل وان كان جائزًا يف حد نف�شه بال�شروط 
املذكورة يف الر�شالة الفتوائية، ولكن املعاملة امل�شار 
اإليها اإمنا هي و�شيلة لال�شتحواذ على اأموال النا�س، 
بالدخول  يرخ�س  ل  ظله-  مد  ال�شيد-  و�شماحة 

فيها.
ماله  بيع  على  يقدم  من  فان  الأحوال  كل  ويف 
مطالبة  يف  احلق  له  فلي�س  املذكورة  بالطريقة 
الثمن املقرر اإل من امل�شرتي نف�شه ول يتحمل اأفراد 
عائلته وع�شريته م�شوؤولية جتاه البائع ول يجوز له 

مطالبته به مع تخلف امل�شرتي عن اأدائه.
مكتب 

�ل�سيد �ل�سي�ستاين يف �لنجف �لأ�سرف
�أج�بة �مل�سائل �ل�سرعية

10ج2 1428

35الرو�شة احل�شينيةربيع �لثاين  1431 



م��جهته وكيفيـــة 

الإعالم
املُناوئ

• �سباح جا�سم- ح�سني �ل�سالمي

�حلك�مات  جميع  من  متز�يد  باهتمام  �لإعالم  يح�سى 
من  له  ملا  �لعامل،  يف  و�لنقابات  و�جلمعيات  و�ملنظمات 
فاعلية وتفاعل وتاأثري يف �لر�أي �لعام، و�إمكانية ��ستعماله 
م��جهة  ويف  و�جتماعية،  و�قت�سادية  �سيا�سية  كاأد�ة 

�لتحديات و�لأزمات �لتي حتيط بالبلد�ن وم��طنيها. 
ولكن �لإعالم من جهة �خرى ه� �سيف ذو حّدين ي�ست�جب 
�حلذر �ل�سديد يف �لتعامل معه فه� �إما �أن ينقل �ل�س�رة 
�لنا�سعة �لتي متّثل �لت�جهات و�ملبادئ �لتي يغطيها ب�س�رة 
�ملُتلّقني،  وعق�ل  قل�ب  �ىل  بالنتيجة  ت�سل  ومقِنعة  كاملة 
و�إما �أن ي�سبح نقمة تنقُل �س�رة باهتة حمدودة �لتاأثري، 
قدر  وعلى  �حلدث  مب�ست�ى  معه  �لتعامل  ليتم  عندما 

�مل�س�ؤولية �ملطل�بة.
�أمام زوبعة هائلة من  �ل�سيعي فه�  �لإعالم  وفيما يخ�ص 
�ملد �لكبري �لذي حُتِدثه ع�سر�ت �لقن��ت �مل�ّجهة و�مل�سّلحة 
باأحدث �لتقنيات و�لإمكانات �لب�سرية و�ملادية، حيث ت�سعى 
�ىل  �ليه،  ت�سعى  ما  �سمن  من  �ل�سخمة  �مل�ؤ�س�سات  هذه 
تثبيط �لهمم �لتي تتبنى منهج �أهل �لبيت عليهم �ل�سالم 

يف �لدين و�لدنيا.
من  ميتلكه  �أ�سبح  مبا  �ل�سيعي  �لإعالم  فاإن  وباملقابل 
م�ؤهالت كبرية مطالٌب باإي�سال مبادئ و�أفكار �هل �لبيت 
عليهم �ل�سالم �ىل كافة �أ�سقاع �لر�ص و�إقر�ن تلك �ملبادئ 
�أن  �لذي ميكن  و�لدليل  و�حلجة  �لناجعة  �لإقناع  ب��سائل 

ُيحدث تاثريً� ملم��سًا يف �ملتلّقي.
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وقد ركَزت لقاء�ت جملة )�لرو�سة �حل�سينية( مع �لزو�ر يف 
هذ� �لعدد على تاثري �لإعالم و�لإعالم �ملُ�ساد و�نطباعات 

�مل��طنني ح�ل هذ� �لأمر:
خطابنا تربوي اإر�شادي معتدل

يق�ل �لإعالمي عقيل �حمد،« �لقن��ت �ل�سيعية لتتبع �أثر 
�لقن��ت �لف�سائية �مل�جهة �سد مذهب �أهل �لبيت عليهم 
�ملهاتر�ت  م�ست�ى  �ىل  �لنزول  عدم  يجب  لأنه  �ل�سالم، 
و�لتهامات �لباطلة و�لتزييف �لذي تنتهجه هذه �لقن��ت«.

وي�سيف عقيل،« �إعالمنا و�إن كان مطالبًا بك�سف �حلقائق 
للعامل �إل �ن ذلك ليعني نزولنا مل�ست�ى �لتكفري و�لألفاظ 
�لنابية �لتي ي�ستهجنها �لعامل كله، كما �ننا نتبع طروحات 
مر�جعنا �لعظام �لذين �آل�� على  �أنف�سهم عدم �لإجنر�ر 
�أب��ق �لفتنة و�لتكفري �لد�عية ل�سق وحدة �مل�سلمني  خلف 
كما ه� �حلال يف طرح �لعديد من و�سائل �لإعالم �لتابعة 
خطابنا  �ن«  م��سحًا  �ل�هابية«.  و�لتكفرييني  للن���سب 
خطاب ت�حيدي �إر�سادي تثقيفي معتدل، ي�ستفاد منه كل 

�ن�سان مهما كان دينه �و مذهبه«.
الإعالم واجهة املجتمع

ويق�ل �لز�ئر علي كاظم )41 عامًا(، من �لنا�سرية،« �ن 
�لإعالم ل ينه�ص بتغطية �لأحد�ث و�ل�قائع ونقل �لأخبار 
فقط بل ي�سطلع باإ�ساعة �ل�عي و�لثقافة �ملنفتحة وتن�ير 

زو�يا �ملجتمع«.
�سعف  من  يعاين  �ل�سيعي  �إعالمنا  �ن  علي،«  وي�سيف 
للعاملني،  و�لإبد�عية  و�ملهنية  �لذ�تية  و�لطاقات  �لقدر�ت 
ونحن منتنى �لتط�ر و�لتقدم و�متالك مهار�ت عالية قادرة 
على ��ستباق �حلَدث، وتهيئة �لأذهان ملفاجئات قد حتدث 

�أو ل حتدث«.
ويتابع،« كما �ن �إعالمنا يعاين من نق�ص �لقدر�ت �لفنية 

ميتلكها  �لتي  و�لب�سرية  �لآلية 
وين�سح  �مل�ساد«.  �لإعالم 
كل  مع  �جله�د  فلتتكاتف  قائاًل« 
ر�سالتنا  تط�ير  على  �حلري�سني 
من  جيل  لإنتاج  �لإعالمية 
يتحل�ن  �لذين  �ملَهرة  �لإعالميني 

ب�سفات �ملهنية و�لإبد�ع«.
وي�ؤيد �مل��طن �لز�ئر زهري بهية، 
علي  �ليه  ذهَب  ما  �حللة،  من 

ويق�ل،« �ن ت�س�يه مبادئ �لدين �لإ�سالمي ه� حلم �ليه�د 
وَمننْ يلف لّفهم، وليخفى �ن �لعمل على ذلك �حللم يتم �لآن 
ب���سطة بع�ص �لعرب من �لن���سب و�ل�سلفية و�ملت�سددين 
معامل  طم�ص  �سبيل  يف  �لطائلة  �لم��ل  ي�سرف�ن  �لذين 
�لدين �ل�سالمي، ولكن هيهات يذهب دم �ملذب�ح بكربالء 
�آل  هم  �لذين  بيته  و�أهل  �ل�سريفة  نف�سه  نذَر  لأنه  �سدى، 
حممد �سلى �هلل عليه و�له يف �سبيل تثبيت دعائم �لإ�سالم 

�لد�عية للعدل و�لت�سامح و�خلري«.
قنوات تكفريية ت�شعى لبث الفرقة بني 

امل�شلمني
با�سم حممد ج��د، من مي�سان  �آخر ه�  �نتقَد ز�ئر  فيما 
جن�ب �لعر�ق، بع�ص �لقن��ت �لتي حتر�ص على �لطائفية 
�أن  يجب  قائاًل،«  �ل�سالم  عليهم  �لبيت  �هل  �أتباع  وُتكّفر 
�لكر�هية  على  حتّر�ص  �لتي  �لقن��ت  معاقبة  على  نعمل 
وتكفري �ل�سيعة ويجب �أن نطرق كافة �لأب��ب لأجل �إغالق 

هذه �لقن��ت«.
لزرع  ت�سعى  �لتكفريية  �لقن��ت  هذه  �ن  با�سم،«  وي�سيف 
�لتكفري  خطاب  بث  خالل  من  �مل�سلمني،  بني  �لفرقة 
ومر�جعهم،  و�أئمتهم  �لبيت  �هل  �سيعة  عن  �ل�س�ء  وكالم 
�ل�سم�م  يبث  �ل�سفا،  قناة  يف  )�لعرع�ر(  �سيخهم  وهذ� 
م �خلدمات �ملجانية لليه�د و�ملد �لغربي  تل� �لأخرى ويقدِّ
بتفريقه �مل�سلمني وبث �لبغ�ساء بينهم، ولكننا نق�ل ح�سُبنا 

�هلل ونعَم �ل�كيل«.
ح�شة من امل�شوؤولية على اخلطاب ال�شيعي 

جانب  عن  �حللة،  من  علي،  عبد  �سالم  �لز�ئر  وحتدَث 
خطباء  بع�ص  على  �مل�س�ؤولية  من  ح�سة  و��سعًا  �آخر 
خطبائنا  بع�ص  على  تقع  يق�ل،«  حيث  �ل�سيعي  �ملنرب 
للحجة  و�سيلة  �مل�ساد  �لإعالم  يعط�ن  �أنهم  يف  م�س�ؤولية 

و�لت�سدي من خالل ن�عية �خلطاب �لتي ينتهج�نها«. 
�ملبا�سر  �لبث  منع  �وؤيد  كم��طن  �أنا  �سالم،«  وي�سيف 
لأننا  �لر�هنة،  �ملرحلة  يف  �ملقد�سة  �لعتبات  من  للِخطب 
�أحقيتنا  مطع�ن�ن بق�ميتنا ووطنيتنا وديننا، وحتى ن�ؤكد 
و�سحة مذهبنا يجب �أن نق�ل ما يتبناه مر�جعنا �لعظام 

وما ير�سدوننا �ليه«.
منرب  لأن  مل�ساعرنا،  �لعنان  نطلق  ل  �أن  علينا  ويتابع،« 
عدم  يجب  �أمانة  وه�  ر�سالة  ه�  �ل�سالم  عليه  �حل�سني 
�لتعامل معها من خالل �لع��طف و�لأحا�سي�ص فقط و�إمنا 
هناك طريق �حلجة و�لدليل و�لنقا�ص �لذي يقت�سي �حرت�م 
�لآخرين و�عطائهم �لفر�سة لالإن�سات من خالل �خلطاب 

�ملعتدل �ملُقنع.
فيما يت�سائل �لز�ئر عبد �هلل كرمي، مهند�ص، قائاًل،« �أين 
�مللي�نية  �لتظاهرة  يغطي  �أن  �ملفرت�ص  �لذي من  �لإعالم 
خالل  �أق�ساه  �ىل  �أق�ساه  من  �لعر�ق  طرقات  متالأ  �لتي 
لالإمام  �لأربعني  زيارة  مبنا�سبة  �لأ�سب�عني  تتجاوز  فرتة 
�لعامل  �ل�سالم، فلي�ص هناك من مدينة يف  �حل�سني عليه 
ت�سهد زيارة �كرث من ع�سرة ماليني فرد، كما لي�ص هناك 
من �سخ�سية ت�سهد ت��فد هذ� �ملد �مللي�ين لتجديد �ل�لء 

وتاأكيد �لبيعة لأهل �لبيت عليهم �ل�سالم«.
فيما ين�سح �ل�سيد 
�ملدين   خ�سري 
�سعبة  م�س�ؤول 
ت   � ء �ستفتا ل �
�ل�س�ؤون  بق�سم 
�لعتبة  يف  �لدينية 
�حل�سينية �ملقد�سة  
�لبيت  �هل  �أتباع 
�ل�سالم  عليهم 

من �لذين لي�ست لديهم �أر�سية عقائدية منا�ِسبة بـ« عدم 
متابعة �لقن��ت �لف�سائية �لتـــــــــــــحري�سية و�لتكفــــــــــريية، 
مــن  �خلايل  �ملعتدل  �لطرح  تتبع  �لتي  �لقن��ت  ومتابعة 
�لتــــــــــطرف و�لتجريح مثل قناة كربالء �لف�سائية �و قناة 

�لك�ثر �و قناة �هل �لبيت«.
وي�سري �ل�سيد �ملدين �ىل« �سرورة �لرد على ماتثريه �لقن��ت 
�لتحري�سية من خالل �ملقالت و�لتقارير �ملقرونة بالأدلة 
�لهائل  �ملد  ملقاومة  ناجع  كاأ�سل�ب  �ل���سحة  و�حلقائق 

للقن��ت �لعلمانية و�لتكفريية«. 

زو�ر �لإمام �حل�سني عليه �ل�سالم يتحدث�ن للمجلة
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ظاهرة الحتبا�س احلراري
وهي �لظاهرة �لتي يحدث فيها �إعاقة لت�سرب 
�حلر�رة و�لحتفاظ بها يف �مل�ست�يات �لدنيا 
بخار  �إىل  فبالإ�سافة  �جل�ي،  �لغالف  من 
�لغاز  �لكارب�ن  �أوك�سيد  ثاين  يعترب  �ملاء، 
�ن��ع  وهنالك  �لعملية.  يف  �أهمية  �لأكرث 
�خرى من �لغاز�ت يعزى �إليها �أنها يف حالة 
تركزها يف �لغالف �جل�ي، ميكن �أن ت�سبب 
غاز  �لغاز�ت  هذه  و�برز  �لظاهرة.  هذه 
�حل�سر�ت  تنتجه  و�لذي   ،)CH4(مليثان�
غاز  وكذلك  �لأخرى،  و�حلي��نات  و�لإن�سان 
�أوك�سيد �لنيرتوز) N2O( ، و�لذي يتز�يد 
نتيجة �لنم� �ملتالحق يف ��ستعمال خم�سبات 
�لإن�سان  من  حثيث  �سعي  ففي  �لنيرتوجني. 
و�حتياجات  طاقة  من  يحتاجه  ما  لتلبية 
ثاين  كميات  بزيادة  يق�م  �أخرى  زر�عية 
�أوك�سيد �لكارب�ن يف �لغالف �جل�ي مبقد�ر 

20 �ىل30 باملائة، وهذ� �حلال م�ستمر منذ 
�لت�قعات  �غلب  وت�سري  �ل�سناعية.  �لث�رة 
كمية  يف  �أخرى  زيادة   �أن  �إىل  �مل�ستقبلية 
ذلك �لغاز مقد�رها  10 باملائة تقريبا كان 
ورمبا   عام2000،  تتحقق  �أن  لها  مت�قعا 
بن�سبة 100 باملائة على ما كان يف م�ست�يات 
ما قبل �ل�سناعة �ستتحقق يف منت�سف �لقرن 

�حلادي و�لع�سرين.
        و باأخذ هذه �لتقدير�ت بنظر �لعتبار 
، فان  مت��سط درجة �حلر�رة يف ج� �لأر�ص 
عند  تقريبا  و�حدة  مئ�ية  درجة  �رتفع 
ترتفع  �أن  ويت�قع  �لع�سرين،  �لقرن  �نعطافة 
�إىل 5 درجات مئ�ية عند نهاية �لقرن �حلادي 
و�لع�سرين. ويقرتب �لرقم �لأخري من مقد�ر 
معدل درجة �حلر�رة �لتي �سببت �لتغيري�ت 
و�جلليدية  �جلليدية  �حلقبتني  بني  �ملناخية 

�ل��سيطة. 
        ويف هذه �لفرتة �حلا�سمة، من �ل�سروري 
وب�سكل  يحدد  �لذي  ه�  �ملناخ  �أن  نتذكر  �أن 
يف  و  غذ�ء  من  ينتج  �أن  ميكن  ماذ�  حا�سم 
ذلك  فيه  يدور  �لذي  و�مل�ست�ى   مكان   �أي 
ومما  �لبيئة.  يف  و  �حلياة  دورة  يف  �لغذ�ء 
و�حلياة  �ملناخ  بني  �لتط�رية  �لعالقة  يكمل 
يف  ت�ؤثر  �حلياة  �ن  من  �ملهمة  �حلقيقة  ه� 
قيا�ص قدرة �لأر�ص على عك�ص �لإ�سعاع، كما 
ت�ؤثر على �لأجز�ء �لتي يتاألف منها غالفها 
�جل�ي. وكل من هذين �لعن�سرين ينظمان 
يحدد  بدوره  وهذ�  للك�كب،  �لطاقة  ميز�ن 

�ملناخ.

ترجمة د. حميد ح�س�ن بجية
عن د�ئرة �ملعارف �لربيطانية
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كل  �إىل  نظر  عملي  دين  �لإ�سالم  �أن  فيه  ريب  ل  مما 
تلك  تبل�رت  وقد  و�قعية،  �سم�لية  �لك�ن نظرة  ظ��هر 
ب��سفه  لالإن�سان  �خلا�سة  �لإ�سالم  روؤيــة  من  �لنظرة 
�سامية  غاية  لي�ؤدي  �هلل  خلقه  حيث  �لك�ن  هذ�  حم�ر 
�لأر�ص،  �لأمــر متثل �سبب وجــ�ده على  هي يف حقيقة 
قال تعاىل ))وما خلقت �جلن و�لإن�ص �إل ليعبدون(( و 

))خلق �مل�ت و�حلياة ليبل�كم �أيكم �أح�سن عماًل((.
وهنا تكمن قيمة �لروؤية �لإ�سالمية �لتي تتفرع لت�سمل كّل 
مفا�سل �حلياة ولتكتنف كل ق�سايا وج�د �لإن�سان على 

�لأر�ص.
ولعّل �إحدى ق�ساياه تلك هي ق�سية )�لأدب( �لتي لزمت 
وج�د �لإن�سان منذ وطاأت قدماه �لأر�ص حيث كان مبثابة 
�ل��سيلة �ل�حيدة �لتي ج�سدت ن��زع ذلك �لإن�سان ومثلت 
�أحالمه و�آلمه من �أجل �إي�سال ما ي�سعر به لالآخرين 
ليتح�س�س�� ما �أمّل به وليتذوق�� �سكل جتربته تلك �لتي 
ج�سدها عرب نق��ص معربة �أو كلمات م�حية �ن�سابت 

من �أغ��ره �لعميقة �ملالم�سة لتخ�م �لروح..
قيمة  – �أدرك  �سك  – دون  فالإ�سالم 
�لأدب( يف حياة   ( �لق�سية  هذه 
�لإنــ�ــســان و�ملــجــتــمــع وقد 
عــــاجلــــهــــا وفــــقــــًا 

 – للنظرة 

�آنفة �لذكر- حيث �إن �لإن�سان �سيحيا على �لأر�ص حياة 
�سريعة – كلمح �لب�سر – فيفرت�ص به �أن يت�جه خالل 
حياته �لق�سرية تلك �إىل رّبه متقربًا �إليه �أوًل ثم عليه 
�أن ي�سلك مع من �أحاط�� به م�سلكًا ح�سنًا متم�سكًا فيه 

باخللق �لإن�ساين �لنبيل ثانيًا.
�لإن�سان  �سيجعالن  �لأمــريــن  هذين  فــاإن  وبالتاأكيد 
)�لأديب( فردً� ملتزمًا ياأمن �لعثار حينما ي�سلك جدد 

�حلياة ودروبها ومن هذه �جلدد جادة )�لأدب(.
كما �إن ذلك �سيحدد لذلك �لأديب مهمة و��سحة قبل 
�سروعه يف عملية �لإبد�ع، وهذه �ملهمة تتمثل يف �سرورة 
لالآخرين مع  و�سروبها  �ملعرفة  ملبادئ  �لأديــب  ت��سيل 
��سرت�ط �أن ت�ساهم تلك �ملعرفة يف عملية �لبناء �لنف�سي 
و�لجتماعي، وعليه فهذ� �لأمر و�إن كان �سيحد من حرية 
�أنه �سي�ظف تلك �حلرية يف  �إل  �لأديــب ومن �نطالقه 

جمال �خلري و�لف�سائل و�لأخالق �ل�سامية.
هذ� خالف ما جنده عند بع�ص �أدباء �لي�م من �لذين 
ركب�� م�جة �لتغريب فر�ح�� يطلق�ن �لعنان خليالتهم 

�أوتادهم  �ساربني  �جلاحمة 
�لأر�ـــــص  مــ�ــســارق  يف 

بحجة  ومغاربها 

�حتذ�ء جتارب �لآخرين مرة وبحجة �لتجريب مرة 
�أخرى دون �أن ي�ل�� قيمة حقيقية ملعنى ما يكتب�ن ودون 

�أن ت�سدهم مبجتمعهم �آ�سرة حب �أو �نتماء.
و�أخريً� فالإ�سالم مل يقف ولن يقف �سد �لأدب �لهادف 
�سعرً� كان �أو ق�سة �أو م�سرحية �أو حتى خاطرة م�حية، 
ولنا يف ر�س�ل �هلل �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم حجة بالغة 
فقد �سخّر طاقات �سعر�ء ع�سره من �أجل خدمة دع�ة 
�لإ�سالم ون�سرها يف �أرجاء �جلزيرة حّد �أنه ر�أى يف قيمة 
�لكلمة �أثرً� ه� �أ�سد من �أثر �ل�سيف و�لنبال ول �أبلغ من 

خطابه لأولئك �ل�سعر�ء بالق�ل:
)�أهج�� قري�سًا فاإنه �أ�سد عليهم من ر�سق �لنبل(

• علي حممد يا�سني

الإ�شالم والأدب

ترجمة د. حميد ح�س�ن بجية
عن د�ئرة �ملعارف �لربيطانية

39 الرو�شة احل�شينية ربيع �لثاين  1431 



الروضة الحسينية:  هل ا�شتطاع الإعالم اليوم 
حقه  ال�شالم(  )عليهم  البيت  اأهل  فكر  يعطي  اإن 

املطلوب يف مواجهة املدار�س التحريفية؟
)عليهم  �لبيت  �أهل  �أئمة  ملدر�سة  �مل�ساد  �لإعالم  �إن   •
حممد  �هلل  ر�س�ل  مرحلة  بعد  �لأول  �لي�م  منذ  �ل�سالم( 
)�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم( و�إنكار بيعة �لغدير وغ�سب 
�خلالفة �حلقة �أخذ يلعب دورً� فعاًل يف �إبعاد �لنا�ص عن �أهل 
�لبيت ) عليهم �ل�سالم( بالرتهيب تارة و�أخرى بالرتغيب، 
فكان �لإرهاب و�لفتنة وت�سفية �ل�سخ�سيات)�س��ء �مل�ؤثرة 
�أو �لب�سيطة( �لتي تتبع وتنهل من مدر�سة �أهل �لبيت ) عليهم 
�ل�سالم( على قدم و�ساق كما ي�سهد بذلك كتاب ) مقاتل 
�لطالبني( ول يز�ل هذ� �لإعالم �لأم�ي يعادي ويحاول �أن 
فة، ولكن �أبى  يطفئ ن�ر �هلل باأب��قه �لدعائية و�أقالمه �ملزيِّ
�هلل �إل �أن يتم ن�ره، ويف ع�سرنا هذ� �ساء �هلل �سبحانه �أن 
يك�ن ملذهب �أهل �لبيت)عليهم �ل�سالم( �إعالمهم بكل ما 
لالإعالم من م�سد�قية وم��س�عية �س��ء يف ميد�نه �ملرئي 
و�لثقافية  �لفكرية  �ملجالت  كل  ويف  و�ملقروء  و�مل�سم�ع 
و�لعلمية و�لرتب�ية و�لفنية و�إن كانت يف بد�يتها، ورغم �أنها 
و�لإعالم  و�ملال   �لفكر  �أ�سلحة  للعدو من  ما  بكل  حماربة 
�ملقاومة  بروح  �أنها  �إل  و�ل�ستكبار،  و�ل�ستعمار  و�ل�سيا�سة 

و�لرياح  �لع���سف  �أمام  �لر��سخ  كاجلبل  تقف  و�ل�سم�د 
قن��تها كقناة  قناة من  وباإغالق  بامل�ت  تبايل  �لعاتية ول 
�أن  ��ستطاع  �لإعالم  �أن  على  قاطع  دليل  وهذ�  )�لعامل( 
يبث وي��سل فكر �أهل �لبيت )عليهم �ل�سالم( حتى خاف 
�لق�م على عرو�سهم وم�ستقبلهم، حينما ي�سمع�ن يف كل ي�م 
دخ�ل �لع�سر�ت من �ل�سباب �ملثقف يف �ملذهب بكل وعي 
و�ختيار ويف كل �سهر باملئات ويف كل �سنة بالآلف و�سرعان 
وعل�مهم  �ل�سالم(  �لبيت)عليهم  �أهل  معارف  تنت�سر  ما 
بني �لأو�ساط �لعلمية و�لطبقة �ملثقفة و�لنخب �لجتماعية، 
�لنا�ص  فاأكرث لأن  �أكرث  يبذل  �أن  �لإعالم  يبقى على  ولكن 
عطا�سى ملعرفة حقيقة وتاريخ وعل�م �أهل �لبيت )عليهم 
�ل�سالم( ونحن باإعالمنا مل ن�سل �ىل ما ه� مطل�ب و�لذي 

يطمح �إليه كل م�سلم وم�ؤمن من حك�مة �لإ�سالم �لعادلة 
�لتي تعم �لعامل بظه�ر �ساحب �لزمان ) عجل �هلل تعاىل 

فرجه �ل�سريف(.

اإذا كان هناك �شعف يف  الروضة الحسينية:  
اأداء الإعالم اليوم فما �شبب ذلك؟ وما هي الطرق 

التي ترونها حت�شن من اأدائه؟
دمنا  ما  فاإننا  �إليه  و�ل�سع�د  �جلبل  قمة  لحظنا  • �إذ� 
ونق�ساً   يعّد �سعفًا  �لقمة فذلك بحد ذ�ته  مل ن�سل �ىل 
ه�  حتته  ما  �ىل  بالن�سبة  �أنه  رغم  �جلبل،  من  كنا  �أينما 
كمال وق�ة فالق�سية حينئذ بنظرة ن�سبية، وكما يف �سع�د 
�جلبل يحتاج �لإن�سان �ىل معد�ته وو�سائله و�آلياته كذلك 
يف �أد�ء �لإعالم �لناجح و�ملطل�ب و�لذي نق�سده من قمة 
�لنجاح، فحينئذ ن�سعر �نه عندنا �سعف ونق�ص ول بد من 
و�ل�سناعية  و�ملالية  �لفكرية  و�لطاقات  �جله�د  كل  بذل 
�لتي  و�لطرق  �لع�سر  ت��كب  و�لتي  و�ملتط�رة  �حلديثة 
�ىل  وميد�ن  جمال  كل  يف  نرجع  و�أن  �لكمال  �ىل  ت��سلنا 
يف  �ملنا�سب  �لرجل  ن�سع  و�أن  و�لكفاءة  �خلربة  �أ�سحاب 
�ملكان �ملنا�سب وهذ� يتطلب منا �أن نتعلم �لعل�م �لع�سرية 
و�لت���سل، ومن طلب  بال�سم�د و�جلهاد  �لآخرين  ونف�ق 

اأن الإعالم ا�ستطاع اأن يبث ويو�سل 
ال�سالم(  )عليهم  البيت  اأهل  فكر 
عرو�سهم  على  القوم  خاف  حتى 
وم�ستقبلهم، حينما ي�سمعون يف كل 
ال�سباب  من  الع�سرات  دخول  يوم 

املثقف يف املذهب

 املنرب ل�شان الإ�شالم
 واملرجعية عقله املفكر وقلبه الناب�س

• �سفاء �ل�سعدي

�ل�سيد عادل �لعل�ي �لكاظمي:

يلعب الإعالم اليوم دورا كبريا يف تكوين الراأي العام 
جتاه الق�سايا املهمة التي ت�ساحب حياة النا�ض، من 
خالل بيان وجهات النظر املختلفة وعر�سه للحقائق 
راأيه حول  تكوين  املتلقي من  التي متكن  واملعلومات 

ق�سية ما.
الدينية  اجلهات  من  الكثري  اأولت  فقد  لذلك 
وال�سيا�سية واملهنية اهتماما كبريا بهذا اجلانب املهم 
اأجله الكثري من املال واجلهد يف  وراحت توظف من 

�سبيل اإنعا�سه وتقويته لتحقيق اأهدافها من خالله.
اجلانب  بهذا  ال�سالم  عليهم  البيت  اأهل  اهتم  وقد 

من  كبريا،  اهتماما  املحمدية  الر�سالة  انطالق  منذ 
ر�سالة خامت  اإي�سال  ال�سحيح يف  دوره  ياأخذ  اأن  اجل 
الأنبياء)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( ب�سورتها الواقعية 

النا�سعة اىل الإن�سانية جمعاء.
هذا  �ساحب  الذي  الهائل  التطور  هذا  وبعد  واليوم 
احلدود  جتاوزه  اإثر  تاأثريه  رقعة  وات�ساع  امليدان 
ا�ستغالله  خالل  من  تكبله  كانت  التي  والعراقيل 
الأثري يف و�سوله للمتلقني، مما دعا املهتمني بن�سر 
هذا  يف  الولوج  اىل  ال�سالم  عليهم  البيت  اأهل  فكر 
اأفكار  من  يريدونه  ما  ن�سر  يف  وا�ستغالله  امليدان 

التي  والكذب  الت�سويه  موجات  بعد  خا�سة  وعقائد، 
من  �سواء  عامة  احلنيف  الإ�سالمي  الدين  طالت 
اأهل  املح�سوبني عليه، ومذهب  اأو من بع�ض  الأعداء 

البيت )عليهم ال�سالم( خا�سة.
وقد ا�ستغلت جملة الرو�سة احل�سينية تواجد ال�سيد 
العتبة  يف  الكاظمي  العلوي  علي  ال�سيد  بن  عادل 
عرب  دينية  حما�سرات  واإلقائه  املقد�سة  احل�سينية 
املنرب احل�سيني، لتلتقي به وجتري معه احلوار التايل 

حول عدة جوانب وعلى راأ�سها ق�سية الإعالم.
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�لعال �سهر �لليايل.

ي�شكل  احل�شيني  املنرب  الحسينية:    الروضة 
بامل�شتوى  ترونه  فهل  الإعالم،  اأدوات  اأحد  اليوم 
اأهل  اإىل  النا�س  ي�شد  اأن  ا�شتطاع  وهل  املطلوب 
البيت )عليهم ال�شالم( ويزيد من التفافهم حول 

املراجع الدينية؟
وتاريخه  وم��س�عيته  قد�سيته  له  �حل�سيني  �ملنرب  • �إن 
�حل�سني  �لإمام  �أن��ر  من  ي�سع  يز�ل  ل  و�لذي  �مل�سرق 
بخطبائه  تط�ر  يف  و�إنه  �ل�سالم(  )عليه  �ل�سهد�ء  �سيد 
�جليدين �لبارعني و�ملنرب ل�سان �لإ�سالم و�ملرجعية عقله 
�ملنرب  بني  وطيدة  عالقة  فهناك  �لناب�ص،  وقلبه  �ملفكر 
�حل�سيني وبني �ملرجعية كما بني �خلطباء �لكر�م و�ملر�جع 
�لعظام وكل منهما يدع� �ىل �لآخر من �أجل تربية �لنا�ص 

وتعليمهم و�س�قهم �ىل �ساطئ �ل�سالمة و�ل�سعادة.

الروضة الحسينية:  وما هي �شروط اخلطابة 
وكيف ت�شتطيع اأن تلبي متطلبات الع�شر؟

يف  �خلطابة  )فن  بعن��ن  ر�سالة  كتبت  �سنني  قبل   •
�لكربى)ر�سالت  م��س�عتنا  �لر�سالة يف  �سط�ر( وطبعت 
�إ�سالمية( و�أ�سرت �ىل �أهم �سروط �خلطابة كفن وكحرفة 
ب�س�رة عامة و�سروط �خلطابة �حل�سينية ب�س�رة خا�سة، 
و�حلديث تارة عن �خلطابة كفن و�أخرى يف رحاب �ل�سعائر 
�حل�سينية و�ملر��سم �لدينية من �ل�فيات و�لأعياد �ملتعلقة 
باأهل �لبيت )عليهم �ل�سالم( وهذه �ل�سروط منها ما تك�ن 
يف د�خل �خلطيب كالإخال�ص و�ل�سدق و�لعلم و�ملعرفة و�أن 
يك�ن عارفًا باأهل زمانه، ومنها خارج �خلطيب كامل��كبة مع 
�لتط�ر �لتكن�ل�جي و�ن �لعامل �أ�سبح قرية �سغرية و�لرثوة 

�ملعل�ماتية �لهائلة و�ملتز�يدة بالدقائق. 

التي  املوؤهالت  هي  وما  الحسينية:   الروضة 
وتوؤهله  احل�شيني  اخلطيب  يف  تتوفر  اأن  يجب 

حلمل هذه الر�شالة؟
• �إن �خلطيب �لإ�سالمي و�حل�سيني ل بد له من م�ؤهالت 
وهذ�  ر�ئع  بامتياز  دوره  �أد�ء  على  ت�ساعده  وفنية  علمية 
ي�ستدعي �أن يك�ن �خلطيب عارفًا بالعل�م �حل�زوية �أوًل، 
باأن يكمل على �لأقل دورة �ملقدمات وهي �ست �سن��ت ودورة 
�ل�سط�ح وهي مثلها مدًة، كما عليه �أن يكرث من �ملطالعات 
�لإ�سالمي  و�لتاريخ  �لعام  و�لتاريخ  �لأدب  من  �خلارجية 
و�لعل�م �حلديثة وحتى قر�ءة �ملجالت و�ل�سحف ومتابعة 

�آخر �لتط�ر�ت �لعلمية و�حلديثة و�حل��دث و�ل�قائع، ومثلما 
�إذ� �أر�د �سخ�ص �أن يك�ن ناقدً� �أو �سيا�سيًا عليه �أن يتابع 
�لأخبار ي�ما بي�م ويتفاعل مع �حلدث، فمع �سرعة �ل�س�ء 
�لزمن  ي�سبق  �أن  عليه  بل  �ملعا�سر  �خلطيب  م�سار  يك�ن 
باإبد�عاته وتطلعاته وفكره �جلديد و�ملبدع، وهذ� ينتج من 
كرثة �ملطالعات �ملتن�عة فاإنها تك�ن مبنزلة �ل�ُسُحب �لكثرية 
يف �سماء ذهنه ثم ترت�كم وتت�سارب كما تت�سارب �لغي�م 
و�ل�سحاب فيخرج منها �لرعد و�لربق و�ملطر، ويخرج من 
هذ� �خلطيب فكر كثري جديد لمع كالربق وي�ستهر به بني 
من  ويتخل�ص  �جلمه�ر  �إليه  وينجذب  �ملثقفة  �لأو�ساط 

�ملكّرر�ت �لتي رمبا مّيل منها �ل�سامع و�ملخاطب. 

الروضة الحسينية:  هل اخلطابة اليوم تتبع 
مل�شهورين  اأ�شاليب  توارث  هي  اأم  بالأداء  مدر�شة 

بارعني؟  
•  ملا كانت �خلطابة-كما يف ِعلم �ملنطق- من �ل�سناعات 
�خلم�ص و�إنها فن ولي�ص من �لعلم، و�ن �لفن يتبع مهارة 
و�ل�سينما  و�لنحت  و�لر�سم  كاخلط  فنه  �أد�ء  يف  �لفنان 
و�لتمثيل فحينئذ جتد من �خلطباء من يربع يف خطابه 
ويك�ن كالنجم �لالمع ومن جن�م �خلطباء �مل�سه�رين وكما 
�أن لفن �خلطابة  �إل  يف كل فن هذ� �ملعنى يك�ن حاكمًا، 
�أن يتعّلم فن �خلطابة كل  علمه �خلا�ص مبعنى �نه ل بد 
�سخ�ص يريد �أن يك�ن خطيبا، كما يتعلم غريه فن �خلط 
و�لر�سم، وبطبيعة �حلال فالفن�ن تت��رث وتتكامل بجمالية 
فاخلطابة  �لزدهار،  �لتط�ر  يف  �لع�سر  ت��كب  فائقة 

مدر�سة وتر�ث و�إبد�ع وم��هب.

بني  يقارن  قد  البع�س  الحسينية:   الروضة 
املنرب  �شعبية  اأن  ويدعي  والأم�س  اليوم  خطباء 
احلايل قد تراجعت، ما مدى �شحة هذا الدعاء 

وهل له اأثر فعاًل ؟
�زد�دو�،  قد  �ملنرب  �سركاء  بل  �ملنرب مل ترت�جع  • �سعبية 
�ملنرب  �أ�سبح  و�لي�م  و�حد�،  و�ملنرب  �لنا�ص  كان  فبالأم�ص 
يف �لبي�ت ومن خالل �لف�سائيات، ومبعنى �آخر، بالأم�ص 
كان �لنا�ص و�ملنرب يف �ساعة و�حدة وخطيب و�حد ومكان 
وميكنك  و�حدة  دقيقة  يف  �ملنابر  ع�سر�ت  و�لي�م  و�حد، 
�أن تك�ن مع �أي خطيب تريد، فيكفي �أن تنتقل من جمل�ص 
يجعل  وهذ�  تريده  �لذي  �ملجل�ص  لتختار  ث��ن  يف  لآخر 
بعد ما كان  �إىل �خلطيب �ملجازي  وي�ستمع  �ملتابع يجل�ص 
ي�ستمع �إىل �خلطيب �حلقيقي، ول� �أجرينا در��سة عددية 

عرب هذه �حلالة ل�جدنا �أن �ل��قع و�حلقائق ت�سري �ىل �أن 
�سعبية �ملنرب قد �زد�دت �إذ �أنه بالأم�ص كان �أكرب جمل�ص 
�ملاليني يف  فاإن  و�لي�م  بقليل  �أكرث  �أو  �ألفا  ي�سم  ح�سيني 
يتابع�ن �ملحا�سرة و�ملنرب �حل�سيني، وبهذ� نقف  بي�تهم 
على حقيقة وهي �نه لبد من بذل كل �لطاقات و�جله�د 
و�حد  كل  و�لرتب�ية  و�لعلمية  و�ملالية  و�لثقافية  �لفكرية 
ليك�ن  �حل�سيني  �ملنرب  �إثر�ء  �أجل  من  طاقته  بح�سب 
ز�هر  ومب�ستقبل  باخلري  �أتفاءل  و�إين  �ملطل�ب  بامل�ست�ى 
لإعالمنا �لهادف و�لر�سايل وملنابرنا �حل�سينية �لتي تنقل 
�إلينا ث�رة �لأمام �حل�سني �لإ�سالحية �خلالدة جياًل بعد 

جيل �إىل ي�م �لظه�ر و�لع�سر �مل�ع�د.

حياة ال�شيد عادل العلوي
اأ�شمه : �ل�سيد عادل بن �ل�سيد علي بن �حل�سني �لعل�ي 
،ينتهي ن�سبه �ىل �ل�سيد عبد �هلل �لباهر بن �لمام زين 

�لعابدين )ع(.
يف  �لعل�ي  عادل  �ل�سيد  ولد   : ون�شاأته  ولدته   
�سنة )1375( ،يف مدينة  �سهر رم�سان  �ل�ساد�ص من 

�لكاظمية �ملقد�سة .
درا�شته: در�ص يف مدر�سة �لخ�ة يف مدينة �لكاظمية 
�ملقد�سة وبعدها �نتقل �ىل مدينة �لنجف �ل�سرف،ويف 
عام )1387(بد�أ باأخذ �لعل�م �لدينية و �حل�زوية وبعد 
ت�سعة ��سهر من �ل�ستيطان يف مدينة �لنجف �ل�سرف 
�أنتقل �ىل بغد�د �جلديدة مع و�لده �لذي �أنابه �ل�سيد 
�أمت  )حم�سن �حلكيم(هناك ويف �سن �ل�ساد�سة ع�سر 
ومن  �ملباركة،  ة  بالِعمَّ ت�ج  وحينها  �ملقدمات  مرحلة 
حينها بد�أ �ل�سيد يرتقي �ملنرب ويدر�ص �لر�سالة �لعملية 

للنا�ص.
بالتدري�ص يف  �حلا�سر  �ل�قت  �لعل�ي يف  �ل�سيد  يق�م 
�حل�زة �لعلمية ،منها تدري�ص بح�ث �خلارج يف �لفقه 
�لقر�أن  تف�سري  يف  قيمة  حما�سر�ت  ولديه  �لأ�س�ل  و 

و�لخالق و�لعقائد.
�لنجفي  �ملرع�سي  �لدين  �سهاب  اأ�شاتذته:�ل�سيد 
�أ�سحاق  �ل  ،�ل�سيد حممد  ،�ل�سيد حم�سن �جلرجاين 
�مل��س�ي  �لف�سل  �ب�  ،�ل�سيد  �ل�سدر  ر�سا  ،�ل�سيد 

�لتربيزي.
موؤلفاته:

�لنفحات �لقد�سية يف تر�جم �أعالم �لكاظمية،�مل��س�عة 
�ل�سالمية ،ر�سالت ولئية،ر�سالت ثقافية ،�لق�سا�ص 

على �س�ء �لقر�ن ، وغريها ..
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  طريق احل�شني
طريق القراآن الكرمي

�أجنزت 
جمـــمـــ�عـــة 

م�سروعها  للطباعة  �لر�ئد 
�لثاين على طريق يا ح�سني �لر�بط بني حمافظتي 
�لنجف �لأ�سرف وكربالء �ملقد�سة و�ملتمثل بتثبيت 
عر�سا  و�حـــد  مــرت  بقيا�ص  قــر�آنــيــة  لــ�حــة   017
�أن  بعد  �لكهربائية،  �لأعمدة  على  ط�ل  ومرتين 
كان م�سروعها �لأول متمثال برتقيم تلك �لأعمدة 
على  �ملــ��قــع  حتديد  ت�سهيل  لغر�ص  عامني  قبل 
ولت�سهيل  �حل�سينية  للم��كب  بالن�سبة   �لطريق 
بالن�سبة  و�لتائهني  �ملفق�دين  مهمة حتديد م��قع 

للز�ئرين.
�لن�ساج  ر�ئــد  �حلــاج  قال  �جلديد  �مل�سروع  وعن   
�لنجف  يف  للطباعة  �لــر�ئــد  جمم�عة  مــ�ــســ�ؤول 
�لأ�سرف: قمنا وبجه�د ذ�تية يف �ملجم�عة بطباعة 
وتثبيته  )�لفلك�ص(  على  بالكامل  �لكرمي  �لقر�ن 
بني عرين �خلل�د �لنجف �لأ�سرف و منار �لأحر�ر 
�سعائرنا هي من  باأن  �أول  لنثبت  �ملقد�سة  كربالء 

�لقر�آن 
لكما  �لكرمي 
باأنها  و�لظالل  �لفنت  مروج�  يدعي 
�هلل  عبد  ــي  �أب لـــزو�ر  يت�سنى  ولكي  ــك،  ذل عك�ص 
�ل�سالم(  )عليهما  �لع�سرية  قمر  و�أخيه  �حل�سني 
�إهد�ء ث��ب  �أن يق�م�� بختم �لقر�آن �لكرمي بنية 
و�آله  �لنبي  �سرف  �إىل  و�لــتــالو�ت  �خلتمات  تلك 

)�سل��ت �هلل و�سالمه عليه وعليهم(.
و�أ�ساف �لن�ساج: لقد ��ستلزم �لإعد�د و�لتخطيط 
طريق  �ل�سالم(  )عليه  �حل�سني  طريق  مل�سروع 
بالإطار�ت  بــدءً�  تنفيذه  وبــد�أ  �سهر�   11 �لقر�ن 
على  وتثبيته  )�لفلك�ص(  بطباعة  ومرورً�  �ملعدنية 
�لإطار�ت ومن ثم تثبت �لل�حات على �لطريق �لذي 
�لن�سخة  على  �عتمدنا  وقد  )�أ�سب�عني(  ��ستلزم 
�لأول  �لإ�سد�ر  �ملن�رة  �ملدينة  مل�سحف  �لرقمية 
لغر�ص حتري �لدقة يف �لن�س��ص و�حلركات، وقد 
مت تثبيت �لل�حة �لأوىل على �لعم�د �ملرقم)250( 
�لعل�ية �ملقد�سة  وقام بتثبيتها ممثل�ن عن �لعتبة 

و�لعتبة 
حل�سينية  �
ـــة و�لـــعـــتـــبـــة  ـــس ـــد� ـــق �مل
م�سجد  وعتبة  �ملقد�سة  �لعبا�سية 
�لنجف  حمافظة  جمل�ص  ميثل  ووفـــد  �ل�سهلة 

�لأ�سرف ووفد �إعالم �ملحافظة.
�ساهم  من  لكل  بال�سكر  تقدم  حديثه  ختام  ويف   
يف �مل�سروع قائال: ��سكر �لأخ�ة �أ�سحاب �مل��كب 
�حل�سينية �لذين �أبدو كثري� من �لتعاون �أثناء تثبيت 
�لل�حات و�لدعم �ملعن�ي �لكبري �لذي قدم�ه، كما 
و��سكر �إخ��ين يف جمم�عة �لر�ئد �لذين طالب�ين 
يف  منهم  كم�ساهمة  عملهم  �أج�ر  �حت�ساب  بعدم 
�مل�سروع، علما باأن �مل�سروعني كانا من �أفكار �أخي 
ر��سد �لن�ساج ونحن �لآن يف جمم�عة �لر�ئد نعد 
�لعام  مل�سروع  وتعاىل  تبارك  �هلل  �ساء  �إن  �لعدة 
�لقادم كما �أدع� جميع �لأخ�ة �مل�ؤمنني وفقهم �هلل 
تبارك وتعاىل ممن لديهم �أية �أفكار جديدة لن�سر 
وتثبيت �ملبد�أ �حلق مبد�أ �آل �لبيت عليهم �ل�سالم 
�لنجف  يف  �ملجم�عة  مقر  يف  بها  ــا   ــزودون ي �أن 

�لأ�سرف لنت�سرف لتنفيذها. 

• ح�سني �ل�سالمي
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�لتحدث  ـــا  �أردن لــ� 
عــــن ثـــقـــافـــة �لــنــا�ــص 

مع  �ن�سجامها  ومدى  �لعا�س�ر�ئية 
و�لبحث  �ل�سالم(  )عليهم  �لبيت  �آل  و�سايا 

جند  �حل�سينية  و�لطق��ص  �ل�سعائر  فل�سفة  عن 
�أنها يف �أحد وج�هها تعبري وجد�ين وفطري وجند 
يف �لــرت�ث �لفكري و�لــرو�ئــي ما يــربر بع�ص تلك 
�ل�سعائر و�لطق��ص ك�نها تعبري عن ج�هر �لإن�سان 
�مل�سلم قبل �مل��يل وو�سيلة يف�سح بها �مل��يل عن 
ن�سرته وحبه وولئه �ملطلق للعرتة �لطاهرة )عليهم 
�ل�سالم( ولكن ذلك لي�ص كافيا لقطع �لطريق على 
�لذين ي�سكك�ن بتلك �ل�سعار و�أهميتها يف �لت���سل 
�لعاطفي و�لفكري بل وحتى �لعبادي بني �مل��يل وما 

ي�ؤمن به. 
ومن �أجل ذلك لبد �أن تك�ن هذه �ملفاهيم �لعا�س�ر�ئية 
- كاًل ل يتجز�أ- ثقافة �سائدة �سادقة، ومبعنى �آخر 
لبد �أن نفهم هذ� �لي�م �لعظيم �ل�ساأن بكل �أبعاده 
ونك�ن فيه ويف غريه من �لأيام مب�ست�ى �مل�س�ؤولية 
عليهم   ( �لبيت  لأهــل  كاأتباع  عاتقنا  على  �مللقاة 
�ل�سالم( و�ن نعي باأننا يف عا�س�ر�ء ويف غريها �أي�سا 
�إمنا ن�س�غ خطابا �إ�سالميا �إن�سانيا نت���سل به مع 
كل �لفرق و�لط��ئف و�ملجتمعات �لإن�سانية، فنحن 

ن�ؤمن 
بــــاأن زيـــارة 

�حلـــ�ـــســـني )عـــلـــيـــه �لـــ�ـــســـالم( 
تت�سمن �أبعاد� دينية وتاريخية و�سيا�سية و�جتماعية 
و�أخالقية و�إن ن�ص �لزيارة ه� �إحدى و�سائل �لأئمة 
�سيعتهم  رفــد  يف  �ل�سالم(  عليهم   ( �ملع�س�مني 
ن�ص  وهــ�  و�لإميـــان  و�لتق�ى  �لـــ�رع  مــن  بطاقات 
�إمــام مع�س�م  مقد�ص لأنه يف عقيدتنا �سادر من 
و�آله  عليه  �هلل  �مل�سطفى)�سلى  جــده  عن  �أخــذه 
�إل وحي  �إن ه�  و�سلم( �لــذي)ل ينطق عن �له�ى 
�أن  �ل�سالم(  )عليهم  �لأئمة  �أر�دهــا  كما  ي�حى(، 
و�لرف�ص  �لنتفا�سة  روح  فينا  يعمق  خطابا  تك�ن 

لأ�سناف �لظلم و�لظاملني و�خلن�ع.
 ونحن ك�ننا ننتمي ملدر�سة �لطف علينا �أن نعي باأننا 
نعي�ص ماأ�ساة �حل�سني )عليه �ل�سالم(  حلظة بلحظة، 
�أول�سنا نقر�أ فيه )�إن هذ� ي�م تربكت به بن� �أمية( 
)وهذ�( ��سم �إ�سارة للقريب وما ذلك �إل دللة على 
�أن ي�م عا�س�ر�ء وكربالء ل يعرتيه �لقدم بتعاقب 
�لأيام �إمنا ه� ي�م قريب لأنه يعي�ص يف قل�ب ونف��ص 

�مل�ؤمنني 
ــال  مــهــمــا ط

�لزمن وبعد �ملكان.
تعبد� هلل  �ملر��سيم  بتلك  نق�م  �إمنا  فاإننا  ولذلك   
ظهرية  يف  �ل�سالم(  )عليه  �حل�سني  لند�ء  وتلبية 
ذلك �لي�م وطاعة ل��سايا �أئمتنا �لأطهار )عليهم 
م��ٍل  كل  على  ينبغي  �ملنطلق  هذ�  فمن  �ل�سالم( 
)عليه  �حل�سني  �لإمـــام  نه�سة  ��ستيعاب  حقيقي 
�سحى  �أجلها  من  �لتي  �لنبيلة  و�أهد�فه  �ل�سالم( 
عنهم(  تعاىل  �هلل  )ر�س��ن  و�أ�سحابه  بيته  باأهل 

طلبًا ملر�ساة �هلل.
�لأطهار  �أئمتنا  ور�سا  عنا  �هلل  ر�سا  ننال  ولكي   
جل  نكر�ص  �أن  لنا  ينبغي  فال  �ل�سالم(  )عليهم 
�حل�سني  �لإمـــام  زو�ر  عــدد  زيــادة  على  �هتمامنا 
)عليه �ل�سالم( كما ًفقط، ولكن �ملهم �أن نزيد من 
عدد �لذين حافظ�� على زيارتهم وعرف�� �حل�سني 

)عليه �ل�سالم(  حق معرفته.

  زيارة الإمام  احل�شني
معرفة ً

• حميد جا�سم عب�د �لغر�بي
جامعة �أهل �لبيت )عليهم �ل�سالم(
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 • طالب عبا�ص �لظاهر

ماهيـة الإبداع

�إن كتابة �لن�س��ص �لإبد�عية يف �أجنا�ص �لأدب �ملختلفة،كال�سعر و�لق�سة 
تتطلب؛ت�فر  ريب  �لأدبية،ل  �لكتابة  �سروب  من  ذلك  و�مل�سرحية،وغري 
�لأديب على �مل�هبة �أول وقبل كل �سيء،لكي يبدع مثل تلك �لن�س��ص،ومن ثم 
ت�فره كذلك على �لكثري من �لع��مل �س��ء على �مل�ست�ى �ل�سخ�سي،كخزين 
لرفده  كنفها  يف  يرتعرع  �لتي  �لبيئة  م�ست�ى  على  �أو  وخربة  معريف 
باملعل�مات،ومن ثم �إطالعه على جتارب �لآخرين �لإبد�عية،ممن �سبقه 
�لأدب  نتاج  من  �أكانت  معها،�س��ء  وجد�نيًا  �مل�سمار،وتفاعله  هذ�  يف 
�إىل تر�كم �خلزين  �لعاملي،في�ؤدي كل ذلك بدوره  �أو  �لعربي  �أو  �لعر�قي 
�ملعريف عم�مًا،ويف �جلن�ص �لذي يحاول �لكتابة فيه خ�س��سًا،وبالتايل �إىل 

�ملتانة �لأدبية، من �جل �لرتقاء �إىل م�ساف �لإبد�ع.
�أما ما نقر�أه ونطلع عليه من ن�س��ص من�س�رة،كثرية جدً�،�سعرية كانت 
ك�نها  �لرفيع،ف�سال عن  �لأدب  �إىل  ترتقي  �لغالب،ل  فهي يف  نرثية؛  �أم 
ت�ستطيع �لإندر�ج حتت م�سمى �لإبد�ع �لنادر،بالرغم من ك�نها،تعّد �سمن 
�لنتاجات �لأدبية،و�ن كان �لبع�ص منها- مع �لأ�سف - يفتقد حتى مثل هذه 

�ل�سفة؛ل�سق�طه يف �ملبا�سرة حينًا �أو �لإن�سائية يف �أحيان �أخرى.   
فنية  قيمة  كل حال-  على  و�سيبقى-  بل  كان..  نف�سه  �لإبد�ع يف  �إن  بيد 
�لقلم،�إل  �إمتلك  من  لكل  يت�سنى  �ملنال،ل  بعيد  نبيل،و�أمل  عالية،وهدف 
على �لنابهني منهم فقط،وهم فئة قليلة جدً�، نخبة �لنخبة- �إذ� جاز لنا 
�لتعبري- ممن وهبها �هلل تعاىل،�لقدرة على �لبتكار؛من بعد �إمتالكهم 
مثل  يتطلبه  ملا  و�ملعرفة،  �ل�سدق  نح�سب-  كما   - وهما  �لإبد�ع  جناحي 
هذ� �لإبد�ع من تعا�سد ع��مل كثرية ور�ثية وترب�ية،ت�ستند بالأ�سا�ص على 
�مل�هبة،وهي- وكما ل يخفى على �أحد- هبة �إلهية ي�سبغها �هلل �سبحانه 
على هذ� �لأديب �أو ذ�ك،من دون �سائر �لب�سر يف هذه �حلياة؛فكم متنبي 
يف تاريخنا �لأدبي،وكم ج��هري،وكم �سياب! لهذ� �سارت �مل�هبة ل�سيقة 

بالأديب،و�لأدب قرين �لإبد�ع.
�سرقًا  �أجريت  �لتي  و�لتطبيقية  �لنظرية  و�لبح�ث  �لدر��سات  كل  ورغم 
وغربًا بهذ� �خل�س��ص،ملعرفة ع��مل �لنب�غ يف �لإن�سان،و�أ�سر�ر �مل�هبة 
�أو �لأعمال �لفنية يف �لدر�ص  فيه،من خالل �إدخال �لن�س��ص �لإبد�عية 
�لعلمي و�لعملي؛يف حماولة لفهم �لآليات �لتي تعمل �سمن �أطرها �مل�هبة 
فك  و�لفني،وحماولة  �لأدبي  �لنتاج  �إبد�ع  و�لفنانني،يف  �لأدباء  عند 
طال�سمها،ملا يختزله مثل هذ� �لنتاج �لإبد�عي من �إبهار يف مت�نه، ومن 
�لرقي �لإن�ساين يف �أهد�فه،ناهيك عن �كت�ساف ماهية �لإبد�ع ذ�تها،�إل 
�إدر�ك  يتم  بالف�سل،ومل  باءت  بالفعل؛  �جلادة  �ملحاولت  تلك  جميع  �أن 
�أ�سباب �لإبد�ع،كما وظلت �مل�هبة يف �لإن�سان،ودلئل �لنب�غ فيه لالآن من 

�لأ�سر�ر.

�أنا خالٌد يف �لدهِر ماد�م �ل�ج�ُد �أنا عر�قي

 

بعر�قتي وح�سارتي �أمٌم تعّلمت �حل�سارة

 

بلُد �لنب�ء�ِت �ملليئِة بالن�سارة

 

 �ســه،،�أنت ل متح� بيانات �حلقيقة
 �لكل يعرفني �نا يف جبهة �لدنيا وثيقة,,,

�سه يا زئري �حلقد 
و�لتاأريُخ ل ين�سى برغم �لزيِف مابي من و�س�حنْ

 

ولأجِل ذلَك كاَن �آدُمنا هنا مدف�ُن يف �أر�سي ون�حنْ

 

فحقيقتي �أزٌل حتّقَق منُذ بدِء �لك�ِن و�متدتنْ يد�ه

 

و�ساللُة �لعظماء م�رُدها عر�قي 
،،�س�ُت منهلها �سد�ه

 

فهنا عليٌّ قبَل خلِق �لك�ِن كاننْ

 

وهنا وُمذ خلَق �خلليقَة ربُّنا ،،�أختاَر �لألُه لُه �ملكاننْ

 

ه�ٌد و�سالُح جاوروُه

 

ل�ه وت�سّفع�� ،،و�لآخروَن بف�سلِه بلنْ ف�سّ

 

ياحقُد ما هذ� �لتطاول 
�سّيد ُ�لأك��ِن من بعِد �لر�س�ِل هنا مكاَنهنْ

 

و�أحّق حقٍّ يف �لزماِن ُهدى زماَنهنْ

 

كيَف �لتطاوُل و�لعر�ُق عر�ُق حيدرنْ

 

بلُد �حل�سنِي وكربالء �لطّف و�لتاريخ م�سدرنْ

 

فيِه تغرّيت �لق��ننُي �لرتيبُة لل�ج�ِد ول رياءنْ

 

�جلاذبيُة ها هنا �أنعدمتنْ 
،،�سنا دِمِه تعّلق بال�سماءنْ 

 

ِمننْ كفِّ �سّيدنا �حل�سني ونحِر عبد �هلل مذب�َح �ل�ريدنْ

 

وهنا بكتنْ حتى �ل�سماُء دمًا ملاأ�ساِة �ل�سهيدنْ

 

ياحقُد.. و�ل�سنُم �للعنُي �أزيَح من �أر�سي 
و�أنَت �أر�َك باقي

 

�إرَفعنْ يديك فال مكاَن حلاقٍد يف م�طني

 

فلقد ك�سرُت �لقيَد، لتق�ى وثاقــــــــــــي

 

�إرفعنْ يديك �نا عر�ُق �ملكرماِت ول مكاَن لكل حاقدنْ

 

فاأنا ب�جه �لظلم ب�سم �هلل �سامدنْ

 

ياحقُد �إين رغم ما ترج�ه باقي 

 

�أنا خالٌد يف �لدهر ماد�م �ل�ج�ُد 
�أنـــــاعر�قي

�ل�ساعر: هادي �لفتالوي

�شه يا زئري احلقد
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تـــــراتـــــيـــــل
�لدكت�ر ن�ري �ل��ئلي

للـقـمـم  كالـبـركـان  الـقـعـر  مـــن  وانـفـذ ْ 

كـالـو�شــم ِ الأخــيــار  اإلــــى  فالـنـائـبـاُت 

هـمـم  بــال  اأ�شـحـى  مــــَــــن  ينـفـع  ــُع  الــدمـــ ل 

حــ�شــم  ول  رجـــع  بـــال  مـــا�سٍ  والـــــكــــــــلُّ 

واحلـمـم  ال�شـحـراء  عـلـى  الغـيـوُم  تعـلـو 

والـعـتـم  الـ�شـيـق  بـرغــم  فـيـهـا  والـــــنـــــور 

�شمـم  علـى  ــن  ـــ َم ويــ�ــشـــــدو  الــ�ــشــريـــــَر  يــهـــــدي 

ُظــلــم  بــــال  ايـــــمــــــــاٌن  الـعـيـ�س  واأطـــــيــــــــُب 

الـنـعــم  غــايــة  بـقـعـر ِ �شـحــوُت  حـتــى 

الــرقـــم  فيعلومـنـتـهـى   ، حــــدودٍ  بــــال 

والــرحــم  الأهــــل  ــُق  وعــ�ــش عــ�ــشــُق عي�شي  بــل   

ــوًى وفـــــي قيـم  ـــ ــق ــي ت ــ�ــَس فـــ واأ�ـــشـــعـــَد الــعــيـــ

قــدم  عـلـى  جـرفـا  ول  �شـخـرا  يـُبـق  لــم 

مـنـهــزم  نــفــ�ُس  اإّل  الـعـيــ�َس  تــكــره  ل 

�شـــاأم  مـــن  يـنـهـار  اإذا  لـقـو�سٍ   ـــــْف  واأ�ــشـــ  

والـكــرم  الـعــّز  نـفــو�َس  ُيغـنـي  والــفـــــقـــــُر 

ومـخـتـ�شـم  كـمـنـ�شـارٍ  لـبـعـ�سٍ   بـعــ�ٌس 

مـعـتـ�شــم  �شــبـــُر  اإّل  الـ�شـدائــد  عــنــد 

�شـقـِم  ــن  ـــ وم �ــشــيـــــق  ــن  مـــ ــك  ـــ ــوع دم كــفــكـــــْف 

لنـائـبـٍة   ت�شـلـْع  ل  الـــــوهـــــن  مــن  وانـــــهـــــ�ــْس 

مـنـقــذة   الآهــــــــــــــاُت  ل  يــرفــُع  الـيــاأ�ُس  ل 

خــالــدة  الأحــــــــــــــزاُن  ول  بـــاقٍ   الـ�شـعـُد  ل 

كـمـا  املخل�شـيـن  ــوَب  ـــ ـــ ذن ُيجـلـي  ــكـــــرُب  الـــ

مــــزهــــرٌة  الآلم  مـــــــع  الــحــيـــاة َ  اإنَّ 

َّقــٌد  مـتــ الــحــق  بـخـلــق  الـــــجـــــمــــــــاَل  اإنَّ 

بــدل  لــــــــه  ــى  ـــ ـــ اأر�ــش ولــــــــن  جمـيـٌل  عي�شـي 

ُتغـرقـنـي  الـخـيـراُت  اآلئـــــــــــك  بـحــر  فــي 

مـتـّ�شـٌع  الـخـيـر  وبـحــُر  احلـ�شـاُب  كـيـف 

باآخـرتـي  كـــــرهـــــا  ل  الـــــمـــــوت  مــن  خـــــوفـــــي 

وطــن   وفـــــــي  اأهـــــــلٍ  فـــــي  الــعــيـــــ�ــَس  اأروَع  ــا  مـــ

مـُنـحـدرا  ـــــاب  جـــ ك�شـيـلٍ  احلـــــيـــــاة  عـ�شـُق 

تـواأمـُـه  الـعـيـ�س  وحـــبُّ  النـفـو�س  حــبُّ 

�شــهــم  فــــي  ــاأَت  ـــ اأخـــــطـــ اإذا  تـاأ�شـفـَـنَّ  ل 

بــخـــلـــوا  اإذا  ُيفـقـُراأقــوامــا  الـــمــــاُل 

مـ�شـرعــة   ــاُم  ـــ ـــ الأيـــ بـــه  ومـــ�ٌس  الـعـمـُر 

رتـــب   عـــال  اأو  مـــاٌل  الـعـبـَد  يـُ�شـعـُف  ل 
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و�شية اخلالفة 
طريقه لإب�شار احلق

 �ل�سيخ )ذ�كر ح�سني طاهري( ولد 
مبدينة في�سل �آباد عام )1975م( 
معتنقًا  وترعرع  ن�ساأ  باك�ستان  يف 
�ملذهب �حلنفي، وكانت �ملدينة ذ�ت 
بة  متع�سّ غري  لكنها  �سّنية،  غالبّية 
يف  وكان  �لآخرين،  عقائد  وحترتم 
نف�ص �ملدينة رجل دين و�أ�ستاذ �سيعي 
جعفري(  ي��سف  )حممد  ُيدعى 
بالعلم  �ل�سكان  �أو�ساط  يف  معروف 
و�أخرى  �آونة  وبني  �ل�سرية،  وح�سن 
كانت حتدث بينه وبينهم مناق�سات 
بني  �لختالف  ح�ل  ومطارحات 
�لكثريين  �أّن  �إل  و�ل�سيعة،  �ل�سنة 
�لنقا�ص  يف  معه  �لدخ�ل  يجتنب�ن 

لأ�سل�به �جلذ�ب �ملدع�م بالأدّلة.

ذ�كر ح�سني طاهري ) باك�ستاين/حنفي(
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بداية ال�شتب�شار:
جعفري  �لأ�ستاذ  ُدعي  �أن  ي�م  ذ�ت  وحدث 
بني  �لأ�سا�سي  �خلالف  حم�رها  مناظرة  �ىل 
ح�سني  )ذ�كر  �ل�سيخ  من  كان  وما  �لفريقني، 
�إّل �أن ت�سّدى له باأمٍر من و�لده �لذي  طاهري( 
يناظر  �لذي  �لآخر  �لطرف  ه�  يك�ن  باأننْ  كّلفه 
ما  يرّدد  طاهري  �ل�سيخ  وكان  جعفري،  �لأ�ستاذ 
ورثه من �أفكار �أ�سالفه من �أّن �لنبي )�سلى �هلل 
عليه و�آله و�سّلم( مل ين�ّص على �أحد، و�إّن �خلالفة 
ل تك�ن �إل بال�س�رى، و�إّن خالفة �أبي بكر �أجمعت 

عليها �لأمة(
وجاء �لرّد من �لأ�ستاذ جعفري مبل�رً� وم��س�عيًا 
فاأثبت  �ل�سّنية،  �مل�سادر  من  بالأدّلة  ومدع�مًا 
قد  و�سّلم(  و�آله  عليه  �هلل  )�سلى  �لنبي  �أن 
�لأمة  قيادة  يف  خطرها  لعظم  باخلالفة  �أو�سى 
منا�سبات  عدة  يف  �ل�سحيحة  �ل�جهة  وت�جيهها 
وم��قف حتى كان �آخرها ما حدث يف غدير خّم، 
�ملعتربة،  �ل�سنة  كتب  جميع  يف  �مل�ج�دة  ورو�يته 
كما �أبطل قان�ن �خلالفة بال�س�رى، بدليل �أن �أبا 
وهذ�  عمر!  على خالفة  ن�ّص  عندما  خالفه  بكر 
يعني خمالفته لر�س�ل �هلل )�سلى �هلل عليه و�آله 
عليه  �لنبي )�سلى �هلل  لأّن  تن�سيبه،  و�سّلم( يف 

ب خليفة كما يدعى!. و�آله و�سّلم( مل ين�سّ
)اإّن جمتمع املدينة ل ميثل الأّمة الإ�شالمّية التي 

توزعت امتداداتها لت�شمل اجلزيرة العربّية(
بكر  �أبي  خالفة  على  �أجمعت  �لأّمة  ك�ن  و�أما 

جمتمع  لأّن  تاّم،  غري  فهذ� 
�ملدينة ل ميثل �لأّمة �لإ�سالمّية 
لت�سمل  �متد�د�تها  ت�زعت  �لتي 
�جلزيرة �لعربّية، كما �أّن ق�سمًا 

وم�قف  �متنع��،  قد  �ملدينة  �أهل  وهم  مهّمًا 
�لأن�سار و�لإمام علي )عليه �ل�سالم( و�سائر بني 
ذلك،  ويثبت  معروف  �ل�سحابة  وبع�ص  ها�سم 

فاأين �لإجماع ؟
�مل�سادر  ومن  مدعمة  كانت  �لأدّلة  تلك  وكل 
بع�ص  ح�ل  �أخرى  ح��ر�ت  د�رت  كما  �ل�سنية، 
بن  علي  �مل�ؤمنني  �أمري  �إمامة  تثبت  �لتي  �لآيات 
�آية  �ملباهلة،  كـ)�آية  �ل�سالم(  )عليه  طالب  �أبي 
�ل�لية، �آية �لتطهري،..( وكذلك بع�ص �لأحاديث 
كـ)حديث �ملنزلة، حديث �لطائر �مل�س�ي، حديث 

�لثقلني، حديث �ل�سفينة،...(
طم�ص  على  �خلبيثة  �لأيدي  حر�ست  )لقد 

�حلقائق و�لتالعب بها(
بهذه  طاهري(  ح�سني  )ذ�كر  �ل�سيخ  ف�جئ 
على  �خلبيثة  �لأيدي  حر�ست  �لتي  �حلقائق 
�ل�ستق�ساء  وقّرر  بها،  و�لتالعب  طم�سها 
ي�سله  �أن  لبّد  �لذي  �حلّق  �ىل  ف��سل  و�ملتابعة، 
�لبحث  يف  من�سفًا  وكان  �له�ى  عن  جتّرد  من 
مذهب  �عتناق  �ل�سيخ  قّرر  عندها  و�لتحّري، 
ل  و�لتن�سّ �ملعاندة  لأن  �لأمر،  كّلف  مهما  �حلّق 
ل يجديان ي�م يق�م �لعباد بني يدي �هلل تعاىل.

وبد�أت �ملتاعب
بالأئمة  باقتد�ئه  و�أقرباوؤه  �أهله  عرف  عندما 
ثائرتهم،  ثارت  �ل�سالم(،  )عليهم  �لطاهرين 
يرتك  كي  عليه  ي�سغط�ن  ور�ح��  جن�نهم  وجّن 
مما  تاّمة،  مقاطعة  وقاطع�ه  �حلق،  مذهب 
مدينة  �ىل  و�لنتقال  مدينته  ترك  �ىل  ��سطّره 

)�سبريو�ل(.

درا�شة علوم اآل البيت )عليهم 
ال�شالم(:

�ملدينة بدر��سة عل�م  �ل�سيخ ذ�كر يف هذه  با�سر 
بع�ص  يقر�أ  فاأخذ  �ل�سالم(،  )عليهم  �لبيت  �أهل 
�لدرو�ص يف )�لعقائد، �لر�سالة �لعملّية، وغريها( 
مّما حد� باأ�ساتذته �ىل حتفيزه لاللتحاق بح�زة 
مدينة  يف  �ل�سالم(  )عليهم  �ملع�س�مني  جامعة 

)في�سل �آباد( لتك�ن در��سته معّمقة �أكرث.

متقدمة،  مر�حل  يقطع  به  و�إذ�  �لأيام  وت��لت 
حتى  �ملجتمع  �أو�ساط  يف  وم�ؤثرً�  مبّلغًا  وي�سبح 
من  �ثنني  هد�ية  من  تعاىل  �هلل  بع�ن  متّكن 
درو�سه  يتابع  ز�ل  وما  �أخ��له،  �أحد  مع  �أ�سقائه 
�أهل  مذهب  خدمة  يف  دوره  وميار�ص  �لدينّية 

�لبيت )عليهم �ل�سالم(.
 

�أنه   ، �ل�سدوق/537  �أمايل  يف 
�حل�سني  بن  علي  �لإمام  �إىل  جاء 
�أ�سحابه  �أحد  �ل�سالم(  )عليه 
و�سكى فاقته وقال: )�إين �أ�سبحت 
وعليَّ �أربعمائة دينار دين ل ق�ساء 
عندي لها، ويل عيال ثقال لي�ص يل 
ما �أع�د عليهم به. فبكى علي بن 
�حل�سني بكاًء �سديدً� فقلت له: ما 
فقال:  �هلل؟  ر�س�ل  �بن  يا  يبكيك 
للم�سائب  �إل  �لبكاء  ُيَعدُّ  وهل 
يا  كذلك  قال��:  �لكبار؟!  و�ملحن 
حمنة  فاأية  قال:   . �هلل  ر�س�ل  بن 
وم�سيبة �أعظم على حرمة م�ؤمن 
من �أن يرى باأخيه �مل�ؤمن خلة فال 
ميكنه �سدها، وي�ساهده على فاقة 

فال يطيق رفعها(!. 
   فلم يكن عنده)عليه �ل�سالم( ما 
ي�سد حاجة ذلك �مل�ؤمن ! فاأعطاه 
ه فا�سرتى �سمكتني، وكان يف  قر�سينْ
�لرجل  فا�ستغنى  درتان،  ج�فهما 

بثمنهما.

ق�ساء حاجة 
�مل�ؤمن

 دّرة

وقّرر ال�شتق�شاء واملتابعة، فو�شل اىل احلّق 
الذي لبّد اأن ي�شله من جتّرد عن الهوى وكان 

من�شفًا يف البحث والتحّري(
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• �سفاء �ل�سعدي

ق�شم ال�شوؤون الفكرية
و�لثقافية  �لفكرية  �ل�س�ؤون  ق�سم  يف  ج�لتنا  �نطلقت 
حتدث  �لتي  �حل�سينية  �لعتبة  مكتبة  يف  وحتديد� 
�لفتالوي  علي  �ل�سيخ  �لفكرية  �ل�س�ؤون  ق�سم  رئي�ص 
عن �أهم �جناز�تها للعام �ل�سابق قائال: قامت �ملكتبة 

با�ستن�ساخ ما يقرب من )35(�ألف ورقة خالل هذه 
�ل�سنة ملجم�عة من �لباحثني و�ملطالعني، ومت  �سر�ء ما 
يقرب من ع�سرة �آلف كتاب، و�أن�ساأنا مكتبة يف بابل 
�ملقد�سة ومت تزويدها  �لعتبة �حل�سينية  با�سم مكتبة 
بالكتب حيث بلغ عددها )6،000(�آلف كتاب و)10( 

�أجهزة ك�مبي�تر. 
باإ�سد�ر  �لدر��سات  �سعبة  قامت  �لفتالوي:  و�أ�ساف 
ما  �إىل  �لعدد  و�سل  حيث  �لف�لدر�ت  من  �لعديد 
كما  و�لإخر�ج  �لت�سميم  من  ف�لدر  يقارب)102( 
�لرقم  �إىل  �لعدد  و�سل  حيث  �ل��رث  جملة  �أ�سدرت 
كتابا   )45( و�إ�سد�ر  و�لإخر�ج  �لت�سميم  مع   )14(
وجرت عدة زيار�ت ملجم�عة من �لباحثني يف لبنان 

لالإطالع على عمل �مل�ؤ�س�سات �لثقافية هناك. 
وتابع: ��سرتكنا باملعار�ص �خلارجية عن طريق �سعبة 
�مل�ساركة يف معر�ص  �لعالقات �خلارجية حيث متت 
�لد�خلية  �ملعار�ص  من  عدد  ويف  �لدويل  طهر�ن 
�ملعهد  �لدي��نية،  �مل�سيب،  �لنجف،  منها)�لب�سرة، 
�لتقني كربالء، معر�ص بغد�د �لدويل، مهرجان ربيع 
و�لقاعة  �لطفل  مكتبة  تهيئة  �لعاملي(ومتت  �ل�سهادة 
�ل�سينمائية ودع�ة �ملد�ر�ص و�مل�ؤ�س�سات لالإطالع على 
لالأنبياء  )ق�س�ص  من  حتت�يه  وملا  �لن�ساطات  هذه 
و�أم�ر دينية وق�س�ص لالئمة عليهم �ل�سالم( و�أم�ر 

ثقافية وتعليمية و�أخرى ي�ستفيد منها �لطفل.

�لفتالوي �أ�سار �ىل �جناز�ت �سعبة �لتحقيق و�ملتعلقة بـ 
)حياة ما بعد �مل�ت( لل�سيد حممد ح�سني �لطباطبائي 
وم�ساعدة �ل�سيد«علي �لق�سري يف �جناز كتاب)حياة 
حبيب بن مظاهر �ل�سدي(، و�لعمل يف �إثبات وحتقيق 
�ل�سالم( من خالل  )عليه  �حل�سني  �لإمام  �أ�سحاب 
ودفن  معه  قتل  ممن  و�ألقابهم  و�أ�سمائهم  عددهم 
بج��ره، وكذلك مت �لتحقيق يف كتاب عن حياة �ل�سهيد 
تنقيح  وهناك  عليه،  �هلل  ر�س��ن  �لقني(  )زهريبن 
وتدقيق يف كتاب )قب�ص من حياة �لإمام �حل�سني(، 
و�أخريً� مت �لعمل يف حتقيق خمط�طة )�سرح �لف�س�ل 
�ل�سرت�بادي«  �ل�هاب  »عبد  لل�سيد  �لن�سريية( 
�لعتبة  يف  �ملخط�طات  �سعبة  خز�نة  يف  و�مل�ج�دة 

�حل�سينية �ملقد�سة.
قبل  من  بغد�د  جامعة  زيارة  متت  كذلك:  و�أ�ساف 
)2500( على  و�حل�س�ل  �للكرتونية  �ملكتبة  �سعبة 

ر�سالة جامعية يف خمتلف �ملجالت وتقدميها للطلبة 

عــــــــطاء دائـــــــــم 
 خدمة لزوار الإمام احل�شني

با�سم  بابل  يف  مكتبة  �أن�ساأنا 
�ملقد�سة  �حل�سينية  �لعتبة  مكتبة 

ومت تزويدها بالكتب 

لالأخ�ة  تثقيفية  دور�ت  �إقامة 
درو�ص  على  ت�ستمل  �ملنت�سبني 
�لت�عية  ون�سر  و�أخالقية  فقهية 

�لدينية

ن�شاطات بع�س اأق�شام العتبة 
احل�شينية املقد�شة عام 2009م

و�لقان�نية  �ل�سرعية  �لإد�رة  ت�سلمت  �أن  منذ 
�حل�سينية  �ملقد�ستني  �لعتبتني  م�س�ؤولية 
مبا  تط�يرهما  عاتقها  على  �أخذت  و�لعبا�سية 
و�أعد�د  �ل�سريفني  �ملرقدين  ومكانة  يتنا�سب 
�إىل  ر�سمية  �إح�سائيات  ت�سري  �لتي  �لز�ئرين 

�رتفاعها �سنة بعد �أخرى ..
على  منها  وحر�سا  �حل�سينية  �لرو�سة  جملة 
�لتعريف بامل�ساريع �لتي �أقامتها  �لأمانة �لعامة 
للعتبة �حل�سينية �ملقد�سة قامت بتغطية بع�ص 
�لعتبة �ملطهرة  �أق�سام  �لتي قدمتها  �خلدمات 
للمتابع  ليت�سنى   2009 �ل�سابق  �لعام  خالل 

معرفة �لجناز�ت �لتي حققتها.
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على  و�حل�س�ل  بابل  جامعة  زيارة  و  �لأكادمييني، 
ر�سائل جامعية يف خمتلف �ملجالت وعددها )800( 
�لإد�رة  كلية  كربالء  )جامعة  تزويد  ومت  ر�سالة، 
و�لقت�ساد( مبجم�عة من �لر�سائل �ملخت�سة بالإد�رة 

و�لقت�ساد.

ق�شم ال�شوؤون الدينية
لنا م�س�ؤوله  �لدينية حيث حتدث  �ل�س�ؤون  و�ىل ق�سم 
�إن  بالق�ل:  �لق�سم  �أعمال  ر�ئد �حليدري عن  �ل�سيخ 
�أهم �أعمال �لق�سم هي �لإجابة عن �مل�سائل �ل�سرعية 
حيث يق�م �لق�سم بالإجابة على �ل�ستفتاء�ت �ل�سرعية 
من �مل�ؤمنني من خالل �ملر�جعة �ملبا�سرة للق�سم، �أو 
�لق�سم  يق�م  وكذلك  �لتلف�ين،  �لت�سال  خالل  من 
بت�سهيل نقل �ل�ستفتاء�ت �خلطية �ىل مكاتب �ملر�جع 
�أ�سحابها  �ىل  وت�سليمها  ظلهم«  �هلل  »�أد�م  �لعظام 

و�لقيم�مة  �ل�سرعية  �لت�ليات  يف  �لت��سط  وكذلك 
�سرعية  �أذونات  �ىل  حتتاج  �لتي  �لأم�ر  من  وغريها 
وقد مت �إح�ساء �ملر�جعات ل�سهرين فقط هما �سهري 
رجب و�سعبان »1430« هـ فبلغ عدد �ملر�جعني قر�بة 
)25000( مر�جع وقر�بة )13000( �ت�سال تليف�ين 

عن خمتلف �مل�سائل �ل�سرعية و�لأم�ر �لدينية .
�ل�سعبة  �أعمال  �سمن  من  �أن  �حليدري  و�أ�ساف 
حلل  �ل�سعي  �لدينية  �ل�س�ؤون  ق�سم  يف  �لجتماعية 
�لنز�عات �لتي حتدث بني �لنا�ص، كذلك تق�م �ل�سعبة 
باإجر�ء عق�د �لزو�ج و�لتفح�ص من �لأم�ر �لقان�نية 
ويرت�وح عددها يف كل �سهر ما يقارب )180-150( 
�ل��حد،  �لعام  يف  زو�ج  )1800(عقد  يعادل  ما  �أي 

وكذلك �إعانة �ملحرومني.
�لت�عية  بن�سر  �لق�سم  �هتمام  �إىل  �حليدري  و�أ�سار   
دور�ت  �إقامة  على  �لق�سم  د�أب  لقد  قائال:  �لدينية 
تثقيفية لالأخ�ة �ملنت�سبني ت�ستمل على درو�ص فقهية 
و�أخالقية ون�سر �لت�عية �لدينية �مل�ساهمة ب�سكل فاعل 
يف �إعد�د �لرب�مج �لدينية �ملقدمة عن طريق �إعالم 
�لعتبة �ملقد�سة حيث يق�م بع�ص �أع�ساء �لق�سم بتقدمي 

بر�مج فقهية وعقائدية وتف�سري �لقر�ن �لكرمي.
ينق�سم  �أنه:  �أكد  فقد  �لديني  �لتبليغ  يخ�ص  ما  �أما 
�إىل تبليغ �لرجال وكذلك �لن�ساء، حيث يتبنى �لق�سم 
جمم�عة خرية من �لأخ�ة �ملبلغني يبلغ عددهم قر�بة 
25 مبلغا من �لرجال و25 مبلغة من �لن�ساء، وعملهم 
�إقامة �لدور�ت �لتثقيفية يف �لفقه و�لأخالق و�لعقائد 
و�أحكام �لتالوة يف كربالء ون��حيها وقر�ها وبلغ عدد 
�لطلبة يف هذه �لدور�ت قر�بة 350 طالب �أما للن�ساء 

فقد بلغ عدد �لطالبات قر�بة 750 طالبة.

�ل�سحن  يف  �ملقامة  �حل�سينية  �ملجال�ص  جمال  ويف 
�حل�سيني �ل�سريف فقد قمنا بدع�ة كبار خطباء �ملنرب 
ح�سني  حممد  و�ل�سيخ  �ملقد�سي  باقر  �ل�سيخ  �أمثال 
�لفقيه و�ل�سيد عادل �لعل�ي و�ل�سيد ن�سر�ت ق�ساق�ص 
وغريهم من �خلطباء، ومبعدل )70( جمل�سا �سهريًا  

�أي ما يعادل )850( جمل�سا لعام )2009(.

متحف الإمام احل�شني عليه ال�شالم
ومن ق�سم �ل�س�ؤون �لدينية �ىل متحف �لإمام �حل�سني 
عليه �ل�سالم �لذي عانى �لإهمال و�لتق�سري يف ت�ثيق 
و�سرقة  �ل�سابقة  �لأنظمة  �إبان  و�لنفائ�ص  �لتحف 
�لبع�ص من حمت�ياته خالل �حلقبة �ملظلمة من حياة 
بعد  فيه  �لعمل  ليعاد  �لطاغية  حكم  �إبان  �لعر�قيني 
ت�سلم �إد�رة �لعتبة من قبل رجال عاهدو� �هلل و�لإمام 
تط�ير  �سبيل  يف  ولنفي�ص  �لغايل  بذل  على  حل�سني 
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وتقدمي �خلدمات �لأف�سل �ىل �لز�ئرين.
 م�س�ؤول �ملتحف �حل�سيني �ل�سيد عالء �أحمد �سياء 
  )2009/6/10( يف  وحتديد�  بد�أنا  قال:  �لدين 
مرحلة  تعد  وهي  وجردها   �ملقتنيات  �أول  باإخر�ج 
بد�ئية بالن�سبة للمقتنيات �ملهمة  حيث �نتقل �لعمل 
متحف  ��ست�ساف  �ل�سيانة حيث  مرحلة  �ىل  بعدها 
�لإمام �حل�سني)عليه �ل�سالم( جمم�عة من �خلرب�ء 
م�س�ؤولة  م�سلم«  »بثينة  �ل�ست  ومنهم  �ملجال  هذ�  يف 
�أف�سل  من  تعّد  و�لتي  �لعر�قي  �ملتحف  يف  �ل�سيانة 
خرب�ء �ل�سيانة يف �لعر�ق حيث بد�أت مرحلة �ل�سيانة 
�أجهزة  وبا�ستخد�م  �خلرب�ء  من  جمم�عة  باإ�سر�ف 

متط�رة.
�ملد�ر�ص  خرب�ت  من  �ل�ستفادة  متت  كما  و�أ�ساف: 
وب�سكل  نتائجها  ظهرت  حيث  و�لأمريكية  �ليابانية 
من  جمم�عة  به  �أ�ساد  �إذ  �ل�سيانة   �أثناء  متط�ر 
و�ملتخ�س�س�ن يف  �لعمل  �لذين ز�رو� م�قع  �خلرب�ء 
�لكربا�سي«  »�ل�سيخ  �أمثال  �حل�سيني  و�لرت�ث  �لآثار 
»�أمرية عيد�ن  �لدكت�رة  �لعر�ق  �ملتاحف يف  ومديرة 
�لذهب« و�لتي تعد �سفرية �لعر�ق يف �لأمم �ملتحدة.   

وتابع �سياء �لدين: �أن �أهم �جناز�ت وحدة �ل�سيانة يف 
�ملتحف �حل�سيني �إعادة تاأهيل منرب متك�ن من ثمان 
قطع يعد من �أهم �ملقتنيات يف �ملنطقة �لدينية، حيث 
مت �لعمل به مبدة قيا�سية و�لبالغة �سهر�ن يف حني ت�قع 
�خلرب�ء �أن ي�ستغرق �سنة ون�سف يف �ل�سيانة، كما عمل 
�ملتحف على �إعادة �إحدى �ملقتنيات وهي من عائد�ت 
و�أخرى  ر�سمي  بكتاب  �إعادتها  ومت  �لعبا�سية  �لعتبة 
ظهرت بعد �ل�سيانة �لدقيقة عليها وقف لالإمام علي 
�إىل  �إعادتها  و�سيتم  �ل�سالم(  )عليه  طالب  �أبي  بن 
�لعتبة �لعل�ية �ملقد�سة وبكتاب ر�سمي �أي�سا بالإ�سافة 
�إىل �سيانة �لعديد من �لنفائ�ص و��سرتجاع عدٍد من 

�لعائد�ت للمتحف �حل�سيني.

اخلدمة ال�شحية
مب�س�ؤولها  �لتقينا  حيث  �ل�سحية  �خلدمة  و�ىل 
�سعبة  تهتم  قائال:  خ�سري  يا�ص  خ�سري  �حلاج 
�لالزم  بتقدمي  �لعتبة �حل�سينية  �لطبية  يف  �ملفرزة 
�لأيام  يف  �ل�سالم(  �حل�سني)عليه  �لإمام  لزو�ر 
�مللي�نية حيث ي�سل عدد  �لزيار�ت  و�أيام  �لعتيادية 
�ملر�جعني �ىل»800«مر�جع يف �لأيام �لعادية وي�سل 
�إىل»3000«مر�جع ي�مي �خلمي�ص و�جلمعة، �أما �خلتان 
�جلماعي فقد و�سل عددهم هذ� �لعام« 1378«طفل، 
متت  �ىل»2125«�سخ�ص  �لعدد  و�سل  �حلجامة  ويف 

حجامتهم خالل مدة �سهرين فقط.
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�لتي  �لإ�سعاف  �سيار�ت  ت�فري 
م�ستمر  وب�سكل  �ملر�سى  تنقل 
وتخ�سي�ص كادر متمر�ص للقيام 

بالالزم

و�أ�ساف: وبالنظر �إىل �خلدمات �ملهمة �لتي يقدمها 
ق�سم �لطبابة ولتط�ير عمله قامت �لأمانة �لعامة للعتبة 
�حل�سينية �ملقد�سة ببناء مركز ط��رئ جر�حي متط�ر 
يف مدينة كربالء عند)باب �ل�سلطانية(ه� �لأول من 
ن�عه يف �لقطر حيث تبلغ م�ساحة »1500م2«  ويتك�ن 
ط��رئ  ردهتي  على  يحت�ي  منها  �لأول  طابقني  من 
للن�ساء  و�لثانية  وحتت�ي»12«�سرير�  للرجال  و�حدة 
لالأطباء  غرف   وهناك  �أ�سرة  ثمانية  على  وحتت�ي 

�ملقيمني و�لأخ�سائيني. 
وتابع قائال: يحت�ي �مل�ست�سفى على وحدة �أ�سعة متط�رة 
فيه  متط�ر  �إىل خمترب طبي  بالإ�سافة  دجتال«  »ن�ع 
جهاز فح�ص خمتربي �لكرتوين ميكنه �أن يفح�ص يف 
�ل�ساعة»450« من�ذجا خمتربيا، ويحت�ي على وحدة 
حلفظ  ومذخر  �سيدلية  على  حتت�ي  �لتي  �ل�سيدلة 
�إنعا�ص  �لأدوية، كما �نه هناك وحدة �ل�س�نار ووحدة 
�لقلب حيث حت�ي على �سريرين وجهازين »م�نتري«، 
للعمليات  �سالتني  على  فيحت�ي  �لثاين  �لطابق  �أما 
�جلر�حية ويحت�ي على ردهتني لرق�د �ملر�سى و�حدة 
للرجال وحت�ي على 16�سرير� و�لثانية للن�ساء وحت�ي 

على 12 �سرير�.
�لتي �أجنزتها �ملفرزة  �أن: من �لأم�ر �ملهمة  و�أ�ساف 
�لطبية هي م�ساألة ت�فري �سيار�ت �لإ�سعاف �لتي تنقل 
متمر�ص  كادر  وتخ�سي�ص  م�ستمر  وب�سكل  �ملر�سى 
للقيام بالالزم، حيث ��ست�ردت �لأمانة �لعامة للعتبة 
�حل�سينية �ملقد�سة»6« �سيار�ت �إ�سعاف لنقل �ملر�سى 

ب�سيارة  تربع  �مل�ؤمنني  �أحد  �أن  �إىل  م�سري�  جمانا، 
�إ�سعاف حديثة وكبرية حتت�ي على �سريرين مع جهاز 
م�نتري لإنعا�ص �لقلب وحتت�ي على جهاز �س�نار حديث 
وعلى خمترب متكامل وهي بذلك تعترب مركز� طبيا 
و�إجر�ء  �لطارئة  �حلالت  ل�ستقبال  م�ستعّدً�  متنقال 

�لعمليات و�سرف �لعالج وغري ذلك.

�شعبة التنمية الزراعية

بعد ذلك �سددنا �لرحال �إىل �سعبة �لتنمية �لزر�عية 
�لتي بد�أ �لعمل بها منذ عامني وحدثنا عنها م�س�ؤول 
�ل�سعبة �ملهند�ص زكي جا�سم �ملنك��سي  بالق�ل: �إن من 
جملة �أعمالنا هذ� �لعام)2009( �إن�ساء مدينة �حل�سني 
�لزر�عية وغريها من �مل�ساريع �حلي�ية حيث مت �سر�ء 
قطعة �ر�ص يف منطقة »فريحة« لإن�ساء م�سروع �ملدينة 
حلة(،   - )كربالء  طريق  على  للز�ئرين  �لع�سرية 
كما مت ح�س�ل م��فقة �ل�سيد وزير �ملالية على �سر�ء 
قطعتي �أر�ص من وز�رة �لزر�عة لإن�ساء مدينة �حل�سني 
�لزر�عية، وح�سلنا على م��فقة جلنة �لإقر��ص مبنح 
لتنفيذ  �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة) 5(مليار�ت دينار 

م�ساريع مدينة �حل�سني)عليه �ل�سالم( �لزر�عية. 
مهمتها  جلنة  ت�سكيل  ��ستطعنا  كما  �ملنك��سي:  وتابع 
ب�ساتني  من  �ملقد�سة  �لعتبة  و�رد�ت  و��ستالم  تقدير 
مقاطعة �لي��سفية ومن ثم ت�سليمها �إىل ق�سم �ل�س�ؤون 
ن�سب)3(  ومت  �ملقد�سة،  �حل�سينية  �لعتبة  �ملالية يف 
لإن�ساء  بركة  لكل  دومن(  مب�ساحة)5  �سناعية  برك 
م�سيفا:  دبانة،  �سركة  مع  بالتفاق  ��سماك  مزرعة 
وزير  �ل�سيد  م��فقة  على  �حل�س�ل  ��ستطعنا  لقد 
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�لبلدية يف  ل�ز�رة  �لتابعة  �لقطعة  بيع  على  �لبلديات 
منطقة �لعبا�سية  للعتبة �حل�سينية �ملقد�سة وم�ساحتها 
)4،350(م لإن�ساء مركز تخ�س�سي جلر�حة �لعي�ن 

وطب �لأ�سنان.
وقال �ملنك��سي: ��ستطعنا ت�س�يق �خل�سر مثل �لطماطة 
و�خليار و�لباذجنان �ىل مر�كز �لت�س�يق يف �ملحافظة 
غذ�ئية  منت�جات  وطرح  �مل��طنني  دعم  �أجل  من 

زر�عية حملية �ملن�ساأ.

النقل املجاين
من �خلدمات �لتي وفرتها �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة 
ويف  �لقدمية  �ملدينة  د�خل  تعمل  �لتي  �لبا�سات  هي 
عدد من �أحيائها و�لتي تنقل �لز�ئر جمانا �ىل �قرب 
نقطة من �حلرمني �ل�سريفني، م�س�ؤول �سعبة �ملركبات 
حديث  يف  قال  �لربيعي:  �سباح  �لأ�ستاذ  �لعتبة  يف 
: ��ستلمت �سعبة �ملركبات با�سات من  خ�سه للمجلةً 
ن�ع»ك��سرت ني�سان وه�ند�ي« �سعة )29(ر�كبا مزودة 
مناطق  من  جمانًا  �لز�ئرين  لنقل  �لر�حة  ب��سائل 
�لقطع يف كربالء �إىل د�خل �ملنطقة �لقدمية �لقريبة 
�لف�سل  �أبي  و�أخيه  �حل�سني  �هلل  عبد  �أبي  حرم  من 

�لعبا�ص)عليهم �ل�سالم(.
عربات  �ملركبات  �سعبة  لدى  ت�فرت  �أنه:  و�أ�ساف   
�ل�سن  وكبار  �ملع�قني  لنقل  نهار  ليل  تعمل  كهربائية 
يف منطقة بني �حلرمني �ل�سريفني و�ن �لعمل م�ستمر 
على مد�ر �ل�ساعة،كما مت �سر�ء كان�سات عدد �ثنني 
�أملانية �ل�سنع تق�م بتنظيف �حلائر �حل�سيني  لظه�ر 
للزو�ر  خدمة  م�ستمّر  وب�سكل  �سكل  باأح�سن  �ملدينة 

�للذين يت��فدون من خمتلف بقاع �لعامل �إىل كربالء 
�ملقد�سة.

م�شيف المام احل�شني )عليه 
ال�شالم(

م�سيف  م�س�ؤول  دكة  �ب�  م�سطفى  �حلاج  وحتدث 
�لتي  �خلدمات  عن  �ل�سالم(  )عليه  �حل�سني  �لمام 
ق�سم  �أخذ  لقد  قائال:  للز�ئرين  �مل�سيف  يقدمها 
�لت�جيه  وبف�سل  �إن�سائه  ومنذ  عاتقه  على  �مل�سيف 
�لد�ئم من قبل �لأمني �لعام للعتبة �حل�سينية �ملقد�سة 
�سماحة �ل�سيخ عبد �ملهدي �لكربالئي)د�م عزه( على 
تقدمي �أف�سل �خلدمات لزو�ر �سيد �ل�سهد�ء �حل�سني 
بجميع  �لطعام  تقدمي  وخ�س��سا  �ل�سالم(  )عليه 

�أ�سنافه يف �ملنا�سبات وعلى مد�ر �لعام.
و�أ�ساف: يف �لأيام �لعتيادية ي�ست�سيف �مل�سيف ي�ميا 
من 1000�ىل 1200 ز�ئر وت�سل �أحيانا �إىل 1500ز�ئر 
و�سيف ومن خمتلف �ملناطق و�لطبقات و�جلن�سيات 
للتربك بز�د �أبي عبد �هلل )عليه �ل�سالم(، ويف �أيام 
�ملقدمة 5000 وجبة،  �لطعام  تتجاوز وجبات  �جلمع 
�أما يف �لزيار�ت �مللي�نية فيك�ن �جلهد ��ستثنائيا حيث 
مد�ر  على  م�ستمر�  �لزو�ر  على  �لطعام  ت�زيع  يك�ن 
بني �حلرمني  �ساحة  على  �ملطلة  �ملنافذ  من  �ل�ساعة 
�ملقدمة)رز  �لأ�سا�سية  �ل�جبات  لت�سل  �ل�سريفني 
ومرق( �إىل قر�بة 12000 وجبة للغد�ء و�لع�ساء وفيما 
بينهما هناك نق�م بت�زيع وجبة خفيفة وبالآلف وهي 
لتك�ن  وغريها  وع�سائر  وحل�يات  ف��كه  عن  عبارة 
ح�سيلة �لي�م �ل��حد ما يقارب �لـ)100000( وجبة 

م�ساحة  �سغر  برغم  يتم  ذلك  وكل  ي�ميا،  خمتلفة 
�أكرث  ي�فقنا  �أن  وجل  عز  �لباري  من  وناأمل  �مل�سيف 

خلدمة زو�ر �سيد �ل�سهد�ء )عليه �ل�سالم(   
  

�شعبتا الإدارة والن�شر يف ق�شم 
الإعالم

ويف ق�سم �لإعالم حتدث لنا م�س�ؤول �ل�سعبة �لإد�رية 
فيها �لأ�ستاذ علي كاظم �سلطان عن دور �ل�سعبة يف 
�لعام �ملا�سي قائال: �إن لل�سعبة �لإد�رية ن�ساطات جمة 
�ملقد�سة وخارجها،  �لعتبة  د�خل  �أماكن خمتلفة  ويف 
لل�س�ر  �ملبا�سر  �لبيع  ن�ساطاتها  �أهم  بني  من  و�ن 
و�ملطب�عات و�لأقر��ص �لليزرية وعلى مد�ر �أيام �ل�سنة 
تطبع  و�لتي  )�لأحر�ر(  �لأ�سب�عية  �لن�سرة  وت�زيع 
مبا يزيد عن 20000 ن�سخة، ومن �أعمالها �لتح�سري 
تقام يف  �لتي  �لدينية  �ملنا�سبات  و�مل�ساركة يف جميع 
�لعتبة �ملقد�سة، �إ�سافة �إىل ��ستقبال �ل�ف�د �لتي ت�ؤدي 
مر��سيم �لزيارة ملرقد �سيد �ل�سهد�ء)عليه �ل�سالم( 
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�طالعهم  �لإعالم  ق�سم  يف  ��ست�سافتهم  �أثناء  ويتم 
على دوره بجميع �سعبه و�لإجابة عن ت�ساوؤلتهم ح�ل 
�لعتبة تاريخيا ومعماريا مع ت�زيع هد�يا رمزية لل�ف�د 
ول يكاد مير ي�م و�حد �إل وي�ستقبل فيه �لق�سم وفدً� �أو 
�أكرث، ومن �ملهام �لأخرى �ملهمة لل�سعبة تهيئة �لأماكن 
مندوبي  كافة  ومر�فقة  )�لباجات(  �لأذونات  ومنح 
و�ملنا�سبات  �لزيار�ت  تغطي  �لتي  �لف�سائية  �لقن��ت 
�لدينية �لتي تقام يف �لعتبة �ملقد�سة، ف�سال عن �ملهام 
�لإد�رية �لثابتة لل�سعبة و�ملتعلقة بالإجر�ء�ت �لإد�رية 

�ملختلفة لل�سعب �لتابعة للق�سم.
�لتابعة  �لن�سر  �سعبة  ن�ساطات  �أهم  فيما حتدث عن 
م�س�ؤول  ج��د  �سامي  �لأ�ستاذ  �لإعالم  لق�سم  �أي�سا 
�ل�سعبة قائال: �إ�سافة �إىل �لإ�سد�ر�ت �لثابتة لل�سعبة 
�لرو�سة  وجملة  �لأ�سب�عية  �لأحر�ر  بن�سرة  و�ملتمثلة 
بتغطيات  �ل�سعبة  قامت  فقد  �ل�سهرية  �حل�سينية 
�إعالمية لكافة �لن�ساطات �لتي �أقامتها �لعتبة �ملقد�سة 
ومنها على �سبيل �ملثال مهرجان ربيع �ل�سهادة �لثقايف 

وجميع  �لر�سالة  ربيع  ومهرجان  �خلام�ص  �لعاملي 
�ملنا�سبات �لدينية كما مت �إ�سد�ر مطب�عات يف عدد 
من �ملنا�سبات �ملهمة ومنها ر�سالة عا�س�ر�ء و�لر�سالة 

�ل�سعبانية، بالإ�سافة �إىل �إ�سد�ر  مطب�ع خا�ص وثـَّق 
باللقاء�ت و�لأخبار و�ل�س�ر �ملرحلة �لأوىل من �أعمار 
�حل�سينية  �لعتبتني  ملنت�سبي  �لفعال  و�لدور  �سامر�ء 
و�لعبا�سية �ملقد�ستني فيها،  �إ�سافة �إىل �إ�سد�ر عدد 
�ملخ�س��سة  بالزيار�ت  �ملتعلقة  �لف�لدر�ت  من  كبري 
�لنكليزية  باللغة  ف�سلية  جملة  ��ستحد�ث  مت  كما   ،
للزو�ر  خم�س�سة  �حل�سينية  �لنه�سة  بعن��ن  وهي 
�لأجانب �لذين يفدون �إىل �لعتبة �ملقد�سة، وقد �سدر 
منها عدد�ن حلد �لآن ولقت �إقبال ور�سا كبريين من 
�مل�قع  �نطالق  �هلل   بع�ن  ومّت  �لأجانب،  �لزو�ر  قبل 
و�لذي من خالله  �لن�سر  ب�سعبة  �خلا�ص  �للكرتوين 
�إىل  �إ�سافة  �لنرتنت  عرب  �إ�سد�ر�تنا  كافة  ُتن�سر 

�خلدمات �لأخرى.
مقد�ر  من  ب��س�ح  �لتاأكد  ميكن  �جل�لة  هذه  بعد 
�خلدمات �ملقدمة �إىل �لزو�ر �لكر�م كما ميكن �لتثبت 
بالدليل �لقاطع ح�ل �جله�د �ملتفانية يف �سبيل تط�ير 
�لإمام  �ملرقد  يليق و�ساحب  �ملقد�ص مبا  �ملرقد  هذ� 
�حل�سني )عليه �ل�سالم( وبزو�ره �ل��فدين من كل قاع 

�لأر�ص.

من  ي�ميا  �مل�سيف  ي�ست�سيف 
وت�سل  ز�ئر   1200 �ىل   1000

�أحيانا �إىل 1500 ز�ئر و�سيف
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• �جمد حميد �ألكعبي

هل ت�ؤثر �لأل��ن على حياتنا؟ وكيف ميكن �أن نغري حياتنا با�ستخد�م 
�لأل��ن؟ ملاذ� �ختار �هلل �لل�ن �لأخ�سر للجنة؟ وملاذ� �ختار �لل�ن 

 �لأ�س�د جلهنم؟ هل هناك معجزة ما؟ لنقر�أ....
�آيات كثرية مير عليها �لإن�سان وير�ها وه� غافل عنها، ومن �ملعجز�ت 

ره �هلل لنا من �أل��ن، فما ه� �جلديد �لذي ك�سفه �لعلم يف  ما �سخَّ

َياِتِه َخْلُق  �لأل��ن وكيف �أ�سار �لقر�آن لذلك؟ يق�ل تعاىل: )َوِمْن اآَ
َماَواِت َواْلأَْر�ِس َواْخِتاَلُف اأَْل�ِشَنِتُكْم َواأَْلَواِنُكْم اإِنَّ يِف َذِلَك َلآََياٍت  ال�شَّ

ِلْلَعامِلنَِي( �لروم �أية 22. هذه �لآية ت�ؤكد على وج�د معجزة يف �لأل��ن. 
و�أنه يجب علينا �أن نتفكر فيها ون�سبح �هلل تعاىل، لنزد�د �إميانًا 

وت�سليمًا لهذ� �خلالق �لعظيم.

معجزة اختالف الألوان

ربيع �لثاين  1431  الرو�شة احل�شينية 54



 ما هو اللون؟
كل �لأل��ن �لتي نر�ها �أ�سلها و�حد، وهي عبارة عن 

�س�ء تتاأثر به �أعيننا، ولكل ل�ن تردد حمدد، ومن 
رحمة �هلل تعاىل بنا �أنه خلق لنا �أعينًا ل ترى كل 

�لرتدد�ت من ح�لنا! ونرى فقط جزءً� �سغريً� منها 
وه� �لطيف �ملرئي، ول� رمزنا لل�س�ء بط�ل م�جته 

فاإن �لإن�سان يرى فقط �لأل��ن ذ�ت ط�ل �مل�جة من 
400 نان� مرت �إىل 700 نان� مرت تقريبًا )و�لنان�مرت 

 ه� جزء من بلي�ن من �ملرت(
فعندما ي�سقط �ل�سعاع �ل�س�ئي على مادة ما فتبدو 

بي�ساء، فهذ� دليل على �أنها تعك�ص كل �لأل��ن ول 
متت�ص �سيئًا منها، و�إذ� ر�أينا مادة �س�د�ء فهذ� 

يعني �أنها متت�ص كل �لأل��ن ول تعك�ص �سيئًا منها، 
�أما �ملادة �حلمر�ء فهي متت�ص كل �لأل��ن عد� 

 �لأحمر فتعك�سه لنا فرن�ها حمر�ء وهكذ�.
�إن �ل�س�ء �لذي نر�ه ه� عبارة عن م�جات لها 

تردد حمدد، فال�س�ء �لأحمر ه� م�جة لها تردد، 
و�لل�ن �لأخ�سر ه� نف�ص �مل�جة �ل�س�ئية ولكن لها 

تردد �أكرب، وهكذ�... �إذً� تختلف �لأل��ن عن بع�سها 
باختالف ط�ل م�جة كل منها �أو تردده، وهذه �آية 
ت�ستحق �لتفكر. ولذلك ينبغي علينا �أن نتدبر ق�ل 

َ اأَْنَزَل ِمَن  �حلق تبارك وتعاىل: )اأَمَلْ َتَر اأَنَّ اهللَّ
َتِلًفا اأَْلَواُنَها  َماِء َماًء َفاأَْخَرْجَنا ِبِه َثَمَراٍت خُمْ ال�شَّ

َتِلٌف اأَْلَواُنَها  َباِل ُجَدٌد ِبي�ٌس َوُحْمٌر خُمْ َوِمَن اجْلِ
َوابِّ َواْلأَْنَعاِم  ا�ِس َوالدَّ َوَغَراِبيُب �ُشوٌد •َوِمَن النَّ

َ ِمْن ِعَباِدِه  ا َيْخ�َشى اهللَّ َ َتِلٌف اأَْلَواُنُه َكَذِلَك اإِمنَّ خُمْ
َ َعِزيٌز َغُفوٌر( فاطر، �ية 28-27. اْلُعَلَماُء اإِنَّ اهللَّ

 

و�لعجيب �أن �هلل تعاىل ذكر يف هذ� �لن�ص �لكرمي 
�سيئًا غريبًا ل ميكن �أن ي�سدر من ب�سر، وذلك يف 

َ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء( وهذ�  ا َيْخ�َشى اهللَّ َ ق�له: )اإِمنَّ
يعني �أن �لعلماء ه� �أ�سد خ�سية هلل من غريهم، 

وهذه �لآية كانت �سببًا يف �إ�سالم �أحد �لعلماء 
لأنه �أدرك �أنه ل ميكن لب�سر �أن يعرف مثل هذه 
�حلقيقة. وتاأمل�� معي كيف ربط �هلل بني �لعلم 

وخ�سية �هلل من جهة وبني معجزة �لأل��ن من جهة 
ثانية، ليدلنا على �أهمية هذ� �لتن�ع يف عامل �لأل��ن 

 وتاأثريها على �لنا�ص.
و�نظرو� معي �إىل هذ� �لن�ص �لكرمي: )اأَمَلْ َتَر 

َماِء َماًء َف�َشَلَكُه َيَناِبيَع يِف  َ اأَْنَزَل ِمَن ال�شَّ اأَنَّ اهللَّ
َتِلًفا اأَْلَواُنُه ُثمَّ  اْلأَْر�ِس ُثمَّ ُيْخِرُج ِبِه َزْرًعا خُمْ

ا ُثمَّ َيْجَعُلُه ُحَطاًما اإِنَّ يِف َذِلَك  َفرًّ اُه ُم�شْ َيِهيُج َفرَتَ

ْدَرُه  ُ �شَ َلِذْكَرى ِلأُويِل اْلأَْلَباِب * اأََفَمْن �َشَرَح اهللَّ
ِه َفَوْيٌل ِلْلَقا�ِشَيِة  ِلاْلإِ�ْشاَلِم َفُهَو َعَلى ُنوٍر ِمْن َربِّ
اَلٍل ُمِبنٍي(  ِ اأُوَلِئَك يِف �شَ ُقُلوُبُهْم ِمْن ِذْكِر اهللَّ
�لزمر، �ية 21-22. �نظرو� كيف يربط �لبيان 

َتِلًفا  �لإلهي بني �لأل��ن و�ختالفها يف ق�له )خُمْ
 ُ اأَْلَواُنُه( وبني �لإميان يف ق�له )اأََفَمْن �َشَرَح اهللَّ

�ْشاَلِم(، وكاأن �هلل يريد �أن يعطينا �إ�سارة  ْدَرُه ِلاْلإِ �شَ
�إىل �أهمية �لتفكر يف عامل �لأل��ن و�ختالفها، 

وبخا�سة �أن �لرت�ب و�حد و�ملاء و�حد ولكننا نرى 
عاملًا مليئًا بالأل��ن ل تكاد جتد له نهاية.

 

 الألوان والعني
ي�ؤكد �لعلماء �أنه ل ميكن تقليد �لعني �لب�سرية مهما 

حاول�� لأنها تتميز ب�ج�د ماليني �خلاليا جميعها 
تعمل بتنا�سق حُمكم، وهذ� ل ميكن حتقيقه يف 

حيز بحجم �لعني! ولذلك فاإنهم يقف�ن عاجزين 
مبه�رين �أمام �آية �لب�سر. ولذلك ينبغي �أن ن�سكر 

�هلل تعاىل على هذه �لنعمة �لتي ذكرنا بها كثريً� يف 
ُ اأَْخَرَجُكْم ِمْن ُبُطوِن  �لقر�آن. يق�ل تعاىل: )َواهللَّ

ْمَع  َهاِتُكْم َل َتْعَلُموَن �َشْيًئا َوَجَعَل َلُكُم ال�شَّ اأُمَّ
ْفِئَدَة َلَعلَُّكْم َت�ْشُكُروَن( �لنحل، �ية  اَر َواْلأَ َواْلأَْب�شَ

ْمَع  78. ويق�ل �أي�سًا: )َوُهَو الَِّذي اأَْن�َشاأَ َلُكُم ال�شَّ
ْفِئَدَة َقِلياًل َما َت�ْشُكُروَن( �مل�ؤمن�ن،  اَر َواْلأَ َواْلأَْب�شَ

 �ية 78.

كيف ينتج اختالف 
 الألوان؟

كل �إن�سان لديه ل�ن مف�سل يتنا�سب مع �هتز�ز 
خاليا ج�سده )�لرنني �لطبيعي للج�سد(. فقد خلق 

�هلل �لك�ن بحيث يتاألف من ذر�ت و�لذرة تتاألف 
من ج�سيمات �أ�سغر منها، وجميع هذه �ملخل�قات 
�ل�سغرية تهتز بنظام حمكم وعجيب. وقد در�ص 
�لعلماء ظاهرة �ختالف �لأل��ن وده�س�� عندما 
�ساهدو� هذ� �لتن�ع �لالمنتهي يف عامل �لنبات 

 و�حل�سر�ت و�حلي��ن. 
يق�م �لنبات �أثناء عملية �لرتكيب �ل�س�ئي 

بامت�سا�ص �لف�ت�نات �ل�س�ئية �لقادمة من 
�ل�سم�ص وحت�يلها �إىل طاقة كيميائية تختزن يف 

�أور�ق �لنبات، و�أودع �هلل يف هذه �لنباتات برناجمًا 
حمكمًا يعطي �لأو�مر للخاليا بامت�سا�ص �لل�ن 
 �لأخ�سر، ولذلك جند �أور�ق �لنباتات خ�سر�ء!

�أما �لنباتات يف �أعماق �لبحار حيث ل ي�سل �ل�س�ء 
�لأخ�سر جندها متت�ص �ل�س�ء �لأزرق ولذلك فاإن 

هذه �لعملية معقدة جدً� وقد ُدر�ست من قبل علماء 
وكالة نا�سا، وتبني لهم �أن �أل��ن �لنبات تختلف مع 
�ختالف �لقدرة على �مت�سا�ص �لطيف �ل�س�ئي. 

ويق�ل �لعلماء ل�ل هذه �لقدرة على �مت�سا�ص �س�ء 
حمدد يف �لنباتات لبدى �لعامل �أ�س�د قامتًا، ولكنها 

بالفعل عملية مده�سة ت�ستحق �لتفكري، وي�ؤكد 
علماء �آخرون �أن �لطبيعة ل ميكن �أن ت�فر مثل هذه 
�لرب�مج �ملعقدة يف عامل �لنبات لتعطي هذ� �لتن�ع 

�لهائل و�ملتناغم بحث ل جند �أي خلل يف عامل 
�لأل��ن �لطبيعي، لذلك لبد �أن يك�ن هناك ق�ة 

 مهيمنة على هذ� �لأمر!
ونق�ل �إنها قدرة �هلل تعاىل �لقائل: )َوَما َذَراأَ َلُكْم 
َتِلًفا اأَْلَواُنُه اإِنَّ يِف َذِلَك َلآََيًة ِلَقْوٍم  يِف اْلأَْر�ِس خُمْ

ُروَن( �لنحل، �ية 13. ومن خالل مر�قبة  كَّ َيذَّ
�لعلماء للغطاء �لنباتي تبني �أن �لنبات ل ميت�ص 

�لأ�سعة حتت �حلمر�ء، بل يعك�سها، وهذ� ي�ساهم يف 
تنظيم درجة حر�رة �لغالف �جل�ي، ول يز�ل هذ� 

�لأمر لغزً� حمريً� لهم.

 

 اللون والأثر النف�شي
  مما ل�سك فيه �أن لالأل��ن تاأثريً� نف�سيًا و��سحًا، 
فكل ل�ن له تردد خا�ص به، ومن خالل تردده ي�ؤثر 

على �لعني، ولذلك عندما نرى ل�نًا حمددً� فاإن 
تردد�ت هذ� �لل�ن تنتقل عرب �لعني �إىل �لدماغ 
وت�ؤثر على خاليا �لدماغ ب�سكل خمتلف عن ل�ن 
�آخر. و�لأل��ن لها تاأثري على �سخ�سية �لإن�سان، 

وميكن �أن حتلل �سخ�سية �ملر�أة �أو �لرجل من خالل 
حبه لأل��ن حمددة ومدى تفاعله معها )وتبقى 

�مل�ساألة ن�سبية(. و�حلقيقة ل ت�جد در��سات 
علمية م�ثقة حتى �لآن ح�ل �لتاأثري �لنف�سي �مل�ؤكد 

على جميع �لب�سر، ولكن هناك مالحظات ير�ها 
�لباحث�ن، ويعترب �لتفاعل مع �لأل��ن عملية معقدة 

جدً� مل يتم تف�سريها حتى �لآن، ولذلك تعترب 
�لأل��ن �آية حمرية من �آيات �خلالق تبارك وتعاىل 
�أمرنا �أن نتفكر فيها لندرك ونتذكر �أن هذ� �لك�ن 

مل ياأت عن طريق �مل�سادفة: )َوَما َذَراأَ َلُكْم يِف 
َتِلًفا اأَْلَواُنُه اإِنَّ يِف َذِلَك َلآََيًة ِلَقْوٍم  اْلأَْر�ِس خُمْ

ُروَن( �لنحل، �ية 13. كَّ َيذَّ
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�أبنائهم  تربية  �أن  �لأمـــ�ر  �أولــيــاء  غالبية  يــدرك 
من  بكثري  �أهــم  و�أنــهــا  �لهتمام،  قائمة  تت�سدر 
�ل�سعي �إىل ت�فري لقمة �لعي�ص لهم فقط، كما �أن 
كثري� منهم ي��جه�ن �سع�بات يف �إيجاد �ل��سائل 
�أولياء  ببع�ص  حد�  �لذي  �لأمر  للرتبية،  �ملنا�سبة 
�لأم�ر �إىل �أن يرمي ثقل هذه �مل�س�ؤولية على عاتق 
�ملر�أة �أو على عاتق �ملدر�سة فقط، ومل يكلف نف�سه 
قليال يف �لبحث و�ل�سعي ملعرفة �لأ�ساليب �لتي قد 
تعينه يف هذه �ملهمة �خلطرية، و�لتي �إن جنح فيها 

فانه �سيحقق لنف�سه ولأبنائه �لر�حة و�ل�سعادة.
و�ن من بني �أهم �ل��سائل �لتي ميكن لذوي �لأم�ر 
��ستخد�مها يف هذ� �ملجال هي �للعب مع �أطفالهم 

�أول وذلك لك�سب ثقتهم ثم لتك�ين عالقة جديدة 
معهم تختلف عن عالقة �لأب بالبن تتمثل باإقامة 
عالقة �سد�قة معهم، خ�س��سا و�ن �لطفل ي�سعى 
د�ئما �إىل تق�ية ر�بطته ب��لده ف�سال عن �حلالة 
�لفطرية �لتي يحملها �لطفل و�ملتمثلة بتقليد و�لده 

يف جميع ما يعمل فياأخذ منه �لكثري من �سفاته.
يحقق  مبــا  �خلا�سية  هــذه  ت�ظيف  وجــب  لــهــذ�   
�لهدف منها يف �لرتبية ويف تنمية �لقدر�ت �لعقلية 
و�لأخالقية و�لنف�سية للطفل، وذلك من خالل �للج�ء 
�إىل ��ستخد�م �لعاب حتمل يف طياتها تلك �ملعاين 
�ملتعلقة  �لألغاز  ومنها  �لفكرية  �لألغاز  قبيل  من 
بالقر�آن و�لدين وبع�ص �أن��ع �لعل�م و�ملعارف �لتي 

مالعبة الطفال..
�أ�سل�ب ناجح يف �لرتبية • �آلء حممد 
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حتمل 
ة  ئد لفا �

ــــل، ومـــــن  ــــطــــف ــــل ل
�ملعاقبة  عـــدم  �أيــ�ــســا  �لــ�ــســروري 

�لــ�ــســديــدة، ورمبـــا كــان لــنــ�ع �لــعــقــاب �ثــر كبري 
منع  باأ�سل�ب  �لعقاب  م�ساألة  وتعد  �لنجاح  يف 
يف  �لهدف  �إىل  م�ؤدية  �لنجاح  عدم  عند  �لإثابة 
كثري�  �إليها  باللج�ء  ين�سح  لهذ�  �لأحيان  �غلب 

و��ستخد�مها ك��سيلة لتحقيق �لهدف �ملن�س�د.  
 ومن �ملهم جد� لكي ل ي�سعر �لطفل بامللل وعدم 
و�سيلة  �إىل  �للج�ء  �خلط�ة  هــذه  من  �ل�ستفادة 
لها  ملا  �ل�سحيحة،  �ل�ستجابة  حــال  يف  �لــثــ��ب 
من �أثر فعال يف �لتخفيز �لذهني و�لبدين للطفل 
�ل�سحيحة  �لإجـــابـــات  �إىل  �لــ��ــســ�ل  �جـــل  مــن 
بالغري  �ل�ستعانة  خالل  من  ذلك  كان  و�ن  حتى 
من  �لطفل  منع  عــدم  ـــر  �لأم ويل  على  وينبغي 
�لأمــــر. بــــادئ  �لــ��ــســيــلــة يف  هـــذه  �إىل  ــجــ�ء  ــل �ل

�أو  �ل�سرب  �أ�ساليب  �إىل  �للج�ء  ينبغي عدم  كما   
�لت�سقيط وتقليل �ل�ساأن خا�سة �أمام �أقر�ن �لطفل 
�أو �إخ��نه لن ذلك قد ي�لد عنده ن�عا من �ل�سخط 

على 
ـــع  ـــم ـــجـــت �مل
وقد يرتك �للعب فيما �إذ� مل يتمكن من �ملجار�ة، 
وبالتايل نك�ن قد خ�سرنا �أ�سل�با مهما من �أ�ساليب 

�لرتبية.
�أي�سا يف �لرتبية �حل�سنة    ومن �لأ�ساليب �ملهمة 
�ل�سعي �إىل ربط �لأطفال بالعلم وحتبيب �لتعلم يف 
نف��سهم، لذلك ينبغي على �أولياء �لأم�ر �لجتهاد 
يف هذ� �ملجال وذلك من خالل �قتناء �لألعاب �لتي 
و�لكتابة،  و�لقر�ءة  �لتعلم  حب  غر�ص  �سانها  من 
هذ�  يف  متقدمة  مــر�حــل  �إىل  �لــ��ــســ�ل  وميــكــن 
�ل�سدد يف حال �قتناء كتب وجمالت مل�نة وفيها 
ق�س�ص م�س�رة من �جل ربط �لطفل بالكتاب من 
خاللها ثم بعد ذلك يبد�أ �لتدرج يف تعليم �لطفل.

�لقدر�ت  مالحظة  هنا  جــد�  �لــ�ــســروري  ومــن   
�لعمرية فال يتم حتميل �لأطفال ف�ق طاقتهم لكي 
ل حت�سل لهم حالة من �لنزعاج من �لعلم، �أو تت�لد 

لديهم 
عــــقــــدة 
عــــــــــــــــــــــدم 
�ملـــــــقـــــــدرة عــلــى 
هدفهم،  �إىل  �لــ��ــســ�ل 
خلقنا  ـــــد  ق بـــــذلـــــك  فــــنــــكــــ�ن 
�لعجز،  �ــســفــة  نــفــ�ــســيــه  يف  يــحــمــل  طــفــال 
�لهدف. حتقيق  على  �ملــثــابــرة  روح  فيه  وقتلنا 

و�ن  �سب�ر�  يك�ن  �أن  �لأمــر  ينبغي على ويل  كما   
حالة  �أول  منذ  غريها  �أو  �ل��سيلة  هــذه  يــرتك  ل 
تك�ن  ما  غالبا  �لتعليم  م�ساألة  لأن  جنــاح،  عــدم 
�أدت  ما  �إذ�  خ�س��سا  �لأطفال  لدى  حمببة  غري 
لذلك  لديهم،  �ملحببة  �ألعابهم  عن  �إبعادهم  �إىل 
�لتي  �لأوقــــات  ت�خي  جــد�  �لــ�ــســروري  مــن  �سار 
بالأطفال. �خلا�سة  �للعب  �أوقــات  مع  تتقاطع  ل 
ومبا �أننا جمتمع �إ�سالمي ي�سعى �إىل تربية �أبنائه 
�أن  �ملهم جد�  �إ�سالمية فان من  �أ�س�ص وقيم  على 
�لعامة  و�لدينية  �لقر�آنية  و�لألغاز  �لتعاليم  تدخل 
ومنها  و�لتعليم(،  )�ملالعبة  �لأ�سل�بني  هذين  يف 
�لرتكيز على حتفيظ �لقر�آن خا�سة وتقدمي �أجزل 
�لث��ب على ذلك لكي يتم زرع حب �لدين و�لقر�آن 
�لكرمي يف نف�ص �لطفل، ولكي يحثه على بذل جهد 

�كرب يف هذ� �ملجال وتقدميه على بقية �ملجالت.
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ال�شيارة الكهربائية جتنب اأ�شرار الكمبيوتر ب�شريًا
حل م�شتقبلي مل�شاكل البيئة

�لكهربائية  �ل�سيار�ت  �ىل  �لأنظار  تتجه 
�ل�سديقة للبيئة كحل عملي مل�سكلة �لنحبا�ص 
ك�بنهاجن  قمة  �أج��ء  ظل  يف  �حلر�ري 

للمناخ.
فقد قامت �إحدى �سركات �سناعة �ل�سيار�ت 
على  تزيد  م�سافة  قطعت  �سيارة  بت�سنيع 
�ىل  �حلاجة  دون  من  كيل�مرتً�  خم�سمائة 

�إعادة �سحن بطاريتها.
وتعترب هذه �ل�سيارة من�ذجًا م�ستقبليًا تتجه 
�ل�ق�د  ل�سيارة  بديل  كحل  �لعامل  �أنظار  له 
غازية  بانبعاثات  تت�سبب  و�لتي  �لعتيادية 
لها �أثر مدمر على �لبيئة وخ�س��سًا يف �ملدن 

�لكبرية.

جمم�عة من �لإر�ساد�ت لل�قاية من �لأعر��ص 
�لتي تنجم عن �لجهاد و�لرتكيز ط�يل �لأمد 

يف �سا�سة �لكمبي�تر. 
يتعر�ص معظم �لأ�سخا�ص �لذين ي�ستخدم�ن 
لالإ�سابة  ط�يلة  ل�ساعات  �لكمبي�تر  �أجهزة 
مبجم�عة من �لأعر��ص يطلق عليها متالزمة 
�لكمبي�تر �لب�سرية �لتي تنجم عن �لإجهاد 
�لكمبي�تر،  �سا�سة  يف  �لأمد  ط�يل  و�لرتكيز 
ولل�قاية من هذه �ل�سطر�بات ين�سح باتباع 

�لر�ساد�ت �لتالية: 

�إذ�  بانتظام  �لعينية  �لقطر�ت  ��ستخدم   •
كنت تعمل يف بيئة مكيفة �أو جافة وذلك من 
�أجل ترطيب �لعني و�ملحافظة على �سالمتها. 
يجب �أن تك�ن �مل�سافة �لتي تف�سلك عن   •
�سا�سة �لكمبي�تر بحدود 61 �سنتيمرت�، وذلك 

لتجنب �لإجهاد يف ع�سالت �لعني. 
• من �ملهم جدً� �حلر�ص على �نتقاء �سا�سة 
�ل�سروط  �أف�سل  فيها  تت�فر  �لتي  �لكمبي�تر 
�ل�سحية �لتي يك�ن �لإ�سعاع �لناجم عنها �قل 

ما ميكن. 
�جليدة  �لإ�ساءة  �سروط  مر�عاة  يجب   •
يف مكان �لعمل، بحيث يك�ن م�سدر �ل�س�ء 
جانبيًا وكذلك �حلال بالن�سبة لل�س�ء �لطبيعي 

�ل��رد من �لنافذة. 
• ين�سح باأخذ فرتة ��سرت�حة ق�سرية بعد 
جهاز  على  مت���سلة  عمل  �ساعة  ن�سف  كل 
عرب  �لنظر  يف�سل  ذلك  وخالل  �لكمبي�تر، 
�لنافذة �ىل مكان بعيد، ومن ثم تتم متابعة 

�لعمل.
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ثاين اأوك�شيد الكربون 
بدل من النفط

مل�شغ العلكة 
فوائد �شحية وذهنية جمة

  
�مل��د  تناق�ص  �ل�سناعية تخ�سى من  �لدول 
�لنفط  وخا�سة  �لعامل  يف  �لرئي�سية  �خلام 
�ملعم�رة  �سكان  عدد  وزيادة  و�لف��سفات، 
كال�سني  دول  يف  �ملعي�سة  م�ست�ى  و�رتفاع 
و�لهند يثري خماوف لدى �لدول �ل�سناعية 

من ن�س�ب �مل��د �خلام �لرئي�سية يف �لعامل.
و�مل���سالت  �لطاقة  قطاعات  تعتمد 
و�ل�سناعات �لكيميائية على �لنفط �عتماد� 
ت�ستخرج  �ملنتجات  هذه  ومعظم  كلي،  �سبه 
�لبنزين  من  �لنفط  تكرير  م�سايف  يف  �أول 
من  باملائة  ثمانني  �لنفط  وي�سكل  �خلام، 
�ملنتجات �لبال�ستيكية يف �ملرحلة �لأوىل من 
ت�سنيعها، هذه �حلقيقة تقلق �خلرب�ء �لذين 
يت�قع ن�س�ب �لنفط بعد 40 �أو 50 عاما، ثم 

�سريتفع �سعره كثري�.
قبل  �لأزمة  معاجلة  �إىل  تهدف  خط�ة  ويف 
ف��ت �لأو�ن، قررت �أربع هيئات �أملانية للبحث 
�لعلمي يف جمال �لكيمياء �لتعاون يف �أبحاثها 
وطالبت يف در��سة م�سرتكة بتكثيف �لأبحاث 
يف �لكيمياء �لع�س�ية ل�سد �لنق�ص �ملت�قع يف 

 رغم �نت�سار عادة م�سغ �لعلكة لدى كل �ل�سع�ب على 
مر �لع�س�ر، �إل �أن �لنظرة لها كانت د�ئمًا �سلبية، 
�لعلكة  مل�سغ  �أن  �أكدت  حديثة  علمية  �أبحاثًا  لكن 
ف��ئد للقلب و�ملخ و�جل�سد وي�ساعد على �لتح�سيل 

�لعملي ويقلل من �لت�تر و�ل�سد�ع...�لخ.
م�سغ �لعلكة يح�سن من �أد�ء �ملخ

م�سغ  �أن  م�ؤكد  ب�سكل  �لآن  �كت�سف��  �لعلماء  لكن 
وعلى  �لإن�سان  ج�سم  على  �إيجابية  �آثار  له  �لعلكة 
نف�سيته، ح�سب تقرير تن�سره جملة "هيلثي ليفينغ" 
�أو "�حلياة �ل�سحية"، فقد �أظهر عدد من �لدر��سات 
�حلديثة �أن �لعلكة ت�ساعد على �لتخل�ص من �لت�تر 
فحركة  ب�سرعة،  �لع�سالت  �نقبا�ص  من  وتخفف 
ع�سالت  �رتخاء  على  ت�ساعد  �مل�ستمرة،  �مل�سغ 
�لفك و�لرقبة وت�ساعد بذلك على �لتقليل من مر�ص 
�ل�سد�ع �لناجم عن �لت�تر، ومن ناحية �أخرى، فهي 
ت�ساعد على �لتخفيف من �ل�سغ�ط �لنف�سية، كذلك 
ي�ساعد  �مل�سغ  �أن  �إىل  بريطاني�ن  باحث�ن  ت��سل 
على زيادة �سرعة �سربات �لقلب وبالتايل ي�ساعد 
على �إمد�د �ملخ بالأوك�سجني وبامل��د �لغذ�ئية، مما 

ي�سمح بتح�سن �أد�ئه وحت�سن عملية �لتفكري.

�مل��د �خلام و�لتخل�ص من �لتبعية للنفط.
ومن هذه �لأفكار �لتي حتث �لهيئات �لعلمية 
�لثاين  بها، فكرة تط�ير �جليل  �لقيام  على 
فهذه  �لع�س�ية.  �مل��د  تكرير  م�سايف  من 
�مل�سايف تق�م يف �ل�قت �حلايل بتكرير �لذرة 
و�حلب�ب وق�سب �ل�سكر وغريها من �لنباتات 
لالإن�سان،  �لغذ�ئية  �ل�سل�سلة  يف  تدخل  �لتي 
و�ملطل�ب ه� تط�ير جيل ثالث من �مل�سايف 
�لنفايات  تكرير  على  قادرة  ت�سبح  بحيث 

�خل�سبية وبقايا �لنباتات و�لق�ص.
�إ�سافة �إىل ذلك حث �لعلماء على ��ستبد�ل 
�لنفط بالغاز �لطبيعي، فرغم �أن �لغاز وق�د 
�أحف�ري �أي�سا، �إل �أن �لكميات �ملت�فرة منه 
�ستكفي لفرتة �أط�ل من كميات �لنفط، وميكن 
يف  �مل�ج�د  �مليثان  من  �مليثان�ل  ��ستخر�ج 
�لغاز �لطبيعي �إ�سافة �إىل ذلك يت�قع �لعلماء 
�ل�سناعات  جعل  من  ي�م  ذ�ت  يتمكن��  �أن 
�لكرب�ن  �أك�سيد  ثاين  ت�ستخدم  �لكيميائية 
كمادة خام ع��سا عن �لنفط، �إذ� جنح�� يف 
�إيجاد حل مل�ساألة �لديناميكا �حلر�رية لأنها 
ب�سبب  �لآن،  حتى  �لتحقيق  �سعبة  ماز�لت 
�لكميات �لهائلة من �لطاقة �لالزمة لتقلي�ص 

ثاين �أك�سيد �لكرب�ن وحت�يله.
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�ل�سخ�ص  باأن  ياباين  علمي  فريق  جزم 
�لقادر على �لتمدد ومل�ص �أ�سابع قدميه يتمتع 
ج�سديًا ب�سحة �أوفر من غري �لقادرين على 
ذلك، خا�سة بالن�سبة ل�سر�يني �لقلب �لتي 

ثبت �أن لي�نتها وقدرتها على �لتمدد مرتبطة 
مبرونة �جل�سم ككل.

وقال �لفريق �لذي عمل بالتعاون مع جامعة 
�ختبار  على  �عتمد  �إنه  �لأمريكية  تك�سا�ص 
ب�سيط، يق�م على �جلل��ص على �لأر�ص ومد 
�لأمام، ومن ثم حماولة مل�ص  �إىل  �ل�ساقني 

�أ�سابع �لقدمني باليد.
ترت�وح  �سخ�سًا،   526 �لختبار  و�سمل 
جرى  عامًا،  و83   20 بني  ما  �أعمارهم 
تق�سيمهم بعد ذلك �إىل جمم�عتني، ت�سم 
�لأوىل �أ�سحاب �للي�نة �جل�سدية �ملرتفعة، 
بينما ت�سم �لثانية �لذين عجزو� عن تنفيذ 

�لتمرين بنجاح.
�أفر�د  على  �لختبار�ت  �إجر�ء  وبعد 

�سر�يني  �أن  بالفعل  �ت�سح  �ملجم�عتني، 
�لقلب لدى �أ�سحاب �للي�نة �جل�سدية �أكرب 
مما هي عليه لدى �أفر�د �ملجم�عة �لثانية، 
لأزمات  �لتعر�ص  �حتمال  يقل�ص  ما  وه� 
قلبية لديهم باعتبار �أن �ل�سر�يني �ملت�سلبة 
�سبيل  يف  �أكرب  بجهد  للعمل  �لقلب  تدفع 
�إي�سال �لدم �إىل �لأع�ساء، وبالتايل ت�ساعد 

على �إجهاده.
جمم�عة  �أن  �آنذ�ك  �لدر��سة  ذكرت  وقد 
وزيادة  �لع�سالت  تليني  على  �ملتدربني  من 
�سر�يني  مرونة  يف  زيادة  �سهدو�  مرونتها 
�لقلب بن�سبة 20 يف �ملائة خالل 13 �أ�سب�عًا 

من �لتدريبات.  

�لأطفال  ترك  من  حديثة  در��سة  حذرت 
�خلا�سة  �لأمان  مقاعد  يف  ينام�ن 
هذ�  و�عتمد  ط�يل،  ل�قت  بال�سيار�ت 
بريطانية  �سحيفة  ن�سرته  �لذي  �لتحذير 
متخ�س�سة يف �سئ�ن �ل�سحة على در��سة 
خ�سع لها نح�  90  طفال ترت�وح �أعمارهم 
�أن  وبينت  �أ�سهر ،  و�ستة  �أيام  ثالثة  بني 
ترك �لأطفال ينام�ن لفرتة ط�يلة يف تلك 
�لتنف�ص   يف  مل�سكالت  يعر�سهم  �ملقاعد 
�لل�ن  منهم  �لبع�ص  وج�ه  �عتلى  حيث 

�لأزرق. 
هذه  �أن  �لدر��سة  على  �مل�سرف�ن  و�أكد 
�لأطفال  حلماية  خم�س�سة  �ملقاعد 
ترك  فقط ،  و�أن  �لطريق  ح��دث  من 
�أن  يجب  فيها  جال�ص  وه�  ينام  �لطفل 
يتم و�أمه جال�سة بالقرب منه لكي تر�قب 
�أثناء  ج�سده  و�سع  وت�سحح  تنف�سه 
�ل�سيارة  بحركة  حتما  يتاأثر  و�لذي  �لن�م 
كما  و�ملنحدر�ت،  �ملنعطفات  يف  خا�سة 
مقعد  �ختيار  �أهمية  �إيل  �مل�سرف�ن  �أ�سار 

بر�حة  بالن�م  للطفل  ت�سمح  مب���سفات 
ودون �أي �سيق،  كما حذرو� من �لنزول من 
�ل�سيارة لق�ساء م�سلحة وترك �لطفل نائم 
وحده،  فكلما طال وقت �لبتعاد عن �لطفل 

وه� نائم وحده ز�د خطر تعر�سه مل�سكالت 
قد حتدث يف �لنف�ص نتيجة �نزو�ئه يف �أحد 
�لال�إر�دية  حركته  بفعل  �لكر�سي  �أركان 

�أثناء �لن�م .

اإن متكنت من مل�س اأ�شابع قدمك 
فلن متوت بال�شكتة القلبية!!  

خطورة نوم 
الأطفال يف ال�شيارة
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�أثبت �لطب �حلديث �أن �لن�م على �ل�سق �لأمين 
ه� �لأف�سل يف حتقيق �ل�سكن �ل�سحي و�جل�سدي 
للنائم، فمن �أ�سر�ر �لن�م على �ل�سق �لأمين �أن 
�لرئة �لي�سرى �أ�سغر من �ليمنى فيك�ن �لقلب 
معلقة،  ل  م�ستقرة  �لكبد  وتك�ن  حماًل،  �أخف 
و�ملعدة جاثمة ف�قها بكل ر�حتها، �أ�سهل لإفر�غ 

ما بد�خلها من طعام بعد ه�سمه.
�لإجر�ء�ت  �أروع  من  �لأمين  �ل�سق  على  �لن�م 
�لرئ�ية  �لق�سبات  وظيفة  ت�سهل  �لتي  �لطبية 
�لي�سرى يف �سرعة طرحها لإفر�ز�تها �ملخاطية.

�ليد  ت��ّسد  �أّن  �لدر��سات  بع�ص  �أثبتت  كما 
�إىل  ي�ؤدي  للدماغ  �لأمين  �جلانب  مع  �ليمنى 
يتّم من خاللها  �لذبذبات  �سل�سلة من  �إحد�ث 
و�ل�سارة  �لز�ئدة  �ل�سحنات  من  �لدماغ  تفريغ 
مما ي�ؤدي �إىل �ل�سرتخاء �ملنا�سب لن�م مثايل.

قال باحث�ن �إن من يرغب�ن يف تذكر �لأ�سياء قد 
ي�سبح�ن �أف�سل حني يت�قف�ن بب�ساطة وي�سم�ن 
ب��سعهم  �أن  �أملان  باحث�ن  و�كت�سف  �ل�رود، 
ذ�كرة  تن�سيط  لإعادة  �لرو�ئح  ��ستخد�م 
جديدة يف �أخماخ �لنا�ص �أثناء ن�مهم وقد تذكر 

�ملتط�ع�ن �لأ�سياء ب�سكل �أف�سل بعد ذلك.
�إن  �لعلمية  �ساين�ص  دورية  يف  �لباحث�ن  قال 
در��ستهم �أظهرت �أن �لذ�كرة تق�ى بالفعل �أثناء 
قد  �أخرى  منبهات  ورمبا  �لرو�ئح  و�أن  �لن�م، 

تق�ي ممر�ت �لتعلم يف �ملخ. 
�أنب�ب  د�خل  �لن�م  على  �ملتط�ع�ن  و�فق  وقد 
بالرنني  �أخماخهم  مر�قبة  فيه  ميكن  خا�ص 
متعددة  مر�حل  ويف  �لن�م،  �أثناء  �ملغناطي�سي 
�أثناء �لن�م بث فريق ب�رن ر�ئحة �ل�رد، وتبنّي 
�أن �ملتط�عني فاق تذكرهم لالأ�سياء حينما �سم�� 

ر�ئحة �ل�رد �أثناء �لن�م.

ق الأمين هو  النوم على ال�شِّ
الأ�شلم

عندما  �جل�سم  يف  �لغاز�ت  �إنتاج  يحدث 
وحتليل  بتك�سري  �ملفيدة  �لبكترييا  تق�م 
�أنها  من  �لرغم  وعلى  �لأمعاء،  يف  �لغذ�ء 
زيادتها  �أن  �إل  �جل�سم،  ل�سحة  �سرورية 
بال�سيق  و�ل�سع�ر  �لبطن  لنتفاخ  ت�ؤدي 
�لتي  �لأطعمة  بع�ص  وت�جد  و�لمتالء، 
بع�ص  تاأتي  �لغاز�ت  �إنتاج  لزيادة  ت�ؤدي 
وذلك  ر�أ�سها،  على  �لكرب�هيدر�ت  �أن��ع 
مما  ه�سمها  �جل�سم  على  ي�سعب  لأنه 

ي�سبب زيادة �لغاز�ت.
لالنتفاخ  �مل�سببة  �لكرب�هيدر�ت  و�أكرث 
هي �ل�سكريات مثل �سكر �لف��كه، و�سر�ب 
�مل�سروبات  يف  م�ج�دة  م��د  وهي  �لذرة، 

وُيف�سل  �جلاهزة،  و�لأغذية  �لغازية 
��ستبد�لها بالف��كه و�خل�سر�و�ت. 

كذلك ميكن �أن ي�سبب مزج �لكرب�هيدر�ت 
�له�سمي،  باجلهاز  ��سطر�بًا  �لربوتني  مع 
�لغاز�ت، مثال  �إنتاج  �ملزيد من  يعني  مما 

على ذلك، �سر�ئح �للحم مع �لبطاط�ص. 
�لطازجة  �لفاكهة  �أو  تناول �حلل�ى  وي�ؤدي 
�لنتفاخ  �إىل  بالربوتني  مليئة  وجبة  بعد 
�لفاكهة  تناول  ويف�سل  بالأمعاء،  �ل�سديد 

ك�جبة خفيفة وحدها �أو بني �ل�جبات. 

اأف�شل الطرق
 لتجنب النتفاخ

�شم الورد يقوي الذاكرة 
ويح�شن التعلم  الليمون مينع ت�شّكل احل�شى 

يف الكليتني

�إن �أف�سل و�سيلة لتجنب ت�سكل �حل�سى يف 
�ملاء  ب�سرب  تك�ن  �ل�سيف  خالل  �لكليتني 
�ملاء  �إىل  �لليم�ن  من  �سر�ئح  �إ�سافة  لكن 

لإعطائه نكهة خا�سة.
مدر�سة  من  ميلرن(  )ج�ن  �لباحث  وقال 
)ل�ي�ل(  جامعة  يف  �لطبية  )�سرتيت�ص( 
من   %10 ح��يل  �إن  )�ألين�ى(  ب�لية 
�لأمريكيني لديهم ح�سى يف كالهم، م�سريً� 
�إىل �أن هذ� �ملر�ص ي�سيب �لرجال �أكرث من 
بعد  ويزد�د خطره  �أ�سعاف  باأربعة  �لن�ساء 

�سن �لأربعينات.
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                         ولدة ر�شول اهلل ) �شلى اهلل عليه واآله و�شلم (
 

كانت �جلزيرة �لعربية قبل �لإ�سالم تعي�ص حالة من �لتخّلف و�لنحطاط يف جميع �ملجالت ، فاجلهل ، 
يَّة، و�خلر�فة ، ت�سيطر على �لعق�ل ، �إذ مل يكن يف مكة من َيعرف �لقر�ءة و�لكتابة ، غري عدد قليل  و�لأمِّ

ُيعدُّ باأ�سابع �ليد، كما ذكر ذلك �مل�ؤرخ�ن .
ا يف جمال �حلياة �لعقائدية و�لفكرية ، فقد كانت �جلاهلية هي �ل�سائدة يف هذ� �ملجال ، فكان �ل�سائع  و�أمَّ
�أو  �إبر�هيم  عندهم عبادة �لأ�سنام، و�لأوثان، و�جِلّن، و�لنج�م و�ملالئكة، وقليل منهم كان على دين 

�مل�سيح )عليهما �ل�سالم( 
وقد �ساء �هلل عزَّ وجلَّ �أن ي�لد حممد ) �سلى �هلل عليه و�آله ( يف رحاب مكة ، وي�سّع يف �َسمائها �ملقد�ص 
ن�ر �لر�سالة، ويتعاىل �س�ت �لت�حيد يف �حلرم �لآمن ، حرم �إبر�هيم و�إ�سماعيل ) عليهما �ل�سالم ( وكان 

�ست فيه مكة  ذلك �حلدث �لعظيم يف �ل�سابع ع�سر من �سهر ربيع �لأول ، من عام ) 571 ( للميالد ، وه� �لعام �لذي ي�سمى بـ) عام �لفيل(  �لذي تعرَّ
لعدو�ن �أبرهة �حلب�سي ، �ساحب جي�ص �لفيل ، فجعل �هلل كيدهم يف ت�سليل ، كما ورد يف �س�رة �لفيل من �لقر�آن �لكرمي .

�شــــــهــــر         
ربيع     الأول

�أحـــــــــــــــــــد�ث
مت زو�ج ر�س�ل �هلل )�سلى �هلل عليه و�آله( 
تلك  بنت خ�يلد  �مل�ؤمنني خديجة  �أم  من 
�أجل  من  باأم��لها  �سحت  �لتي  �لمر�أة 
�لن�ساء  �آمنت من  �أول من  �ل�سالم، وهي 
ما  بكل  عنه  د�فعت  و�لتي  �لنبي  بر�سالة 
�أربعني  متلك، وكان عمرها حني تزوجت 
وع�سرين،  خم�سا  �ل�سريف  وعمره  عاما 

وذلك قبل �لبعثة بخم�سة ع�سر عاما.

يف منت�سف هذه �لليلة وبعد ثالثة �أيام من 
وفاته َدَفَن �أمري �مل�ؤمنني علي بن �أبي طالب 
للر�س�ل  �لطاهر  �جل�سد  �ل�سالم  عليه 
ويف  و�سلم،  و�آله  عليه  �هلل  �سلى  �لأكرم 
نف�ص �لي�م وقع �لهج�م �لأول على د�ر �أمري 
�مل�ؤمنني و�لثاين بعد م�سّي �سبعة �أيام من 
دفنه �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم ثّم �أعقبه 

�لهج�م �لأكرب �ملعروف. 

61 هـ، و�سلت �ل�سبايا �إىل �ملدينة، ووجدو� 
ديار هم خالية تنعى �أهلها، وتندب �سّكانها، 

ولنعم ما قال �ل�ساعر:
مررت على �أبيات �آل حمّمد 

                           فلم �أرها �أمثالها ي�م حلت
فال يبعد �هلل �لديار و�أهلها

                   و�إن �أ�سبحت منهم برغم تخلت

1  ربيع �لأول

2  ربيع �لأول

�ملنتظر  �ملهدي  ع�سر  �لثاين  �لمام  تت�يج 
بالمامة  �ل�سريف(  فرجه  تعاىل  �هلل  )عجل 
)عليه  �لع�سكري  �لمام  �أبيه  �سهادة  بعد 
وكان  للهجرة   260 �سنة  يف  وذلك  �ل�سالم( 

عمره �ل�سريف �آنذ�ك )5( �سن��ت.
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باملنجنيق  �ل�سريفة  �لكعبة  �لأم�ي�ن  �سرب 
 ، �جلائر  حكمهم  خالل  و�حرق�ها  مّرتني 
وذلك يف زمن يزيد بن معاوية �سنة 64 هـ 
�لنمري، ويف زمن عبد  بقيادة �حل�سني بن 
�مللك بن مرو�ن �سنة 73 هـ بقيادة �حلّجاج 

بن ي��سف �لثقفي .

يف م�ساء هذ� �لي�م ت�ّفت �ل�سيدة �سكينة بنت 
عا�ست  �لتي  �ل�سالم  عليه  �حل�سني  �لمام 
يف  وذلك  �سّنها،  �سغر  منذ  كربالء  ماأ�ساة 
�ل�سرية  �ساحبة  وهي  للهجرة   117 �سنة 
منزلة  على  وكانت  �لتام،  و�لعقل  �جلميلة 

كبرية من �لأدب و�لكرم و�ل�سخاء �ل��فر.

17  ربيع �لأول

بعد �أن ف�سلت جميع �لطرق يف �سدِّ �لنبي )�سلى �هلل عليه و�آله( عن �أد�ء ر�سالته، �تَّفق م�سرك� 
قري�ص على �إر�سال رجل م�سّلح من كل فخذ قري�ص، فياأت�ن �لنبي )�سلى �هلل عليه و�آله( وه� نائم 
في�سرب�نه �سربة رجل و�حد فيقتل�ه، وبذلك يذهب دمه هدرً�، فاأخرب جرب�ئيل )عليه �ل�سالم( 
�لنبي )�سلى �هلل عليه و�آله( بخّطة قري�ص، و�أمره بالهجرة �إىل �ملدينة �ملنّ�رة فخرج يف �أّول �لليل، 
و�لر�سد من قري�ص قد �أحاط�� بد�ره، ينتظرون �نت�ساف �لليل ون�م �لأعني، فخرج )�سلى �هلل 
َناُهمنْ َفُهمنْ  �َسينْ غنْ � َفاأَ � َوِمننْ َخلنِْفِهمنْ �َسدًّ ِديِهمنْ �َسدًّ ِ �أَينْ عليه و�آله( وه� يقر�أ ق�له تعاىل: )َوَجَعلنَْنا ِمن َبنينْ

ُرون( و�أخذ �لنبي )�سلى �هلل عليه و�آله( بيده قب�سة من تر�ب، فرمى بها على روؤو�سهم، فما �سعر �لق�م به حّتى جتاوزهم، وم�سى. َل ُيبنْ�سِ

عليه  �هلل  �سلى  �لأعظم  �لنبي  كانت هجرة 
و�آله من مّكة �ملكرمة �إىل �ملدينة �ملن�رة .

ويف ليلته �سنة 13 للبعثة بات �أمري �مل�ؤمنني 
علي عليه �ل�سالم بفر��ص �لنبي )�سلى �هلل 
عليه و�آله و�سلم( ، فتج�سد �لميان و�ل�سجاعة 
وجّل  عّز  �هلل  باهى  حتى  �س�رهما  باأروع 
�لنا�ص  �ل�سماء بذلك قائاًل: ) ومن  مالئكة 

من ي�سري نف�سه �بتغاء مر�سات �هلل(. 
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�أ�سعر  مل  به  حملت  »ملّا  �آمنة:  �ل�سّيدة  قالت 
باحلمل ومل ي�سبني ما ي�سيب �لن�ساء من ثقل 
�أتاين فقال  �آت  كاأّن  �حلمل، فر�أيت يف ن�مي 
وقت  حان  فلما  �لأنام،  بخري  حملت  قد  يل: 
�ل�لدة خف علّي ذلك حتى و�سعته، وه� يتقي 
يق�ل:  قائال  و�سمعت  وركبتيه،  بيديه  �لأر�ص 
و�سعت خري �لب�سر، فعّ�ذيه بال��حد �ل�سمد 
من �سّر كّل باغ وحا�سد«) كمال �لدين ومتام 

�لنعمة: 196(.

الهجرة النبوية ال�شريفة
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�شــــــهــــر         
يف �سنة 145 هـ، ولدت �ل�سّيدة نفي�سة بنت 
�حل�سن بن زيد بن �لإمام �حل�سن �ملجتبى 
)عليهم �ل�سالم( يف مّكة �ملكّرمة وتزّوجت 
من �ل�سّيد �إ�سحاق �مل�ؤمتن بن �لإمام جعفر 
�ل�سادق )عليه �ل�سالم( يف رجب 161 هـ 
رم�سان  �سهر  يف  نفي�سة  �ل�سّيدة  وت�ّفيت 
208 هـ، مبدينة �لقاهرة يف م�سر، وقربها 

معروف يز�ر.

ربيع     الأول

�أحـــــــــــــــــــد�ث
يزيد  هلك  64هـ  �سنة  من  �لي�م  هذ�  يف 
بن معاوية عن 39 �سنة و�أّمه مي�س�ن بنت 
غالم  من  به  حملت  �لتي  �لكلبية  بجدل 
�أبيه ولذ� روؤي عن �لأئمة �لطاهرين عليهم 
�ل�سالم �أّن قاتل �حل�سني عليه �ل�سالم �بن 
زنا وهكذ� حال �سمر وعم� بن �سعد و�بن 

زياد وغريهم من قتلة �أبناء �لأئمة.

�لبيت  �أهل  �أئمة  من  �ل�ساد�ص  �لمام  ولد    
حممد  بن  جعفر  �لمام  �ل�سالم  عليهم 

�ل�سادق عليه �ل�سالم يف �سنة 83 للهجرة.

�لبيت  �أهل  �أئمة  من  �ل�ساد�ص  �لمام  ولد    
حممد  بن  جعفر  �لمام  �ل�سالم  عليهم 
للهجرة   83 �سنة  يف  �ل�سالم  عليه  �ل�سادق 
بن  �لقا�سم  بنت  فروة  �أُّم  �ل�سّيدة  و�أُّمه 
حمّمد بن �أبي بكر، وزوجته: �ل�سّيدة حميدة 
)عليه  �لكاظم  م��سى  �لإمام  �أُم  �لرببرية 

�ل�سالم(، وهي جارية، وله زوجات �أخرى.

ُ��سري بالنبي )�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم( من 
�مل�سجد �حلر�م �إىل �مل�سجد �لأق�سى ومن ثم 
عرج به �إىل �ل�سماء، و�ختلف يف ليلة �ل�سر�ء 
فقيل ل�سبع ع�سرة ليلة خلت من �سهر رم�سان 
ليلة  وقيل  �سهرً�،  ع�سر  بثمانية  �لهجرة  قبل 

�سبع وع�سرين من رجب.

16  ربيع �لأول

17  ربيع �لأول

�لثاين و�لع�سرون من ربيع �لول:
  غز� �لنبي �سلى �هلل عليه و�آله بني �لن�سري بعد 
فاأر�دو�  قتيلني  دية  على  �عانته  منهم  طلب  �أن 

�لغدر به ، وذلك يف �ل�سنة �لر�بعة من �لهجرة.

26  ربيع �لأول
بعد �ن يئ�ص �لإمام �حل�سن)عليه �ل�سالم( من �أ�سحابه وغدرهم به، وم�ساندة �أن�ساره ملعاوية بال�ّسر، حيث �سّلم 
جّل روؤ�ساء �لع�سكر �إىل معاوية، مما دعى �لإمام)عليه �ل�سالم( عقد �ل�سلح مع رغبة معاوية فيه لأنه �أر�د �إيقاع 
�لفتنة به، وفعاًل ح�سل �ل�سلح، وكان كاتب �ل�سلح عبد �هلل بن حارث، وكان �ل�سه�د على �ل�سلح عبد �هلل بن 

�حلارث وعمرو بن �سلمى وعبد �هلل بن عامر وعبد �لرحمن بن �سمرة وغريهم.
و�أما بن�د �ل�سلح هي:1- �أن يعمل معاوية بكتاب �هلل و�سنة نبيه)�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم(.

2- �لأمر بعد معاوية �إىل �لإمام �حل�سن)عليه �ل�سالم( وبعده لالإمام �حل�سني)عليه �ل�سالم(.
3- �أن ل ي�سمى معاوية �أمري �مل�ؤمنني.

4- �أن ل ي�سب علي بن �أبي طالب)عليه �ل�سالم(.
5- ��ستثناء بيت مال �لك�فة فال ي�سمله ت�سليم �لأمر.

6- �لنا�ص �آمن�ن حيث كان�� من �ر�ص �هلل، ول ياأخذ �أهل �لعر�ق باحلقد.
وبعد �أن مت �ل�سلح ذهب معاوية �إىل منطقة �لنخيلة، وكان ي�م �جلمعة، فخطب بالق�م تلك �خلطبة �لذي قال من جملتها: ما قاتلتكم لأن ت�سل��

 �أو ت�س�م�� ولكن لأتاأمر عليكم، ثم قال: وقد منيت �حل�سن عه�د وهذه حتت قدمي ول �أيف ب�سيء منها.

مت �ل�سلح بني �سبط �لنبي �لكرب �لمام 
عليهم  طالب  �أبي  بن  علي  بن  �حل�سن 
�ل�سالم وبني معاوية بن �أبي �سفيان و�يل 
بذلك  �ل�سالم  عليه  �لمام  و�أر�د  �ل�سام 
حقن دماء �مل�سلمني و�حلفاظ على بي�سة 

�ل�سالم وذلك يف �سنة 41 للهجرة.

�لع�سكري  �حل�سن  �لإمام  قياَدة  �أ�سَبَحت 
)عليه �ل�سالم( و�مِتَد�ُدها �جلماهريي بني 
َخَطٍر على  �لإ�سالمية م�سدر  ة  �لأمَّ �أو�ساط 
�ملُعَتِمد  �خلليفة  فاأخَذ  �لعبا�سية،  �ل�سلطة 
يًا بت�سفية �سخ�ص �لإمام �لع�سكري  يفّكر جدِّ

)عليه �ل�سالم(، فد�صَّ �إليه �ل�ُسم.

8  ربيع �لأول

يق�ل �أحمد بن عبيد �هلل بن خاقان وه� من كبار علماء �ل�سنة: )ما ر�أيت ول عرفت ب�سر من 
ر�أى رجاًل من �لعل�ية مثل �حل�سن بن علي بن حمّمد بن �لر�سا يف هديه و�سك�نه، وعفافه 

ونبله، وكرمه عند �أهل بيته وبني ها�سم، وتقدميهم �إّياه على ذوي �ل�سن منهم و�خلطر، وكذلك �لقّ��د و�ل�زر�ء وعاّمة �لنا�ص( .

14  ربيع �لأول11  ربيع �لأول

28  ربيع �لأول

25  ربيع �لأول

العدى  به  ت  ت�شفَّ م�شمومًا  بنف�شي 
�شّمه  بــعــد  ق�شى  مــكــروبــًا  بنف�شي 
ــريِّ فـــاإّنـــه ــك ــش ــ� ــع فـــال كــــان يــــوم ال

الن�شائ�ُس منه  ُت�شف  مل  وبها  ق�شى 
امل�شاك�ُس والـــعـــدوُّ  املـــــوايل  ــاه  ــك ب
ناح�ُس احلنيفي  الــديــن  على  لــيــوٌم 

ا�شت�شهاد الإمام الع�شكري )عليه ال�شالم(

�شلح الإمام احل�شن )عليه ال�شالم(
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يت�شبث الزائر بكل �شيء للو�شول اىل القطوعات..م�شقة القدوم اأم م�شقة الرجوع..

تعليق: 
�سامي جواد كاظم

مع نهاية كل زيارة مليونية
 تك�ن هذه معاناة �لز�ئر يف �ل��س�ل �ىل حمافظته..

بعد�سة: 
عمار اخلالدي - ر�سول  العوادي 
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�شكرًا للم�شوؤول ..ولكن هذه لي�شت احللول!!

رحلة الألف ميل تبداأ ب�شتوته..يا هل ترى، ماذا ينتظرون.. �شتوتة اأم �شاحنة مك�شوفة..؟
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�تعبت  �ط��رها  ،غريبة  �م��جها  تتالطم  �نهار 
 ، بب�سري  ،جلت  منابعها  جتف  ،ل  �عد�ءها 
ت�سري  �حل�سني  �أحبة   ، �حل�سر  �ساحة  �رى  كاأين 
 ، �ل�ج�ه  على  يرت�سم  �حلب   ، �مل�ؤمنني  ثبات  يف 
ط�فان يزحف ميزق �س��د  قل�ب ��ستح�ذ عليها 

�ل�سيطان .
حتملهم  �لب�ة  �كف  على  �ل�رود  بعمر  �سغار 
بهم،  تع�د  ل  �نها  تظن  وهي  بهم  تاأتي   ، قر�بني 
قليل يف قبالة  بحار �لعطاء �حل�سيني ، ع�سى �ن 
يتقبل �لباري منهم فت�سافر مع  ق��فل �لع�سق يف 

كربالء .
هنا  ��سالء   ، �نترثت  و�لنج�م  �نفطرت  �ل�سماء 
�ل�سدق  �ل�سهادة،  طريق  تطرز  دماء  وهناك 
عن��ن �ملحب فاإن كذب خرج عن ح�سرية �له�ى 
�لنازف على  �ن يطبع قبلة من فم جرحه  ، لبد 

رمال كربالء ويكتب ق�سة ع�سقه ل�سيد �لفد�ء .

دخان  و�ل�سماء،  �لر�ص  �سئ،  كل  هّز  �س�تا  كان 
جرمية  على  �سدق  �ساهد  وهناك  هنا  يرتفع 
�لكفر �لم�ي لإنه دخان يحمل بني ذر�عية �رو�حا  

لحباب �حل�سني .
�سدة  من  تر�جعت  عنه  �بحث  وجهي  �أدرت 
�لنفجار لذت خلف نخلة كانت تنزف دما ر�فعة 

ر�أ�سها �ساكية لرب �لعاملني .
بني  عنه  �بحث  و�نا  �مل�ساة  بع�ص  مع  تر�جعت 
مني يف  و�ل�سى جت�ل  نظر�ت �خل�ف  و  �جلم�ع 
�طر�ف �ملكان، �ين �نت يا ولدي وطالعتني �عني 
تبحث عن �حبة لكنها حتمل يف نظر�تها ما كان 

من زمان .
يحت�سن  �لدماء  ملطخ  بعيد  من  وجهه  يل  ولح 
�ل�سالء يلفه �حلزن �لذي قد طرز �ل�سماء ، لكنني 
و�لكف،  �لنح�ر  يبارك  فمه  ملء  ي�سحك  ر�أيته 
�مل�سري فها  ن���سل  �ن  �بتي لبد  يا  كاأنه يق�ل يل 

هنا �حل�سني وها هنا خيامه تلفها �لنري�ن ، وها 
لبد  نن�سره  �ن  لبد  �لبيد�ء  يف  تفٌر  �سغاره  هنا 
 ، يندبنا  لطفله  منحر  �س�ت  ��سمع   ، ن�سري  �ن 
وجاوزتني ثلة من �ل�سباب تهتف )و� ح�سني(كان 
للطف  وجههم  ميممني  �لهتاف  يردد  بينهم  علٌي 
�سر  ،م�دعا،  بعيد  من  له  كفي  ،رفعت  و�خليام 
ينت�سر  �ن  لبد  �مل�سري  ن���سل  �ن  بد  ل  بني  �ي 
قد  ما  قر�أت  قريب  م�كب  جد�ر  وعلى   ، �ل�سهيد 
خطه �لغريب )من �سمع و�عيتنا ومل ين�سرنا �كبه 
�هلل على منخريه يف نار جهنم (و�سرت يف �ثارهم 

مردد� لبيك يا ح�سني ، لبيك يا ح�سني .

ينت�شر ال�شهيد
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ال�شالم عليك يا نبي الرحمة 
 حممد

  وعلى حفيدك �شادق القول



تابعوا ا�شدارت �شعبة الن�شر
 التابعة لأعالم العتبة احل�شينية املقد�شة

www.isdarat.imamhussain.org


