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• بقلم:رئي�ص �لتحرير
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.ي 
النة ال ال ل ب منا اليم  بع ي الرا الإسالمية 

الة الاعية لل�سالم ا ابة بني النا اإ ة قناا الإعالمية 
 را الل ق ال الم  ع باعال ةيسة الا باليي

 ي سبي  ااإ ر ماال ل يةاال را بال  س� اا
الر اف الر.   
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من جملة ما متّخ�ص عن �لعملية �ل�سيا�سية �لتي 
�أعقبت �لتغيري يف �لعر�ق عام 2003 ��ستحد�ث 
هيئات رقابية على م�ستوى �لربملان و�حلكومة 
بكافة وز�ر�تها

فتحت زيارة �لإمام �حل�سني )عليه �ل�سالم( 
�آفاقا و��سعة �سكلت حماور  يرت�سف �لّكتاب 
و�ملثقفون منها ملو��سيعهم، وهي يف ذ�ت �لوقت 
�سببت حاجز� �سيا�سيا للملوك �لطو�غيت 
فرف�سوها جملة وتف�سيال

يرى �لبع�ص �أن "م�سهد �أردهال" كربالٌء 
�إير�نية، حيث ��ست�سهد يف هذه �ملدينة �ل�سلطان 
علي بن �لإمام حممد �لباقر)عليه �ل�سالم( �أخو 
�لمام �ل�سادق )عليه �ل�سالم(...

من جملة ما متّخ�ص عن �لعملية �ل�سيا�سية �لتي 

ال�سيد ال�سايف: مهمة الهيئات 
الرقابية 
تتعدى ك�سف الف�ساد واملحا�سبة اإىل 
الإر�ساد والت�عية وتبيني احلقائق

فتحت زيارة �لإمام �حل�سني )عليه �ل�سالم( 

الزيارة احل�سينية 
اآثار مادية ومعن�ية

اأردهال 
ملحمة حتاكي فاجعة كربالء
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و�ملثقفون منها ملو��سيعهم، وهي يف ذ�ت �لوقت 
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اقراأ يف هذا العدد

�لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة - �لعدد 30 - �سهر ذي �حلجة 1431هـ

�ص: هل يجوز تبادل �لود و�ملحبة 
مع غري �مل�سلم �إذ� كان جارً� �أو 

�سريكًا يف عمل �أو ما �سابه؟

بّدَد م�سروع تطوير ج�سر �جلمر�ت خالل �ل�سنو�ت 
�لأربع �ملا�سية م�ساعر �خلوف بني �سفوف �حلجيج 

و�جلهات �لعاملة على تنظيم �حلج، بعد �أن كان 
ي�سكل م�سدر خطر من �حتمالت حو�دث غالبًا ما 

تنتج عن تد�فع �حلجيج

تاأ�س�ص ق�سم �ل�سياحة �لدينية يف �لعتبة 
�حل�سينية �سنة 2008 ومقره �حلايل يف منطقة 

باب قبلة �لإمام �حل�سني )عليه �ل�سالم( 
و�أعطى ثماره خالل �لفرتة �لأخرية و�سهد �إقباًل 

وترحابًا كبريين من قبل �ملو�طنني

�ص: هل يجوز تبادل �لود و�ملحبة 

م�سائل �سرعية    

بّدَد م�سروع تطوير ج�سر �جلمر�ت خالل �ل�سنو�ت 

تط�ير امل�ساِعر املقّد�سة يف مكة 
املكرمة

حل�ل الزحام ت�سطدم بحرمة 
احلفا على ال�سعائر

تاأ�س�ص ق�سم �ل�سياحة �لدينية يف �لعتبة 

ق�سم ال�سياحة الدينية 
يف العتبة احل�سينية املطهرة..    
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يحظى يوم غدير ُخم باأهمية كبرية عند �مل�سلمني وخا�سة �أتباع �أهل 
�لبيت )عليهم �ل�سالم( وذلك لأن ّ�لر�سول �لكرمي �سلى �هلل عليه 

و�آله يف طريق عودته من حّجه وحتديد� يف يوم �لثامن ع�سر من 
�سهر ذي �حلجة توّقَف عند غدير خم �لذي يقع بني مكة و�ملدينة، 

وجمع �حلجيج وفيهم ح�سد عظيم من �أ�سحابه ومن ر�فقه يف حجته 
�آنذ�ك،وخطَب فيهم خطبة طويلة  وقد ت�سّمنت �خلطبة عبارته 

�ل�سهرية »َمن كنُت موله فهذ� علي موله«، وتناقلت ذلك رو�يات كافة 
َب �لإمام  فرق �مل�سلمني باأن �لر�سول �لأكرم �سلى �هلل عليه و�آله ن�سّ

علّيًا �سالم �هلل عليه خليفة و�إمامًا للم�سلمني من بعده.
وقد �أمر �لر�سول �لأعظم �سلى �هلل عليه و�آله يف ذلك �ليوم جميع 

من ح�سَر �مل�سهد من �ملهاجرين و�لأن�سار �أن يِردو� على �لإمام علي 
�سالم �هلل عليه ليباركو� له هذه �لولية و�لإمامة.

يقول زيد بن �لأرقم:« كان �أول من مدَّ يده من �ملهاجرين ملبايعة علي 
�سالم �هلل عليه، �أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة و�لزبري، ثم تبعهم 

بقية �ملهاجرين و�لأن�سار وبقية �لنا�ص، وقد ��ستمّرت مر��سيم 
�لحتفال بالبيعة حتى �لغروب«.

ويف م�سند �أحمد بن حنبل �أن �لنبي �سلى �هلل عليه و�آله قال:« �أل�سُتم 
تعلمون �أين �أوىل باملوؤمنني من �أنف�سهم؟ قالو�: بلى. فقال: من كنُت 

موله فعلّي موله، �للهم و�ِل من و�له وعاِد من عاد�ه«. 
�إّن �أتباع �أهل �لبيت)عليهم �ل�سالم( ينظرون �إىل و�قعة غدير 

خم باعتبارها �إحدى �لأ�س�ص �لتي يرتكز عليها �لدين، وهي منهج 
�مل�سلمني و�ل�سر�ط �مل�ستقيم �لذي �إن مت�ّسك به �مل�سلم �سلَك طريق 

�حلّق �لذي يو�سله �إىل �ل�سعادة يف �لدنيا و�لآخرة، لأّن �لولية هي 
كمال لطريق �لر�سالة �ملحمدية، و�سمان ل�ستمر�ر دين �هلل و�سيانة 

للعقيدة، وبدونها يظّل �لدين مثلومًا.
ومما ي�سفي على هذه �لو�قعة �سبغة �لأبدية و�خللود نزول �لآيتني 
�لكرميتني: »يا �أّيها �لر�سول بّلغ ما �أنزل �إليك من رّبك..« )�سورة 

�ملائدة، �لآية 3(، و: »�ليوم �أكملت لكم دينكم و�أمتمت عليكم 
نعمتي..« )�سورة �ملائدة: 67( �للتني تناولتا هذه �لو�قعة �خلالدة، 

و�ملتّجذرة يف �أعماق �لوجد�ن �لإن�ساين. ففي تف�سري �لدر �ملنثور 
َب ر�سول �هلل �سلى �هلل  لل�سيوطي عن �أبي �سعيد �خلدري قال: ملا ن�سّ

عليه و�آله عليًا يوم غدير خم فنادى له بالولية هبط جربئيل عليه 
بهذه �لآية: »�ليوم �أكملت لكم دينكم و�أمتمت عليكم نعمتي ور�سيت 

لكم �لإ�سالم دينًا«. )�لدر �ملنثور ج 2 �ص 259(.
ومن هنا ياأتي �إحياء �مل�سلمني لهذ� �لعيد على مدى �لقرون �قتد�ًء 

ب�ساحب �لر�سالة، �لذي �عترب هذ� �ليوم �أحد �أعظم �لأعياد �لدينية 
للم�سلمني. 

 عيد الغدير
واإثبات ال�لية



ملوظفي  تثقيفية  ندوة  �ل�سيعي   �لوقف  ديو�ن  �أقام 
�سعب �لعالقات و�لإعالم يف دو�ئر ومديريات �لديو�ن 

لتطوير و�قع �لعالقات و�لإعالم �لإ�سالمي فيها.
مقر  �أقيمت يف  �لندوة  �ن  بالديو�ن  و�أو�سح م�سدر 
�لديو�ن بح�سور �لدكتور جعفر �سادق حمودي �ملفت�ص 
�لعام لديو�ن �لوقف �ل�سيعي و�ل�سيد �آدم جنم �لقري�سي 
�لإ�سالمي  و�لإعالم  �لعالقات  د�ئرة  عام  مدير 
من  وعدد  �ليقني  �إذ�عة  مدير  �سذر  كرمي  و�ل�سيد 

�ل�سادة م�سوؤويل �لإعالم يف دو�ئر ومديريات �لديو�ن 
يف بغد�د.  

يف  �لقري�سي رحب  �آدم  �ل�سيد  �إن  �مل�سدر:  و�أ�ساف 
كلمة �فتتاح �لندوة بال�سادة �مل�ساركني موؤكدً� �أن �لغاية 
من �لندوة هي بحث �سبل تطوير �لعالقات و�لإعالم 
تر�سيخ  طريق  عن  يتّم  �لذي  �لديو�ن  يف  �لإ�سالمي 

�لثقافة �لإ�سالمية .
و�أ�سار �مل�سدر �إىل �أن  �لدكتور جعفر �سادق حمودي 

�ىل  كلمته  و�لإعالم  يف  �لعالقات  �لعاملني يف  دعا 
يف  �ل�سرت�ك  خالل  من  �لعلمية  قابلياتهم  تطوير 
�لدور�ت �لتدريبية و�لطالع  على جتارب �لآخرين يف  
�لعامل و�أن يتم�سك �لإعالمي بالق�سية �لوطنية للبلد 

حماول �تباع �سيا�سة �ملوؤ�س�سة �لتي يعمل فيها .
يذكر �أن �لندوة قد حا�سر فيها �لدكتور هادي ح�سن 
عليوي و�لأ�ستاذ منهل عبد �لأمري �ملر�سدي وعدد من 

�لأ�ساتذة �جلامعيني و�لعاملني يف �حلقل �لإعالمي .

دي�ان ال�قف ال�سيعي 
ينظم ندوة لتط�ير واقع العالقات والإعالم الإ�سالمي 

• د�ئرة �لعالقات و�لإعالم �لإ�سالمي

مبحافظة  �ل�سيعي  �لوقف  مديرية  يف  و�لفنية  �لهند�سية  �ملالكات  �أجنزت 
كربالء �ملقد�سة م�سروع هدم و�إعادة بناء ح�سينية �أهايل زرباطية �لو�قعة يف 

منطقة �ملخيم وبكلفة بلغت 654 مليون دينار .
وقال م�سدر يف �ملديرية �إن �جلامع 
�أجنز �لعمل فيه �سمن خطة �إعمار 
و�سيانة �جلو�مع و�حل�سينيات �لتي 
يقوم بتنفيذها ديو�ن �لوقف �ل�سيعي 
عانته  ملا  نظر�  �ملحافظة  عموم  يف 
متعمد  �إهمال  من  �ملوؤ�س�سات  هذه 
وتهمي�ص مق�سود يف �لنظام �ل�سابق 
�لوقف  ديو�ن  �إن   �إىل  م�سري�   ،
�ل�سيعي يف كربالء �ملقد�سة قد و�سع 

�خلطط و�لدر��سات ل�سيانة وتاأهيل �مل�ساجد و�حل�سينيات يف �ملحافظة .
و�أو�سح �مل�سدر  �ن عملية �لهدم و�إعادة بناء �حل�سينية  متت بطريقة �لتنفيذ 
�ملبا�سر وفق ت�ساميم هند�سية حديثة  م�سريً� �ىل  �ن  �أوقاف كربالء تقوم 
بتطبيق ما ورد يف ن�سو�ص �حلجة 
�لو�قف  ��سرتطها  �لتي  �لوقفية 
�ل�سالة  �إقامة  من  للح�سينية  
�ليومية و�إحياء ذكرى مو�ليد �لأئمة 
و�أن    ) �ل�سالم  )عليهم  وماآمتهم 
تكون م�سكنا للزو�ر ومو�كب �أهايل 

زرباطية يف �ملنا�سبات �لدينية .

ال�قف ال�سيعي يف كربالء يفتت  ح�سيني���ة اأهايل زرباطي����ة 
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ندوة  �لأ�ــســرف  �لنجف  �ل�سيعي يف  �لوقف  ــو�ن  دي �أقــام 
�لف�ساد  ملكافحة  �لوطنية  �لإ�سرت�تيجية  حــول  تثقيفية 
و�لدكتور  �سريف  رز�ق  �ل�سيد  �ملحافظ  نائب  بح�سور 
جعفر �سادق حمودي �ملفت�ص �لعام يف �لديو�ن ومنت�سبي 
�مل�سوؤولني  �ل�سادة  من  وعــدد  �ل�سيعي  �لوقف  مديرية 

�ملحليني يف �ملحافظة.
و�أو�سح م�سدر بالديو�ن �ن �لغاية من �لندوة �لتي نظمها 
مكتب �ملفت�ص �لعام يف ديو�ن �لوقف �ل�سيعي على قاعة 
مديرية �لوقف �ل�سيعي يف �ملحافظة هي لتوعية �مل�ساركني 
على  ن�ست  �لتي  �لنافذة  بالقو�نني  كاملة  مبعرفة  فيها 
حماربة �لف�ساد �ملايل و�لإد�ري و�أهمية م�ساركة منت�سبي 

�لديو�ن بتنفيذ �لإ�سرت�تيجية �لوطنية.
 و�أ�ساف �مل�سدر �إن �ل�سيد نائب حمافظ �لنجف �لأ�سرف 
�لتي  �لندو�ت  �أهمية دور هذه  �لندوة عن  حتدث خالل 
ينظمها مكتب �ملفت�ص �لعام يف �لديو�ن و�أثنى على ن�ساط 

مديرية �لوقف �ل�سيعي يف �ملحافظة.
 وقال  �لدكتور جعفر يف كلمة �فتتاح �لندوة  �إن حماربة 
و�لوعي  �لنز�هة  ثقافة  تر�سيخ  طريق  عن  تتم  �لف�ساد 
د�عيا �ىل عدم  �لدولة  موؤ�س�سات  و�لإد�ري يف  �لقانوين 
�عتماد  مبينا،  نوعه،  كان  مهما  ف�ساد  �أي  عن  �ل�سكوت 
للنهو�ص  �إ�سرت�تيجية  �لــديــو�ن  رئي�ص  �ل�سيد  �سماحة 
بكفاءة �لأد�ء ومكافحة �لظو�هر �ل�سلبية  وعلى �لعاملني 

جميعًا تنفيذها لالرتقاء بعمل �لديو�ن.
�لديو�ن   يف  �لعام  �ملفت�ص  �لتقى  �لــنــدوة  هام�ص  وعلى 
�أوقــاف  مدير  بال�سيد  حــمــودي  �ــســادق  جعفر  �لدكتور 
حمافظة �لنجف �لأ�سرف ومدر�ء مد�ر�ص �لتعليم �لديني 
�ملحافظة  يف  و�حل�سينيات  �مل�ساجد  �إد�ر�ت  ومنت�سبي 
لال�ستماع �ىل مقرتحاتهم و�سبل �لنهو�ص باأد�ئهم خدمة 

للم�سلحة �لعامة .                                      

  دي�ان ال�قف ال�سيعي
يقيم ندوة ملكافحة الف�ساد يف  النجف الأ�سرف

�أقامت مديرية �لوقف �ل�سيعي يف �لب�سرة وبالتعاون مع 
للتقنيات  �لتطويرية  �لدورة  �لإر�ساد  ق�سم  �لرتبية  كلية 
�حلديثة يف طر�ئق �لتدري�ص للمالكات �لتدري�سية �لتابعة 

ملد�ر�ص �لوقف �ل�سيعي .
و�أو�سح مدير �لوقف �ل�سيعي يف �لب�سرة �ل�سيخ حممد 
�ملطوري �أن �لهدف �لرئي�سي لإقامة �لدور�ت هو تطوير 
با�ستخد�م  للمدر�سني  �لتخ�س�سية  و�ملهار�ت  �لقدر�ت 
�لتقنيات �حلديثة لطر�ئق �لتدري�ص متا�سيًا مع �لنه�سة 
�لعلمية �حلديثة م�سريً� �إىل �سرورة �ل�ستفادة من �لدورة 

لتطوير قدر�ت �ملدر�سني و�لنهو�ص بو�قع مد�ر�ص �لتعليم 
�لديني يف �ملحافظة من �أجل بناء جيل تربوي وعلمي.

�أكرث من خم�سة وع�سرين  فيها  �سارك  �لدورة  �أن  وذكر 
�لع�سف  ب�ساأن  فيها حما�سر�ت  تلقو�  ومدر�سة  مدر�سا 
�لذهني و�أهمية �لختبار�ت يف �لعملية �لتعليمية و�لفرق 
وكذلك  �ملقايل  و�لختبار  �ملو�سوعي  �لختبار  بني 

حما�سر�ت يف مهار�ت �لتدري�ص �لفعال.
و�لهد�يا  �ل�سهاد�ت  توزيع    �نه  �ملطوري  و�أو�سح 

�لتقديرية على �مل�ساركني يف ختام �لدورة. 

حممد  نينوى  يف  �ل�سيعي  �لوقف  مدير  ناق�ص 
�مل�سيحية  كاكو  موؤ�س�سة جورج  م�سوؤول  مع  �إدري�ص 
�خلريية �سبل تعزيز �لرو�بط �لأخوية بني �مل�سلمني 

و�مل�سيحيني يف �ملحافظة.
و�أو�سح م�سدر باملديرية �أن م�سوؤول �ملوؤ�س�سة جورج 
كاكو �أحد �أبرز �سيوخ �لع�سائر �مل�سيحية يف نينوى 
و�أن  �ملحافظة،  يف  �ل�سيعي  �لوقف  مديرية  ز�ر� 
�لرو�بط  بتعزيز  �لكفيلة  �ل�سبل  ناق�سا  �جلانبني 
�لأخوية بني �أبناء �ملحافظة من خالل �حلفاظ على 

�لتعاي�ص �ل�سلمي بني كافة �لأطياف �ملو�سلية .
عبارة عن  �ملديرية  �ىل  كاكو  هدية  �ل�سيد  وقّدم 
كتاب )�حل�سني يف �لفكر �مل�سيحي( للموؤلف �أنطو�ن 
بار� وقد عرّب �ل�سيد مدير �أوقاف نينوى عن �متنانه 
لهذه �لهدية و�أ�ساف �مل�سدر �أن �إدري�ص قدم عدد 
من �ملطبوعات و�ملجالت �خلا�سة بالديو�ن كهدية 

للموؤ�س�سة .

ال�قف ال�سيعي يف حمافظة الب�سرة 
يقيم دورات تط�يرية لك�ادره التدري�سية

ال�قف ال�سيعي يف نين�ى 
يبحث �سبل تعزيز العالقات 

مع الأخ�ة امل�سيحيني
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•  عالء �ملرعبي 

�ساعة ال�سحن العل�ّي ال�سريف

العمل اهلِل خ��رُي  ب��اُب  اأن���َت 

تنبُ العامَل بال�س�ِت اجللي

علي اإّل  ف��ت��ى  ل  وب��ح��ق 

ال�يل نعَم  يا  اهلِل  ويلَّ                           يا 

دّقاتها يف  ال�ساعُة                              ه��ذه 

                    لي�س اإّل ذو الفقاِر املرت�سى

 تعترب �ساعة �ل�سحن �لعلوي �ل�سريف من �ل�ساعات �لفريدة من نوعها و�ملتميزة ب�سخامتها،
 وتاأخذ قمتها �سكل قبة مذهبة حتتوي يف باطنها على ثالثة �أجر��ص �سخمة ت�سمع دّقاتها

 كل ربع �ساعة، وتقوم هذه �لقبة على �أعمدة مذّهبة ت�سكل فيما بينها ما ي�سبه
 �لأو�وين �ملقّو�سة وعددها ثمانية، ت�ستند هذه �لأعمدة على م�ساحة مربعة

متثل �سقف �لغرفة �لرئي�سية لل�ساعة �لتي حتتوي على ماكنتها.
 و�ملاكنة �جنليزية �ل�سنع �أر�سلت �سنة )1305هـ( من �لوزير �لإير�ين
 �أمني �مللك �أحد رجال �ل�سلطان نا�سر �لدين �ساه �لقاجاري، وهي ذ�ت
 �سكل م�ستطيل طولها حو�يل مرتين، مثبتة على �ر�ص �لغرفة ب�سكل �أفقي،
 يرتفع منها ق�سيب عمودي يرتبط باأربعة ق�سبان �أفقية تنقل �حلركة من
 �ملاكنة �إىل �لوجوه �لأربعة �خلارجية لل�ساعة، كما يرتبط باملاكنة رّقا�ص

غرفة تلي  �لتي  �ل�سفلى  �لغرفة  �إىل  منها  يتدىّل   �سخم 
 �ملاكنة، ويف �لغرفة �ل�سفلية هذه توجد �ل�سالمل �لتي

تو�سل �إىل قلب �ل�ساعة.
  يبلغ �رتفاع برج �ل�ساعة �لكلي من �سطح �لطابق
 �لثاين لل�سور �لطابوقي �إىل لفظ �جلاللة �ملو�سوع
لل�ساعة)14،75م( �لذهبية  �لقبة  قمة   على 
 وقد  �خل�سب،  من  �أ�سا�سا  م�سنوع   و�لربج 
 تدعيمه بو��سطة �حلديد �ل�سلب ب�سكل حمكم
 سمن م�سروع تاأهيل و�سيانة �ساعة �لعتبة، كما� 
 �إك�ساء جدر�ن �لربج بالكا�سي �ملعرق �ملزخرف
 بعدد كبري من �لنقو�ص و�لكتابات �ملميزة، حيث
 كتب على وجهه �ل�سمايل: )��سهد �أن عليا حجة
 �هلل( كما كتبت �ملقولة �لنبوية: )علي مع �لقر�آن
 و�لقر�آن مع علي( وكتب �أي�سا: )يا عّز من ل عّز
 له(، �أما على �لوجه �ل�سرقي فقد كتب: )�أ�سهد

 �أن عليا ويل �هلل( كما كتبت �ملقولة �لنبوية: )علي و�سيعته هم �لفائزون( وكتب �أي�سا: )يا
 عماد من ل عماد له(، �أما على �لوجه �لغربي فقد كتب: )�أ�سهد �أن عليا ويل �هلل( و�ملقولة
 �لنبوية: )علي مع �حلق و�حلق مع علي( و�أي�سا: )يا ذخر من ل ذخر له(، �أما
 على �لوجه �جلنوبي فقد كتب: )�أ�سهد �أن عليا حجة �هلل( و�ملقولة �لنبوية:
)علي ر�ية �لإميان ومنارة �لهدى( وكتب �أي�سا: )يا غوث من ل غوث له( .

�سنة تربيز  مدينة  و�سعها حم�سن من  ذهبية  ب�سفائح  �ل�ساعة   ك�سيت 
 )1323هـ(، ويقال �إن تكاليف تذهيبها بلغت ما يقرب من ع�سرين �ألف
 دينار)بح�سب م�سهد �لإمام علي، �سعاد ماهر 176(، وذكر �حللفي يف
 ملحات تاريخية عن م�سهد �لإمام علي �أن �لإمام �ل�سيد حممود �ل�ساهرودي
 قام بتذهيب �ل�ساعة على نفقته �خلا�سة يف �سنة )1393هـ(، و�أ�سار �ل�سيخ
هناك، ن�سبت  �ساعة  �أول  لي�ست  )�أنها  �ل�سرقي   علي 
�ل�ساعة هذه  لت  ف�سّ ولكن  �ساعة  قبلها  كانت   فقد 
 ورفعت تلك(، ومل يحدد تاريخ �ل�ساعة �لأوىل

.)�ملف�سل، ح�سن �حلكيم 114:2(.
باقر حممد  لل�سيخ  �سعرية  �أبيات   وهناك 
�لبهبهاين، علي  عبد  �ل�سيخ  نقلها   �لإيرو�ين 
وقال �إنها كانت مثبتة على �ل�ساعة قدميًا وهي:

ممثل الأ املتحدة يف العراق 
يزور العتبة العل�ّية املقّد�سة

ت�سرف ممثل �ل �ملتحدة يف �لعر�ق �د ملكريت يوم �لثالثاء 2010/10/19 
بزيارة مرقد �أمري�ملوؤمنني علي بن �بي طالب عليه �ل�سالم وكان يف ��ستقباله 

�لأمني �لعام للعتبة �لعلوية �ملقد�سة و�ل�سادة �ع�ساء جمل�ص �د�رة �لعتبة.
 وقّدم �ل�سيد �لمني �لعام هدية رمزية لل�سيد ممثل �ل �ملتحدة عبارة عن 

جم�سم ميثل �لإيو�ن �لذهبي لل�سحن �ل�سريف.
وبعد �لنتهاء من �أد�ء مر��سيم �لزيارة توجه �لوفد �ىل زيارة �ملرجع �لديني 
ظله  د�م  �حل�سينيى�ل�سي�ستاين  علي  �لعظمى�ل�سيد  �هلل  �آية  �سماحة  �لعلى 

�لو�رف.
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• عالء �ل�سالمي

وفد جامعة بابل يف �سيافة  العتبة احل�سينية املقّد�سة

�ملقد�سة  �حل�سينية  للعتبة  �لعام  �لمني  نائب  قال 
�ل�سيد �أف�سل �ل�سامي: �إّن �لعتبات يف عموم �لعر�ق 
�أمني  بو�سع  تنعم  كربالء  مدينة  يف  وخ�سو�سا 
متميز و�إّنها �سهدت تغيري� جذريا خالل �ل�سنو�ت 

�لخرية.
 جاء ذلك خالل لقائه وفد �لوقف �ل�سيعي �جلعفري 
من دولة �لكويت، م�سيفا: �إن �لعتبات و�سعت خططا 
للز�ئرين  �أف�سل �خلدمات  لتقدمي  �أمنية وخدمية 
�لذين يق�سدونها من خمتلف �أ�سقاع �لعامل على 
�لعك�ص مما كانت عليه قبل �سقوط �لنظام �لبائد. 

�لعر�ق  �سهده  �لذي  �لمني  �لتوتر  �أن  �إىل  و�أ�سار 
قبل  من  عليه  �ل�سيطرة  متت   2003 عام  بعد 

�لأجهزة �لأمنية و�أ�سبحت �لطرق موؤمنة للز�ئرين 
�لقا�سدين مر�قد �أهل �لبيت عليهم �ل�سالم د�عيا 
�ملوؤمنني يف كل �أنحاء �لعامل للت�سّرف بزيارة �لعتبات 

�ملقد�سة . 

دولة  يف  �جلعفرية  �لأوقاف  مدير  قال  جانبه  من 
و�سولنا  عند  مل�سنا  �إننا  �ل�سائغ:  �أ�سامة  �لكويت 
�أمنيا  و�سعا  �ملقد�سة  كربالء  ومدينة  �لعر�ق 
من  مميزة  خدمات  وجود  كذلك  ومل�سنا  م�ستقّر� 
قبل �لقائمني عليها وناأمل ��ستمر�ر ��ستتباب �لو�سع 
�لأمني يف �لعر�ق وخ�سو�سا يف �لعتبات �ملقد�سة . 

�أدعو  �ملقد�سة  �لبقعة  هذه  ومن  �إنني  و�أ�ساف: 
�جلميع وخا�سة حمبي �أهل �لبيت عليهم �ل�سالم 
لتح�ّسن  �ل�سريفة  �ملر�قد  بزيارة  �لت�سّرف  �إىل 
،و�ستظّل  �سابقا  عليه  كان  عما  �لأمني  �لو�سع 
�لعتبات مفتوحة ل�ستقبال �لز�ئرين مقّدمة  جميع 

�لت�سهيالت �لأمنية و�خلدمية جلميع �لز�ئرين . 

    ز�ر �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة وفد �سّم عددً� من عمد�ء �لكليات يف جامعة بابل برفقة 
�لدكتور علي عبد �لفتاح رئي�ص جلنة �لتعليم �لعايل يف جمل�ص حمافظة كربالء.

وجاءت هذه �لزيارة للت�سّرف بزيارة �لإمام �حل�سني و�أخيه �أبي �لف�سل �لعبا�ص )عليهما 
�ل�سالم( و�لتو��سل مع ممثلية �ملرجعية �لدينية �لعليا، وكان يف ��ستقبال �لوفد �لأمني 
�لعام للعتبة �حل�سينية �ملقد�سة �سماحة �ل�سيخ )عبد �ملهدي �لكربالئي( �لذي رحب 
بهذه �لزيارة �ملباركة وثّمن �جلهود �ملبذولة من قبل �جلامعة يف تطوير �لو�قع �لعلمي 

يف �لبالد.
وقال �ل�سيخ �لكربالئي يف حديثه �أثناء �للقاء: وردت �لكثري من �لأحاديث �ل�سريفة يف ذكر 
ف�سيلة �لعلم باأنه م�سباح �لعقل ور�أ�ص �خلري كله، و�إن �لعلوم �لتي تدر�ص يف �جلامعات 
هي علوم �سرورية لدميومة و��ستمر�ر �حلياة وعمارة �لأر�ص، ولكن كما تعلمون فنحن 
ننظر جميعًا �إىل �ملعلم و�لأ�ستاذ باأنه قدوتنا يف �حلياة و�إنه �لأب �لثاين، ولذلك نحن 
ناأمل من �لأخوة �لأ�ساتذة يف ظل �لظروف �لتي نعي�سها �أن نرّبي �أبناء جمتمعنا �لرتبية 

�لعلمية و�لرتبوية �حل�سارية .
و�أ�ساف �سماحته: على كل �أ�ستاذ �أن يبد�أ من نف�سه يف بناء �لروح �ملتحلّية بالورع و�لتقوى 
و�لأخالق �حل�سنة لكي ينظر �لطالب �إليه باأنه مربيه ومعلمه يف نف�ص �لوقت، فيعلمه 
من  ونتمنى  �ل�سامتة،  �لدعوة  وهذه هي  �سريته  ويربيه من خالل  �لأكادميية  �لعلوم 

�لأ�ستاذ �أن يربي طلبته على �لأخالق �لإ�سالمية �لتي نحن باأم�صِّ �حلاجة �إليها يف بناء 
جمتمع ر�سني ومبدع.

�أن "حالت �لف�ساد �لإد�ري و�ملايل �لتي حت�سل يف موؤ�س�سات  و�أكد �ل�سيخ �لكربالئي 
و�لطبيب  فاملعلم  لــالأفــر�د،  �لروحي  �لبناء  يف  �خللل  نتيجة  هي  �ملجتمع  ويف  �لدولة 
و�جبهم  يــوؤدو�  لن  و�سعبهم  بالدهم  �أمــام  �مل�سوؤولية  ي�ست�سعرون  ل  �لذين  و�ملهند�ص 
بال�سورة �ملطلوبة حتى لو كانو� حاذقني، ولذلك نحن بحاجة �إىل تربية �لنف�ص وجمح 
�سهو�تها �أمام مغريات �لدنيا لنتقدم �إىل �لأمام ونحقق �ملعطيات �لكثرية �لتي تنعك�ص 

بالإيجاب على و�قعنا �لذي نعي�ص فيه.
وتابع �سماحته "علينا من نقطة م�سوؤوليتنا �لوطنية و�ملهنية �أن نبني �ملو�طن �لعر�قي 
�لبناء �ل�سحيح و ل يكفي �أن جنعله حاذقًا يف جمال �خت�سا�سه وعمله و�إمنا نحتاج �إىل 
�أن ن�سعره بامل�سوؤولية خ�سو�سًا �إذ� كان هذ� �لإ�سعار بامل�سوؤولية بالطاعة و�خلوف من 
�هلل تعاىل و�إ�سعاره باأن هنالك �آخرة وح�سابا وعقابا ، ويف نف�ص �لوقت ن�سعره باملو�َطنة 

�لتي تتحتم على �لكبري و�ل�سغري يف �ملجتمع �لعر�قي.
من جانبهم رحب �أع�ساء �لوفد �لز�ئر بهذه �لزيارة �ملباركة م�سريين �إىل �أهمية �لتو��سل 
مع ممثلية �ملرجعية �لدينية �لعليا يف كربالء و�ل�ستفادة من و�سياها �لقيمة �لتي �ستكون 

حافزً� يف �لنهو�ص بالو�قع �لعر�قي بكل جمالته.

ال�قف اجلعفري الك�يتي يزور عتبات كربالء املقد�سة
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• فتحي �لربيعي

عقدت يف �لعتبة �لكاظمية �ملقد�سة ندوٌة بح�سور 
�حلاج  �ملقد�سة  �لكاظمية  للعتبة  �لعام  �لمني 
فا�سل �لنباري و�ل�سادة �أع�ساء جمل�ص �لد�رة، 
للتاأكيد على �سرورة �لتو��سل �لجتماعي و�أهمية 
�ل�ستماع �ىل �آر�ء ومقرتحات �لأخوة �لأحبة من 
�أبناء �لكاظمية �ملقد�سة ولت�سليط �ل�سوء على 

و�لعمر�نية  �خلدمية  و�لتطور�ت  �لتغيري�ت 
�حلا�سلة يف �لعتبة �ملقد�سة.

وجاءت �لندوة �متثاًل وجت�سيدً� لقول نبي �لرحمة 
" مثل �ملوؤمنني يف  حممد �سلى �هلل عليه و�آله 
�جل�سد  كمثل  وتعاطفهم  وتو�دهم  تر�حمهم 
�ذ� ��ستكى منه ع�سو تد�عى له �سائر �جل�سد 

�لأمانة  �سعور  من  و�حلمى"و�نطالقا  بال�سهر 
مب�سوؤوليتها  �ملقد�سة  �لكاظمية  للعتبة  �لعامة 

�جتاه �أبناء مدينة �لكاظمية �ملقد�سة.
 وقد ح�سر �لندوة عدد من �سيوخ ووجهاء مدينة 

�لكاظمية �ملقد�سة وجمع من �أبنائها �لكر�م.

مفعمة  �إميانّية  باجو�ء  �ملقد�سة  �لكاظمية  �لعتبة  تكللت 
�ل�سالم  عليهم  �لطهار  �لنبوة  بيت  لآل  و�لولء  باحلب 
باب  طارمة  يف  �جلديدة  �لذهبية  �لأبو�ب  بافتتاح 

�ملر�د.
للعتبة  �لعام  �لمني  �لنباري  فا�سل  �حلاج  وت�سّرف 
بافتتاح  �لد�رة  جمل�ص  و�أع�ساء  �ملقد�سة  �لكاظمية 
�لبو�ب �ملباركة و�لحتفاء بالنتهاء من تن�سيبها، و�سط 
و�لذي  �لكر�م  للز�ئرين  �جلماهريي  �حل�سور  دعو�ت 
�آي من �لذكر �حلكيم وتعالت �ل�سو�ت فيه  بد�أ بتالوة 
بذكر �لنبي �لأكرم �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم و�لبتهال 
و�لدعاء �ىل �هلل تعاىل �أن يحفظ هذه �ملر�قد �ملقد�سة 

ويدمي نعمته على �ملوؤمنني.

افتتا الأب�اب الذهبّية اجلديدة يف 
رحاب ال�سحن الكاظمي ال�سريف

م�ؤمتر ل�سي� ووجهاء مدينة الكاظمّية
 يف العتبة الكاظمّية املقّد�سة

ذو�حلجة 1431هـ الرو�سة احل�سينية 10



العتبة الر�س�ّيةاملقّد�سة 
يف �سط�ر

• �أحمد �ل�ساعدي 

 امل�سهد الر�س�ي 
ُيعد �مل�سهد �لر�سوي �ملبارك �أول مز�ٍر يف �إير�ن، وهو 
مكة  بعد  �لإ�سالمي  �لعامل  يف  مقد�ٍص  م�سهٍد  �سابع 

و�ملدينة، و�لعتبات �ملقد�سة �لأربع يف �لعر�ق. 

 ال�سري املبارك 
مل ينقل لنا �لتاريخ متى و�سعت �سيغة بناء �سرد�ٍب لقرب 
و�سريح مز�ر �لإمام علي �لر�سا)عليه �ل�سالم( ب�سكل 

دقيق، �إمنا من �مل�سلم به �أنه مل يكن فوق �لقرب 
�أّية �سبابيك �أو حمّجر�ت حتى �لقرن �لهجري 
�لثامن. وكان م�سهورً� �أن �لع�سر �ل�سفوي هو 
�لذي �سهد و�سع �ل�سريح. ويحتمل �أن ذلك 

بد�أ يف عهد �لتيموريني. 
ن�سب  فقد  م   1959 �أي  هـ   1380 �سنة  �أما 
�ل�سريح �ملعروف باإ�سر�ف �ل�سيد �أبي �حل�سن 
حافظيان وهو م�سنوع من �لذهب و�لف�سة 

و�حلديد و�خل�سب ويبلغ وزنه �سبعة �أطنان. 
�أما �ل�سريح �حلايل �جلديد فقد  �كتمال 
ن�سبه يوم عيد �لأ�سحى 10 ذو �حلجة 1421 
�لإمام  مرقد  عند  �لنور�نية  �لبقعة  يف  هـ 
 14 على  وي�ستمل  �ل�سالم(.  �لر�سا)عليه 
حمر�بًاً  تيمنًا بعدد �ملع�سومني ونق�ص عليه 
و�لنبي  �حل�سنى،  �هلل  لأ�سماء  فنية  كتابات 
حممد )�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم( و�لأئمة 
من ذريته. كما و�سعت عليه زخارف وزهرية 
�لعدد  وي�سري  و8.   5 �لعدد�ن  هيئتها  حمور 

باآية  �ملطهرين  �لك�ساء  �أ�سحاب  من  �خلم�سة  �إىل   5
�أن �لإمام  �لتطهري، يف حني ي�سري �لعدد 8 �إىل دللة 
�ل�سالم(  )عليهم  �لبيت  �أهل  �أئمة  ثامن  هو  �لر�سا 
�ل�سم�ص  دو�ر  زهرة  �أي�سًا  �ل�سريح  على  وتتجلى 
و�لتي ت�سري �إىل معنى »�سم�ص �ل�سمو�ص« لقب �لإمام 

�لر�سا)عليه �ل�سالم( . 
ويعود ت�سميم هذ� �ل�سريح �لذي يزن 12 طنًا لالأ�ستاذ 
حممود فر�سجيان و�جلدير ذكره �أنه  تثبيت بع�ص 
�ل�سفائح �لذهبية و�لف�سة �ل�سميكة �لتي تك�سو �ل�سريح 

دومنا ��ستخد�م لأّي نوع من �أنو�ع �مل�سامري. 

القرب املقد�س 
للمرقد  �ملجاورين  وحتى  �لز�ئرين  من  جدً�  قالئُل 
�لطاهر يعلمون �أن حتت �ل�سريح �ملطهر �سرد�بًا ي�ستقر 
مرتين  بحدود  وعر�سه  وطوله  �ل�سريف  �لقرب  فيه 

ين�سحب  �سرد�ب حميط  �سنتيمرت�. وهناك  وثالثني 
تقع  �سغرية  نافذة  طريق  عن  �ل�سريح  د�خل  من 
حتت �لقدم �ملباركة لالإمام �لر�سا �أما �لقرب �لطاهر 
في�ستقر يف جوف �ل�سرد�ب �لذي يقع على عمق عدة 
�أمتار عن �سطح �لأر�ص، وفوق �لقرب �سندوق يتكون من 
�إحدى ع�سرة قطعة من �ملرمر، وفوق �ل�سندوق عدد 
من �مل�ساحف �ل�سريفة من بينها �مل�سحف �ملن�سوب 

�إىل خط �أمري �ملوؤمنني)عليه �ل�سالم( . 

 القبة واملنائر 
�ل�سريف  �ملرقد  بعيد على  يدّلنا من  �أبرز مظهر  �إن 
عيون  جتذب  �لتي  �ملتالألئة  �لذهبية  �لقبة  تلك  هو 
�لناظرين من جميع �أطر�فها ويعود تاريخ بناء �لقبة 
�ل�ساد�ص على  �لهجري  �لقرن  �إىل  �ملز�ر  فوق  �لأوىل 
يد �سرف �لدين �لقمي لكنها تعر�ست لل�سلب من قبل 
�لأزبكيني فجدد بناوؤها، ور�سفت من جديد ب�سفائح 
�أخذت  حتى  �ل�سفوي  �لعهد  يف  �خلال�ص  �لذهب 

�سورتها على ما نر�ها �ليوم. 
بطر�ز  مبنية  منائر  ثمان  �ملقد�سة  �لر�سوية  وللعتبة 
و�مللفت  �ل�سامق  و�لرتفاع  و�جلمال  بالروعة  يت�سم 
للنظر �أن �لقادم يرى �لقبة �ل�سريفة تقع بني منارتني 

من �أية جهة �أتى. 

 الأروقة 
يبلغ عددها 21 رو�قًا مزّينًا بتجليات �لفن �ملعماري 
�أهم  ومن  مربعا  مرتً�  م�ساحتها 5638  وتبلغ  �لبديع 
هذه �لأروقة و�أقدمها: د�ر �حلّفاظ �ّلذي بنته �لأمرية 
�ل�سيدة كوهر�ساد �سنة 841 تز�منًا مع بناء �مل�سجد 
خم�س�ص  �لرو�ق  وهذ�  با�سمها  �ملعروف  �جلامع 
للرجال لإقامة �ملر��سم �خلا�سة بتالوة �لقر�آن �لكرمي 

وحفظه. 
 ال�سح�ن 

�إىل  �لد�خلني  �لز�ئرين  يو�جه  ما  �أول  وهي 
�حلرم �ل�سريف من حيثما دخلو� من �أطر�فه 

ومد�خله و�أهمها: 
�ل�سحون  �أقدم  من  وهو  �لعتيق  �ل�سحن   -

�ملحيطة بالرو�سة. 
من  �ل�سرقية  �جلهة  يف  �حلرية:  �سحن   -

�حلرم. 
ُبني  �سره(:  �خلميني)قد�ص  �لإمام  �سحن   -
�لوعظ  جمال�ص  تقام  وفيه  هذ�  ع�سرنا  يف 
و�سهاد�ت  ولد�ت  منا�سبات  و�إحياء  و�لإر�ساد 

�لأئمة كما تقام فيه �سالة �جلمعة و�جلماعة. 
ما  �أقرب  �سورة  على  وهو  �لقد�ص:  �سحن   -
تذكارً�  ليكون  �ملقد�ص  بيت  عمارة  �إىل  تكون 
يقع  �لرمز  هذ�  باأن  �مل�سلمني  خلو�طر  مثريً� 

حتت �لإحتالل. 
- �سحن �جلمهورية �لإ�سالمية وهو من �أكرب 
د حديثًا ل�ستقبال  �سحون �لعتبة �لر�سوية �سيِّ

�لز�ئرين يف ف�ساٍء �أو�سع. 
- �سحن �جلامع �لر�سوي وهو �أ�سخم �ل�سحون وفيه 

تقام �سالة �جلمعة و�سالة �لعيد. 
 قب�ر علماء و�ساحلني 

و�ل�ساحلني  �لعلماء  من  كثري  قبور  �لإمام  بجانب 
�أ�سهرها: 

�لدين  بهاء  وهو  �لعاملي:  �لبهائي  �ل�سيخ  �سريح   -
�سنة  �ملتويف  �لهمد�ين.  �حلارثي  ح�سني  بن  حممد 
�لذين  �لأجالء  �ل�سيعة  علماء  من  وهو  هـ(   1030(

�أتقنو� �لكثري من �لعلوم و�لفنون. 
- �سريح �حلر �لعاملي: وهو �ل�سيخ حممد بن �حل�سن 
�ل�سيعة  علماء  من  م�سغرة.  بلدة  من  �لعاملي  �حلر 
فيه  جمع  �لذي  بكتابه  �أ�ستهر  �لأجالء،  وحمّدثيهم 
�لرو�يات يف �لأحكام �ل�سرعية و�أ�سماه: »و�سائل �ل�سيعة 

�إىل حت�سيل م�سائل �ل�سريعة«. 
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افتتا م�قع العتبة الع�سكرّية 
واملقّد�سة الألك

عليهما  �لع�سكريني  بالإمامني  �لتعريف  يف  منها  م�ساهمًة 
لأبناء  �ل�سالم وعتبتهما �لطاهرة، ولإظهار �جلهود �خلرية 
2006م  عامي  تفجريها  فاجعتي  بعد  �إعمارها  يف  �لعر�ق 
و2007م، ولفتح نافذة تتيح للجميع �لإطالع عليها من �أي مكان 
يف �لعامل، قامت �لكو�در �لهند�سية و�لعلمية ل�سعبة �لإنرتنت 
يف ق�سم �ل�سوؤون �لفكرية و�لثقافية يف �لعتبة �لعبا�سية �ملقد�سة 
ببناء موقع متكامل للعتبة �لع�سكرية �ملقد�سة، للم�ساهمة يف 

�إظهار هذ� �لأثر �لعظيم �إ�سالميًا وروحيًا. 
وعنو�نه ما د�م يف ��ست�سافة موقع �لكفيل ريثما يتم ت�سليمه 

�إىل �لإد�رة �مل�سكلة يف �لعتبة �لع�سكرية �ملقد�سة، هو: 
http://www.alkafeel.net/samarra/

arabic/arabic.php
هذ� ما �سرح به ملوقع )�لكفيل( �ل�سيد نائب رئي�ص 
  " لق�سم �ملذكور �ل�سيد عقيل �ليا�سري و�أ�ساف�
بناء �ملوقع وفق �أحدث �لتقنيات �لربجمية، وبلغة 
PHP، وهو مزوٌد باملعلومات �ملحققة من كتب 
�حلديث، مبا يخ�ّص �لإمامني �لهادي و�لع�سكري 
�لتاأريخية  للمو��سيع  وبالن�سبة  �ل�سالم،  عليهما 
�أما  موثوقة،  متعددة  م�سادر  من  جُمّمعة  فهي 
�ملو��سيع �ل�سحفية فقد  جتميعها من �مل�سادر 
�لق�س�سي  �ل�سرد  بطريقة  �لأ�سلية،  �ل�سحفية 
وردودهما  �لتفجري  بفاجعتي  �خلا�سة  للحو�دث 
من  �ل�سادرة  �لبيانات  وثائق  و�سع  مع  �لآنية، 

مكتبًة  �ملوقع  �سّم  كما  �لفاجعتني،  �إثر  �لدينية  �ملرجعيات 
م�سورة، و�أخرى مرئية لتوثيق كل ما يخ�ص �لعتبة �لع�سكرية 
ما  ملعظم  حاويًا  �ملوقع  يكون  ولكي  وحديثًا،  قدميًا  �ملقد�سة 

يحتاجه �ملت�سفح من خدمات ". 
�لقعدة  �لإثنني 9ذي  يوم  �ملوقع  �فتتاح هذ�  وقد جرى حفل 
1431هـ �ملو�فق 2010/10/18م، وذلك يف حفل مهيب �أُقيم 
نائب  ح�سره  �ملقّد�سة،  �لعبا�سية  �لعتبة  ت�سريفات  قاعة  يف 
رئي�ص ديو�ن �لوقف �ل�سيعي �ملوقر �ل�سيخ علي �خلطيب و�أمني 
عام �لعتبة �لعبا�سية �ملقد�سة �ل�سيد �أحمد �ل�سايف و�ل�سيد 
�أمني عام �ملز�ر�ت �ل�سيعية يف �لعر�ق �ل�سيد ح�سن �خلر�سان، 

وممثلي �أمناء �لعتبات �ملقد�سة �لعلوية و�حل�سينية و�لكاظمية، 
وم�سوؤول د�ئرة �لإعالم و�لعالقات يف ديو�ن �لوقف �ل�سيعي، 
وم�سوؤويل �أو ممثلي �لأق�سام �لإعالمية و�لفكرية يف �لعتبات 
�ملقد�سة و�ملز�ر�ت �ل�سيعية �ل�سريفة، وعدٌد من م�سوؤوليها يف 

�لدو�ئر �لهند�سية وغريها. 
وقد ��سُتهّل �حلفل باآّي من �لذكر �حلكيم تالها �ل�سيد بدري 
ماميثة ثم كلمة �ل�سيد رئي�ص �لديو�ن �ل�سيد �سالح �حليدري 
تالها عنه نائبه �ل�سيخ علي �خلطيب �أكد فيها على " �أهمية 
تعدد  و�أهمية  �ل�سالم  عليهم  �لبيت  �أهل  وثقافة  فكر  ن�سر 
�ليوم  و�سائل �لإعالم �ملو�سلة لذلك، وياأتي بناء هذ� �ملوقع 
كباٍب جديد ميكن من خالله �إي�سال فكرهم عليهم �ل�سالم، 

�لذي �سيوؤدي بطبيعة �حلال �إىل حمبة �لنا�ص لهم، لأنه فكر 
يحث على �لعدل و�لإح�سان و�لكمال و�ل�سعادة وكل خري �أر�ده 
�هلل للب�سر، وباحلب يكون �لتباع، وبالأخري يكون �لنجاة يوم 

�حل�سر ". 
ثم عقب  ذلك كلمة �لعتبة �لعبا�سية �ملقد�سة تالها �أمينها �لعام 
�ل�سيد �ل�سايف �أكد فيها على " �أهمية �إعمار �لعتبة �لع�سكرية 
�ملقد�سة يف بناء �لنفو�ص و�لأرو�ح بعدما كان تهدميها بد�يًة 
لفتنة كادت �أن تودي بالعر�ق �إىل خماطر ل يحمد عقباها 
لول تدخل �أهل �حلكمة من جميع �لأطر�ف يف جلم �لفتنة 
كما  �لعر�قيني  ولتعود حلمة  �هلل،  وقربها يف مهدها بربكة 

�إعمار  وهو  �أل  مهم  موؤّرخًا حلدث  وياأتي حفلنا هذ�  كانت، 
مرقد �لع�سكريني عليهما �ل�سالم، وتاأتي �أهمية هذ� �ملوقع من 
�رتباطه بهذه �لبقعة �ل�سريفة، ومن كونه و�جهة �ألكرتونية له 

يحتاجها �جلميع". 
و�أثنى �ل�سيخ �خلطيب و�ل�سيد �ل�سايف يف كلمتيهما على كو�در 
�أجنزت  �لتي  �ملقد�سة  �لعبا�سية  �لعتبة  يف  �لإنرتنت  �سعبة 
هذ� �لعمل �لهند�سي يف كلمتيهما، كما �أثنى �ل�سيخ �خلطيب 
�حل�سينية  �ملقد�ستني  �لعتبتني  �إد�رتي  جهود  على  كلمته  يف 
و�لقفز  ونتاجاتهما،  بعمر�نهما  �لنهو�ص  يف  و�لعبا�سية 

بتطورهما �إىل مر�حل متقدمة. 
ثم �أو�سحت كلمة ق�سم �ل�سوؤون �لفكرية و�لثقافية يف �لعتبة 
عقيل  �ل�سيد  تالها  و�لتي  �ملقّد�سة  �لعبا�سية 
�ليا�سري نائب رئي�ص �لق�سم، "�ملر�حل �لتاأريخية 
�لتي مر بها موقع �لكفيل حيث كان ت�سل�سله عند 
من  ماليني   )6( من  �أكرث  2005م  عام  �إن�ساءه 
يف  �ملو�قع  مليار�ت  بني  من  �لدخول  عدد  حيث 
�لعامل، وقد بلغ ت�سل�سله )128( �ألفًا �أو��سط عام 
2010م، وبذلك �أ�سبح هذ� �ملوقع، هو �لأول من 
حيث عدد �لدخول من بني مو�قع �لعتبات �ملقد�سة 

يف �لعامل". 
ثم دعا عريف �حلفل �لأ�ستاذ علي �ل�سفار كاًل 
لفتتاح  �ل�سايف  و�ل�سيد  �خلطيب  �ل�سيخ  من 
يف  �أعد  مفتاح  على  �ل�سغط  خالل  من  �ملوقع 
�سا�سة كبرية، ليفتتح بال�سغط عليه �ملوقع عل �ل�سبكة �لدولية 

للمعلومات. 
و)�لعتبة  )�لكفيل(  موقعي  ملحرر  كلمة  ذلك  عقب  ثم 
�لع�سكرية �ملقد�سة( ج�سام حممد �ل�ّسعيدي، بنّي فيها �أبو�ب 
�ملوقع �جلديد )موقع �لعتبة �لع�سكرية �ملقد�سة( من خالل 
�ل�سرح على �ل�سا�سات �لكبرية �لأربعة �ملن�سوبة يف �لقاعة ويف 

�ل�سحن �ل�سريف،  
�أُلقي يف �حلفل ق�سائد تغّنت باملنا�سبة كما  توززيع  وقد 
�لهد�يا على عدد من �لقائمني على �مل�سروع وبع�ص �مل�ساركني 

يف �حلفل.

• ح�سني �لرفيعي   
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و�سع حجر الأ�سا�س 
مل�ست�سفى ميثم التّمار اجلراحي التخ�س�سي

يسام ال�س� •

و�سعت �لأمانة �لعامة للعتبة �لعبا�سية �ملقد�سة حجر �لأ�سا�ص 
�لعامة يف مدينة كربالء  مل�ست�سفى تخ�س�سي يف �جلر�حة 
�ملقد�سة وذلك م�ساهمة من عتبات كربالء �ملقد�سة يف �سد 
مل�ساريعها  و��ستكماًل  �ل�سحي،  �ملجال  �لنق�ص �حلا�سل يف 
�ل�سحية �ل�سابقة ومل�ساعدة �حلكومة �ملحلية و�لتي تنفذ حاليًا 

�لعديد من �مل�ساريع �ل�سحية.
وقد �أُقيم مبنا�سبة و�سع حجر �لأ�سا�ص حفل يوم �جلمعة 21 
من �سو�ل �ملعظم 1431هـ �ملو�فق 1ت�سرين �لأول 2010م، يف 

�ل�سالم يف حي  عليها  �لبنني  �أم  وح�سينية  جامع 
م�سوؤويل  من  �لعديد  وح�سره  باملدينة،  �لإ�سالح 

�حلكومة �ملحلية وممثلي �حلكومة �ملركزية. 
باأن  �حلفل  �أثناء  �ل�سفار  علي  �لأ�ستاذ  وذكر 
 دو  5 م�ساحتها  �أر�ٍص  على  �سُيقام  �مل�ست�سفى: 
للبناء  �لكلية  �مل�ساحة  وتكون  طو�بق،  وبثالثة 
)12000(م2فيما ت�ستغل �مل�ساحة �ملتبقية لإن�ساء 
يخ�ص  مما  وغريها  �لتحتية  و�لُبنى  �حلد�ئق 

�مل�ست�سفى.   
�سركتا  هما  للم�سروع  �ملنفذة  �جلهة  �أن  و�أو�سح: 
�أرخميد�ص �لهند�سية من جمهورية �لهند وجمموعة 

�سركات �لبلد�وي �لعر�قية، و�أن �مل�سروع   من خالل مفاحتة 
�لأمانة �لعامة للعتبة �لعبا�سية �ملقد�سة ديو�ن �لوقف �ل�سيعي 
لر�سد �ملبلغ �لتخميني لإن�ساء �مل�ست�سفى و�لبالغ )13( مليار 
دينار و�حت�ساب �ملبلغ من مو�زنة م�ساريع �لعتبة �ملقد�سة لعام 
2011، و�أن مدة �إجناز �مل�سروع تبلغ 24�سهرً� من تاريخ و�سع 

�حلجر �لأ�سا�ص لها.  
�لعبا�سية  للعتبة  �لعام  �لأمني  �ل�سايف  �أحمد  �ل�سيد  و�ألقى 
�ملقد�سة كلمة قال فيها : قد ل يكون من حم�ص �خت�سا�سنا 
�جلانب �ل�سحي، لكن ذلك ل يعني �أنه خارج عن �هتمامنا 
باجلانب �ل�سحي و�لتاأمني �ل�سحي و�لغذ�ئي و�لأمن �لدو�ئي، 
وقد �أ�سبحت هذه �مل�سائل من �لأمور �ملهمة و�لأ�سا�سية �لتي 

تتناف�ص �لدول لتوفريها �إىل �سعبها باأف�سل ما يكون. 
وحول م�سروع �مل�ست�سفى قال : نحن نعتقد �إنه من �مل�ساريع 
تلبية حلاجة حقيقية، فهناك  وقد جاء  للمدينة،  �لأ�سا�سية 
�أمو�ل هائلة وطائلة عر�قية ت�سرف على �ملر�سى �لعر�قيني، 
وعلى م�سائل قد تبدو قبل �سنو�ت �سهلة ورخي�سة هنا، ولكن 
ل�سوء �لو�سع �ل�سحي �أ�سبح من �ل�سروري لالأ�سف �إجر�وؤها 
خارج �لعر�ق وباأمو�ل كبرية ، وب�سبب ظروف �لعر�ق �حلالية 
كثريً�  �أن  علمًا  �لأمر��ص،  من  مبجموعة  �لعر�قيون  �بتـُلي 

منها ميكن حّلها يف �لعر�ق وبالتايل م�ساعدة �ملري�ص وعدم 
�إرهاقه بدفع مبالغ غري قادر عليها، لكن �لبع�ص و�سل �إىل 
مرحلة يقول فيها �أن تلك �مل�ساكل ل ميكن �أن حُتّل ب�سبب �جلو 
�لعام �مل�ساعد على ذلك  و�أعتقد �أن  كّل م�سكلٍة ميكن حلها 
بالإ�سر�ر و�لعزمية و�لإر�دة وبوجود كادر خمل�ص، وبحمد هلل 
فالعر�ق فيه كفاء�ت كبرية وطاقات كبرية وغالبيتها ل حتتاج 
�لذي  وبال�سكل  وطاقاته،  كو�در�لبلد  تنظم  �إد�رة  �إىل  �سوى 

يخدم �لو�قع.  
و�ألقى مدير عام �سحة كربالء �ملقد�سة �لدكتور عالء حمودي 
بدير كلمة وزير �ل�سحة �لأ�ستاذ �لدكتور �سالح �حل�سناوي 
قائال : �أوّد �أن �أبنّي �لو�قع �ل�سحي يف حمافظتنا �ملقد�سة �لتي 

عانت من �إهمال وظلم �لالنظام �ملقبور، فعدد �مل�ست�سفيات 
حمدودة و�أ�سّرتها حمدوة، و�أهمها هي )م�ست�سفى �حل�سيني 
�إىل  �إ�سافة  �سنة،  �لأربعني  عمرها  يقارب  و�لتي  �لتعليمي( 
بناية كانت عّبارة عن نادي للعمال وبناية بعيدة عن م�ست�سفى 
�حل�سيني، و�لأوىل هي م�ست�سفى �لن�سائية و�لتوليد، و�لثانية 
د�ئرة  يف  �لإجمالية  �لأ�سّرة  وعدد  لالأطفال،  م�ست�سفًى  هي 
�سحة كربالء �ملقد�سة يقارب �لـ )1000( �سرير، مقابل عدد 
نفو�ص حمافظة كربالء �ملقد�سة �لذي يزيد عن مليون ن�سمة، 
وبح�سب �لن�سبة �لعاملية، فعلينا توفري )3( �أ�سّرة 

لكل �ألف ن�سمة. 
�إّن �مل�ساريع �لتي تقوم و�ستقوم بها  وبنّي حمودي 
�ملقد�سة،  كربالء  حمافظة  يف  �ل�سحة  وز�رة 
تتلخ�ص يف �لبدء ببناء �مل�ست�سفى �لرتكي و�لذي 
يف  م�سروع  وهناك  �سريرً�،  �لـ)490(  يقارب 
يف  �سرير   )200( ذ�ت  م�ست�سفى  وهي  �لطريق، 
حي �لر�سالة، وبالن�سبة �إىل ق�ساء �لهندية فهناك 
�لعاجل  �لقريب  ويف  �سرير،   )200( بـ  م�سروع 
�لـ)50(  م�سروع  وهناك  �هلل،  �ساء  �إن  �سيكتمل 
�سريرً� يف ناحية �حل�سينية، فيكون �لإجمايل هو 
ما يقارب �لـ )1000( �سرير يف �ل�سنو�ت �لثالثة �أو �خلم�سة 
�ملقبلة لي�سبح �ملجموع لدينا )2000( �سرير، وهو ل يو�كب 
�لزيادة �ل�سكانية يف �ملحافظة ف�ساًل عن �لزيار�ت �ملليونية 
�أو حتى �ل�سبوعية �أو �ليومية، وطبعًا فاإننا �سنحتاج للمزيد، 
علمًا �أن �حلكومة �ملحلّية م�سكورة فقد �أولت �هتماما خا�سًا 
لإن�ساء  �ملبالغ  وخ�س�ست  �ملقد�سة،  كربالء  �سحة  بد�ئرة 
�ملر�كز �ل�سحية و�ملن�ساآت �ل�ساندة لها، لرفع �مل�ستوى �خلدمي 
�أولويات وز�رة  �لأولية، وهي من  بالرعاية �ل�سحية  �خلا�ص 
للم�ست�سفيات  ملّحة  حاجة  هناك  �أن  نرى  ولكننا  �ل�سحة، 

�لعامة و�لتخ�س�سية �لتي تو�كب هذه �خلدمات.
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• يعّده ويحرره : �سباح �لطالقاين

ال�سيد ال�سايف:
َمهّمة الهيئات الرقابّية 

تتعدى ك�سف الف�ساد واملحا�سبة اإىل الإر�ساد 
والت�عية وتبيني احلقائق

�لتي  �ل�سيا�سية  �لعملية  عن  متّخ�ص  ما  جملة  من 
��ستحد�ث   2003 عــام  �لــعــر�ق  يف  �لتغيري  �أعقبت 
هيئات رقابية على م�ستوى �لربملان و�حلكومة بكافة 
وز�ر�تها، و�بتد�أت من جلنة �لنز�هة �لربملانية مرورً� 

بد�ئرة �ملفت�ص �لعام يف كل وز�رة و�نتهاًء بديو�ن 
�لرقابة �ملالية.

ورغــــم حــيــثــيــات عــمــل هـــذه �جلهات 
مبد�أ  �إىل  ت�ستند  �لتي  �لرقابية 

حتقيقًا  �ل�سلطات  بني  �لف�سل 
�لعمل  يف  ــيــة  ــتــقــالل لــال�ــس
�إل  �ل�سغوط  عن  و�لبتعاد 
و�ملجاملة  �ملحا�س�سة  �أن 
وعدم توخي �لدقة يف �ختيار 
بهكذ�  ـــاء  �لأكـــّف �لأ�ــســخــا�ــص 
�أعمال ح�سا�سة قد �ألقت بظاللها 
هذه  و�أهـــد�ف  عمل  طريقة  على 
و��سحا  ذلــك  ــدى  وب �لهيئات، 
�ملتو��سعة  �لنتائج  خالل  من 
�لأعو�م  خالل  قدمتها  �لتي 

�ملن�سرمة.

وخطيب  �لعليا  �لدينية  �ملرجعية  ممثل  حتــّدَث  وقد 
�حمد  �ل�سيد  �سماحة  �ملقد�سة  كربالء  يف  �جلمعة 
�لتي  �جلمعة  �سالة  من  �لثانية  خطبته  يف  �ل�سايف 
ذي   13 يف  �ل�سريف  �حل�سيني  �ل�سحن  يف  �أقيمت 
دور  عن  �ملــــو�فــــق22-10-2010م  �لقعدة 1431هــــ 
�لأمور  وو�سع  �لعر�قية  �لدولة  يف  �لرقابية  �لهيئات 
�لإد�ريــة و�ملالية يف �لدو�ئر على ن�سابها �ل�سحيح. 
موؤكدً� �إنه" يوجد لدينا �لآن هيئات رقابية كثرية منها 

�لنز�هة و�ملفت�ص �لعام و�لرقابة �ملالية و�للجان �ملنبثقة 
من جمل�ص �لنو�ب وهذه �للجان و��سعة ومتعددة.. 

هذه  مهمة  هي  ما  قائال"  �سماحته  وت�ساءل 

هل  �لهيئات؟ 
�ملف�سد  ك�سف  مهمتها 
وحما�سبته ومعاقبته؟ �أم �إنها تتعدى 
ذلك �إىل �إر�ساده وتوعيته وتبيني �حلقائق و�ملفا�سد 
�ملرتتبة على عمله، لكي يكون �رتد�عه عن بينة وفهم 

ل عن خوف من �لعقوبة فح�سب. 
و�أ�ساف" �إن �لهيئة عندما تر�قب عمال من �لأعمال 
�إن  �أفــكــار،�إذ  جمموعة  قر�ر�تها  يف  ت�سع  �أن  يجب 
ن�ساطاتها تتمركز يف جمموعة من �جلهات �لتنفيذية 
�أن  �لأ�سا�سية  ومهمتها  وت�سكيالتها،  ــوز�ر�ت  �ل وهي 
تنفذ ما تتلقاه من تعليمات من �لوزير و�جلهات �لعليا، 
ولكن ما هو دور هذه �لهيئات يف تن�سيط �لعمل؟ مبعنى 

  عم  ااملة  ااسسة   اإ
 فاال  اسال  ياا   القة 
با اعا �ساسة ق ال باللا 
ايال  اا ة عر عل

ما هي َمهّمة هذه الهيئات؟ هل مهمتها ك�سف املف�سد وحما�سبته ومعاقبته، اأم اإنها 
تتعدى ذلك اإىل اإر�ساده وت�عيته وتبيني احلقائق واملفا�سد املتبة على عمله ؟
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 ا ر ل بن ا راال ر
 ر ال�ساب  ا فاا  ا
   سرال    فا  ا  ا
اإ علية  عل ا ن باة 

سالاإ

�إن �ملفت�ص عندما ياأتي �إىل عمل ما، فهل وظيفته �أن 
ميار�ص دور �ل�سرطي �أو �أن ميار�ص دور �ملقّوم و�مل�سِلح 
لعملية قد تكون م�سّرة بالوز�رة.  وعندما يفكر ويجتمع 
مع د�ئرة فلي�ساأل: ما هو دوري؟ هل �أبحث عن �لعيوب 
و�أبحث عن �لأ�سخا�ص وعن �ل�سيئات لغر�ص �لإعالن 
عنها �أم �إن دوري هو دور مقّوم قبل �أن يتف�سى �لعيب 
خطورة  �إىل  و�أنبههم  و�أعلمهم  �جلهات  �إىل  فاأذهب 
�لف�ساد �ملايل و�لإد�ري؟  ويبدو �إن �خلطوة �لثانية هي 
�لتي تدر�أ �خلطوة �لأوىل من دون �لدخول يف متاهات 
تبديد �لأمو�ل و�خلو�ص يف حيثيات �ل�سمعة وما يرتتب 

عليها من �أمور �سلبّية نحن يف غنى عنها. 
ُيبنى ول  �أن  وتابع �سماحته �لقول" �إننا نريد �لعر�ق 

كما  خائفًا  يكون  �أن  �ملــوظــف  نريد 
�أن  ونرف�ص  �ل�سابق،  يف 

ميار�ص �ملفت�ص 

�ل�سرطي  دور 
�إىل  بحاجة  فنحن  �ملوظف  على  فقط 

�لقو�نني  باإلغاء  �سماحته"  وطالب  �إ�ــســالح..  عملية 
�ملتعبة و�لقو�نني �لتي يجب �أن تتقاعد.. 

�أو�ساعها  ب�سرورة" �إ�سالح  �لرقابية  �لهيئات  وذّكر 
جتعل  ل  �أن  وينبغي  كبرية  �سالحيات  متتلك  لأنها 
نف�سها �سغرية �أمام �لأ�سياء.. �إذ �إن �أمام هذه �لهيئات 
ثم  ومــن  بتطويره  معنيون  وهــم  �لكثري  يــعــاين  بلد 
معنيون بال�سعي من �أجل تطويره بالأفكار و�لأفعال ول 

يقت�سرون فقط على �لأقو�ل. 
برنامج اأمُمي للحّد من الف�ساد يف العراق  

�أعلنت  �لف�ساد  مكافحة  يف  �مل�ساعدة  تقدمي  ولأجــل 
�لأ �ملتحدة عن �إطالق برنامج ي�ستمر ملدة خم�ص 
�سنو�ت بهدف م�ساعدة �لعر�ق على مكافحة ظاهرة 

�لف�ساد، بح�سب بيان �سدر عن �ملنظمة �لدولية. 
ملكافحة  �ملتحدة   لأ� "مكتب  �أن  �لبيان  و�أورد 
وبرنامج   )UNODC( و�جلــرميــة  �ملــخــدر�ت 

�لأ �ملتحدة �لإمنائي )UNDP( �أطلقا برناجما 
�لعر�قيني على  م�ساعدة  �إىل  يهدف  �سنو�ت  مدته 5 
ذلك  �أن  �إىل  لفتا  ومكافحته".  �لف�ساد  من  �حلــد 
�أجل  من  �حلكومة  جهود  يف  هاما  عن�سر�  "ي�سكل 
�إعادة بناء �لدميقر�طية بعد عدة �سنو�ت من �لنز�ع 

و�حلكم �ل�سيئ".
ونقل �لبيان عن �ملدير �لتنفيذي ملكتب �لأ �ملتحدة 
ماريا  �أنطونيو  و�جلرمية  �ملخدر�ت  مبكافحة  �ملعني 

كو�ستا قوله �إن "�لرثوة �لوطنية للعر�ق �ُسرقت يف 
�ملا�سي، وُبددت ممتلكاته �لعامة، وُوزعت 

�لنظام  ــاء  ــدق �أ�ــس عــلــى  ثـــرو�تـــه 
ــــــم  �حلــــــاك

لذلك  �ل�سابق"، 
�إىل  بحاجة  �لف�ساد  مكافحة  نظام  فــاإن 

فح�ص كامل .
و�أو�سح كو�ستا، وفقا للبيان �أن "�لعر�ق بت�سديقه على 
�تفاقية �لأ �ملتحدة ملكافحة �لف�ساد يف �آذ�ر مار�ص 
و�أن  �لف�ساد،  مكافحة  جتاه  �لتز�مه  �أثبت  �ملا�سي، 

�لأ �ملتحدة توفر �لو�سائل للقيام بذلك".
وكانت منظمة �ل�سفافية �لعاملية �لتي تتخذ من �أملانيا 
مقّرً� لها قد �أ�سدرت تقريرً� لت�سنيف �لدول ح�سب 
�لف�ساد �لإد�ري فحلَّت �ل�سومال يف �ملرتبة �لأوىل من 
حيث �نت�سار �لف�ساد يليها �لعر�ق وميامنار يف �ملرتبة 
من  �ملوؤلف  �ملقيا�ص  من  �لعر�ق  يح�سل  ومل  �لثانية، 
10 نقاط �سوى على نقطة و�حدة وثالثة بالع�سرة من 
�لنقطة فقط، ليحل يف �ملرتبة 177 من �لقائمة �لتي 

�سمت 180 دولة.  
النزاهة حتيل اأك من األفي م�ظف اإىل 

الق�ساء

ويف �آخر تقرير ر�سمي لها ك�سفت هيئة 
نحو  �أحالت  �أنها  �لعامة  �لنز�هة 

�ألفني و10 موظفني �إىل �لق�ساء 
�لت�سعة  �لأ�ــســهــر  خـــالل 

�ملا�سية. 
رئي�ص  ــــــال  وق

لهيئة  �

ـــــم  رحـــــي
�إن  ــي  ــل ــي ــك ــع �ل
�لــعــدد هــو �سعف من 
يف  �لق�ساء  �إىل  �إحالتهم   
ب�ساأن  معنية  غري  �لهيئة  �أن  و�أو�سح  �ملا�سي،  �لعام 
�لإجر�ء�ت �لإد�رية �جلز�ئية �ملتخذة من �ملوؤ�س�سات 

�حلكومية بحق موظفيها �ملتهمني يف ق�سايا ف�ساد. 
�ملوظفني  �لهيئة معنية مبثول  �أن  �إىل  �لعكيلي  و�أ�سار 
�أمام �لق�ساء لالإجابة عن �لتهم �ملوجهة �إليهم، و�أن 
�أو  �لق�ساء هو �لذي �سيقرر يف وجوب �لإفر�ج عنهم 

�إحالتهم �إىل �ملحاكم �ملخت�سة. 
و�أو�سح �لبيان �لذي ن�سرته �لهيئة �لعامة للنز�هة على 
موقعها �للكرتوين �أن من بني �ملتهمني م�سوؤول بدرجة 
وزير وع�سو جمل�ص حمافظة، عالوة على 250 مدير� 
عاّما �رتكبو� �أنو�عا خمتلفة من جر�ئم �لف�ساد �ملايل 

و�لإد�ري.
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الأ�سلمي عمرو  بن  زاه��ر 
رجل �سجاع فاتك حمب ّ لأهل �لبيت �لنبوي )�سلى �هلل 
عليه و�آله و�سلم( ، ومن �أ�سحاب �ل�سجرة ، وكان يف غزوة 
�حلديبية وخيرب مالزماً  للنبي مل ي�سّذ عنه ، وكنيته " 
�أبو جمز�أة"، �سكن �لكوفة وكان �ساحبا ً لعمرو بن �حلمق 
�خلز�عي ، �إىل �أن حّج �سنة �ستني للهجرة و�لتقى هناك 
بالإمام �حل�سني ) عليه �ل�سالم( فلم يفارقه حتى يوم 
�حلملة  يف  يديه  بني  ،م�ست�سهد�  �ملحّرم  من  �لعا�سر 

�لأوىل.
وقد ذكرت ترجمة و�فية لعمرو بن �حلمق �خلز�عي يف 
" �لكلمة �لتاّمة " وهذه  رو�ية ذكرها �لطربي و�لقا�سي 
�لنعمان �مل�سري يف دعائم �لإ�سالم ملا لها من دخل يف 

ترجمة �ساحب �لإمام - عليه �ل�سالم - .
�هلل  ر�سول  ب�ّسرهم  �لذين  من  �حلمق  بن  عمرو  وكان 
باجلنة وعا�ص بعد �سهادة �أمري �ملوؤمنني ) عليه �ل�سالم( 
، وقد جّد معاوية يف �لبحث عنه لنه كان من �أ�سحاب 
�أبيه على �لكوفة  حجر بن عدي يف عهد ولية زياد بن 
وكانا قد�أقاما جمل�سا ً كبري� ً يف م�سجد �لكوفة ملنا�سرة 
�أمري �ملوؤمنني و�لدفاع عنه ، وكانا يتلو�ن �أحاديث �لإمام 

يف كل حني ، ففّرقهم زياد ، ويروي �لطربي :
كان زياد بن �أبيه على �ملنرب فح�سبه عمرو بن �حلمق 
كان  لنه  عمرو  بن  ز�هر  ذلك  على  و�أعانه  باحل�سى 
�ساحبه وكانا مّتحدين قولً  وفعالً  ، فقام زياد ينظر 
�إليهم وهو على �ملنرب ) فف�سو� بالعمد( ف�سرب رجل ) 
من �حلمر�ء ( يقال له " بكر بن عبيد " ر�أ�ص عمرو بن 
عبيد بعمود فوقع ، فعّجل �إليه نا�ص من �لأزد فطافو� به 
�أبو �سفيان بن عومير و�لعجالن بن ربيعة وهما  . و�أتاه 
رجالن من �لأزد فحماله فاأتيا به د�ر رجل من �لأزد يقال 

له " عبيد �هلل بن مالك " فخّباأه بها مل يزل بها متو�ريا 
ً حتى خرج منها �ىل �أن �أر�سل معاوية �إىل زياد بحب�ص 
عمرو بن �حلمق و�ساحبه ز�هر بن عمرو و�سوقهما �إىل 
�حلمق  بن  عمرو  فخرج  زياد  بهما  يظفر  فلم   ، �ل�سام 
من �لكوفة متخّفياً  و�ختباأ بغار قريب من �ملو�سل فبلغ 
�لعامل خربهما فاأر�سل يف طلبهما فلم يقو عمرو على 
�لفر�ر ولكن ز�هر ��ستوى على فر�سه فناد�ه عمرو : ما 
تريد �أن ت�سنع ؟ فقال ز�هر : �أذب ّ عنك ب�سيفي ، فقال : 
وما يغني �سيفك عّني وعنك ولكن � بنف�سك من �لقوم 
، فحمل عليهم ز�هر و�جتازهم عود� ً على فر�سه فخالوه 
عمر� ً بن �حلمق لذلك ملّا قب�سو� عليه �ساألوه : من �أنت ؟ 
قال : �أنا من �إن تركتموه كان خريً� لكم ، و�ن قتلتموه كان 
�سّرً� لكم ، فما عّرفهم بنف�سه ، ف�ساقوه �ىل عامل �ملو�سل 
عبد �لرحمن بن عثمان �لثقفي �ملعروف بابن �أُّم �حلكم 
معاوية  وكانت  عمر�ً   فعرف   ، معاوية  �خت  �بن  وهو 
�ن عمر�ً  بن �حلمق طعن  �ليه معاوية  فاأر�سل  ته  بق�سّ
�أخرجوه  ، ثم  عثمان بخنجر فافعل به ما فعله بعثمان 

وطعنوه فخنجر فمات بالطعنة �لثانية .
وقال �لقا�سي �لنعمان �مل�سري يف دعائم �ل�سالم : هرب 
عمرو بن �حلمق من معاوية �ىل �جلزيرة و�ساحبه رجل 
من ��سحاب علي ّ ) عليه �ل�سالم( ُيدعى ز�هر بن عمرو 
�لكندي حّتى �ذ� �أر�حو� لياًل يف �أحد �لوديان لدغت حّية 
عمر�ً  فلّما �أ�سبح كان �لورم قد ��ست�سرى يف بدنه كّله ، 
فقال لز�هر : �بتعد عّني ما ��ستطعت و�تركني لن حبيبي 
ر�سول �هلل �أخربين �إّن �جلن و�لن�ص ي�سرتكان يف دمي ، 
وبناء� ً على هذ� فاإين مقتول ل حمالة ، فقد بان يل من 
�سّدة �سريان �ل�سّم يف ج�سمي �أنها �آخر �أيامي من �لدنيا 

و�نا ميت حتما ً و�سي�سل �لعدو هذه �ل�ساعة ، فبينما هما 
تطلبهما  وهي  ظهرت  قد  �خليل  باآذ�ن  و�إذ�  يتحاور�ن 
فقال عمرو : قم يا ز�هر و��ستخف حتى �أُقتل ويف�سلو� 

ر�أ�سي عن ج�سمي ، فاإذ� تركوين فو�ر ج�سدي .
فقال ز�هر : ل �أفعل ذلك �أبد� ً ، فلن �أفارقك ولن �أتخّلى 
عن ن�سرتك و�ساأنا�سلكم حّتى �آخر �سهم ، فاذ� فنيت 

�سهامي �أُقتل معك .
فقال له عمرو بن �حلمق : �أق�سمت عليك �أّل تفعل �إل ما 
�أقول لك ، لأن ذلك ينفعك منفعة كربى . وملّا فرغ عمرو 
�أطاعه ز�هر و �ختباأ عن عدّوه ، ثم قطعو�  من حديثه 
ر�أ�ص عمرو بن �حلمق ورفعوه على ر�أ�ص �لرمح وحملوه 

من بلد �ىل بلد �ىل �ن بلغو� به �ل�سام .
قال يف )نف�ص �ملهموم (: فظهر �ن ز�هر� ً كان من �أ�سحاب 
�أمري �ملوؤمنني ) عليه �ل�سالم( وخ�ّص مبتابعة عمرو بن 
�حلمق �خلز�عي – ولهذ� قيل له موىل عمرو بن �حلمق 
فاملوىل يف هذ� �ملقام مبعنى �لتابع   ،  وقدوّفق مبو�لته 
ودفنه ثم �ساقته �ل�سعادة �ىل �أن ُرِزق ن�سرة �حل�سني ) 
عليه �ل�سالم( و�ل�سهادة بني يديه ك�سبا ملر�ساة �لرب، 
وكان من �أحفاده �أبو جعفر حممد بن �سنان ) �لز�هري( 
) من �أ�سحاب �لكاظم و�لر�سا و�جلو�د ) عليه �ل�سالم( 
�لر�سا  عن  يروي  وهو   220 �سنة  �لز�هري  تويف  وقد 
و�جلو�د ) عليهما �ل�سالم( ، و�ختلف فيه علماء �لرجال 
فعّده �ل�سيخ �ملفيد من �لثقات ، وتوّقف �لعاّلمة ب�ساأنه ، 
و�سّعفه �ل�سيخ �لطو�سي و�لنجا�سي و�لغ�سائري ، وقال 
�ملقامقاين بعد خم�ص �سفحات : و�لأقوى عندي �أّنه ثقة 

�سحيح �لعتقاد .

• �سامي جو�د كاظم
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هو �ل�سيخ عبد �لكرمي بن ح�سني بن علي 
بن عبد �هلل بن حممد بن علي �لفرج  ولد يف 
�لثالث ع�سر من �سهر جمادى �لآخرة ل�سنة 1319 هـ  يف 
�لعو�مية ، عا�ص وتربـى يف كنف و�لده �لذي كان لع�سريته 
زعيما ًكما كان زعيمًاٍ  لبلدته �لعو�مية حتى تويف و�لده بعد 
وقعة جبل �لقوم �سنة 1329هـ ، وبعد وفاة و�لده ، �عتنى 
برتبيته �أخــوه �لأكــرب �لزعيم حممد بن ح�سني �لفرج ، 
وممن تكفل بعنايته بجانب �أخيه �لأكرب فهي و�لدته وهي 
عفيفة �بنة �لعامل �لرباين �ل�سيخ حممد �أبي �ملكارم بن عز 

�لدين �ل�سيخ عبد �هلل �ل�سرتي �لعو�مي .
و  �ملقدمات  مرحلة  يف  �حلــوزويــة  �لعلوم  �ل�سيخ  ــص  در�
�سنة وذلك يف عام  مل يتجاوز عمره يف ذلك �لوقت 12 
1331هـ  يف بلدته �لعو�مية در�ص �ل�سيخ يف مرحلة �ل�سطوح 

بعد جتاوزه مرحلة �ملقدمات وكانت در��سته يف �لعو�مية 
على يد كل من :�آية �هلل �ل�سيخ حممد بن نا�سر بن منر ) 
ولد �سنة 1277هـ - تويف �سنة 1348هـ( و �آية �هلل �ل�سيد 
ماجد �ل�سيد ها�سم �لعو�مي ) ولد �سنة  1279هـ - تويف 

�سنة 1368هـ (
وقد هاجر �ل�سيخ من �لعو�مية وهو يرتدي لبا�سه �لتقليدي 
دون �أن يكون معممًا وبعد و�سوله �إىل �لعر�ق ز�ر مو�ىل 
لزيارة  خر��سان  على  عــرج  ثم  �ل�سالم(  )عليه  �خللق 
�لإمام �لر�سا )عليه �ل�سالم( ، وبعد �إن ق�سى ماآربه يف 
�لزيار�ت عزم على �ملجاورة يف �لنجف �لأ�سرف ليكمل 
�مل�سرية يف طلب �لعلم وقد ح�سر عند علماء �لدهر و�أئمة 

�لع�سر منهم :
�آية �هلل �ل�سيد نا�سر �ل�سيد ها�سم �لأح�سائي ) ولد �سنة 

1291هـ - تويف �سنة  1358هـ(.
�آية �هلل �ل�سيد حممد باقر �ل�سخ�ص ) ولد �سنة  1315هـ 

- وتويف �سنة 1381هـ(.
�آية �هلل �ل�سيخ علي بن �ل�سيخ حممد ر�سا كا�سف �لغطاء 

)�ساحب �حل�سون �ملنيعة تويف �سنة 1350هـ(
�آية �هلل �ل�سيد �أبو �حل�سن �لآ�سكوري ) ولد �سنة 1292هـ - 
تويف �سنة 1368هـ( و�ملرتجم له �ل�سيخ عبد �لكرمي �لفرج 
قد �قرتن بابنة هذ� �ل�سيد �جلليل وغالبية �أبناء وبنات 

�ل�سيخ 
عـــبـــد �لـــكـــرمي 

�لفرج هم من �ل�سيدة �لعلوية 
فاطمة �بنة �ل�سيد �أبو �حل�سن �لآ�سكوري .

�آية �هلل �ملريز� �ل�سيخ حممد ح�سني �لنائيني ) ولد �سنة 
1277 هـ - تويف �سنة 1355 هـ (

�ل�سيخ حممد ح�سني كا�سف �لغطاء )ولد �سنة  �آية �هلل 
1294هـ - تويف �سنة 1373هـ( 

�آية �هلل �ل�سيخ عبد �لكرمي �جلز�ئري ) ولد �سنة 1289هـ 
- تويف �سنة  1382هـ (

�آية �هلل �ل�سيخ حممد ر�سا �آل يا�سني ) ولد �سنة 1297هـ 
تويف �سنة 1370هـ

بذلو�  �لذين  �لعلماء  �لفرج من  �لكرمي  �ل�سيخ عبد  يعد 
حياتهم يف طلب �لعلم ، وبعد �إن �أكمل در��سته يف مرحلة 
بحث �خلارج وو�سوله �إىل مرتبة عالية يف �لفقاهة وبلوغه 
�لجتهاد، �نتقل هو وعائلته �إىل كربالء �ملقد�سة ملجاورة 
�سيده �أبي عبد �هلل �حل�سني عليه �ل�سالم . �إل �أن عمره 
مل يكن طوياًل ،  فمنذُ  هجرته لطلب �لعلم يف �لنجف 
�لأ�سرف حتى وفاته يف كربالء �ملقد�سة مل يغادر �لعر�ق 
�إل لأد�ء منا�سك �حلج ثم عاد �إىل �لعر�ق ولذلك مل يكن 
يعرفه �إل �أهله و�أ�سدقائه قبل هجرته �إىل �لنجف و بع�ص 
�لذين  �لعلم  طلبة  وخ�سو�سا  ز�ره  ممن  منطقته  �أبناء 
عا�سروه يف �لعر�ق، لقد كان �لعامل �لفقيه �ل�سيخ عبد 
�لكرمي �أيام �سكنه يف �لنجف �لأ�سرف من �لذين يتمتعون 
بالروح �لجتماعية وح�سن �ملعا�سرة فكانت له كثري من 
�لعظمى  �آية �هلل  �أمثال   �لكبار  مع علمائها  �ل�سد�قات 
�ل�سيد عبد �هلل �ل�سري�زي و�آية �هلل �لعظمى �ل�سيد حم�سن 
�حلكيم و�آية �هلل �لعظمى �ل�سيد حممود �ل�ساهرودي و�آية 
�هلل �لعظمى �ل�سيد �أبو �لقا�سم �خلوئي و�آية �هلل �ل�سيخ 
جو�د �جلز�ئري و�آية �هلل �ل�سيد مرت�سى �لقزويني و�آية 

�هلل �ل�سيد عبد �حل�سني �لقزويني .

اإجازاته يف الجتهاد : 
�إثبات  �إجــاز�ت يف  عند ذكر ما ح�سل عليه �ل�سيخ من 

�جتهاده 
جدير  ــمــه  وعــل

�لرحمة  عليه  له  مقولة  نذكر  بــان 
حيث كان ل يتكلف يف �حل�سول على هذه �ل�سهاد�ت لأنه 
يقول ( �لعلم يف �ل�سدور ل يف �لورق �ملحبور ( و�أنه كثريً� 
ما عر�ص عليه من �لإجاز�ت من بع�ص �أ�ساتذته وكان من 
تو��سعه ل يكلفهم بكتابتها بل �سماعها �سفهيًا �إل �لقليل 
منهم من �ألح عليه بكتابتها ونذكرها ح�سب ما تو�سلنا �أليه 

وذلك ح�سب م�سدرها .
�إجازة من �ل�سيد نا�سر �ل�سلمان �لأح�سائي )�إجازة �سفهية 

يف عام 1356هـ(.
�إجازة من �ل�سيخ عبد �لكرمي �جلز�ئري ) �إجازة خطية 

يف عام 1358 هـ(
�إجازتان من �ل�سيخ حممد ح�سني كا�سف �لغطاء ) �حدها 

�سفهية عام 1358 هـ و�لأخرى خطية عام 1360 هـ (
�إجازة من �ل�سيخ حممد بن د�ود �خلطيب ) �إجازة خطية 

عام 1367هـ(
�إجازة من �آية �هلل �ل�سيد ماجد �لعو�مي ) �إجازة خطية 

عام 1368 هـ (

وف��ات��ه و تاأبينه :
يف يوم �خلمي�ص �ل�سابع ع�سر من �سهر ربيع �لآخر ل�سنة 
1373هـ تويف �ل�سيخ عبد �لكرمي �لفرج يف حمل هجرته 
وتوطنه بكربالء �ملقد�سة ودفن يف �حل�سرة �حل�سينية من 
جهة باب �لتل �لزينبي عند باب �لر�أ�ص للد�خل بخم�سة 
�أمتار تقريبًا بعد �أن �سلى عليه �آية �هلل �لعظمى �ل�سيد 
�لجتماعية  �لر�حل  وملكانة   ، �ل�سري�زي  مهدي  �ملــريز� 
�إليه من حّقه  و�لعلمية، قام بع�ص �لعلماء بتاأبينه و�أدو� 

مالزم ، 

عبد الكرمي بن ح�سني 
بن علي الفرج
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دور الأ�سفياء يف بيان الإمامةدور الأ�سفياء يف بيان الإمامةدور الأ�سفياء يف بيان الإمامةدور الأ�سفياء يف بيان الإمامة

)عليهم  �لبيت  �أهـــل  عــن  ــــو�ردة  �ل و�لن�سو�ص 
�أن  من  و�أو�ــســح  �أكــرث  �ملو�سوع  هــذ�  �ل�سالم(يف 
حتتاج �إىل �قتبا�ص �سو�هد، نعم نقر�أ هنا مناذج 
�سريعة للوقوف على مدى �رتباط بيانهم )عليهم 
�ل�سالم(مع �لبيان �لقر�آين، وبيان �لر�سول )�سلى 

�هلل عليه و�آله و�سلم(.
:  u يقول  �لإمام �أمري �ملوؤمنني

وع�سمنا،  طّهرنا،  وتــعــاىل(  )تــبــارك  �هلل  )�إن 
�أر�سه،  يف  وحجته  خلقه،  على  �سهد�ء  وجعلنا 
وجعلنا مع �لقر�آن، وجعل �لقر�ن معنا، ل نفارقه 

ول يفارقنا )1(( .
u من خطبة له يذكر  �لإمــام �ل�سادق  وعن 

فيها �لأئمة و�سفاتهم :
�لهادي  �ملرت�سى،  �ملنتجب  هــو  فــالإمــام   …(
بذلك،  �هلل  ��سطفاه  �ملرجتى،  و�لقائم  �ملنتجى، 
ويف  ذر�أه،  حــني  ــذر  �ل يف  عينه،  على  و��سطنعه 
ن�سمة عن ميني  بــر�أه، ظال قبل خلق  �لربية حني 
عنده،  �لغيب  علم  يف  باحلكمة  حمبو�  عر�سه، 
�آدم،  من  بقية  لطهره،  و�نتجبه  بعلمه،  �خــتــاره 
وخرية من ذرية نوح، وم�سطفى من �آل �إبر�هيم، 
حممد  عرتة  من  و�سفوة  �إ�سماعيل،  من  و�ساللة 
7،مل يزل مرعيًا بعني �هلل، يحفظه ويكلوؤه ب�سرته، 
مدفوعا  وجــنــوده،  �إبلي�ص  حبائل  عنه  مــطــرود� 
�لفو��سق، ونعوت كل فا�سق، م�سروفا  عنه وقوب 
حمجوبا  �لعاهات،  من  مرب�أً  �ل�سوء،  قو�رف  عنه 

• �سماحة�ل�سيخ 
�سياء �لدين زين �لدين

يرد  بعد الر�س�ل )�سلى اهلل عليه واآله 
و�سلم(دور املنتجبني لالإمامة )عليهم 

ال�سالم(اأنف�سهم، يف حتمل اأمانة البيان، 
والتاأكيد على ما تقدم به كل من القراآن 

والر�س�ل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(
من البيان، يف �ساأن الإمامة والأئمة 

معًا، على م�ست�ى الن�س، اأم على 
م�ست�ى بيان اخل�سائ�س وال�سمات 

واملهمات، ليطرد خط احلجة الإلهية 
يف و�س�حه وعمقه حتى النهاية، ويف 

قربه من الفطرة الإن�سانية كذلك، دون 
اأدنى غم��س اأو ريب .
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من  �لــزلت، م�سونا  من  �لآفــات، مع�سوما  عن 
�لفو�ح�ص كلها، معروفا باحللم و�لرب يف يفاعه، 
من�سوبًا �إىل �لعفاف و�لعلم و�لف�سل عند �نتهائه( 

. )2(
كما يقول �لإمام �لر�سا  u -من حديث له حول 

�لإمامة و�لإمام- :
�لأمة،  من  وحملها  �لإمــامــة  قــدر  يعرفون  )هــل 

. فيجوز فيها �ختيارهم ؟
�إن �لإمــامــة �أجـــلُّ قـــدرً�، و�أعــظــم �ــســاأنــًا، و�أعلى 
يبلغها  �أن  من  غورً�،  و�أبعد  جانبًا،  و�أمنع  مكانًا، 
يقيمو�  �أو  باآر�ئهم،  ينالوها  �أو  بعقولهم،  �لنا�ص 

�إمامًا باختيارهم ...

فمن ذ� �لذي يبلغ معرفة �لإمام، �أو ميكنه �ختياره 
؟، هيهات، هيهات، �سلت �لعقول، وتاهت �حللوم، 
وت�ساغرت  �لعيون،  وخ�سئت  �لألــبــاب،  وحــارت 
�لعظماء، وحترّيت �حلكماء، وتقا�سرت �حللماء، 
وَكّلت  ـــاء،  ـــّب �لأل وجهلت  �خلــطــبــاء،  وحــ�ــســرت 
عن  �لبلغاء  وعييت  �لأدبــاء،  وعجزت  �ل�سعر�ء، 
ف�سائله،  من  ف�سيلة  �أو  �ساأنه،  من  �ساأن  و�سف 
و�أقرت بالعجز و�لتق�سري، وكيف يو�سف بكله، �أو 
ينعت بكنهه، �أو يفهم �سيء من �أمره، �أو يوجد من 

يقوم مقامه، ويغني غناه ؟..
يد  من  �لنجم  بحيث  وهــو  ؟،  ــى  و�أن ؟،  كيف  ل، 
�ملتناولني، وو�سف �لو��سفني، فاأين �لختيار من 
هذ� ؟، و�أين �لعقول عن هذ� ؟، و�أين يوجد مثل 

. )هذ� ؟
�إىل �أن يقول )ع( : )�لإمام : �ملطهر من �لذنوب، 

�ملو�سوم  بالعلم،  �ملخ�سو�ص  �لعيوب،  من  و�ملرب�أ 
وغيظ  �مل�سلمني،  وعــز  �لــديــن  نــظــام  بــاحلــلــم، 

�ملنافقني، وبو�ر �لكافرين .
يعادله  ول  �أحد،  يد�نيه  ل  و�حد دهره،  )�لإمــام 
ول نظري،  مثل  له  ول  بدل،  يوجد عنه  ول  عامل، 
خم�سو�ص بالف�سل كله من غري طلب ول �كت�ساب، 

بل �خت�سا�ص من �ملف�سل �لوهاب …( )3( .
�إىل غري ذلك من �لن�سو�ص �مل�سابهة ..

�لبع�ص،  �أذهــان  يف  يطر�أ  قد  �لذي  �لت�ساوؤل  �أما 
من  وردت  �إمنــا  و�أ�سباهها،  �لكلمات  هــذه  ــاأن  ب
�ساهدة  تكون  فكيف  �أنف�سهم،  �لأ�سفياء  �أولئك 

على ��سطفاء �هلل )تعاىل( لهم ؟ .
�أقول : �أما هذ� �لت�ساوؤل و�أ�سباهه، فهي غري و�ردة 
�لإ�سالمي  �لنهج  �أن  علمنا  �أن  �سبق  فقد  هنا، 
على  بحقائقه  �ليقني  بناء  يف  يعتمد  ل  مبجمله 
لي�سرتط  �لدعوى،  جمرد  على  ول  وحده،  �لن�ص 
فيها �أن ل تكون هذه �لدعاوى �سادرة من ذويها 

�أنف�سهم، لأن �ل�سيء ل يثبت نف�سه .
بل �لنهج �لإ�سالمي ل ي�ستخدم �لن�ص �إل لو�سع 
لتتعامل  �لعقول،  �أمـــام  يقدمها  �لتي  �حلقيقة 
هي معها من خالل ما عهدته ما متلكه هي من 
�لتي  �لثو�بت  خالل  ومن  و�ليقني،  �لعلم  �أ�سباب 

�أر�دها �هلل )�سبحانه( لدينه �لقومي .
�لإعجاز  �إىل  مــوكــول  فهو  ؛  ذلــك  ور�ء  مــا  �أمـــا 
و�إىل  نف�سها،  �حلقيقة  تلك  متلكها  �لتي  �لذ�تي 
�لإعجاز،  بذلك  �ليقني  و�سو�هد  �لفطرة  حكم 
و�إىل �إدر�ك �لب�سائر لدلئل �ليقني يف م�سوؤولية 
�ملن�سودة،  غاياته  �إىل  لي�سل  ذ�ته  جتاه  �لإن�سان 
�لإمامة  وحـــدة  �إىل  مــوكــول  هـــذ�-  –قبل  وهــو 
لــديــن �هلل )تعاىل(  �لــعــام  و�لأئــمــة مــع �خلــط 
��ستحالة  �لعقول  تدرك  بحيث  �لكربى،  ور�سالته 
�لتفكيك بينها –من جهة-، كما تدرك ��ستحالة 

وجود �لدين و�لر�سالة بدون �لإمامة و�لأئمة .
وكل هذه �أمور �أخرى ل عالقة لها بالن�ص -كما 
�إما من �سوؤون �حلكم �لعقلي،  هو و��سح-، لأنها 
ولهذ�  �لأولــيــة،  �لإ�ــســالمــيــة  �ملــرتــكــز�ت  مــن  �أو 
هذه  يف  �لأئمة  عن  �لـــو�ردة  �لن�سو�ص  �متلكت 
�مل�سامني �ل�سهادة على �سدق نف�سها مبا لها من 
�حلجج  من  �سيء  ي�سندها  مل  و�إن  ذ�تي،  �إعجاز 

�لو�ردة عن غريهم .
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�آفاقا  �ل�سالم(  �لإمــام �حل�سني )عليه  زيــارة  فتحت 
و�ملثقفون  �لّكتاب  يرت�سف  حمـــاور   �سكلت  و��سعة 
منها ملو��سيعهم، وهي يف ذ�ت �لوقت �سببت حاجز� 
�سيا�سيا للملوك �لطو�غيت فرف�سوها جملة وتف�سيال 
فكان ُيقتل كل َمن يفد لزيارة �لإمام )عليه �ل�سالم(، 
�أبعاد�  ومن جهة �أخرى كان لزيارته )عليه �ل�سالم( 
و�لعقائدي  و�لفقهي  �لجتماعي  �مل�ستوى  على  �أخرى 
و�لروحي، ولَّدت عدة ت�ساوؤلت حتاورنا بها مع �سماحة 
�آية �هلل �ل�سيد حممد مهدي �لر�سا �خلن�ساري، عرب 

�للقاء �لتايل..  
الم��ام  زي���ارة  اإن  الحسينية:  الروضة 
احل�سني عليه ال�سالم لها اآثار مادية ومعن�ية 
الناحية  يف  اأب��ع��ادا  لها  ��دون  فهل  كثرية 

العقائدية؟
مرتبطة  �مل�ساألة  هــذه  الخنساري:  اهلل  آية 
مب�ساألة �لعتقاد و�ملعارف، فالزيارة لها تاأثري معنوي 
�لعتقاد  قبله  ومــن  بالإمامة  �لعتقاد  ت  ُتَثبِّ حيث 

بالربوبية و�لنبوة و�لر�سالة ..
وكل من يعتقد بالإمامة عليه �ن يزور �لأئمة )عليهم 
باإمامه  يتاأثر  للزيارة  ياأتي  فمن  وبالتايل  �ل�سالم(، 
وعلومه  �سفاته  في�ص  من  وي�ستقي   .. يــزوره  �لــذي 
يكون  �أكــرث  بــالإمــام  �ملعرفة  وكلما كانت  و�أخــالقــه.. 

�لتاأثر و�لنفعال و�لتعلم �أكرب .. 
�إىل  �ل�سريفة  �لرو�يات  بح�سب  تنق�سم  �لزيارة  و�آثار 

ق�سمني �لأول: �آثار مادية من قبيل زيادة �لرزق و�إطالة 
�آثار  و�لثاين:  �أ�سبه،  وما  و�لغم  �لهم  وتفريج  �لعمر 
�لذنوب  وغفر�ن  �لأخــروي  �لثو�ب  قبيل  من  معنوية 
�لر�سول  وحمبة  وتــعــاىل  �سبحانه  �هلل  مــن  و�لــقــرب 

�لأكرم لز�ئر قربه وغري ذلك. 
الزوار  بع�س  هناك  الحسينية:  الروضة 
الإمام)عليه   سري� عند  هم�مهم  ي�سك�ن 
العف�  اهلل   يطالب�ن   من  وهناك  ال�سالم( 
نف�سر  فكيف  ع��ن��ده،  الم���ام  بحق  واملغفرة 

لالآخرين هذه املفردات واملعا؟
ياأتون لزيارة �لإمام �حل�سني )عليه  ج/ هنالك زو�ر 
�ل�سالم( وهم ل يعرفون �لكثري عنه، ولكنهم يعلمون �أن 
له �ساأنا عند �هلل تعاىل فيتقدمون له بق�ساء طلباتهم 
ويتو�سلون به �ىل �هلل �سبحانه وتعاىل، وعندما يق�سي 
بالإمام  ملعرفتهم  طريقا  ذلك  �سيكون  حاجتهم  �هلل 

)عليه �ل�سالم( وتقربهم نحوه �أكرث ..
�لكثري من  ذكـــرت  فقد  درجـــات  على  هــم  ــــزو�ر  و�ل
�لرو�يات و�لأحاديث �ن زيارة �لإمام �حل�سني )عليه 
�ل�سالم( تعادل ع�سرة �أ�سعاف حج �لبيت �حلر�م، �أو 
تعادل مائة حجة ويف رو�ية �ألف حجة .. وهذ� �لكالم 
مرتبة  كــان  وكلما  للز�ئرين  مر�تب  هناك  �ن  يبني 
�لز�ئر عالية كان ثو�به �أعلى وهكذ�.. فاإذ� كان �لز�ئر 
يعتقد بان �لإمام هو �ل�سخ�ص �لذي فر�ص �هلل تعاىل 
فان  ل�سخطه   وي�سخط  لر�ساه  ير�سى  و�نــه  طاعته، 
�لز�ئر �سيعي هذه �لأمور و�سيكون يف منزلٍة عاليٍة بني 

�لز�ئرين ..
اجل��ان��ب  ويف  الحسينية:  الروضة 
الجتماعي ، ما الذي يتب من زيارة الإمام 

احل�سني )عليه ال�سالم(؟ 
آية اهلل الخنساري:�إن �لز�ئر �لذي ياأتي للزيارة 
من �ملوؤكد �أن حالته �ستتغري و�سيزد�د �عتقاده باملُز�ر 

�أكرث، وو�سيئا ف�سيئا تر�ه يرتك �لرذ�ئل ويتمثل باأفعال 
وت�سرفات وتعامل �لأئمة )عليهم �ل�سالم(، من خالل 
للعيان يف كل  �لتي تت�سح  في�ص �لربكات و�لكر�مات 
حني، وهذ� �لمر �سينعك�ص يف تعامل �لز�ئر مع �أ�سرته 

و�أهله و�لأ�سخا�ص �لآخرين يف �ملجتمع ..
و�ن زيارة �لإمام �حل�سني )عليه �ل�سالم( هي تثبيت 
وولئنا  وحبنا  �ل�سالم(  )عليهم  �لبيت  لآل  ملودتنا 
هذ�  وعلى   .. عليهم(  �هلل  )�سالم  بهم  و�عتقادنا 
�لأ�سا�ص �سارت �لزيارة مفتاحًا بارزً� لإثبات ذلك ما 
يعطي تاأثري� معنويا و�جتماعيا للز�ئر.. يتمثل بحب 
�لكمو�يل لأخيه �ملو�يل، ف�سال عن �أن  حم�سلة �لزيارة 

�ستكون تقوية لعتقاد و�إميان �لز�ئر باهلل تعاىل ..
التي  الأخبار  ت�اتر  الحسينية:  الروضة 
ال�سالم(  )عليه  احل�سني  ل��الإم��ام  ب��اأن  تفيد 
وغريها،  والأرب��ع��ني  كعرفة  خا�سة  زي���ارات 
على  ال�سالم(  )عليه  احل�سني  الإم��ام  فلماذا 

وجهة التحديد؟
آية اهلل الخنساري: ل يخفى ف�سل يوم عرفة 
فهو يوم �لدعاء و�لتو�سل �ىل �هلل �سبحانه، ومن �أهم 
�لأعمال يف هذه �ليوم هو زيارة �لإمام �حل�سني )عليه 
�ل�سالم( فقد ورد يف �إقبال �لأعمال، ف�سل كامل يف 
ف�سل زيارة �حل�سني )عليه �ل�سالم( يوم عرفة، من 
ذلك ما رو�ه باإ�سناد �أبى جعفر بن بابويه يف ثو�ب من 
اا  م   ز�ر �حل�سني )عليه �ل�سالم( فقال: »م
 رع لا ة لله ا  ها بة عاعر

.»اإمام عا ا سمر ب م  لا لةبم
�حل�سني  قرب  لـــزو�ر  يتجلى  وتعاىل  تبارك  �هلل  و�ن 
)عليه �ل�سالم( قبل �أهل عرفات، ويق�سى حو�ئجهم، 
ويغفر ذنوبهم، وي�سفعهم يف م�سائلهم، ثم ياأتي �أهل 
�ن من  �لرو�يات تبني  عرفة فيفعل بهم ذلك، وهذه 
ز�ر �لإمام �حل�سني عليه �ل�سالم يف يوم عرفة يكتب 

 • ح�سني �لنعمة - يحيى �لفتالوي
ح�ار م��سع مع �سماحة اآية اهلل ال�سيد حممد مهدي  اخلن�ساري

من  التام  والنقياد  املطلقة  التبعية   •
اأهم املواق العقائدية التي ن�ستقيها من 
زيارة اأبي الأحرار الإمام احل�سني )عليه 

ال�سالم(

ح�سني �لنعمة - يحيى �لفتالوي •
ح�ار م��سع مع �سماحة اآية اهلل ال�سيد حممد مهدي  اخلن�ساريح�ار م��سع مع �سماحة اآية اهلل ال�سيد حممد مهدي  اخلن�ساري
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و�ألف  �ل�سالم(  �لقائم )عليه  �ألـف حجة مع  �ألف  له 
عمرة مع �لر�سول )�سلى �هلل عليه و�أله و�سلم(، لذ� 
ينبغي �حلر�ص كل �حلر�ص على زيارة �لإمام �حل�سني 
)�سالم �هلل عليه( يف يوم عرفة حيث ��ستجابة �لدعاء 
حتت قبته �ل�سريفة، كما �أن توجه و�جتماع �ملاليني من 
�ملحبة  لأو��سر  تعزيز�  يعطي  و�حد  مكان  يف  �لنا�ص 
�إكر�م �ل�سيف و�لبذل  فيما بينهم، وتر�سيخا ملفهوم 
و�ل�سعور  �مل�سرتك،  بالهم  �ل�سعور  وكذلك  و�لعطاء، 
�لتي  �ملفاهيم  �لهدف، ويف �حلقيقة كل هذه  بوحدة 
�إيجابي على  لها مردود  وما  �لزيارة  تنتج من خالل 
�أبناء �ملجتمعات �لإ�سالمية �سو�ء من د�خل �لعر�ق �أو 
من خارجه �أر�د �لإمام �حل�سني )عليه �ل�سالم( من 
خالل نه�سته �ملباركة تر�سيخها يف �لو�قع �لجتماعي 
�أمــة جدي  �لإ�ــســالح يف  »�إمنــا خرجت لطلب  وقوله 

�ملنكر«  و�أنهى عن  باملعروف  �آمر  �أن  �أريد  ر�سول �هلل 
ي�سمل تفعيل هذه �ملفاهيم �ملذكورة وغريها يف و�قع 
ي�ست�سعر هذه  �أن  �لز�ئر  فعلى  �لإ�سالمية  �ملجتمعات 

�لأمور �أثناء زيارته.
�لإمــام �حل�سني  ن�سر مظلومية  �آخر هو  بعٌد  ويتجلى 
)�سالم �هلل عليه( يف �أرجاء �لعامل، ولن �لظلم �أمر 
ت�ستنكره �لفطرة �لإن�سانية وترف�سه، فاأخبار �لنا�ص 
مبا وقع على �سخ�ص خرج من د�ره لأد�ء منا�سك �حلج 
ومل يتمَّ منا�سكه، فخرج خمافة �ن يقتَل يف حرماٍت 
قد�َسها �هلل فليجاأ �ىل بلد غريب طريد� �سريد� مغيب 
�حلقوق مه�سوما مظلوما، وينادي يا �مة جدي دعوين 
�خرج �ىل �ر�ص �هلل فاأعي�ص وجتنبو� قتلي و�أمة جده 
م�سرة على قتله و�إبادة ن�سله وتغييب ذكره، لأنها تعلم 
�ن حياته هدم لعرو�سها �لظاملة، و�نه حتى لو عا�ص بني 

�أهل �ل�سرك �سيغري �لو�قع ويق�سم ب�سيف �حلق ظهر 
�لباطل، فقتلته و �أطفاله و�أهل بيته و�َسبت عياله..

الإم��ام  زي���ارة  اإن  الحسينية:   الروضة 
احل�سني )عليه ال�سالم( لها عظمتها ولها اأدلة 
البعد  يف  لها  فما  م�سروعيتها،  ت�ؤكد   كثرية 

الفقهي؟ وما هي الأدلة امل�سرية اىل ذلك؟ 
ونــزور  نــذهــب  حينما  الخنساري:  اهلل  آية 
�حل�سني )عليه �ل�سالم( ونقوم بعمل ما فمن �ملفرت�ص 
�أن يكون م�ستند� �إىل دليل �سرعي ناه�ص، فلي�ص من 
�ل�سليم �أن تكون زيارتنا نتيجة للحالة �لعاطفية فقط؛ 
بل ل بد �أن ن�ستند �إىل دليل �سرعي عالوًة على تفعيل 
�جلانب �لعاطفي، لأن �لعمل �ملفتقد للدليل �ل�سرعي 

�سيكون فاقد� لل�سرعية بالنتيجة. 
تفيد  �لتي  وهــي  �لعامة:  ـــة  �لأدل فاأولها  ـــة  �لأدل �أمــا 
با�ستحباب زيارة �لقبور ب�سكل عام، فمنها قول ر�سول 
نهيتكم  »كنت  و�سلم(:  و�آلــه  عليه  �هلل  )�سلى  �هلل 
يف  تزهد  فاإنها  ف��زوروه��ا  القب�ر،  زي��ارة  عن 
الدنيا وتذكر يف الآخرة«، ومنها ما روته �أم �سلمه 
ر�سول  قال  قالت:  �أنها  عليها(  تعاىل  �هلل  )ر�سو�ن 
»نهيتكم عن   : و�سلم(  و�ألــه  عليه  �هلل  )�سلى �هلل 
زيارة القب�ر، فزوروها فاإن لكم فيها عربة «.. 
�لتي حتث على  �لعامة  ــة  �لأدل �إذن: هذه منــاذج من 
مليئة  �مل�سلمني  عند  �حلديثة  و�لكتب  �لقبور،  زيــارة 
باأ�سباه ما رويناه مر�عاة لالخت�سار، �أما ثاين �لأدلة 
فهي �خلا�سة: وهي �لتي �أكدت على ��ستحباب زيارة 
�لإمام �حل�سني )�سالم �هلل عليه( ب�سكل خا�ص وحثت 
على ذلك وهي كثرية جد� منها، ما ورد عن �لفقيه 
�لكبري �ساحب �حلد�ئق �ل�سيخ يو�سف �لبحر�ين قد�ص 
�سره حيث قال: »و�لأخبار يف ف�سل زيارته م�ستفي�سة 
و�لظاهر يف كثري منها �لوجوب و�إليه مييل كالم بع�ص 
بالبعيد«  ذلــك  ولي�ص  عليهم  �هلل  ر�سو�ن  �أ�سحابنا 
وي�سرد بعد ذلك جملة من �لرو�يات ثم يقول: »وزيارته 

يف �لع�سرين من �سفر من عالمات �ملوؤمن«.. 
�أن هناك  ومــن كل تلك �لــرو�يــات و�لحــاديــث يتبني 
بعد� فقهيا ودليال �سرعيا لهذه �ملمار�سة �لتي يقوم بها 

�ل�سيعة يف جميع مناطق �لعامل. 
الزيارة  ب��اأن  قلتم  الحسينية:   الروضة 

اآية اهلل ال�سيد اخلن�ساري...اأ�ستاذ الفقه والعقائد يف مدر�سة قم الدينية، من اأب عامل ه� الأخر 
مدر�س للفقه يف ذات املدر�سة، من عائلة كرمية متتد اأ�س�لها اإىل الإمام احل�سني )عليه ال�سالم(..

والتو�سل  الدعاء  يوم  هو  عرفة  يوم   •
يف  الأعمال  اأهم  ومن  �سبحانه،  اهلل  اىل 
)عليه  احل�سني  الإمام  زيارة  اليوم  هذه 

ال�سالم(
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وقد  ودراي����ة  عقيدة  ع��ن  ت��ك���ن  اأن  ينبغي 
�ساهدمت الزيارات امللي�نية، فهل تندرج هذه 
ال�سالم(  )عليه  الإم��ام  وفدت  التي  اجلمهرة 

حتت م�سمى البعد العقائدي يف الزيارة؟  
وجود  فيه  �سك  ل  مما  الخنساري:   اهلل  آية 
�ل�سالم(  )عليه  �لإمـــام  زيـــارة  يف  �لعقائدي  �لبعد 
وهذ� ما يت�سح ب�سورة جلية من خالل بع�ص فقر�ت 
�ساملكم  ملن  �سلٌم  »�إين  نقول:  عندما  فمثال  �لزيارة، 
وحرب ملن حاربكم«، نعني بذلك �سن�سامل ون�سّلم ملن 
�سامل �لإمام �حل�سني )عليه �ل�سالم( و�سّلم له و�سنقف 
�سد من يقف �سده ويعلن �حلرب عليه، وهذ� موقف 
�أطلعتنا عليه بع�ص فقر�ت �لزيارة �ملباركة  عقائدي 
من  �سو�ء  عليه(  �هلل  )�سالم  ــام  �لإم لز�ئر  فينبغي 
قريب �أدنى �أو من بعيد �أق�سى �أن يلتفت ملا يقول يف 
زيارته له ويتدبر جيد�، وكذلك يوجد موقف عقائدي 
�آخر ن�ستفيده من بع�ص فقر�ت �لزيار�ت وهو قولنا: 
للمزور  �لت�سليم  �أن  يعني  وهــذ�  �سلم«  لقلبكم  »قلبي 
ينق�سم �إىل ق�سمني: �لأول: ت�سليم خارجي �أو ظاهري 
»�إين �سلم ملن �ساملكم وحرب ملن حاربكم«، و�لثاين: 
ت�سليم د�خلي �أو باطني ومعنى ذلك �أن قلبي م�سّلم مبا 
ياأمر به �لإمام �حل�سني )�سالم �هلل عليه( ومبا يقوله 
فيكون لزم هذ� �لت�سليم �لإتباع »و�أمري لأمركم متبع، 
ون�سرتي لكم معدة حتى ياأذن �هلل لكم، فمعكم معكم 
ل مع عدوكم« فالتبعية �ملطلقة و�لنقياد �لتام من �أهم 
�ملو�قف �لعقائدية �لتي ن�ستقيها من خالل زيارة �أبي 

�لأحر�ر �لإمام �حل�سني )عليه �ل�سالم( . 
و�لأمر �لآخر �لذي ي�سب حقيقة يف �لبعد �لعقائدي 
ــالإمــام �حل�سني )عليه  ل ــر  ــز�ئ �ل �لــ�ــســهــادة مــن  هــو 
�ل�سالم(  بالطهارة من كل دن�ص وعيب ونق�ص وذلك 
بقوله: »�أ�سهد �أنك طهر طاهر مطهر، من طهر طاهر 
مطهر طهرت وطهرت بك �لبالد وطهرت �أر�ص �أنت 
بها وطهر حرمك«، كذلك قوله: »مل تنج�سك �جلاهلية 
فهذه  ثيابها«  مدلهَمات  من  تلب�سك  ومل  باأجنا�سها 
�لفقر�ت و�أمثالها تدل على ع�سمة �لإمام ونز�هته عن 
كل ما ل يليق مبقام �لع�سمة �لتامة �ملطلقة �لذي ناله 
وهكذ� بالن�سبة لل�سهادة له بالولية و�لإمامة و�لطاعة 

وكل ذلك يدخل يف �لبعد �لعقائدي للزيارة. 
ن يزور الإمام  الروضة الحسينية:  كثري ممَّ
احل�سني )عليه ال�سالم( ي�سعرون وي�ستذكرون 
ال�اقعة الأليمة التي مرت عليه وعلى اأثرها 
ما هي ق�ة  بالبكاء،  الدم�ع وي�سج�ن  تنهال 
الأثر املعن�ي للزيارة؟ وهل ذاك الأثر يدعم 
�سجل  يف  يكتب  ات�سال  جمرد  انه  اأم  الزيارة 
)عليه  لالإمام  وتاأمل�ا  بك�ا  باأنهم  ح�سناتهم 

ال�سالم(؟
�أن  مبجرد  �لإن�سان  �إن  الخنساري:  اهلل  آية 
يف  �سيوؤثر  �ل�سالم(  )عليه  �ملع�سوم  بالإمام  يت�سل 
بالبكاء  ه  �سجِّ بحالة  �ملتمثل  �لت�سال  وهــذ�   نف�سه 
وتاأمله عالمة على �ت�ساله �لوجد�ين مع �لإمام )عليه 
�للحظة مبا جرى  تلك  �أحا�سي�سه  و�ن�سغال  �ل�سالم( 
تذكار�ً   لي�ص  وهــذ�   .. �ل�سالم(  )عليه  �لإمــام  على 
هو   �منــا  فح�سب  �ل�سالم(  )عليه  �حل�سني  لــالإمــام 
ر هلل تبارك وتعاىل لن �حل�سني )عليه �ل�سالم(  تذكُّ

كان د�عيا ً هلل.
�أو�مر  وطاعة  �لإ�سالمية،  �ل�سعائر  �إد�مــة  هو  و�ملهم 
�لإمام �حل�سني )عليه �ل�سالم( و�قتد�ًء لقول ر�سول 
�هلل )�سلى �هلل عليه و�أله و�سلم(: ) َمْن َزاَر احل�سنَي 
َفَلُه اجَلنَّة ( ما رويَّ يف كتاب تهذيب  َبعد َم�ِته 
�لأحكام، وما رويَّ َعن �لإمام �ل�سادق )عليه �ل�سالم( 
)عليهما  علي  بن  احُل�سني  ِزي���اَرُة   ( قـــال:  �أنـــه 
للح�سني  يقرُّ  من  كل  على  واجبة  ال�سالم( 
ب��الإم��ام��ة م��ن اهلل ع��زَّ وج���لَّ (كــمــا يف كامل 

�لزيار�ت..
و�لعاطفي  �لنف�سي  �لبعد  هو  ثالث  بعٌد  يتجلى  وهنا 
ولعله ناجت عن �لبعدين �ل�سابقني )�لفقهي و�لعقائدي( 
�لبعد  هذ�  ينتج  �ل�سابقان  �لبعد�ن  يتحقق  �أن  فبعد 
�لنف�سي و�لعاطفي كنتيجة طبيعية لهما، ومعنى هذ� 
�لبعد هو �ل�سعور باملحبة و�لرتباط �لوثيق بيننا وبني 
�لإمام �حل�سني، ويف �حلقيقة �إن هذ� �ل�سعور �لناجت 
�إمنا هو من معطيات �لزيارة �ملتكررة وهو �أمر فطري 
�إذ �أن �لإن�سان عندما يقوم بزيارة �أخيه �ملوؤمن ويكرر 
هذه �لزيارة فمن �لطبيعي �أن يتولد بينهما �لرتباط 

�ل�سديد و�ملحبة.. 
ولعل كرثة �لرو�يات �لتي توؤكد وحتث على كرثة زيارة 
�إيجاد  �إىل  تهدف  �ل�سالم(  )عليه  �حل�سني  �لإمــام 
هذه �حلالة كما تعترب �لزيارة مبثابة �مل�ساركة لالإمام 
�حل�سني )عليه �ل�سالم( فيما ح�سل له يف و�قعة �لطف 
�لأليمة من قتل وت�سريد وح�سار وغري ذلك وحينئذ 
تلك  عليه  �لذي ح�سلت  �لثو�ب  على  �لز�ئر  يح�سل 
�ل�سفوة �لطاهرة �لتي �نتخبها �هلل �سبحانه وتعاىل 

لن�سرة �سيد �ل�سهد�ء �لإمام )عليه �ل�سالم( ..
غري  الطابع  ه�  ما  الحسينية:  الروضة 
الديني الذي ميكن تاأ�سريه من ا�ستمرار زيارة 
بالن�سبة  عليه(  اهلل  )�سالم  احل�سني  الإم��ام 

لباقي فرق امل�سلمني؟ 
آية اهلل الخنساري: �إنه �لبعد �ل�سيا�سي، فقد 
زيارته  يكرر  �لــذي  �ل�سخ�ص  �أن  �سبق  فيما  ذكرنا 
ل�سخ�ص من �لأ�سخا�ص وي�ساأل عنه با�ستمر�ر ويلهج 
با�سمه يح�سل بينه و�ل�سخ�ص �لثاين نوع من �ملحبة 
و�لألفة و�لرتباط وكلما ز�د ذلك �حلب و��ستد ذلك 
مبو��سفات  يت�سف  منهما  كل  �أخذ  بينهما  �لرتباط 
�لآخر ويتطبع بطباعه وهذ� �أمر ملحوظ يف �ملجتمع، 
�لإمــام  ــزور  ي ــذي  �ل للز�ئر  بالن�سبة  وكــذلــك �حلــال 
�سيد �ل�سهد�ء �أبي عبد �هلل �حل�سني )عليه �ل�سالم( 
با�ستمر�ر من �لقرب �أو من �لبعد كما �أ�سرنا فاإنه ياأخذ 
وت�سرفاته  ذ�تــه  على  يعود  فيما  منه  �لكثري  �ل�سيء 
و�سلوكه �لعام باخلري�ت و�لربكات و�لتهذيب، كما �أن 
�لز�ئر يعطي �لآخرين �نطباعا باأنه يحمل تلك �لأفكار 

و�ملبادئ �لتي يحملها ذلك �ملزور.
يحمل  عليه(  �هلل  )�ــســالم  �حل�سني  �لإمــــام  وكـــان   
�أهد�فا �إلهية �سعى جاهد� لتطبيقها على �أر�ص �لو�قع 
كالرتباط �ملطلق باهلل �سبحانه وتعاىل و�إحقاق �حلق 
وحماربة  �لظلم  ورف�ص  �سوره  بكل  �لباطل  ورف�ص 
�لإن�سان  جلعل  �سعى  كما  �لف�ساد،  ونبذ  �لطو�غيت 
حر� يف حياته ل يقبل �لذل و�ملهانة وهذ� ما �أكد عليه 
)�سالم �هلل عليه( يف �سرخته �خلالدة »هيهات منا 
�لذلة«، و�أر�د زرع مفهوم �ل�سهادة �حلقيقية يف �سبيل 
�هلل تبارك وتعاىل يف �لأمــة، فهذه �ملفاهيم وغريها 
من �لإيجابيات �لتي حملها �حل�سني )عليه �ل�سالم( 
هي �ل�سر يف �سن طغاة كل ع�سر �حلرب على قربه 
ل  �لأر�ــص  يف  و�ملف�سدون  فالطو�غيت  ز�ئريه،  وعلى 
تروق لهم هذه �ملفاهيم وهذه �ملبادئ وما فعله �ملتوكل 
�لعبا�سي لعنة �هلل عليه مثال لذلك وهو من �لدلئل 
�لو��سحة �لتي تدل على خوف �لطو�غيت و�ملف�سدين 
من ��سم �لإمام، وهذ� هو �لبعد �ل�سيا�سي لزيارة �أبي 

�لأحر�ر )�سالم �هلل عليه(.

كان الإمام احل�سني )�سالم اهلل عليه(   •
جاهدا  �سعى  اإلهية  اأهدافا  يحمل 
كالرتباط  الواقع  اأر�ض  على  لتطبيقها 
املطلق باهلل �سبحانه وتعاىل واإحقاق احلق 
ورف�ض الباطل بكل �سوره ورف�ض الظلم 

وحماربة الطواغيت ونبذ الف�ساد

• ما فعله املتوكل العبا�سي لعنة اهلل عليه 
هو من الدلئل الوا�سحة التي تدل على 
ا�سم  من  واملف�سدين  الطواغيت  خوف 
الإمام، وهذا هو البعد ال�سيا�سي لزيارة 

اأبي الأحرار )�سالم اهلل عليه(.
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   يف مركز البيع املبا�سر 
للعتبة احل�سينية املقّد�سة  �لآن

1- م�سحف يبنّي �أحكام �لتجويد ومو��سعها لونيا ب�ست لغات، هي) �لعربي، �لأردو، �لفار�سي، �لأندنو�سي، �لإجنليزي، 
�لفرن�سي(، مع �سرح و�ف ومب�سط لأحكام �لتجويد وفقالرو�ية حف�ص بن عا�سم.

2- م�سحف  بتف�سري  لكلمات �لآيات �لقر�آنّية بالر�سم �لعثماين �إ�سافة لطبع �لتف�سري �لأمثل وجممع �لبيان و�مليز�ن.
حجم �مل�سحف �لكرمي بقيا�ص )24×17(�سم

�مل�ساحف طبعت باأربعة �ألو�ن ، د�ر �لربهان للمطبوعات ،بريوت -لبنان 

اإ�سدار م�سحفني كرميني



 

�إن تاريخ �أهل �لبيت عليهم �ل�سالم حافل مبحطات 
�لعلم  على  مبنّي  متني  فكري  ملنهج  �أ�س�ست  مهمة 
�ملوروث عن ر�سول �هلل )�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم( 
لها  ملا  �لغدير  حادثة  �ملحطات  تلك  �أهم  بني  ومن 
من �أبعاد عقائدية �أ�سبحت مفرتق طرق بني �حلق 

و�لباطل.
و لو قّلبنا �لتاريخ لوجدنا �لكثري من �لإ�سار�ت لأهل 
�لبيت عليهم �ل�سالم حول هذه �حلادثة ومنها هذه 
�لرو�ية �لو�ردة عن �لإمام �حل�سني عليه �ل�سالم رغم 
وبطريق غري  للحادثة  ��ستذكار  كعملية  �أّنها جاءت 

مبا�سرة.

الرواية: 
قام الإمام احل�سني عليه ال�سالم 
خطيبا وبعد حمده هلل عّز وجّل 

والثناء عليه وذكر م�بقات 
معاوية قال لهم اإ اريد ان 
ا�سالكم عن �سيء فان �سدقت 

 �واإن كّذبت فكّذب �ف�سّدق
ا�سمع�ا مقالتي واكتب�ا ق�يل ثم 
ارجع�ا اإىل اأم�ساركم وقبائلكم 
فمن اأمنتم من النا�س ووثقتم 

به فادع�هم اإىل ما تعلم�ن من 
حّقنا فاإ اأتخ�ف اأن ُيدر�س هذا 
الأمر ويغلب ،واهلل متّم ن�ره ول� 

كره الكافرون.

�أنه  هذه �لرو�ية جاءت قبل موت معاوية ب�سنة وذلك 
ملا حج �لإمام �حل�سني عليه �ل�سالم جمع بني ها�سم 
ثم �أر�سل ر�سال وقال لهم: ) ل تدعو� �أحد� حج �لعام 
من �أ�سحاب ر�سول �هلل )�سلى �هلل عليه و�له و�سلم ( 
�ملعروفني بال�سالح و�لن�سك �إّل �جمعوهم يل ( فاجتمع 
�سر�دق  يف  وهم  رجل  �سبعمائة  من  �أكرث  مبنى  �ليه 
�أ�سحاب  �لتابعني ونحو مئتي رجل من  وعامتهم من 

�لنبي )�سلى �هلل عليه و�له و�سلم (.
ولو متّعنا قليال يف م�سامني �لرو�ية لوجدنا: 

 �أول : �ن طلب جمع �أ�سحاب ر�سول �هلل )�سلى �هلل عليه 
و�آله و�سلم( جاء بعد �حلج مما يدّل على �أنهم كانو� يف 
طريق �لعودة �إىل ديارهم وملّا حلق بهم ر�سل �حل�سني 
عليه �ل�سالم وعادو� فاإن هذ� ي�ستغرق ثالثة �أيام وعليه 
يكون يوم جتّمعهم هو يوم �لغدير، ولي�ص مب�ستبعد �أن 

يكون ق�سد �حل�سني عليه �ل�سالم هذ� �ليوم �لذي طاملا 
ذكـَّر به �لإمام علي عليه �ل�سالم يف �أغلب خطاباته حتى 
�أّنه ملا �آلت �خلالفة �إليه كانت �أول خطبة له يف �لرحبة 
�أنه جمع �أ�سحابه و�ساألهم عن �لغدير لأن يوم ��ستالم 
�خلالفة بعد مقتل �خلليفة �لثالث كان يوم �لثامن ع�سر 

من ذي �حلجة يوم �لغدير .

�سفات ال�سحابة
 ( �ل�سالم  عليه  عبارته  هو  جد�  �ملهم  �لمر   : ثانيا 
و�سلم  و�له  عليه  �هلل  �سلى   ( �هلل  ر�سول  �أ�سحاب 
تخ�سي�ص  �ن  �إذ  و�لن�سك(  بال�سالح  �ملعروفني   )
�ل�سحابة بهذه �ل�سفات يعّد دللة قوية على �أن هناك 
�سحابة يحملون �سفات نقي�سة ولول ذلك ما ح�سر 

طلبه -عليه �ل�سالم -ب�سريحة معينة من �ل�سحابة .

 
الإم������ام احل�����س��ني   • �سامي جو�د كاظم

�إن تاريخ �أهل �لبيت عليهم �ل�سالم حافل مبحطات 
�لعلم  على  مبنّي  متني  فكري  ملنهج  �أ�س�ست  مهمة 

الإم������ام احل�����س��ني
غدير
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معنى ال�سال والن�سك
ثالثا : تاأكيد �حل�سني عليه �ل�سالم على �سفتي �ل�سالح 
و�لن�سك حيث �أن هناك من �أظهر �سالحه يف �أعماله 
�أن �سالحه  �إىل �هلل، مبعنى  �لن�سك  �أنه خال من  �إّل 
كان �إمامة �مل�سلمني فقط ولي�ص قربة �ىل �هلل تعاىل 
و�ل�سالح �ملق�سود هنا هو �ملوقف من �أهل بيت �لنبوة 
عليهم �ل�سالم فهنالك من �أظهر �ل�سالح لهم ولكنه 
�نقلب عليهم ومنهم عمر بن �سعد �لذي كان ل ي�سدق 
باأنه قاتل �حل�سني عليه �ل�سالم وكان يظهر للنا�ص �أنه 
يوّد �حل�سني عليه �ل�سالم ، و�لأمر ينطبق على عبد �هلل 
بن �لزبري �لذي كان يتظاهر بال�سالح للح�سني عليه 
على  له  مز�حما  �حل�سني  يرى  �أنه  و�لباطن  �ل�سالم 

زعامة مكة.
نا�سكا  �لنا�ص  وير�ه  يتعّبد  من  فهنالك  �لن�سك  و�أما 
�أنه ي�سري على خطى ر�سول �هلل )�سلى �هلل  باعتبار 
عليه و�له و�سلم( �إّل �أّنه ي�سمر �لعد�وة وعدم �إظهار 
مودة �أهل �لبيت عليهم �ل�سالم ومنهم �خلو�رج �لذين 
عرفو� بن�سكهم وتعبدهم �إّل �أنهم كانو� يكّفرون �سيد 
�لأو�سياء، ومن �أو�سح م�ساديق ذلك ما ورد يف نهج 
�لبالغة ملّا �سمع �أمري �ملوؤمنني -عليه �ل�سالم- رجاًل 
من �خَلَو�رج  يتهّجد)�أي ي�سّلي بالليل ويقر�أ(، فقال: 

اَلة يِف �َسّك.. ٌ ِمن �سَ ٌم َعَلى َيِقني َخري َنو
ومن هذين �ملطلبني يّت�سح ما كانت عليه �لأمة يف ذلك 
�لوقت �إ�سافة �إىل معنى �آخر بدللة ح�سر �حل�سني 
عليه �ل�سالم بـ)من حّج من �ل�سحابة( ومن يحمل 
بني  �أن  يوؤكد  مما  وهذ�   ، و�لن�سك  �ل�سالح  �سفتي 
�حلجيج من ل يحمل هذه �ل�سفات و�أنه لي�ص كل من 

  حج بيت �هلل �حلر�م فقد كتبت له حجة

منع التحريف
ر�بعا : �ل�سبب يف �ختيار �ل�سريحة �ل�ساحلة لتوجيه 
�مل�سد�قية  ويحمل من  موؤثر�  ليكون   �إليها  �خلطاب 
�أن �لهتمام ب�سنف �لرو�ة  لإنكاره، كما  ما ل جمال 
و�لناقلني لالأخبار و�لرو�يات له �أثره �لبالغ  يف ت�سكيل 

�لعتقاد�ت ودح�ص �أ�سد�دها. 
�إن عملية جمع �حلجيج هذه كانت �أ�سبه بعملية جمع 
يثري  �أمر   وهو   ، وثانيا   ، �أول  �لغدير  يوم  �حلجيج 
�لآيات  طم�ص  حماولت  بظهور  ويتمّثل  �ل�ستغر�ب 
و�لأحاديث �لتي تخ�ّص �أهل �لبيت عليهم �ل�سالم، رغم 
�أّن �لإمام �حل�سني عليه �ل�سالم قد قرر مقدما طبيعة 
�ملتلقي و�سفاته لكي يكون ذلك حائال �أمام   جو��سي�ص 
�لأمويني و�لتاأكيد على ن�سر �حلديث بني من يوؤمتنون 

عليه ، و�إن هذ� �لأمر يحمل دللة و��سحة على كرثة 
اعني �لذين �أغدق عليهم معاوية �ملال لتحريف  �لو�سّ
وتدلي�ص �لأحاديث �لنبوية �ل�سريفة وبالأخ�ص منها ما 

يخ�ّص �لئمة �لأطهار عليهم �ل�سالم.

�سرورة الت�ثيق
 خام�سا يوؤكد �حل�سني عليه �ل�سالم على �لكتابة للتوثيق 
�أكرث حتى متكن �لقر�ءة لأكرب عدد ممكن من �مل�سلمني 
ونهاية �ملطاف هو ت�سرف �حل�سني عليه �ل�سالم يف 
تعّد  و�لتي  و�ملتلقي  و�مل�سمون  و�ملكان  �لوقت  �ختيار 
من �أ�سا�سيات �هتمام �لإعالمي �لناجح فالوقت حال 
�أبيه عليه �ل�سالم و�ملكان  �نتهاء �حلج وذكرى غدير 
ملتقى ومفرتق �حلجيج و�ملتلقي هم �ل�سريحة �ملوؤمتنة 
هو  و�مل�سمون  و�ل�سالح  بالن�سك  �ملعروفة  �ل�سادقة 
�لتاأكيد على ولية �أهل �لبيت عليهم �ل�سالم و�أحقيتهم 
يف خالفة ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم وبخا�سة 
منهم �أمري �ملوؤمنني عليه �ل�سالم و�أن خري �لدللت على 
ذلك حادثة �لغدير �لتي �أعطته ذلك �حلق مبا ل يقبل 

�أي تزوير وتزييف يف �لأحد�ث، 

والي�م ماذا علينا؟
ومبا �أن �أمر �لتزييف وحماولت �لطم�ص قائمة ليومنا 
هذ� فاإن ت�سّرف �لإمام �حل�سني عليه �ل�سالم و�لأئمة 
�ملع�سومني من بعده تفر�ص على كل موؤمن بولية �أهل 
�لبيت عيلهم �ل�سالم �إحياء �ليوم و��ستذكاره ويف كل 
مكان لكي ل ي�سيع �حلق ولكي تندحر تلك �ملحاولت 
�لر�مية �ىل �لتقليل من �ساأن �لأحاديث �لو�ردة يف حق 

�أهل �لبيت عليهم �ل�سالم.
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بعد النفتا الإعالمي الكبري الذي 
�سهده العراق عقب اأحداث العام 

 تفتحت اأفاق حرية الراأي 
والفكر والتعبري ب�سكل غري م�سب�ق ، 
الأمر الذي اأتا للم�سلمني من اأتباع 

اأهل البيت عليهم ال�سالم فر�سة نقل 
تعاليم النب�ة والإمامة ال�سمحاء 

ون�سر مباد ومفاهيم اأئمتنا الأطهار 

)عليهم ال�سالم(اإىل اأ�سقاع الأر�س 
املختلفة، وبطبيعة احلال فقد تعددت 

�سبل الإعالم بني املرئية واملقروءة 
 وامل�سم�عة، فكان من نتاج ذلك افتتا

)قناة كربالء الف�سائية( الداعية اإىل 
نقل ال�س�رة ال�ا�سحة وامل��س�عية 
 واملعتدلة لل�سعائر املقد�سة ومباد

الإ�سالم احلنيف الداعي للخري و املحبة 
وال�سالم بعيدا عن اأفكار التطرف 

والت�سدد والتكفري على اختالف 
اأن�اعها. 

ومما ل �سك فيه �أن �أية جتربة جديدة تكون 

بحاجة �إىل تقييم مو�سوعي مبا�سر من قبل  
�سر�ئح �ملجتمع �ملوّجه لها �خلطاب لكي ي�ست�سعر 

�لقائمون على هذه �لتجربة �نطباعات �لنا�ص 
حول �آلياتها و�سبلها و�إيجابيتها و�سلبياتها، 

فيعملون على تنمية �ملُ�ستح�سن منها وتخّطي 
�لهفو�ت �لتي قد ت�سوبها. 

من هنا �أجرت جملة )�لرو�سة �حل�سينية( 
�ل�ستطالع �لتايل ملعرفة مدى �إقبال �ملجتمع على 
)قناة كربالء �لف�سائية( وم�ستوى �لتقييم �لذي 

ي  ير�ه �لأفر�د �مل�ستطَلعة �آر�وؤهم، وكذلك تق�سّ

ف�سائية كربالء بني املُتا واملاأم�ل
��ستبيان لنطباعات و�آر�ء �ملجتمع 

• �سباح جا�سم-ح�سني �ل�سالمي

• اإن احلاجة ما�سة لتطوير كوادر القناة 
فنيا واإداريا واإبداعيا

لتقوية الربام واملواد  • هنا حاجة 
 مدينة املقد�سة  بكربالء  املتعلقة 

وحا�سرة اإ�سالمية 
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�لتوجهات �لتي يوّد �أفر�د �ملجتمع من �لقناة �أن 
تتبناها، ومعرفة �ملعدل �ليومي مل�ساهدة �لقناة 

وم�ستوى �لتنظيم يف بث �لرب�مج، ومدى مالم�سة 
بر�جمها  لهموم ومتطلبات �لو�قع �حلايل وغري 

ذلك. مع مالحظة �أن �لقناة ل تز�ل فتية يف 
عامها �لثاين. ف�سال عن حمدودية �مل�ساحة 

�ملتوفرة لتغطية هذ� �ملو�سوع.
�الربامج والطم

عن �ل�سوؤ�ل �لأول �لذي طرحه �ل�ستطالع 
و�ملتعلق بتقييم �لرب�مج من قبل �أفر�د �ملجتمع 

�أجاب )47( باأنها )دون م�ستوى �لطموح(، يف 
حني قال )38( �إن بر�مج �لقناة )يف م�ستوى 

�لطموح(، ور�أت ن�سبة )15( �نها )فوق م�ستوى 
�لطموح(.

الت�جهات امل�ستقبلية
�أما عن نوعية �لتوجهات �لتي يود �أفر�د �ملجتمع 
من �لقناة تبنيها م�ستقبال فقد قال )8( فقط 

من �لذين ��سُتطلعت �آر�وؤهم �أنهم يريدونها 
)دينية(، يف حني �أ�سار )43( �إىل �أنهم يودون 

 )49( وبنّي ،)أن تكون )دينية �جتماعية�
رغبتهم باأن تكون �لقناة )عامة(.

نقل الاث
وتطّرق �ل�سوؤ�ل �لثالث �إىل مدى جناح �لقناة-

حتى �لآن- يف نقل تر�ث كربالء �ملقد�سة �لروحي 
و�إ�سعاعها �حل�ساري للعامل فاأجاب )52( بـ 

نعم، وقال )48( كال. ومن هذه �لإجابة يتبني 
باأن �لآر�ء متعادلة نوعا ما فيما يخ�ّص �أهد�ف 

�لقناة و��سرت�تيجيتها �مل�ستقبلية، وهنا يتبني 
�أن هناك حاجة لتقوية �لرب�مج و�ملو�د �ملتعلقة 

بكربالء �ملقد�سة مدينًة وحا�سرًة �إ�سالمية 
ومركز فكر وحد�ثة يف نقل �لتعاليم �لإ�سالمية 

باأ�ساليب مبتكرة تو�كب روح ع�سرنا �لذي يت�سم 
بال�سرعة �ملذهلة يف تد�ول ونقل ومعاجلة وحتليل 

�لأحد�ث �آنيًة كانت �أم ما�سية...
املتابعة

وحاول �ل�ستطالع �أي�سا معرفة معدل �مل�ساَهدة 
 )47(ليومية للقناة فكانت �لنتائج �أن قال�

باأّنهم يتابعونها )�أقل من �ساعة( يف �ليوم، يف 

حني بنّي )41( متابعتهم للقناة لـ)�ساعتني 
تقريبا(، وقال )12( فقط �أنهم يتابعونها 

لـ)�أكرث من 3 �ساعات(.
القناة واملراأة

وعن �سوؤ�ل يتعلق بر�أي �ملجتمع يف زّج �لكادر 
 )83( لن�سوي يف بر�مج و�أعمال �لقناة قال�

نعم، يف حني �أجاب )17( بـ )كال(. وهذه 
م �سورة و��سحة مليول  �لإجابة كفيلة باأن تقدِّ

�ل�سر�ئح �مل�ستهَدفة حول �سرورة �إ�سر�ك 
�لن�سف �لآخر للمجتمع )�ملر�أة( يف ن�ساطات 

و�أعمال �لقنو�ت مهما كان توجهها . 
�سبل التط�ر

�أما عن �ل�سبل �لتي ر�آها �لذين ��سُتطلعت 
�آر�وؤهم كفيلًة لتطور عمل �لقناة �أ�سوة بالقنو�ت 

ذ�ت �خلربة و�لتاأثري �لعاملي كانت �لإجابات 
كالتايل بح�سب �خليار�ت �لتي بيَّنها �ل�ستطالع. 

قال )15( �إن �سبيل �لنجاح يف )ربط �لقناة 
بالإعالم �حلكومي(، ور�أى )66( �إن �ل�سبيل 

يف )تاأهيل كادر متخ�س�ص باإ�سر�ف مبا�سر من 
�لعتبتني(، يف حني �أفاد )19( باأن �لنجاح يتم 

من خالل )�لنفتاح على �ل�ستثمار �خلا�ص(. 
و�لإجابة �لتي متثل ثلَثي �مل�ستطلعني توؤكد �إن 

�حلاجة ما�سة لتطوير كو�در �لقناة فنيا و�إد�ريا 
و�إبد�عيا، �سو�ء عن طريق زّجهم يف دور�ت 

م�ستمرة حملية وخارجية �أو �ختيار �أ�سحاب 
�لخت�سا�ص �لذين مار�سو� �لعمل م�سبقًا 

ليم�سكو� بزمام �لأمور...
تنظيم البث

ويف نقطة �سوء على جانب فني يتعلق مبدى 
تنظيم بث �لرب�مج �ملطروحة يف �لقناة قال 

)55( �إن �لبث يتم )ب�سورة منتظمة(، يف حني 
ر�أى )45( �إنه )غري منتظم(.
هم�م ال�سارع

ورغم حمدودية �مل�ساحة �ملتوفرة لتغطية هذ� 
�ملو�سوع، مل يغفل �ل�ستطالع  �ل�سوؤ�ل عن �سعور 
�ملو�طن مبالم�سة �لقناة لهموم �لو�قع �لعر�قي 

�حلايل ومتطلبات �ملرحلة �حلالية، فاأجاب 
)16( بـ نعم، يف حني قال )32( كال، وكانت 

�إجابة )52( )�أحيانا(.
جمع قن�ات اأتباع اأهل البيت )عليهم 

ال�سالم(
ويف نهاية �ل�ستبيان كان �ل�سوؤ�ل �لأخري مبثابة 

مقرتح حول ر�أي �ملجتمع يف �إمكانية �إقامة ر�بطة 
جامعة لقنو�ت �أتباع �أهل �لبيت عليهم �ل�سالم، 

يتم من خاللها �لتعاون و�لتن�سيق �مل�سرتك، فاأّيَد 
)91( من �لذين  ��ستطالعهم هذ� �ملقرتح 

م�سريين بـ نعم، يف حني رف�ص )9( ذلك. 
و�لنتيجة �لإيجابية بطبيعة �حلال توؤكد على 

�سرورة �لتو��سل و�لتعاون �مل�سرتك ما بني هذه 
�لقنو�ت خدمًة لالإ�سالم وتنميًة ملو�هب و�أفكار 

�أتباع �أهل �لبيت عليهم �ل�سالم يف �سبيل نقل 
تعاليم ديننا �حلنيف بال�سورة �لو��سحة و�ملوؤثرة 

يف �آن و�حد..

معدل امل�ساَهدة الي�مية للقناة

الت�جهات امل�ستقبلية
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• �ل�سيد عالء �لدين �حل�سني 

لمة،�سال امل�ؤمن ،عم�د  ه�  �سال الأنبياء، مفتاُ الرحمة، م�سبا الظُّ
الدين ،ون�ر ال�سماوات والأر�س   

ِه و�آِلِه و�لأئمُة �لأطهاُر  َف ومِبثل هذه � لكلماٍت  نطق �لنبيُّ �لأكرُم �سّلى �هلُل علي هكذ� ُو�سِ
ِعَب ِعَظَمتُه وِبهِذِه �لدرِر  �أر�دو�  َتو ناُه وَن�س نا َمع لو� �إلي ِهم �أجمعنَي  حّتى ُيو�سِ سالُم �هلِل علي�

ِه  �إنَّه:  ِتباِهنا �إلي َب �ن ِهم  َجذ سالُم �هلِل علي�

الُدعاُء 
ُف بهذِه �لأو�ساِف؟  و�أّن ما يزيد من عظم �لو�سف  �أن ي�سدر من عظيم  َفاأَيُّ عظيٍم يو�سَ

وبالتايل �أل ي�ستحق �أن نقف عنده وجنعله �أوىل �أولويات  �هتماماتنا؟
َل ُدَعاوؤُُكم( �إنَّ هذ� �لتعبري )ما يعبوؤُ ِبُكم...(  ي َلو َبوؤُ ِبُكم َربِّ َما َيع يقول �هلل تبارك وتعاىل )ُقل
و�لذي يعني عدم �هتمام �هلل بنا لو مل ندعوه، مل ي�ستعمل يف �لعباد�ت �لأخرى مثل �حلج 
و�ل�سوم و�جلهاد وغري ذلك، و��ستخدم يف �لدعاء فقط، وهو تعبري يعني باطالقه �أّن �لذي 
يجعل �هلل يهتم بنا ويعتني رغم �لذنوب و�لآثام هو �لدعاء، فعلينا �أن نقدر هذه �لعبادة حق 

قدرها.  
ويقول تعاىل ))�دعوين ��ستجب لكم �ن �لذين ي�ستكربون عن عبادتي �سيدخلون جهنم 
د�خرين(.  فطلب �لدعاء ثم تعظيمه بطريقتني �لأوىل هي �أّل ن�ستكرب عنه مهما كنا ومهما 
كان خطرنا يف �حلياة ، ثم بعد ذلك قرنه بالعبادة )�إن �لذين ي�ستكربون عن عبادتي(

فجعله �هلل �أحد م�ساديق �لعبادة  كما يقول �ل�سيخ �لطرب�سي يف تف�سري هذه �لية )�إن �لذين 
ي�ستكربون عن عبادتي ودعائي( 

و�ل�سوؤ�ل يف هذ� �ملقام ما هي عالقة �لدعاء بالعبادة؟
لإي�ساح ذلك ن�سري �إىلنقطتني

1  اأهمية الدعاء: ولناأخذ بع�ص �لرو�يات �لتي ت�سري �ىل ذلك.
اإن اهلل عزوجل، ليدفع بالدعاء الأمر الذي  �ل�سالم:  �ل�سادق عليه  �لإمام  قال 
علمه، اأن يدعي له في�ستجيب، ول�ل ما وفق العبد من ذلك الدعاء،لأ�سابه 
ما يجتثه من جديد الأر�س ويروى  �أن عماد �لدولة�أحد �أمر�ء  �لقرن �لر�بع �لهجري 
دخل �إىل مدينة �سري�ز مع )12( �ألف جندي وهو ل ميلك �سيئًا من �ملال، و�حلاكم �لذي ل 
ميلك �ملال قليل �ل�ساأن  �ساقط من عيون �لنا�ص وكان �لوقت �ستاًء و�جلنود ل ميلكون �سيئًا من 
�ملالب�ص وقد تاأخر �إعطاوؤهم �ملعا�ص فاجتمع �إليه �جلنود يطالبونه باملعا�ص ومالب�ص لل�ستاء 
م�سافًا �إىل ذلك �أن �لأعد�ء كانو� له باملر�ساد خارج مدينة �سري�ز ف�ساق على عماد �لدولة 
�لبويهي �لأمر فتحرّي يف �أمره فاإن مل يهيى ء �ملالب�ص �ل�ستوية جلي�سه ف�سوف يخ�سر قوته 
الة بكى بكاء ً  وينهزم ففكر �أن يتوجه �إىل �هللَّ تعاىل فوقف يف �سالة �لليل بخ�سوع وبعد �ل�سَّ

كثريً� و�نقطع �إىل �هللَّ �سبحانه وتعاىل ثم طلب من �هللَّ حاجته، وبينما هو يف تلك �حلالة نظر 
�إىل �ل�سقف و�إذ� بثعبان خرج من ثقب �حلائط ودخل يف ثقب �آخر، فقال حلر��سه �أخرجو� 

�لثعبان من �ل�سقف فلما �أر�دو� ذلك وجدو� يف �لثقب كنزً� كبريً� من �لذهب و�لف�سة.
فقال عماد �لدولة: �أر�سلو� ور�ء رئي�ص �خلياطني ليخيط مالب�ص للجي�ص بهذه �لأمو�ل �لتي 
عرثو� عليها، وكان من ح�سن �ل�سدف �أن ذلك �حلاكم �ل�سابق �لذي فرَّ من يد عماد �لدولة 
قد �أّمن عند �خلياط )12( �سندوقًا من �ملال، فظن �خلياط �أّن عماد �لدولة قد عرف باأمر 
�لأمو�ل و�ل�سناديق فخاف كثريً�، وملّا �أح�سروه �أمام عماد �لدولة، �أمره وجميع �خلياطني يف 
�سري�ز وخالل �أ�سبوع �أن يخيطو� )12( �ألف بدلة �ستائية للجند، فظّن رئي�ص �خلياطني �أن 
عماد �لدولة يقول له عندك كذ� وكذ� من �ل�سناديق �لتي تركها �حلاكم �لفار. فقال رئي�ص 

�خلياطني: و�هللَّ مل يكن عندي �إّل )12( �سندوقًا من مال �حلاكم �لفار وهو يرتعد خوفًا.
 اآداب الدعاء: وذلك �أن �لدعاء هو �لطلب و�لطلب على ثالثة �أ�سكال:

الأول: طلب العايل من الدا وه� الأمر 
الثا: طلب الدا من العايل وه� الدعاء

الثالث: طلب امل�ساوي مل�ساويه وه� اللتما�س
ولعل بع�سنا يخطئ يف معنى �للتما�ص ويت�سور �ن معناه طلب �لد�ين من �لعايل

�إذن مبا �إن �لد�عي د�ين بالن�سبة �إىل د�عيه فينبغي عليه �ن يتخلق باأخالق �لد�ين ويتاأدب 
باآد�ب �لد�عي حتى يت�سنى للعايل �أن ي�ستجيب له، ولقد خّل�ص �لمام �ل�سادق عليه �ل�سالم 
اأدب   يقول �سالم �هلل عليه )احف �مل�سمون حيث  �لكلمات كبرية  قليلة  ذلك مبقولة 
الدعاء، وانظر من تدع�، وكيف تدع�، وحقق عظمة اهلل وكربياءه، وعاين 
بقلبك علمه، مبا يف �سمريك، واإطالعه على �سرك، وماتك�ن فيه من احلق 
والباطل، واعرف طرق جناتك وهالكك، كي تدع� اهلل ب�س فيه هالكك، 
واأنت تظن اأن فيه جناتك، قال اهلل تعاىل: )ويدع� الإن�سان بال�سر دعاءه 
باخلري، وكان الإن�سان عج�ل( وتفكر: ماذا ت�ساأل ؟ وكم ت�ساأل ؟ وملاذا ت�ساأل 
؟ . و�لدعاء: ��ستجابة �لكّل منا للحق، وتذويب �ملهجة يف م�ساهدة �لرب، وترك �لختيار 
جميعا، وت�سليم �لأمور كلها، ظاهر� وباطنا، �إىل �هلل تعاىل فاإن مل ناأت ب�سرط �لدعاء فال 
ننتظر �لجابة،فانه يعلم �ل�سر و�أخفى، فلعلنا ندعوه ب�سئ، قد علم من �سرنا خالفه، فال 

جند له �أثر� من ��ستجابة.
وخال�سة �لقول �إّن �لإمام �سالم �هلل عليه قد ربط �لدعاء بجميع مفا�سل �حلياة �لدنيوية 
ف�سال عن �لأخروية لأن للدعاء مدخلية يف كل �سئ وهو �جلو�ب �ل�سايف و�لدو�ء �ملعايف 

لأمر��سنا �لدنوية و�لأخروية.

الدعاء
عبادة 
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اأردهال
• �عد�د: �أحمد �ل�ساعدي/قم �ملقد�سة/ خا�ص 

ملحمة حتاكي فاجعة كربالء

قال �لإمام �ل�سادق عليه �ل�سالم:
 ث�اب زيارة اأخي علْي كزيارة جدي 

عليه ال�سالم احل�سني
 كتاب )�حلما�سة �لتاريخية مل�سهد �أردهال(

يرى البع�س اأن "م�سهد اأردهال" كربالٌء اإيرانية، حيث ا�ست�سهد يف هذه املدينة ال�سلطان علي بن الإمام 
  حممد الباقر)عليه ال�سالم( اأخ� المام ال�سادق )عليه ال�سالم(، وتبعد هذه املنطقة م�سافة

كيل�ما عن مدينة كا�سان. ويعّد ال�سلطان علي بن حممد الباقر اأحد اأربع �سخ�سيات من اأبناء الأئمة 
املتفق عليهم املدف�نني يف اإيران
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مدينة كا�سان 
مدينة  �أهم  ر�بع  �أنها  كا�سان  مدينة  ُتعرف 
�إير�نية من حيث وجود �لآثار �لتاريخية فيها 
بعد �أ�سفهان و�سري�ز ويزد، فهي عريقة يف 
�لإير�ين  �ملعماري  �لفن  يف  ور�ئــدة  �لتاريخ 
ول  �لأ�ــســيــل،  �لــتــاريــخــي  بــاجلــمــال  وغنية 
ز�لت بعد مئات �ل�سنني حتمل عطر �ملا�سي 

وعر�قة �لتاريخ وح�سارة �لع�سر.
كما �أن كا�سان ُتعرف عامليًا ب�سّجادها �لذي 
ت�سنعه �أنامل ن�سائها يف �أغلب بيوتها، ف�ساًل 
يف  �ملوجودة  �حلديثة  �ل�سّجاد  م�سانع  عن 

هذه �ملدينة.
وبالرغم من وجود �لأحياء و�ملباين و�لأ�سو�ق 

و�ل�سو�رع �حلديثة يف كا�سان، �إّل �أنها ل ز�لت حتت�سن �لأزقة 
�لهو�ئية  و�ملعابر  و�لأحــو��ــص  �ملتعّرجة،  �لطويلة  �لقدمية 
و�لأقبية �لعميقة �ملنتهية �إىل عيون �ملياه �لعذبة، وكذلك تزخر 
و�ملد�ر�ص  و�ملر�قد  �لقدمية  �مل�ساجد  من  بالع�سر�ت  �ملدينة 

�لدينية �لتي �ُسّيدت قبل عدة قرون من �لزمن.
ملحمة حتاكي كربالء

روى �ساحب كتاب )�حلما�سة �لتاريخية مل�سهد �ردهال( عن 
�لإمام �ل�سادق عليه �ل�سالم �إنه قال: ثو�ب زيارة �أخي علي 

كزيارة جدي �حل�سني عليه �ل�سالم(.
ويف جو�ر مرقده �ل�سريف قبور ومر�قد جليلة جلمع من �ل�سادة 
�لعلويني كا�سماعيل بن ��سحاق بن �لإمام مو�سى �لكاظم وعبد 

�هلل بن ��سماعيل بن ��سحاق بن �لمام �لكاظم.
وظيفته ومقامه

كان علي بن �لمام �لباقر عليه �ل�سالم نائبا خا�سا لالإمامني 
�لباقر و�ل�سادق عليهما �ل�سالم، هاجر بحدود �سنة 113هـ 
للتبليغ يف كا�سان وفني وحميط قم �ملقّد�سة ومنطقة �أردهال، 
و��ست�سهد بزمن �خلليفة �لأموي ه�سام بن عبد �مللك يف27 
جمادي �لثانية �سنة 116 هـ مقتول مقطوع �لر�أ�ص، بعد 55 

عاما على و�قعة �لطف بكربالء.
  هو �بن �لإمام حممد بن علي �لباقر عليه �ل�سالم ، وذلك 
وفقا للعديد من �مل�سادر �ل�سيعية �ملعتربة كالإر�ساد لل�سيخ 
�ملفيد وحديقة �ل�سيعة للمقد�ص �لردبيلي، و�ملجدي يف �أن�ساب 
�لطالبيني لبن �ل�سويف وهذ� ما قال به �لفخر �لر�زي من 
�أن�ساب  يف  �ملباركة  "�ل�سجرة  كتابة  يف  �لعامة  �أهــل  علماء 
يف  �لغّمة  "ك�سف  كتابة  يف  �لأردببلي  و�لعالمة  �لطالبية" 

معرفة �لأئمة" وغريهم �لكثري من علماء �لفريقني.

ن�ساأ �ل�سلطان علي )�سهيد �أردهال( يف مهد �لولية وهو �بن 
مع�سوم و�أخو مع�سوم وعم مع�سوم هو �لإمام �لكاظم �لذي 
مقاوما  وكــان  فاطمه.  بابنته  علي  �ل�سلطان  �ل�سيد  �ساهر 
�أنــه بذل دمــاءه يف  �سجاعا يف زمن �ل�ستبد�د �لمــوي حتى 
�ىل  ومنها  قزوين  �ىل  وحمل  ر�أ�سه  وقطع  �لظلم،  مقارعة 
�ل�سام وكان �إماما خطيبا يف �جلمعة يقيم �ل�سالة ويطلعهم 

على �لأمور �لدينية و�ل�سيا�سية و�لجتماعية.
بنقلها  قامو�  �لعلماء  �إن  حتى  عديدة  كر�مات  �ساحب  وهو 

بحيث مل يبق جمال لل�سك و�لرتديد فيها.
منزلته 

نقل موؤلف كتاب "حياة �ل�سلطان علي" �ملوىل عبد �لر�سول 
�إنه قال " حائر  مدين يف كتابة �ص 54 عن �لإمام �ل�سادق 
قرب �أخي كحائز قرب جّدي �حل�سني من دفن يف حائره م�سون 

من �لعذ�ب �لإلهي".
دع�ته اأهايل فني وكا�سان

�أهل  ومــودة  ر�يــة حمبة  وكا�سان  �أهــايل فني  رفــع جمع من 
�لبيت)عليهم �ل�سالم( وبعثو� بر�سالة �إىل �لمام �لباقر)عليه 
ليعلهم  �أبنائه  �أحد  �ليهم  ير�سل  �أن  فيها  يطلبون  �ل�سالم( 
�ل�سريعة �ل�سالمية، ويقوم مبهام �لتبليغ و�لر�ساد و�لقيادة 
�إل �أن �لإمام �لباقر )عليه �ل�سالم( مل يكن متوجها لإر�سال 
�أحد معهم ويف تلك �لليلة ر�آى �لمام )عليه �ل�سالم( ر�سول 
�ن  ياأمره  �ملنام  عامل  و�سلم(يف  و�آلــه  عليه  �هلل  )�سلى  �هلل 

ير�سل �بنه �ل�سيد علي مع �أهل كا�سان.
نزوله يف كا�سان

��ستقبل �أهايل كا�سان �ل�سلطان علي بن حممد �لباقر )عليه 
�ل�سالم(بحفاوة كبرية �أده�ست �أهايل �لقرى �ملجاورة �لذين 
�لتيار  قبل  من  لهجوم  يتعر�سون  �أنهم  �لأمــر  �أول  يف  ظنو� 
ملا  �أنــهــم  �إل  ومهابته،  �حل�سد  ل�سخامة  �حلــاكــم،  �لمـــوي 
�ساهدو� بع�ص وجهاء �أهايل كا�سان بني �لقوم فهمو� حقيقة 

�لأمر وو�قع �مل�ساألة.
يف  و�لر�سادية  �لتبليغية  علي مبهامه  �ل�سلطان  �ل�سيد  وبــد�أ 
لإهايل  و�لجتماعية  و�ل�سيا�سية  �ل�سرعية  �ل�سوؤون  �إد�رة 

�ملدينة )كا�سان(.
كما �نه كان على تو��سل د�ئم مع �إمام زمانه �لإمام حممد 

�لباقر عليه �ل�سالم.

بعد �سنة من و�سول �ل�سيد علي �ىل كا�سان 
و�سل نباأ ��ست�سهاد �أبيه �لإمام �لباقر )عليهم 
�ل�سالم( و�نتقلت �خلالفة �للهية �ىل �لمام 
�ل�سادق )عليهم �ل�سالم( �لذي كتب ر�سالة 
�ىل �أخيه و�سقيقة �ل�سلطان علي �أخربه فيها 
�ل�سالم، و�نه  �لباقر عليه  ب�سهادة و�لدهما 
�سلموه  "خاوة" قــد  �هـــايل  ــان  ب قــد عــرف 
زمام �أمور بلدتهم طوعا وبرغبة منهم و�نه 
على  �حلقوق  ب�سرف  يقوم  �أن  عليه  يجب 
و�أّل  �ل�سبيل  و�أبناء  �لعلم  و�أهــل  �مل�ستحقني 

يرتك �لأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر.
بداية ال�سراع مع التيار 

الأم�ي احلاكم
�ل�سلطان  �ل�سيد  �لكو�كب" باأن  "ك�سف  كتاب  ينقل �ساحب 
ملدة  وحميطها  كا�سان  منطقة  يف  �لتبليغ  باأعباء  قــام  علي 
ثالث �سنو�ت وجاء بع�ص �أهايل �أردهال وطلبو� منه �لقدوم 
�ىل منطقتهم لإر�سادهم لعدم قدرة بع�ص �سيوخ وكبار �سن 

حملتهم باملجئ �إليه و�لأخذ عنه فا�ستجاب لهم.
�سعر �لتيار �لموي بخطورة دور �ل�سيد علي يف منطقة كا�سان 
�أردهــال ويدعي "زرين نعل" ر�سالة �ىل  فكتب و�يل منطقة 
حاكم مقاطعة قزوين وعلى رو�ية �خرى �ىل حاكم مقاطعة 
قم يطلعه فيها عن دور �ل�سيد علي يف منطقة كا�سان و�مل�ستمر 
منذ ثالث �سنو�ت فما كان من �حلاكم �ل �أن كتب له جو�با 
لتلك �لر�سالة يوبخ فيها و�يل �أردهال على تاأخره يف �إخباره 

مب�ساألة �ل�سيد علي ودوره يف منطقة كا�سان.
ثم �ر�سل فرقة من �جلنود قو�مها  �ستمائة فار�ص يقودهم 
"�أرقم �ل�سامي" �لذي وقع �ختيار �حلاكم عليه حيث �سّرح 
له يف ر�سالته بانه �ختاره من �أجل �أن يقوم بقتل �لعلويني من 
�أرقم �ل�سامي يقّر  �أبناء �لإمام علي عليه �ل�سالم حيث كان 
بقتله �أكرث من ثالثني �سخ�سا من ذرية علي عليه �ل�سالم، ثم 

قام بامد�ده بفرقة �أخرى يقودها و�يل منطقة "نر�ق".
حكومة  قيام  �أعلن  �أردهـــال  �ىل  �لفرقة  تلك  و�سول  وبعد 
بعد  علي  �ل�سلطان  �ل�سيد  بقتل  �لقر�ر  وكان  فيها  ع�سكرية 
باإعالم  �ملــوؤ�مــرة  هــذه  �أحبط  �ل�سيد  �ن  �إل  �جلمعة  �سالة 
�لنا�ص عنها يف �سالة �جلمعة فالزمه ثالثون نفر� من �تباعه 

ليقومو� بحمايته و�لدفاع عنه.
امل�اجهة الأوىل

خمتلفة  مناطق  من  كثريون  �أن�سار  علي  �ل�سيد  مع  �جتمع 
م�ستعدين ملو�جهة �حلكومة �لأموية ثم ق�سد منطقة خاوة 
�أردهال بهذ� �لمر  ليجمع منها �ن�ساره و�تباعه فعلم و�يل 
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فقطع عليه طريقه وحا�سره فيها وذلك ناحية �ل�سفح �جلنوبي 
للجبال �لو�قعة �سمال �ردهال بو�دي ي�سمى �ليوم بالفار�سية 
"قتل كاه" �ل �أن �أحد �أ�سحاب �ل�سيد علي متكن من �لو�سول 
�خلو�جة  فقام  �ملوقف  حقيقة  على  �لنا�ص  و�طلع  خاوة  �ىل 
�أحد��سحاب �ل�سيد علي من وجهاء خاوة  جالل �لدين وهو 
�بنه  وجعل  لن�سرته  علي  �ل�سيد  �أن�سار  من  فرقة  بقيادة 

�خلو�جة ن�سري على ر�أ�ص تلك �لفرقة.
قو�ت  وهاجمو�  خــاوة  �أهــايل  من  علي  �ل�سيد  �أن�سار  و�سل 
و�يل �أردهال فقتلو� منهم حو�يل مائة �سخ�ص و��ست�سهد من 
�أن�سار �ل�سيد علي حو�يل �سبعة ع�سر �سخ�سا وعندها قامت 

قو�ت و�يل �أردهال بالفر�ر وترك �ساحة �لقتال.
�ل�سيد  �ىل  �لدين  جالل  �خلو�جة  تقدم  �لقتال  �نتهاء  وبعد 
�ل�سلطان علي وقال له �ل�سالم عليك يا بن ر�سول �هلل ��سمح 

يل باأن يقدم جالل و�بنه نف�سيهما يف �سبيلك".
امل�اجهة الثانية: 

كا�سان  لأهــايل  �لأوىل  ر�سالتني  علي  �ل�سيد  �أر�سل 
�إل �ن تلك  �ل�سيعة هناك  وفني ليطلع على �و�ساع 
ب�سبب  وذلك  ��ست�سهاده  بعد  و�سلت  �منا  �لر�سالة 
�لإجر�ء�ت �لأمنّية �لتي فر�ستها �حلكومة �لموية 
�لر�سالة  �أّدت �ىل �عتقال حامل  و�لتي  يف كا�سان، 
يف  علي  �ل�سيد  �ن�سار  �ىل  �إي�سالها  مــن  ومنعه 
كا�سان ومن هنا مل ي�ستطع �تباع �هل �لبيت)عليهم 

�ل�سالم( هناك �أن يدركو� �ل�سيد لن�سرته.
و�لر�سالة �لثانية لو�يل �أردهال يطلب منه فيها �أن 
لإمتام �حلجة عليه  �ليه ليطلعه على �ملوقف  ياتي 
�أتى و�يل �ردهال و�لتقى بال�سيد  وهكذ� كان حيث 
�لذي قال لهم باأنهم قد �سمعو� مبا جرى على قتلة 
�لعذ�ب  من  نالوه  وما  �ل�سالم  عليه  �حل�سني  جده 

�ملهني و�أّل يقومو� بتكر�ر هذه �جلرمية.
رف�ص و�يل �أردهال كلمات �ل�سيد علي فقال �ل�سيد 
�أّيها �مللعون �إن �هلل يعلم باننا ل نخاف �ملوت وباأن � 

ل�سهادة يف �سبيل �هلل كر�مة �آبائي و�أجد�دي.
�ساهد �خلو�جة جالل �لدين هذ� �ملوقف و�أر�د �ن 
يقتل و�يل �ردهال لرف�سه ن�سيحة �ل�سيد علي �ل 
�أن �ل�سيد منعه من ذلك معلال بانه �منا جاء على 
طلبهم ونحن �أهل بيت ل نخدع �أعد�ءنا وقد حان 
و�خمدو�  لل�سالة  فتهيوؤو�  �لظهرية  �سالة  وقــت 

غ�سبكم.

�سهادة ال�سيد علي وجمريات القتال
�أن�سار  على  �للتفاف  من  �أردهـــال  و�يل  قــو�ت  ��ستطاعت 
�ل�سيد علي ومهاجتمهم من خلف خطوطهم وذلك من خالل 
و�ل�سرب  بالرماح  �لطعن  فيهم  فاأكرثو�  و�لوقيعة  �خلديعة 

بال�سيوف و�أكرثو� فيهم �ل�سهد�ء.
كان �ل�سلطان علي من �أ�سجع �ملقاتلني على �أر�ص �ملعركة ومن 
�أدرك �لأمويون باأّنهم لن ي�ستطيعو� �لو�سول و�ل�سيطرة  هنا 
عليه طاملا �أنهم يهاجمونه منفردين فقامو� مبهاجتمه باأعد�د 
�أن  �إىل  �سهما  ثمانني  من  باأكرث  ورمــوه  �ملقاتلني  من  كبرية 
�إ�سابته ب�سهم وقع يف  "زرين نعل" من  �أردهــال  متّكن و�يل 
بقطع  وقــام  �ل�سامي"  "�رقم  تقدم  وعندها  �ملباركة  جبته 
�لطاهر  بدمه  با  خم�سّ �سهيد�  رّبــه  جــو�ر  �ىل  فانتقل  ر�أ�سه 
مو��سيا بذلك �سيد �لأحر�ر وقائد �لثو�ر �حل�سني بن علي عليه 

�ل�سالم.
�ل�سهيد  ر�أ�ــص  باإر�سال  وكعادتهم  �لأمــويــون  قــام  ذلــك  بعد 
و�ل�سرور  �لفرح  جمال�ص  �أقامو�  �أن  وبعد  قزوين  حاكم  �ىل 
بانت�سارهم وقتلهم �بن ر�سول �هلل حملو� �لر�أ�ص �ل�سريف �ىل 

و�يل �ل�سام.
ث�رة اهايل كا�سان بعد ا�ست�سهاده

�لبيت  �أهــل  �أتباع  �إىل  علي  �ل�سيد  ��ست�سهاد  نباأ  و�سول  بعد 
عليهم �ل�سالم يف كا�سان لب�سو� ثياب �ل�سو�د حد�د�  وحزنا 

على مقتله ورفعو� ر�يات �لعز�ء.
وبعد رجوع قو�ت حاكم مقاطعة قزوين �إىل مقاطعتهم دخل 

�أن�سار �ل�سيد علي وحمبوه منطقة �أردهال بحالة من �حلزن 
�ل�سديد و�لبكاء مم�سكني مقاب�ص �سيوفهم وم�سرعني �أ�سّنة 
رماحهم مما �أده�ص و�يل �أردهال و�سّبب يف فر�ره و�سقو ط 
�أتباعه بالو�ساّية به وك�سف مكان �ختبائه  �أحد  حكمه، وقام 

فو�سل �أن�سار �ل�سيد �إليه وقتلوه جز�ء ما فعله بال�سيد .
بعد ذلك قام �تباع �هل �لبيت )عليهم �ل�سالم(بدفن �جل�سد 

�ملبارك يف �ملكان �ملعروف مب�سهد �أردهال.
اأوجه ال�سبه مع ملحمة كربالء

1ـ  عد�وة �لأمويني لأهل �لبيت)عليهم �ل�سالم(.
2ـ  �لإخبار عن �ل�ست�سهاد قبل وقوعه كالإخبار عن ��ست�سهاد 

�لمام �حل�سني)عليه �ل�سالم( قبل و�قعة �لطف.
�أنف�سهم  لــه   وتفدميهم  علي  �ل�سيد  �أ�سحاب  �إخــال�ــص  ـ   3
دفاعاعنه حتى �آخر قطرة متاأ�سني باأ�سحاب �لإمام �حل�سني 

عليه �ل�سالم.
4ـ  وعظُه �أعد�ءه و�إمتام �حلجة عليهم قبل �لقتال.

5ـ  �أد�ء �سالة �جلماعة و�سط �ملعركة.
6ـ  َقطع ر�أ�سه �ل�سريف وَحمله بني �لبلد�ن و�أَ�سر �أهله 

وعياله.
�أنباء  �سماعهم  بــعــد  و�ملـــو�لـــني  �لــنــا�ــص  ـــورة  ث ـ   7

��ست�سهاده.
م�سهد اأردهال

�سهدت هذه �ملدينة �سهادة �ل�سلطان علي بن �لإمام 
�ملنطقة  هذه  وتبعد  �ل�سالم(،  �لباقر)عليه  حممد 

م�سافة 42 كيلومرت� عن مدينة كا�سان. 
�أربع  �أحــد  �لباقر  حممد  بن  علي  �ل�سلطان  يعترب 
�سخ�سيات من �أبناء �لأئمة �ملتفق عليهم �ملدفونني 
يف �إير�ن، وهم ح�سب �لت�سل�سل �لزمني لدخولهم �إىل 

�إير�ن كالتايل:
�لباقر)عليه  حمــمــد  بـــن  عــلــي  �لــ�ــســلــطــان   –  1

�ل�سالم(. 
– �ل�سيدة فاطمة �ملع�سومة بنت �لإمــام مو�سى   2

�لكاظم)عليه �ل�سالم(.
�حل�سني)عليه  ــعــظــيــم  �ل عــبــد  ــد  ــي ــس ــ� �ل  –  3

�ل�سالم(./////�لر�بع من///
4 – �ل�سيد �أحمد بن مو�سى بن جعفر)عليه �ل�سالم( 

)�ساه جر�غ(. 
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عم�مية التزاحم
و  �لقومية  بني  يرونه  �لذي  �لتز�حم  �ن   –  1
�لدين ل ينح�سر بني �لقومية و �لدين بل ميكن 
�ن ي�سمل �ل�سر�ع بني �لقومية و �لوطنية، وبني 
�أو  �لع�سرية،  و  �لقومية  وبني  �لدين،  و  �لوطنية 
بني �لقومية و �لعائلة، �أو بني �لقومية و �مل�سالح 
�ل�سخ�سية، ورمبابني �لقومية و �ملهنة و هكذ� بني 
�لدين و بني هذه �لأمور و بني غريها و غريها 
و �أق�سد�أن �لتز�حم يف حياة �لن�سان و يف حياة 
�ملجتمع و يف حياة �لأمة و �ل�سعوب ل ينح�سر 

بهذه �حلالة فقط .. 
الق�ميةواللتزام الديني

2 – لي�ص بال�سرورة�أن �لإن�سان �إذ� �لتزم باأمرين 
لبد �أن يكون �أحدهما على ح�ساب �لآخر .. فاإن 
�لإن�سان لديه ولء لأمور كثرية و مع ذلك ل يكون 
هناك �سرورة كي يلغي �أحدها لبقاء �لأخرى .. 
كما �أن �لإن�سان قد يحب �أبيه ويحب �أّمه و تكون 

طاعته مثال لأبيه و ملعّلمه، و يحّب وظيفته و �أولده 
و هكذ� .. �أي �أن يف �لأمر �سعة ،وعليه فالإن�سان   
منافاة  فال  بدينه  �لتزم  و  بقوميته  �عتز ّ �إذ� 
بينهما   لأن �لدين مل مينع �لن�سان من �أن يكون 
معتز� بقوميته و هويته و لغته و وطنه و و ع�سريته 
�لخ، ومل ياأت �لدين ليجّرد �لإن�سان من هويته 
�ل�سابقة و يعطيه هوية جديدة مغايرة.. نعم قد 
ي�سّذب �أو يهّذب من بع�ص �لأمور �ملالزمة لتلك 
�لهوية �أو  و �لتي هي لي�ست من جوهر �لقومية و ل 
من �سلبها .. و هذ� ل مي�ص �لقومية ب�سيء و �إمّنا 

يكاملها لكي تكون �أف�سل .. 
عاملية التدّين

3 – لي�ص هناك قومية بذ�تها و جوهرها خمالفة 
للدين لنخلق �لتز�حم �ملزعوم،، لأن �لنبياء و 
�لر�سل جاوؤو� من كّل �لقوميات و لكّل �لقوميات 
.. فما �لقومية �إّل عبارة عن �سنف من �أ�سناف 
�لنوع �لب�سري .. و �لدين �إمنا جاء للنوع �لب�سري 

كّله .. و لي�ص ل�سنف دون �آخر .. وعليه فلي�ص 
هناك قومية بال دين .. بغ�ص �لنظر عن �أن يكون 
هذ� �لدين حقا �أو باطال .. �سماويا �أو �أر�سيا .. 
فلكّل �أمة عقيدة ما .. و �إن مل يوؤمن بها بع�ص 

�أفر�دها .. 
ملاذا وجد ال�سراع؟

4 – �ن �ل�سر�ع بني �لقومية و �لدين �سر�ع 
وهمي وّظفه �أهل �لدنيا من �أجل ��ستثارة نفو�ص 
�لنا�ص من خالل �أ�سياء يحّبونها و لها وقع يف 

نفو�سهم و يتاأثرون بها .. و هكذ� يعمل �ل�سا�سة 
يف �سبيل ك�سب ولء �لنا�ص  من خالل ت�سوير 
�سر�ع وهمي بينهما كي يكونو� هم قادة  هذ� 

�ل�سر�ع و هذ� �لتوجه .. و هكذ� يف بقية 
�ل�سر�عات ، بينما لو ترك �لن�سان و طبيعته 

لأمكن �أن يكون متدّينا و معتّز� بقوميته و حمّبا 
لوطنه و خمل�سا لوظيفته و مو�ليا لع�سريته و 
�أ�سرته و هكذ� ، و �لدليل �أن هوؤلء �إن فرغو� 

يق�ل الق�مي�ن اأن الق�مية متقدمة على الدين وج�دا اأي اأن الإن�سان  ينطق  لغة معينة اأول 
ثم عندما يبل يكّلف بالدين واأن فيما يذكره الق�مي�ن  ي�سبه ال�ستدلل الذي ميكن و�سع 

املالحظات الآتيةعليه :

• �ل�سيد حممد ح�سني �لعميدي

يق�ل الق�مي�ن اأن الق�مية متقدمة على الدين وج�دا اأي اأن الإن�سان  ينطق  لغة معينة اأول 
ثم عندما يبل يكّلف بالدين واأن فيما يذكره الق�مي�ن  ي�سبه ال�ستدلل الذي ميكن و�سع 

يق�ل الق�مي�ن اأن الق�مية متقدمة على الدين وج�دا اأي اأن الإن�سان  ينطق  لغة معينة اأول 
ثم عندما يبل يكّلف بالدين واأن فيما يذكره الق�مي�ن  ي�سبه ال�ستدلل الذي ميكن و�سع 

يق�ل الق�مي�ن اأن الق�مية متقدمة على الدين وج�دا اأي اأن الإن�سان  ينطق  لغة معينة اأول 

الق�مّية
وال�����������س�����راع ال����زائ����ف
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من �ل�سر�ع بني �لقومية و �لدين مفرت�سني �إن 
�ل�سر�ع كان ل�سالح �لقومية فال�سك �أن �سر�عا 

جديد� �سُيخرتع بني �أبناء هذه �لقومية نف�سها 
على �أ�سا�ص �لوطنية �أو �لع�سرية �أو �مل�سالح و 

هكذ�. 
بطالن الدليل

5 – و �أما ما ذكر من دليل على �سبق �لقومية 
على �لدين فهو دليل ل ينه�ص )على ��سطالح 
�أهل �لعلم على حقيقة ل �سغرى و ل كربى( .. 

لالأ�سباب �لأتية    :
الأ�سبقية

• لي�ص كل ماهو �سابق يف �لزمان هو �لأف�سل، 
فالميكن  �ل�سحيح،  هو  �لعك�ص  يكون  قد  بل 
�ل�سبا  و  �ل�سبا،  من  �أف�سل  �لطفولة  �عتبار 
من  �أف�سل  �ل�سباب  و  �ل�سباب،  من  �أف�سل 
�لرجولة و هكذ� .. فلوكان �ل�سابق هو �لأف�سل 
ملا �تعبت �لأم نف�سها يف ترقب �نتقال وليدها من 
حال �إىل حال هي �لأف�سل �بتد�ء من �لر�ساعة 
�ىل �لأكل و من �لزحف �إىل �مل�سي و هي ت�سعد 

لن�سج وليدها و حتزن عند تخّلفه عن ذلك .. 
املفا�سلة

و  �لختيارية  بالأمور  تتم  �إمّنا  �لأف�سلية  • �إن 
لي�ص يف �لمور �لق�سرّية و�لقهرّية �لتي ل دخل 
من  ما  �إن�سان  فكون   . خيار  ول  فيها  لالإن�سان 
و ل  باختياره  لي�ص  �إمنا هو �سيء  قومّية معّينة 
بار�دته ، بينما �لتز�مه بعقيدة معينة �إمّنا يكون 
باختياره و �إر�دته و بوعي كامل منه .. و ما يختاره 
�لإن�سان عن عقل ووعي �أف�سل هو من �لأمر �لذي 

فتح عينيه فوجد نف�سه فيه .. 

الأول�يات
• هناك �أمور كثرية جد� يلتفت لها �لإن�سان و 
يتنّبه لها قبل �أن يتنّبه لقوميته ، مثل �إن�سانيته 
و  �جلغر�فية  منطقته  و  ع�سريته  و  عائلته  و 
�لأولوية  تكون  �أن  فالبد   .. ذلك  غري  و  وطنه 
لتلك �لأمور قبل �لقومية .. و �أولها �إن�سانيته، و 
كانت  مهما  �لإن�سان  خاطب  قد  �لدين  �أّن  مبا 
�لدين قبل خطاب  ي�سمله خطاب  قوميته فلذ� 
�لقومية لأّنه �إن�سان قبل �أن يكون و يلتفت �إىل �أّنه 

من �لقومية �لفالنّية. 
ما الق�مية؟

ل�سقة  حالة  �لقومية  �أن  �لبع�ص  يظّن  قد   •
بالن�سان تر�فقه طول حياته، و من هنا كانت 
من  �ملر�د  على  يعتمد  هذ�  و  �لأف�سلية  لها 
فاإن قيل هي  بالقومية،  �لقومية، فما �ملق�سود 
مركوزة يف �للغة ، فكم من �إن�سان عا�ص و مات و 
هو ل يتكلم لغة �أبويه �أو لغة �لقومية �لتي ينحدر 
�ىل  قومه  بالد  �إن�سان هاجر من  كم  و   ، منها 
بالد قوميات �أخرى فتغرّي ل�سانه و ن�سي لغته و 
�سار ينطق بلغة جديدة ، و�إن قيل هي �ملنطقة 
يغرّيون  �لنا�ص  من  فكثري   ، �ملعينة  �جلغر�فية 
يقطنها  �لتي  �ملناطق  من  �سكناهم  مناطق 
�إذ� قيل هي  �أهله �ىل مدن و مناطق �أخرى ،�أو 
�إذ�  �لطباع و �لعاد�ت و �لتقاليد ، فاإن �لإن�سان 
تغرّيت عاد�ته و تقاليده عن �أهل قوميته فهل يعّد  
خارجا من هذه �لقومية .. و�ذ� قيل �إنها �سفات 
ج�سمّية و نف�سّية معّينة ، فاإمّنا ولد �لإن�سان و مل 
يحمل تلك �ل�سفات فهل يكون خارجا من تلك 

�لقومية ؟ 

 ال�عي والختيار
• مثلما�أّن �لقومّية تولد مع �لإن�سان فاإن ّ�لدين 
و   ( �لعتبارية  �جلهة  من  �لإن�سان  مع  يولد 
�لقومية  �عتبارية  عن  تقل  ل  �لدين  �عتبارية 
�إن  كما قلنا ( فابن �مل�سلم م�سلم ،ورمبا يقال 
�إ�سالمه هذ� لي�ص بوعيه و �ختياره؛ فنقول وهل 

قوميته كانت بوعيه و�ختياره ؟
خامتة املطاف

و �آخر �ملطاف لنا �أن نقول: �إن هذ� �لنقا�ص بني 
�لقومية و �لدين يدور و كاأّن �لإن�سان كائن مادي 
جمرد ، و لي�ص خملوقا من خملوقات �هلل تعاىل   

قد �ألزمه خالقه و ربُّه بعبادته و طاعته .  
فالنقا�ص و �جلدل يكون ب�سكل �سحيح �إذ� كان 
كالآتي: هل هناك خالق لالإن�سان جتب عبادته 

و طاعته �أم ل ؟ 
و  يتقّيد  �أن  ، فاملفرو�ص  فاإن كان �جلو�ب نعم 
و ل د�عي  و موله عليه  ربُّه  يفر�سه  يتعّبد مبا 
لهذ� �لنقا�ص ، و �إن كان �جلو�ب ل ، �أي �أّن �لذي 
يناق�ص ل يعتقد بوجود �خلالق و بوجود �لدين 
يعتقد  ل  من  و  �أي�سا  �لنقا�ص  لهذ�  فالد�عي 
بوجود �لدين فال يفرق �لأمر عنده ،ما �لقومية 
وما موقعها ؟ و هل هي قبل �أو بعد ؟ لأّنه ليوجد 
لديه �إل �لولء للقومّية وعليه �أن يذهب و يخرتع 
�سر�عا �آخر كال�سر�ع بني �لقومية و �لوطنية �و 
غريه من �سر�عات �لإن�سان �لتي ل تنتهي حتى 
قوميته  من  �لذي  �أخيه  مع  �ل�سر�ع  �إىل  ت�سل 
ومن وطنه و من عائلته و دينه لأّن �لإن�سان فطر 

على حب �لتز�حم.
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قال اأب� عبداهلل عليه ال�سالم: الأمر باملعروف 
والنهي عن املنكر خلقان من خلق اهلل

قال اأب� عبداهلل عليه ال�سالم: الأمر باملعروف 

الأمر باملعروف 

م�سائل �سرعية 
وفق فتاوى �ملرجع �لديني �لأعلى �سماحة �آية �هلل �لعظمى 
ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستا )د�م ظله �لو�رف(

ال�د لغري امل�سلم

علي احل�سيني ال�سي�ستا

�س: هل يج�ز تبادل ال�د واملحبة مع غري امل�سلم اإذا كان 
جارًا اأو �سريكًا يف عمل اأو ما �سابه؟

ب�سمه تعاىل
او  بق�ل  وامل�سلمني  لال�سالم  املعاداة  يظهر  يكن  مل  اذا 
فعل فال باأ�س بالقيام مبا يقت�سيه ال�د واملحبة من الرب 
عن  اهلل  ينهاكم  )ل  تعاىل  اهلل  قال  اليه.  والح�سان 
الذين مل يقاتل�كم يف الدين ومل يخرج�كم من دياركم 

اأن تربوهم وتق�سط�ا اليهم ان اهلل يحب املق�سطني(

 ومن املعروف:
• الزهد يف الّدنيا 

�أّنه قال: »�زهد يف  فعن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�آله 
قال:  �أّنه  و�آله  عليه  �هلل  �سلى  وعنه  �هلل«  يحّبك  �لّدنيا 
لن�ستحي منه  �ّنا  »��ستحيو� من �هلل حّق �حلياء، قالو�: 
تعاىل قال: فلي�ص كذلك، تبنون ما ل ت�سكنون وجتمعون 
ما ل تاأكلون« وعنه �سلى �هلل عليه و�آله �أنه قال: »ِ�ذ� �أر�د 
رُه  به يف �َلخرة، وب�سَّ �هلل بعبد خريً� زّهده يف �لّدنيا، ورغَّ
بعيوب نف�سه« وعن �لإِمام على -عليه �ل�سالم -�أّنه قال: 
»ِ�نَّ من �أعون �لخالق على �لّدين �لزهد يف �لّدنيا« وعنه 
عليه �ل�سالم �أّنه قال: »ِ�ّن عالمة �لّر�غب يف ثو�ب �َلخرة 

زهده يف عاجل زهرة �لّدنيا«. 
وعن �ِلمام زين �لعابدين -عليه �ل�سالم- �أّنه قال: »ما 
من عمل بعد معرفة �هلل عّز وجّل ومعرفة ر�سوله �أف�سل 

من بغ�ص �لّدنيا«. 
-عليه  �ل�سادق   عبد�هلل  لأَبي  رجل  قال  �أّنه  وروي 
ب�سيٍء  ني  فاأو�سِ �ل�سنني،  يف  �إِّل  �ألقاك  ل  �يّن  �ل�سالم- 
حّتى �آخذ به. قال: »�أُو�سيك بتقوى �هلل و�لورع و�لجتهاد، 
و�إِّياك �أن تطمع �إىل من فوقك وكفى مبا قال �هلل عّز وجّل 
ن عينيك �إىل  لر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�آله )ول متدَّ
وقال:  �لدنيا(  �حلياة  زهرة  منهم  �أزو�جًا  به  متعنا  ما 
ذلك  خفت  فِان  �أولدهم(  ول  �أمو�لهم  تعجبك  )ول 
فاذكر عي�ص ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�آله فامّنا كان 
قوته من �ل�ّسعري، وحلو�ه من �لّتمر، ووقوده من �ل�سعف. 
و�إذ� �أُ�سبت مب�سيبٍة يف نف�سك �أو مالك �أو ولدك فاذكر 
م�سابك بر�سول �هلل  �سلى �هلل عليه و�آله   فاإِنَّ �خلالئق 
مل ي�سابو� مبثله قط«. وروي �أّنه وقف �ِلمام �لكاظم عليه 
�أن  �آخره حلقيٌق  �ل�سالم على قرٍب فقال: »ِ�ن �سيئًا هذ� 
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◄�إعد�د: هيئة �لتحرير

العقل واجلهل
◄عن اأبي جعفر عليه ال�سالم قال: ملا خلق اهلل العقل ا�ستنطقه ثم قال له: اأقبل فاأقبل ثم قال له: اأدبر 

فاأدبر)( ثم قال: وعّزتي وجاليل ما خلقت خلقا ه� اأحّب اإيل منك ول اأكملتك اإل فيمن اأحّب، اأما اإ اإياك 
اآمر، واإياك اأنهى واإياك اأعاقب، واإياك اأثيب.

◄ عن الإ�سب بن نباته، عن علي عليه ال�سالم قال: هبط جربئيل على اآدم عليه ال�سالم فقال: يا اآدم 
اإ اأمرت اأن اأخرّيك واحدة من ثالث فاخها ودع اثنتني فقال له اآدم: يا جربئيل وما الثالث؟ فقال: العقل 

واحلياء والدين، فقال اآدم: اإ قد اخت العقل فقال جربئيل للحياء والدين: ان�سرفا ودعاه
فقال: يا جربئيل اإنا اأمرنا اأن نك�ن مع العقل حيث كان، قال: ف�ساأنكما وعرج.

◄ عن احل�سن بن اجلهم قال: �سمعت الر�سا عليه ال�سالم يق�ل: �سديق كل امرء عقله، وعدوه جهله.

◄ عن اإ�سحاق بن عمار قال: قال اأب�عبداهلل عليه ال�سالم: من كان عاقال كان له دين، ومن كان له دين دخل 
اجلّنة.

◄ اأبي عبداهلل عليه ال�سالم: قال: قال ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه واآله: اإذا بلغكم عن رجل ح�سن حال فانظروا 
يف ح�سن عقله، فاإا يجازي بعقله

◄ اأحمد بن حممد بن خالد، عن بع�س اأ�سحابه، رفعه قال: قال ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه واآله: ما ق�سم اهلل 
للعباد �سيئا اأف�سل من العقل، فن�م العاقل اأف�سل من �سهر اجلاهل، واإقامة العاقل اأف�سل من �سخ��س اجلاهل ول 
بعث اهلل نبيا ول ر�س�ل حتى ي�ستكمل العقل، ويك�ن عقله اأف�سل من جميع عق�ل اأمته وما ي�سمر النبي �سلى 
اهلل عليه واآله يف نف�سه اأف�سل من اجتهاد املجتهدين، وما اأّدى العبد فرائ�س اهلل حتى عقل عنه، ول بل جميع 
العابدين يف ف�سل عبادتهم ما بل العاقل، والعقالء هم اأول� الألباب، الذين قال اهلل تعاىل: " وما يتذّكر اإل 

اأول� اللباب ".

◄قال علي بن احل�سني عليهما ال�سالم: جمال�سة ال�ساحلني داعية اإىل ال�سال، واآداب العلماء زيادة يف العقل، 

وطاعة ولة العدل متام العّز، وا�ستثمار املال متام املروؤة واإر�ساد امل�ست�سري ق�ساء حلق النعمة، وكّف الأذى من 
كمال العقل، وفيه راحة البدن عاجال واآجال.

◄علي بن حممد، عن �سهل بن زياد رفعه قال: قال اأمري امل�ؤمنني عليه ال�سالم: العقل غطاء �ستري)اأي �ساتر 

للعي�ب الباطنة(، والف�سل جمال ظاهر فا�س خلل خلقك بف�سلك وقاتل ه�اك بعقلك، ت�سلم لك امل�دة، 
وتظهر لك املحبة.

اأبي  ◄ احل�سني بن حممد، عن معّلى بن حممد، عن ال��ّساء، عن حماد بن عثمان، عن ال�سري بن خالد، عن 
عبداهلل عليه ال�سالم قال: قال ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه واآله: يا علي ل فقراأ�سد من اجلهل، ول مال اأع�د 

من العقل.
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باا من ال�سي

 

من �لقيم �جلمالية �لر�ئعة �لتي جت�ّسدت يف 
مدر�سة كربالء قيمة �حلرية �لتي حتدث عنها 

�لمام �حل�سني)عليه �ل�سالم( عندما قال : �إن مل 
يكن لكم دين فكونو� �أحر�رً� يف دنياكم ، وعندما 
وقف )عليه �ل�سالم(على �حلّر بن يزيد �لرياحي 
قال : �سدقت �أّمك حني �سمتك حر� ، �أنت حر يف 

�لدنيا و�سعيد يف �لآخرة .
 ما ه� مفه�م احلرية ؟ 

�حلرية عند �لختيار هي �لقدرة على �لفعل 
وعدم �لفعل �ملعرّب عنها يف كلمات علمائنا �إن 

�ساء فعل و�إن مل ي�ساأ مل يفعل ، وحتى ن�ستو�سح 
مفهوم �حلرية ب�سكل دقيق نتعّر�ص �إىل �لفكرة 

�لتالية و�لتي  وتتمحور حول �لختالف بني نظرية 
�ملتكلمني ونظرية �لعرفاء 

نظرية املتكلمني: 
م علماء �لكالم �ملوجود�ت  ويف هذه �لنطرية يق�سِّ

�إىل ق�سمني 
�لق�سم �لأول: كائنات جامدة كاحلجر و�ل�سخرة.

�لق�سم �لثاين:كائنات حية كالإن�سان و�حليو�ن.

و�لكائنات �حلية �أي�سًا تنق�سم �إىل �أق�سام ثالثة 
)نبات وحيو�ن و�إن�سان( ، وبناء على ذلك ق�سمو� 

�حلياة �إىل ثالث درجات هي:
 1/حياة �لنمو وهي حياة �لنبات ، 2/حياة 

�لإح�سا�ص وهي حياة �حليو�ن ، 3/وحياة �لإدر�ك 
وهي حياة �لإن�سان.

فالذي مييز بني �لإن�سان وغريه من �ملوجود�ت هو 
�لإدر�ك ، لذلك يعربون عن �لإن�سان باأنه حيو�ن 

ناطق ، يعني حيو�ن مدرك ، وهذه هي نظرية 
علماء �لكالم ب�سكل مب�سط وخمت�سر.

نظرية العرفاء:
�إن علماء �لعرفان يقولون لي�ص عندنا ق�سمان 

)كائنات جامدة وكائنات حية( و�إن هذ� �لتق�سيم 
غري �سحيح ، فجميع �ملوجود�ت حية وجميع 

�ملخلوقات تعي�ص �حلياة ولي�ص هناك خملوقات 
ت�سمى جماد� و�أخرى ت�سمى حّية فكّل �ملخلوقات 

حّية، وهم يعللون ذلك بالآتي:
�إن هذ� �لوجود �أثر للخالق تبارك وتعاىل ، و�خلالق 

�لذي هو م�سدر �لوجود و�أوجده حيا ولي�ص وجودً� 

جامدً� �أو ميتًا، فوجود �خلالق وجودً� كّله حياة 
بل هو عني �حلياة، ومبا �أن وجود �خلالق هو عني 
�حلياة �إذن �أثره �أي�سًا هو �حلياة، فاحلي ل يخلق 

�إل �حلياة و�حلي ل ي�سدر عنه �إل �حلياة ومن هنا 
فاإن �لوجود كّله ي�ساوي �حلياة، فحتى �ل�سخرة 
�ل�سماء فيها حياة و �حلجر كذلك و كل موجود 

يعي�ص �حلياة.
وهذ� �ملعنى ماأخوذ من �لقر�آن �لكرمي حيث 

 ُ اإِلَّ ُي�َسب ن �َسْيء َواإِن م :يقول �هلل تعاىل فيه
ِبَحْمَدِه َوَل�ِكن لَّ َتْفَقُه�َن َت�ْسِبيَحُهْم ومن هذه 
�لآية يت�سح �أن لكل موجود ت�سبيحا حتى �حلجر، 

و�لت�سبيح هو لغة، و�للغة ل ي�ستخدمها �ل ذو 
�حلياة ، فلو مل يكن حيًا ملا كانت له لغة �لت�سبيح، 

ْ َعَلْيَنا  ُل�ِدِهْم مِلَ �َسِهدمتُّ وقال تعاىل: َوَقاُل�ا جِلُ
 وهذ�   الَِّذي اأَنَطَق ُكلَّ �َسْيء ُ َقاُل�ا اأَنَطَقَنا اهللَّ

يعني �أن �هلل تعاىل جعل لكل �سيء نطقًا فاحلجر 
ينطق بت�سبيح �هلل ، ومن كّل هذ� ن�ستنتج �أن 

 :حلجر يعي�ص درجة من �حلياة كما قال تعاىل�
َماَواِت َوَما يِف اْلأَْر�ِس امْلَِلِك  ِ َما يِف ال�سَّ ُ هلِلَّ ُي�َسب

مفه�م احلرّية
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 .ِكيِم و�ِس اْلَعِزيِز احْلَ اْلُقدُّ
هذه �لنظرية �لتي يذكرها علماء �لعرفان باأن كل 

ما يف �لكون يعي�ص حركة �حلياة لي�ست خا�سة 
بهم فقط حتى يقول �سخ�ص �أنها نظرية غريبة ، 
فاإذ� رجعنا �إىل �لفيزياء �حلديثة وبالتحديد �إىل 

�لنظرية �لن�سبية لر�أينا �أنها تقرر ما يلي:
  ل يوجد �سيء ��سمه جماد ، فجميع �ملوجود�ت 

ترجع للطاقة ، ولي�ص فيها �سيء ��سمه مادة جامدة 
فجميع �ملوجد�ت وجميع �ملخلوقات ترجع �إىل 
خملوق �أول وهو �لطاقة، وغاية ما يف �لأمر �أن 

�لطاقة قد تكون جمردة وقد تكون مكثفة فتتحول 
�إىل كتلة و�إل فجميع �ملخلوقات و�ملوجود�ت ترجع 

�إىل �لطاقة و�لطاقة وجود حي متحرك ولي�ست 
وجودً� جامدً�، ولعل هذ� ما ي�سري �إليه قوله تعاىل 

 . ٍَحّي َوَجَعْلَنا ِمَن امْلَاء ُكلَّ �َسْيء :
فهذه �لآية �إذ� قارناها باآية �أخرى مثاًل: َوَكاَن 

َعْر�ُسُه َعَلى امْلَاء  وبحثنا عن معنى )عر�سه 
على �ملاء( لتبني �أن �أول خملوق مادي خلقة �هلل 

تعاىل هو )�ملاء( فقال تعاىل: َوَكاَن َعْر�ُسُه َعَلى 
امْلَاء ومن �ملاء �نبثق كل �سيء ومبا �أن �ملاء لي�ص 

موجودً� جامدً� بل موجود يعي�ص حركة �حلياة فكل 
ما �نبثق عنه يعي�ص حركة �حلياة، فاإذن كل ما يف 

�لكون يعي�ص حركة �حلياة و�إذ� كان �لأمر كذلك 
فكل �لكائنات كائنات حية و�حلياة تعني �لإدر�ك 

فكل �لكائنات �سو�ء كانت جماد� �أو نباتا �أو حيو�نا 
متلك متلك ن�سيبا وم�ستوى من �لإدر�ك، وهذ� 

يقودنا �ىل �لت�ساوؤل �لتايل:
 ما الذي مييز الإن�سان عن غريه؟

امل�ساألة الأوىل: القدرة على التغرّي 
فالإن�سان هو �ملخلوق �لوحيد �لذي ميتلك �لقدرة 

على �لتحّول و�لتغرّي وهذه 
�لقدرة هي �حلرية 

، وهكذ� فاإن �ملائز بني �لإن�سان وغريه هو �حلرّية 
وهي من �سميم وجود �لإن�سان لأنها متنحه �سفة 
�لقدرة على �لتغرّي و�لتحّول بدون عائق ول مانع.

 
امل�ساألة الثانية : الفكر والإرادة

 فالكّل �سمع مبقولة �لفيل�سوف �لفرن�سي ديكارت 
)�أنا �أفكر �إذن �أنا موجود( ويناه�سه مفكر �آخرهو 
بري�ن حيث يقول: ل، هذ� لي�ص �سحيحا بل قل: ) 

�أنا �أريد �إذن �أنا موجود ( وهذ� يرجعنا �ىل �لبحث 
عن �أول �ساهد على �لوجود هل هو �لفكر �أو �لإر�دة   

وديكارت يقول : �لفكر م�ستند  �ىل �أن �لطفل �أول 
ما يت�سور ويرى �أفكار� متر على ذهنه ، وهذه 

�لأفكار ترجح مقالة) �أنا �أفكر �إذن �أنا موجود ( 
،وبري�ن يقول ل ) �أنا �أريد �إذن �أنا موجود ( ويرى 

كثريون �أن �لأخرية �أ�سح، م�ستندين �ىل �أن �ل�سور 
و�لأفكار �لتي متّر على �لإن�سان على ق�سمني :

 1 فكر انفعايل .
 فكر فعلي .

 وتف�سري ذلك كما يف �ملثال �لتايل:
 �أنا �أم�ّص �حلر�رة ومبجرد �أن �أح�ّسها �أرفع يدي 

وهذه فكرة �نفعالية ب�سبب �أن �سورة �حلر�رة 
�رت�سمت يف فكري فابتعدت عنها، وكذلك بالن�سبة 
للطعام �للذيذ حني �أقبل عليه وغريها من �لأفكار 

�لنفعالية هي م�سرتكة بني �لإن�سان و�حليو�ن وهنا 
يعود �لت�ساوؤل: ما هو �ملائز لالإن�سان ؟ و�جلو�ب 

هو �لأفكار �لفعلية ومعناها �لأفكار �لتي ي�سنعها 
�لإن�سان باإر�دة ، فاأنا متر عليَّ �أفكار كثرية بع�سها 

�أنتخبه وبع�سها �ألغيه وبع�سها �أر�ه �سحيحًا 
وبع�سها �أر�ه خطاأ 
و بع�سها ��ستنبط 

منه و بع�سها ل ��ستنبط منه ، فاأفكاري هذه بيدي 
ولي�ست مفرو�سة علّي ، وهذ� يعني �أن �إر�دتي 

تتدخل حتى يف �أفكاري، فاأيهما �لأ�سبق �لإر�دة �أم 
�لفكر؟ 

�لأ�سبق �لإر�دة: لأنها تتحكم يف �أفكاري و �ل�سور 
�لتي متّر على ذهني وحتى عو�طفي ، فاأحب من 

�أ�ساء و �أبغ�ص من �أ�ساء ، وورد عن �لإمام �أمري 
�ملوؤمنني)عليه �ل�سالم( قوله:  لو �سربُت خي�سوم 
�ملوؤمن ب�سيفي هذ� على �أن يبغ�سني ما�أبغ�سني، 

ولو �سببُت �لدنيا بَجّماتها على �ملنافق على �أن 
ُيحّبني ما �أحّبني .  فال ن�ستطيع �أن نغري �لعو�طف 

ول �لأفكار بالقوة فهما باإر�دة �لإن�سان .
  اإذن الإرادة هي اأول �ساهد على ال�ج�د 

، و�سابقة على الفكر وعلى العاطفة 
ومتحكمة فيهما، والإرادة تعيدنا اىل 
م��س�عة احلرية ، ومبا اأنها متق�مة 

بالإرادة ومت�سلة بها والإرادة هي اأول 
�ساهد على ال�ج�د اإذن احلرية اأول 
�ساهد على ال�ج�د ، و هي من �سميم 

ال�ج�د الإن�سان ، وذلك ي��سلنا اإىل مفه�م 
احلرية.

احلرية: هي القدرة على التحكم بالأفكار 
وبالع�اطف وباملي�ل ، والقدرة على تغيري 

الداخل واخلارج.

• مو�سوعة �لمام علي بن �بي طالب عليه �ل�سالم 
يف �لكتاب و �ل�سنة و �لتاريخ

�لتايل: �لت�ساوؤل �ىل يقودنا
 ما الذي مييز الإن�سان عن غريه؟

امل�ساألة الأوىل: القدرة على التغرّيامل�ساألة الأوىل: القدرة على التغرّي
�لقدرة ميتلك �لذي �لوحيد �ملخلوق هو فالإن�سان

وهذه و�لتغرّي �لتحّول على
�حلرية هي �لقدرة

بع�سها كثرية َّ عليَّ عليَّ �أفكار متر فاأنا ، فاأنا ، فاأنا باإر�دة �لإن�سان
ً �سحيحًا �سحيحًا  �أر�ه وبع�سها �ألغيه وبع�سها �أنتخبه

خطاأخطاأ �أر�ه�أر�ه وبع�سهاوبع�سها
��ستنبط بع�سها و

�ل�سالم عليه طالب �بي بن علي �لمام مو�سوعة• مو�سوعة• مو�سوعة
�لتاريخ�لتاريخ و �ل�سنة�ل�سنة و �لكتاب�لكتاب يفيف
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خ�سعت منطقة جبل عامل ومعها بالد 
للغزو  ال�ساد�س  القرن  بداية  يف  ال�سام 
ال�سليبي ف�ساءت فيها الأو�ساع العلمية 
والثقافية، وا�ستمرت احلالة مّدية يف 
ظل احلكم اململ�كي، حيث �سادت الأمية 
الجتماعية،  امل�ساكل  وتف�ّست  والفقر، 
بع�س  على  العلمية  احلركة  واقت�سرت 
ولد  الأو�ساع،  هذه  ظل  يف  الكتاتيب، 
القرن  يف  ولدته  وكانت  ل  الأوَّ ال�سهيد 
يف  ه�،  �سنة  يف  الهجري  ال�سابع 
جزين، وهي قرية من قرى جبل عامل 

يف جن�ب لبنان. 
�لعلم  بيوت  من  بيٍت  يف  �لأوَّل  �ل�سهيد  ترعرع 
و�لدين، وتلقى يف قريته مبادئ �لعلوم �لعربية 
يف  وي�سارك  �لعلماء  يجال�ص  وكان  و�لفقه، 

�أطر�ف  يف  تعقد  كانت  �لتي  �لعلمية  �لندو�ت 
كما  و�لبيوت،  و�مل�ساجد  �ملد�ر�ص  ويف  عامل، 
كانت  �لتي  �لعلمية  �ملحاور�ت  يف  �ساهم  �أّنه 
�لطالب  بني  �أو  و�لطالب  �لأ�ساتذة  بني  تدور 
�أنف�سهم، حتى كانت له فيما بعد �آر�وؤه يف م�سائل 
�لفقه و�لفكر و�لأدب، �أعانته على ذلك ثقافته 

�ل�سخ�سية وقريحته �لفّيا�سة وبيئته �لن�سطة.
اها يف  ل بثقافته �لتي تلقَّ مل يكتف �ل�سهيد �لأوَّ
لتلّقي  �أخرى  �آفاق  �إىل  يتطّلع  ر�ح  بل  جّزين، 
�إىل: �حلّلة وكربالء  �ملعارف �جلديدة، فرحل 
وبغد�د، ومكة �ملكرمة و�ملدينة �ملنّورة، و�ل�سام 
مر�كز  �أهم  من  كانت  �ملدن  وهذه  و�لقد�ص، 
�حللَّة  �سّيما  ول  ذ�ك،  يوم  �لدينية  �لتوعية 
ى  ل �إليها، حيث تلقَّ ر �سفر �ل�سهيد �لأوَّ �لتي تكرَّ
�ملرموقني،  �سيوخها  كبار  يد  على  فيها  �لعلوم 

�أمثال فخر �ملحّققني �بن �لعالمة �حلّلي.
مل مينعه �نتماوؤه �ملذهبي �إىل �أهل �لبيت عليهم 
�ل�سّنة  �أهل  ثقافة  ف على  يتعرَّ �أن  �ل�سالم من 
فاّطلع  �لعلم،  من  متقّدمة  مرحلة  بلغ  �أن  بعد 
وناظر وحاجج يف �أجو�ء علمية رحبة، ونظر يف 
�ألو�ن خمتلفة من �لفكر، و�رتاد خمتلف مر�كز 
�حلركة �لعقلية يف �لبالد �لإ�سالمية، وجال�ص 
ويكفي  و�أفاد،  فا�ستفاد  و�لأ�ساتذة،  �لعلماء 
لقد  فيه:  �ملحققني  �أ�ستاذه فخر  قول  يف ذلك 
��ستفدت من تلميذي حممد بن مكي �أكرث مما 

��ستفاد مني.

���������������������������������������������������������������������������������������������������� من م�سايخه يف الّتدري�س والإجازة

ق�سى �ل�سهيد معظم وقته يف �لقر�ءة عند فخر 

وفقيه احل�ار

اجلبعي العاملي  احل�سني  ب��ن  علّي  ب��ن  د  حممَّ

هيئة �لتحرير

يف  وي�سارك  �لعلماء  يجال�ص  وكان  �ملرموقني، و�لفقه،  �سيوخها  كبار  يد  على  فيها  ق�سى �ل�سهيد معظم وقته يف �لقر�ءة عند فخر �لعلوم 
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عبد  �لدين  عميد  و�ل�سيد  �لعالمة  �بن  �لدين 
خاله  تهذيب  �سارح  �حلّلي  �حل�سيني  �ملطلب 
و�أخوه  بالعميد،  �ملعروف  �لأ�سول  يف  �لعاّلمة 
�ل�سيد �سياء �لدين عبد �هلل �حل�سيني �حللي، 
وقطب �لدين حممد بن حممد �لبويهي �لر�زي 
�سارح �ل�سم�سية، وعن �ل�سيد ح�سني، �أن �ل�سّيد 
�سيخه  �سمع  �لكركي  �لعاملي  �ملو�سوي  حيدر 
�ل�سيد ح�سني بن �حل�سن �حل�سيني �ملو�سوي �بن 
بنت �ملحقق �لكركي يقول، �إن �سيخنا �ل�سهيد 
�أن طرقه  )قد�ص �سره( ذكر يف بع�ص كلماته 
�إىل �لأئمة �ملع�سومني عليهم �ل�سالم تزيد على 
�ألف طريق، وذكر فخر �لدين �بن �لعاّلمة يف 
�إىل �لإمام جعفر بن  �أن طرقه  �إجاز�ته  بع�ص 

حممد �ل�سادق تزيد على �ملائة.
 

���������������������������������������������������������������������������������������������������� م�سايخه يف الرواية

د تاج �لدين بن معية �حل�سني، ومن بعده  �ل�سيِّ
م�سايخه يف �لإجازة �ل�سيِّد عالء �لدين بن زهرة 
�حل�سيني، و�ل�سيخ علي ر�سي �لدين بن طر�ز 
�ملطار�بادي و�ل�سيخ علي ر�سي �لدين علي بن 
�أحمد �مل�ستهر باملزيدي، و�ل�سيخ جالل �لدين 
�أحد  �حلارثي  �لدين  �سم�ص  �ل�سيخ  بن  حممد 
د بن جعفر  تالمذه �ملحّقق �حلّلي، و�ل�سيخ حممَّ
�مل�سهدي، و�أحمد بن �حل�سيني �لكويف، و�أ�ساف 
�ساحب كتاب �أعيان �ل�سيعة من �ملحتمل �أنه قر�أ 
و�أجازوه ومل  على عدة م�سايخ من جبل عامل 
كان  �لذي  و�لده  منهم  �أ�سماوؤهم،  �إلينا  ت�سل 

من �أفا�سل �لعلماء و�أجاّلء م�سايخ �لإجازة.
ة: يروي عن �أربعني  م�سايخه من علماء �أهل �ل�سنَّ
�سيخًا منهم، ومن جملتهم �ل�سيخ �سم�ص �لدين 
حممد بن يو�سف �لقر�سي �ل�سافعي �لكرماين 
�لر�وي عن �لقا�سي ع�سد �لدين �لأيجي وولده 

زين �لدين �أحمد بن عبد �لرحمن �لع�سدي.


���������������������������������������������������������������������������������������������������� تالميذه

د  د بن حممَّ �أبو طالب حممَّ ولده ر�سي �لدين 
�أو  �لقا�سم  �أبو  �لدين  �سياء  وولده  مكي،  بن 
�أبو  �حل�سن علي بن مكي، وولده جمال �لدين 
�بنته  مكي،  بن  حممد  بن  �حل�سن  من�سور 
حممد  بنت  فاطمة  �مل�سائخ  �ست  �حل�سن  �أم 
��سمها،  يعرف  ومل  علي  �أم  زوجته  مكي،  بن 
�سليمان  بن  ح�سن  �ل�سيخ  �ل�سيوري،  �ملقد�د 
�حللي �ساحب خمت�سر �لب�سائر، �ل�سيد بدر 
�لدين ح�سن بن �أيوب �ل�سهري بابن جنم �لدين 
�لأعرجي، �ل�سيخ �سم�ص �لدين حممد بن جنده 
�ل�سهري بابن عبد �لعايل، �ل�سيخ �سم�ص �لدين 
حممد بن عبد �لعلي �لكركي �لعاملي، �ل�سيخ 

زين �لدين علي بن �خلازن �حلارثي.
�لف�سل  لأ�سحاب  عامرًة  ندوًة  بيته  من  جعل 
�لأقطار  خمتلف  من  �ملعرفة  وطاّلب  و�لأدب 
�لز�ئرين  من  يخلو  ل  بيته  وكان  �ملجاورة، 
كما  ملجاأهم  �أ�سبح  �إذ  �حلاجات،  و�أ�سحاب 
�أ�سبح ملجاأ �لعلماء يف �لتدري�ص، ولكن در�سه 
وتدري�سه يف �لفقه و�لأ�سول و�لرجال و�حلديث 
يوّطد  �أن  من  مينعه  مل  و�لأدب،  و�لعقليات 
لعلم  و�لتخطيط  �ل�سيا�سيني  ببع�ص  عالقته 
�لعلمي  مركزه  خالل  من  به  يقوم  نه�سوي 
و�لجتماعي، وهذ� ما �أدى �إىل �أن يتجاوز نفوذه 
�ل�سام �إىل �لأقطار �لبعيدة، ومنها �إير�ن، حيث 
كان يدور �سر�ٌع قوي بني جمموعة �لدر�وي�ص 
ح�سن  �لبهلو�ن  ر�أ�سها  على  يقف  كان  �لتي 
�لد�مغاين، و�لتي كانت لديها مفاهيم خاطئة 
�لت�سيع  مبظاهر  ياأخذون  فكانو�  �لت�سّيع،  عن 
�أكرث مما ياأخذون بحقائقه، فالت�سّيع عندهم ـ 

�لدر�وي�ص ـ جمرد مو�لة ل يرتكز على قو�عد 
معينة، ويف مقابل هذ� �لتيار، كان هناك فريق 
�أكرث وعيًا معتمدً� على فهم �آخر للت�سّيع، يعمل 
�إىل  �لرجوع  �إىل  ويدعو  �ل�سبهات،  هذه  لإز�لة 
�ملوؤيد على  �ل�سحيحة. وكان علي بن  �جلذور 
ر�أ�ص هوؤلء، فنه�ص ملحاربة هذ� �لتيار �لفا�سد، 
بحاجته  و�أبلغه  �لأول  �ل�سهيد  ر��سل  ولذلك 
لقدومه �إىل �إير�ن، ولكن �ل�سيخ حممد بن مكي 

�عتذر عن �لقدوم، وذلك لعدة �أ�سباب منها:
1ـ �فتقار جبل عامل �إىل ما يكفي من �لعلماء 

لكي يذهب �إىل �إير�ن.
2ـ حماربة �لعقائد �لفا�سدة �لتي كانت ت�سود يف 
�ملجتمع �آنذ�ك، ومنها ق�سة حممد �ليالو�سي، 
ة، وهو من  �لذي ظهر يف جبل عامل و�دّعى �لنبوَّ
قرية ت�سمى برج يالو�ص، فحاربه �ل�سهيد وق�سى 

عليه يف �سلطنة برقوق.
كان �ل�سهيد يلقى �أذى متو��ساًل مريرً�، ولكن 
حتقيق  يف  قدمًاً  �مل�سي  عن  يثنه  مل  ذلك 
طموحاته فاأحدث نه�سة يف عامل �لفقه وغريه 
جبل  يف  فقهّية  مدر�سة  �أول  وفتح  �لعلوم،  من 
طليعة  فاأ�سبحت  جّزين(،  )مدر�سة  عامل 
�لن�ساط �لثقايف �ل�سيعي، وقد قّدر لهذه �ملدر�سة 
و�ملفكرين  �لفقهاء  من  كبريً�  عددً�  تخّرج  �أن 

�لإ�سالميني فيما بعد.
مل يهد�أ �ل�سيخ حممد بن مكي يف حركته حتى 
خالف  �إثر  على  ذلك  وكان  بال�سهادة،  تّوجت 
وما  جماعة،  و�بن  �ل�سهيد  بني  ح�سل  علمي 
ز�د من غ�سب �ل�سلطة عليه �أي�سًا، عدم قبوله 
ملنا�سب مهمة عر�ست عليه لتوليها يف �لدولة 
�لعثمانية، وهو �لذي كان قد مّيم وجهه �سوب 
�لنا�ص ي�ستميل قلوبهم، فكانت �سهادته يف �سنة 

786هـ على يد و�يل دم�سق .
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�لإمامة لغة/
م�سدر �أمَّ مبعنى ق�سد، ومنه قوله تعاىل: )�آّمني �لبيت �حلر�م( �ملائدة/ 

2.�أي قا�سديه.
وتاأتي مبعنى تقّدم �أي�سًا، يقال: �أمَّ �لقوم �أي تقدمهم، فهم يقتدون. 

و�لمامة ��سطالحًا لها معنيان:
�لأول: الإمامة الكربى، وعرفوها باأنها: رئا�سة عامة يف �لدنيا بالأ�سالة، 

ن هو يف د�ر �لتكليف. ر�سائل �ل�سيد �ملرت�سى. ل بالنيابة عمَّ
�أو �لرئا�سة عامة يف �أمور �لدين و�لدنيا بالإ�سالة يف د�ر �لتكليف – كتاب 

�لألفني.
يف  – �لنجاة  و�لدنيا  �لدين  �أمور  يف  �لنا�ص  من  ل�سخ�ص  عامة  رئا�سة  �أو 

�لقيامة/41.
وعلى �أّي حال، فاملق�سود منها يف �لتعريف هو �ملعنى �لعام �ل�سامل لرئا�سة 

�لنبي �ص مبا هو نبّي ورئا�سة �خلليفة من بعده �ملن�سوب من قبله.
�لثاين: الإمامة ال�سغرى، مبعنى تقّدم �سخ�ص للم�سلني ومتابعتهم �إياه 

يف �أفعال �ل�سالة.
و�لإمام َمن له من�سب �لإمامة، فاإذ� كان له من�سب �لإمامة �لكربى �سّمي 
"�لإمام �ل�سل" و�إن كان له من�سب �لإمامة �ل�سغرى �سّمي "�إمام �جلماعة" 

�أو "�إمام �جلمعة" �أي �لذي يقيم �سالة �جلمعة.
هل الإمامة اأ�سل من اأ�س�ل الدين اأو فرع من فروع الدين؟

�ختلف �مل�سلمون يف �إن �لإمامة من �أ�سول �لدين �أو من فروعه، فالذي عليه 

�لإمامية �أنها من �أ�سول �لدين، وهذ� مت�سامل عليه، ولذلك تر�هم يبحثون 
�لفروع  بع�ص  �إىل  �إل  �لفقه  يف  يتطرقون  ول  �لكالم،  علم  يف  �لإمامة  عن 
وحدود  طاعته،  ووجوب  عليه،  �خلروج  كحرمة  بالإمام،  �ملرتبطة  �لفقهية 
وليته، و�نعز�ل وكالئه مبوته، ونحو ذلك – خالفًا لغريهم – فعّدوها من 

فروع �لدين وقد �سّرح كثري منهم بذلك.
قال �لغز�يل:  �علم �أن �لنظر يف �لإمامة �أي�سًا لي�ص من �ملهّمات، ولي�ص  من 
فّن �ملعقولت، بل من �لفقهيات ... �لقت�ساد يف �لعتقاد )�لغز�يل( 234.

�سرح   ... �أليق  �لفروع  بعلم  �لإمامة  �أن مباحث  نز�ع يف  �لتفتاز�ين: ل  قال 
�ملقا�سد/5.

وقال �لأيجي:  وهي  عندنا من �لفروع... �ملو�قف و�سرحها/ 3.
وقال �لآمدي: و�علم �أن �لكالم يف �لإمامة لي�ص من �أ�سول �لديانات ول �لأمور 
�لالبّديات، بحيث ل ي�سع �ملكّلف �لإعر��ص عنها و�جلهل بها، بل لعمري �أن 

�ملعر�ص عنها لأرجى من �لو�غل فيها... غابة �ملر�م يف علم �لكالم/ 363.
كيفية  يف  الختالف  وه�  اآخر  خالف  اإىل  اخلالف  هذا  ويرجع 

تف�سري الإمامة عند الفريقني؟
فاإن �لإمامّية ينظرون �إىل �لإمامة باأنها �متد�د للنبوة، على �أنه ل نبوة بعد 
نبينا حممد �سلى �هلل عليه و�له، ومعنى ذلك، �إن �لإمام وكما يقوم مبا كان 
يقوم به �لنبي �سلى �هلل عليه و�آله من تبليغ �لدين، وتدبري �سوؤون �مل�سلمني 
و�سيا�ستهم، وجهاد �لكفار و�أعد�ء �لدين ونحو ذلك، ينبغي �أن يقوم �أي�سًا 
�لهوى كما  و�أتباع  �لأمة وتربيتها تربية دينية �سليمة من �لنحر�ف  بهد�ية 

الإمامة وحكمة ال�ج�د
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◄  مرت�سى �لعبادي




كان يقوم به �لنبي �سلى �هلل عليه و�له ويرتقي باأفكار �مل�سلمني �إىل �لذروة.

وبناًء على هذ�، فكما �أن �لنبوة من �أ�سول �لدين، و�لكالم فيها من وظائف 
علم �لكالم، فكذلك �لإمامة �لتي هي �متد�د لها، لبد و�أن تكون من �أ�سول 

�لدين �أي�سًا، و�لكالم فيها من وظائف علم �لكالم.
و�أما غري �لإمامية فينظرون �إىل �لإمامة و�خلليفة كرئي�ص دولة يقوم باإد�رتها 
كهاٍد  �لإمام  �إىل  ينظرون  ول  و�لع�سكرية،  �لد�خلية و�خلارجية  �لناحية  من 
�إمامة �لفا�سق  �لعليا ، ولذلك جّوز ب�سعهم  ٍومر�سد لالأمة ومثلها�لإ�سالمّية 

وحّرم �خلروج عليه و�إن ظلم وجار.
وبناًء على هذ� �سارت �لإمامة عندهم من �لفروع ل من �لأ�سول.

�سرورة �لبحث عن �لإمامة
يرى �لبع�ص �أنه ل �سرورة للبحث عن �لإمامة:

بل  معه،  �خلالف  �أو  عنه  �لتخّلف  لأن  بالو�قع؛  �لت�سليم  من  لبّد  لأنه  -�أما 
وجمّرد �لبحث فيه، مثري للفتنة.

ن�سه:  ما  �لغز�يل  يقول  �ل�سنة،  �أهل  بني  و�مل�سهور  �ل�سائد  �لر�أي  هو  -هذ� 
�علم �أن �لنظر يف �لإمامة لي�ص من �ملهمات، ولي�ص من فن �ملعقولت، بل من 
من  �أ�سلم  فيها  �خلو�ص  عن  و�ملعر�ص  للتع�سبات،  مثار  �أنها  ثم  �لفقهيات، 
�خلائ�ص فيها و�أن �أ�ساب، وكيف �إذ� �أخطاأ... �لأقت�ساد يف �لعتقاد للغز�يل: 

234.وكذ� قال غريه، غاية �ملر�م يف علم �لكالم )لالآمدي 363(.
-و�أما لأنه ل تاأثري له يف حياتنا فعاًل، فاأّي فائدة لنا يف �أن نعرف �أن زيدً� 
يت�سوره  ما  وهذ�  م�سى،  قد  �سيء  هذ�  فاإّن  ؟  عمر  �أم  باخلالفة  �أحّق  كان 

بع�ص �لنا�ص.
ومعرفة  �لإمامة  مو�سوع  عن  �لبحث  من  لبد  �أنه  �لإماميون:  �ل�سيعة  ويرى 

�لإمام لأن �إكمال �لدين ل يكون �إل بالعتقاد �ل�سحيح بالإمامة.
ويدّل على وجوب �ملعرفة يف �لعقل و�لنقل، وقد جمعا يف قوله تعاىل:  �لآية35 

�سورة يو�سف .
فاإذ� كانت �لإمامة و�سيلة لهد�ية �لأمة وكان �لإمام هاديًا لها، فينبغي �لبحث 
عن هذ� �لهادي، وعن �ل�سروط �لتي ينبغي وجودها فيه؛ لأنه لو مل يكن جامعًا 

ي �إل �أن يهدى . لل�سروط �لالزمة لكان م�سد�قًا لقوله تعاىل:  ل يهدِّ
ومما يدّل على وجوب �ملعرفة �أي�سًا ما ��ستهر عن �لنبي �ص �أنه قال: من مات 

بغري �إمام مات ميتة جاهلية ... م�سند �أحمد/4.
�أو  من مات ولي�ص يف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية... �سحيح م�سلم/ 3.

�أو  من مات ل يعرف �أمامه مات ميتة جاهلية.... �لبحار/ 23.
واإذا مل تعرف �سروط الإمام كيف ميكن معرفة الإمام الذي ينبغي 

الئتمام به؟
�إذن وجوب معرفة �لإمام �أمر ل غبار عليه، ومنه تت�سح �سرورة �لبحث عن 

�لإمامة.
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يعّد�لقطاع �ل�سحي مرفقا حيويا و�إّن موؤ�سر �لتح�ّسن فيه مقيا�ص  للتطور و�لرفاهية يف 
كل بلد من بلد�ن �لعامل، وقد مّرت هذه �ملهنة يف �لعر�ق بظروف قاهرة خالل �لعقدين 
�ملا�سيني لكنها بد�أت ت�ستعيد عافيتها نوعا ما من خالل �لنتعا�ص �لقت�سادي �لن�سبي 
�أن �لأطباء قد  و�لنفتاح على �لعامل �خلارجي و�لتو��سل مع كل جديد، ولكن يبدو 
ن�سو� �أن من يتعاملون معهم هم �أي�سا عر�قيون م�ساكني و�أغلبهم �سعيفو �حلال وبدًل 
من �لتكاتف مع �ملر�سى من �لنا�ص وم�ساعدتهم، ر�ح �لأطباء يت�سلقون �ُسلَّم �جل�سع 
بزيادة �أجور �ملعاينة بن�سب خيالية، ف�سال عن حتويل بع�ص �لعياد�ت �إىل م�ست�سفيات 
م�سّغرة تفتقر لأب�سط �ملقّومات  قيا�سا بدول �لعامل �لأخرى زيادة للك�سب لي�ص �إّل، 
وذلك كّله على ح�ساب �ل�سعور بالإن�سانية و�لقناعة ومر�عاة �لظروف �لتي ميّر بها 

�لنا�ص يف �لوقت �حلا�سر.
تفاجاأُت حينما دخلُت �لعيادة �جلديدة لأحد �لأطباء �مل�سهورين يف كربالء، بالرتتيب 
�أن  �لذي يتميز به �ملكان �جلديد ولكنني عرفت �سّر هذه �خلطوة �جلبارة مبجرد 
قطعُت تذكرة �ملعاينة حيث ز�دت من )10 �آلف دينار( �إىل )15 �ألف( وكاأّن �لطبيب 

يقول لتدفع �أيها �ملري�ص من جيبك ثمن توفري �ملكان �لالئق بي �أنا كطبيب م�سهور
�أدري ما هو دور وز�رة �ل�سحة عندما ترتك حبل �لقطاع �لطبي �خلا�ص على  ول 
ر �أن نقابة �لأطباء هي �لتي حتدد �لأجور يف �لعياد�ت �خلا�سة  رغم  �لغارب وتقرِّ
معرفتها ومعرفة كل �لنا�ص �أن �لنقابة ل ت�ستطيع فر�ص �سيء من هذ� �لقبيل على 

�لطبيب.
�لعنف  �إبان موجة  بالطبيب وغريه  مّرت  �لتي  �لقا�سية  �لظروف  نتفّهم  نحن  نعم، 
و�لإرهاب �لتي �سربت �لبالد بني 2006 و2008 وجعلت �لآلف من �أ�سحاب �لكفاء�ت 
و�ملهن يهاجرون يف �ستى �أ�سقاع �لأر�ص طلبا لالأمان، لكن �لدولة قد �أغدقت على 
�لأطباء مبميز�ت مل توفرها لأي قطاع �آخر و�أ�سبح مرتب �لطبيب يقا�ص مباليني 

�لدنانري ف�سال عن مردود�ت �لعياد�ت �خلا�سة و�أجورها �ملهولة...
�جلانب  هناك  �إمنا  لالإ�سالح  ما�سة  بحاجة  �لذي  �لوحيد  هو  �جلانب  هذ�  ولي�ص 
�لأخالقي، فما هو �سعورك عندما ل يخ�س�ص لك �لطبيب يف �مل�ست�سفى �سوى حلظات 
للمعاينة و�سط تد�فع جمموعة لح�سر من �ملر�سى د�خل غرفته، يف حني ي�ستقبلك 
بتفّرغ تام و�بت�سامة �سفر�ء يف عيادته �خلا�سة، وكلُه �أمل بتكر�ر هذه �لزيارة مّر�ت 

ومّر�ت
ل نريد هنا �إعطاء �سورة مت�سائمة لو�قع �حلال بقدر ما ن�سلط �ل�سوء على مو�طن خلل 
ل يجب �ل�ستحياء من ذكرها �أو �ل�سرب عليها مر�عاًة ل�سعور �أحد، لأن �مل�ساألة تتعلق 
باملرفق ذي �لأهمية �لبالغة يف عر�قنا �جلديد �لذي ندفع فيه كل يوم من دمائنا ثمنًا 

لتثبيت دعائم �لإجناز�ت �لتي مّتت حتى �لآن يف طريق �لبناء �لجتماعي �جلديد.

طبيٌب يداوي 
النا�س وه�...

◄  �سباح �لطالقاين



خالل  اجل��م��رات  ج�سر  تط�ير  م�����س��روع  ب���ّدَد 
بني  اخل���ف  م�ساعر  املا�سية  الأرب���ع  ال�سن�ات 
تنظيم  على  العاملة  واجلهات  احلجيج  �سف�ف 
من  خطر  م�سدر  ي�سكل  ك���ان  اأن  بعد  احل���ج، 
تدافع  عن  تنتج  ما  غالبًا  ح���ادث  احتمالت 
التخطيط  يف  ال��دق��ة  ت���خ��ي  وع���دم  احلجيج 
الأمر  لكن  منهم.  الكبرية  الأع���داد  ل�ستقبال 
اآخر بعدًا هاما يتعلق بتفا�سيل  اأخذ من جانب 
تط�ير اجلمرات وكيفية مراعاتها ل�سعائر احلج 
التي يحر�س امل�سلم�ن على تاأديتها دون تغيري اأو 

حتريف اأو تبديل.

نظرة على تط�ير ج�سر اجلمرات
يهدف م�سروع تطوير ج�سر �جلمر�ت �إىل توفري طاقة 
��ستيعابية خلم�سة ماليني حاج، ليقومو� بتاأدية �لرجم 
ب�سكل �آمن وم�سرتيح، و��ستندت �أ�س�ص �لت�سميم �إىل 

�ل�سابق و�سلوكيات �حلجاج  در��سة م�سكالت �جل�سر 
وحتليل جميع �حلو�دث �ل�سابقة..

�لنتهاء  بعد  �لعام �حلايل  �مل�سروع خالل حج  ويطل 
من مرحلته �لثالثة، بالطابق �لثالث بكامل منحدر�ته 
ــرمــي، و�خلـــدمـــات و�ملـــر�فـــق �لالزمة  و�أحـــو��ـــص �ل

لت�سغيله.
�حلج  تنظيم  على  �لعاملة  �جلهات  بني  �لتفاق   و

خالل �لعام �جلاري على �أن تكون �لطاقة �ل�ستيعابية 
لأدو�ر �جل�سر �لأربعة 300 �ألف حاج يف �ل�ساعة بحد 
و�ل�ساحة  منى  �سو�رع  يف  �مل�سكالت  لتفادي  �أق�سى، 
�لغربية و�حلرم، و�سيتم �لتفويج خالل �حلج �حلايل 
على �أ�سا�ص �أن تكون طاقة �لدور �لأر�سي �ل�ستيعابية 
100 �ألف حاج يف �ل�ساعة، و�لدور �لأول 80 �ألف حاج 
�ل�ساعة  يف  حاج  �ألــف  �لثاين60  ــدور  و�ل �ل�ساعة،  يف 

و�لدور �لثالث 60 �ألف حاج يف �ل�ساعة.

راأي احلجاج يف التط�ير
ومما ل �سك فيه �أن مثل هذ� �لتطوير يت�سح �سد�ه من 
�آر�ء �حلجاج �أو �ملر�سدين �لدينيني �لذين ير�فقونهم 
يف مو�سم �حلج، وبهذ� �ل�سدد ذكر مر�سد ديني حول 
تطوير ج�سر �جلمر�ت باأنها �سرورة ملحة ول بد منها 
ــو�دث  �حل وقلة  �ل�سغط  تخفيف  يف  �ساعدت  حيث 
حديثه:  يف  وقـــال  عـــام،  كــل  ت�سهدها  �لتي  �ملفجعة 

•  �سباح �لطالقاين-ح�سني �ل�سالمي

�سورة �حلج - 27

�سباح �لطالقاين-ح�سني �ل�سالمي•  �سباح �لطالقاين-ح�سني �ل�سالمي•  �سباح �لطالقاين-ح�سني �ل�سالمي

تط�ير امل�ساِعر املقّد�سة
 يف مّكة املكّرمة

ل الام سم برمة احلفا عل السار
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 ، �زديـــاد  يف  �ل�سكاين  تــعــد�ده  �ل�سالمي  �لعامل  �أن 
�ل�ستفادة  من  ولبــد  جبالها  بني  حم�سورة  ومكة 
كونه  ذلك  معلال   ، �لعامودي  بال�سكل  �لتو�سعة  من 
و  �حلجاج  جموع  ت�ستوعب  �لتي  �لوحيدة  �لطريقة 
�سرورة هند�سية لتلبية حاجة �حلجاج �ملتنامي يف 

�لزيادة .
فيما قالت حاجة كبرية �ل�سن : �إن م�ساريع �لتطوير 
�لتي طالت �جلمر�ت قد فتحت �ملجال لأن نتعرف 
�لطابق  من  �جلــمــر�ت  رمــي  يف  �لعلماء  �آر�ء  على 
�لعلوي ، كونها م�سائل �حتياطية �أدت �إىل �أن يتعاطى 
�حلاج مع �مل�سائل �جلديدة مبرونة �أكرث وفوق ذلك 
وب�سرعة  ب�سهولة  �لرمي  من  متكننا  �ىل  �دت  فقد 

�كرب من �ل�سابق 
 

التط�ير ومراعاة حرمة اأماكن 
ال�سعائر

�آر�ء فقهية  �إىل  �أعمال �لتطوير قد ��ستندت  �أن  ومبا 
قد  �لق�سية  فاإن  �مل�سلمني  مذ�هب  من  و�حد  ملذهب 
�لتي  �ملــذ�هــب  لباقي  بالن�سبة  جدليًا  بــعــدً�  �أخـــذت 
حتر�ص كل �حلر�ص على �إمتام �سعائر �هلل تعاىل بكل 

دقة و�لتز�م و�إخال�ص.
ولذلك فقد �أثــريت يف �لآونــة �لأخــرية م�ساألة تو�سعة 
�جلمر�ت �لثالث، عندما �أقدمت �حلكومة �ل�سعودية 
على تغيري �ساخ�ص كل جمرة من �جلمر�ت �لثالث 
من عمود مربع �ل�سكل �إىل جد�ر ممتد يقدر طوله من 
22 �إىل 25 مرتً�، وتو�سعة �حلو�ص �خلا�ص بكل جمرة 
�إىل حدود 40 مرتً�، وجعله على �سكل بي�ساوي بدًل من 

�ل�سكل �لد�ئري �لقدمي.
ول�سرورة �ل�ستفهام عن هذه �لتغيري�ت وّجه �لعديد 
�ملر�جع  �إىل  �حلج  بفقه  متعلقة  �أ�سئلة  �ملوؤمنني  من 
�لعظام حفظهم �هلل تعاىل، ملعرفة �آر�ئهم يف ق�سية 
رمي  مبو�سوع  منها  يتعلق  مــا  خ�سو�سًا  �لتطوير، 

�جلمر�ت �لثالث بعد تو�سعة �حلكومة �ل�سعودية لها..
وكانت �لإجابات كالتايل:

وج�ب رمي ال��سط: 
ظله  دام   ال�سي�ستا احل�سيني  علي  ال�سيد   

ال�ارف: 
) �إل �أنه مل ي�سّخ�ص و�سط �جلد�ر هو �ملقد�ر �ملقابل 
للجمرة �ل�سابقة، بل �أوكل حتديد ذلك للمكلَّف، فاإن 
�ملقابل  �ملقد�ر  هو  �جلــد�ر  و�سط  �أن  �ملكلَّف  �سّخ�َص 
للجمرة �ل�سابقة �أو ما يقاربها رمى �لو�سط، و�إل ففي 
و�أنــه هو  �ملكلَّف لو�سط �جلــد�ر  حال عدم ت�سخي�ص 
�ملقابل للجمرة �ل�سابقة �أو ما يقاربها وجَب عليه �أن يكّرر 

�إذ� لزم  �إل  �لرمي على �جلد�ر على �لأحوط لزومًا، 
من �لتكر�ر �حلرج و�لع�سر، فال يجب �لتكر�ر حينئذ، 
وميكن �لرجوع لفقيه �آخر يجّوز رمي �جلد�ر مطلقًا(. 
)وقد ز�د �ل�سيد �ل�سي�ستاين �أنه ل يجوز رمي �أكرث من 
قامة رجل على �لأحوط لزومًا، ول يجوز رمي جمرة 

�لعقبة �لكربى من �خللف على �لأحوط لزومًا(. 

اإيكال حتديد املكان القدمي اإىل 
املكلَّف:

 ال�سيد حممد �سعيد احلكيم)دام ظله(:
)فاإن �سّخ�َص وعرف �ملكلَّف �أن �ملكان �لقدمي للجمرة 
هو يف مقابل و�سط �جلد�ر �و ما يقاربه فاإن �لأحوط 
لزومًا رمــي ذلــك �ملــقــد�ر، ويف حــال عــدم ت�سخي�ص 

�ملكلَّف ذلك فاإنه يجوز رمي �جلد�ر �لفعلي(. 

رمي اجلدار مطلقًا:
�لر�أي  هــذ�  �ىل  ذهبو�  �لذين  �لعظام  �ملر�جع  ومــن 
�سماحة �ملرجع �لديني �ل�سيخ حممد �إ�سحاق �لفّيا�ص 

)د�م ظله(.
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ق�سية 
 الإمام احل�سني

عي  �سبب ت�سيُّ

ال�سم: ك�ثر احل�سني 
البلد: ال�سع�دية 

•�عد�د: وفاء جعفر/ �ل�سعودية
خا�ص- جملة �لرو�سة �حل�سينية

تخّيم  التي  والت�ستت  ال�سياع  �سُحب  رغم 
على اأغلب اأركان الأر�س اإل اأن ن�ر الدع�ة 
اأهل  تعاليم  واإ�سعاع  ال�سمحاء  املحمدية 
بيت النبي الأكرم �سلى اهلل عليه وعليهم 
ميتُد كل ي�م لي�سمل ب�سيائه زوايا النف�س 
املظلمة يف العديد من دول العامل ال�سرقية 

منها والغربية.
�حلو�ر �لتايل �أجريناه مع م�ستب�سرة قادتها �لرحمة �لإلهية 
�ل�سالم،  عليهم  �لبيت  �أهل  مذهب  �إىل  و�أختها  �أخيها  مع 

فاأباحت مبا يلي:
 •

�أخي  مع  �حلو�ر  من  �سنو�ت   10 بعد   2002 عام  ت�سيعُت 
�لأكرب، تفتحت يل �أبو�ب �لب�سرية و�لروؤية �لو��سحة لطريق 
�حلق. ول �أخفيك �أن �أحد �أ�سباب ت�سيعي كانت ق�سية ُظلم 
�لإمام �حل�سني عليه �ل�سالم ملا لها من �أبعاد ك�سفت حقيقة 
�لت�سارع على مغريات �لدنيا من ِقبل بع�ص �مل�سلمني �لأو�ئل 
�لذين تركو� و�سية �لنبي �لأعظم �سلى �هلل عليه و�له وعملو� 
و�حرت�مهم  �لأكرم  �لنبي  عرتة  �إجالل  من  فبدل  بعك�سها، 
فقد  ور�سوله  تعاىل  �هلل  بها  �أمر  �لتي  حقوقهم  و�إعطائهم 

�أذ�قوهم �لهو�ن و�لظلم و�لتعدي و�لقتل...
•

على  �سيدة  �أمي  �أن  �إذ  �ل�سالم،  عليهم  �لبيت  لأهل  ع�سقي 
علي  �سيدنا  حب  فينا  غر�ست  ولكنها  �ل�سافعي  �ملذهب 
و�سيدتنا فاطمة و�سيد�نا �حل�سن و�حل�سني عليهم �ل�سالة 

و�ل�سالم جميعا.
ول �سعوريا كنت �ع�سق �لإمام �حل�سني عليه �ل�سالم دون �أن 
�دري ما �ل�سبب من ور�ء ذلك �لع�سق حتى قر�أت �لق�سة �لتي 
مل ��ستطع �إكمالها �إىل هذ� �ليوم، �إذ يف كل مرة �أ�سل ل�سقوط 
�ل�سيدة زينب عليها �ل�سالم مغ�سيا عليها من هول �مل�سيبة 

�ملحا�سر�ت  للق�سة يف  ��ستمع  قد  نعم  �لإكمال،  ��ستطيع  ل 
فقط ولكنها هي �لتي جتعلني �أبحث �أكرث و�أفكر �أكرث يف �سبيل 

�لو�سول للحقيقة وبر �لأمان �لديني و�لدنيوي.
     •


يف �ملعتقد�ت ل، ولكن يف بع�ص �لنقاط �إذ� مل يو�سحها يل 
تطابق  مل  و�إذ�  ��ستوعبها  �أن  �إىل  جانبا  �تركها  قد  �ل�سيخ 
�رتقي  �أن  �إىل  جانبا  تركتها  و�أعرفه  �أعيه  �لذي  �ملنطق 

مبفهومي وفكري �إىل �مل�ستوى �لذي يتم فيه ��ستيعابها.
 •

�لتم�سك باآل �لبيت عليهم �ل�سالم، �لعدل، �ل�سالم، �لب�ساطة 
وحماكاة �لروح و�لعقل بالأ�سلوب �ملنطقي... �لطيبة، �لرت�بط، 
�لأدعية  وممار�سة  �ملجال�ص  وح�سور  بالقر�بات  �لتز�مهم 
و�للتز�م بها. �نه كماء بارد يغمر �لروح بعد �أن �أرهقها �لظماأ 

وحر �لرم�ساء طو�ل �سنو�ت من �لت�ستت و�ل�سياع.
�أن دلني على طريق �حلق و�إنني �هتديت  و�أحمد �هلل تعاىل 
حل�سن مدر�سة �آل �لبيت �لذين هم مهد �لر�سالة �ملحمدية 
�ل�سمحاء، لأرمتي فيه كطفل �هتدى �إىل ح�سن �أمه بعد �أن 

كان وحيد� تائها يف �لغربة و�أعياه طول �لبحث عنها.
•


و�أكرث  �لعبادية،  طقو�سهم  ممار�سة  يف  حرية  �أكرث  �أنهم 
�لنا�ص ول ي�ستبيحون دماء  ب�ساطة، و�قل حدة، ول يكّفرون 
�مل�سلمني وغري �مل�سلمني ب�سهولة كما هو موجود يف �ملذ�هب 
�ل�سّنية وخا�سة �ملت�سددة منها. و�لأهم من ذلك �نهم ياأخذون 
تعاليم �لدين من مناهله �لأ�سلية �لتي ميثل �أهل بيت �لنبي 
�لأحاديث  ولي�ص عن طريق  و�له م�سادرها  عليه  �سلى �هلل 

�لتي قد تعترب غري موثوقة يف كثري من �لأحيان.
  •


يف بع�ص �لأحيان ل، و�أبكي و�أ�ستاء كثري� لذلك، لأن �هلل �أنعم 

عليكم مبعرفة طريق �حلق مذ �أب�سَرت �أعينكم نور �حلياة 
فلماذ� �لتيه، وملاذ� �حلقد �أحيانا على بع�سكم �لبع�ص ،فاأنتم 
على  لتح�سلو�  �لتكاتف  عليكم  ويجب  �لبالد  هذه  يف  �أقلية 
حقوقكم �مل�سادرة وهذ� ل يتم �إل بتجاوز �خلالفات �لبينية 

و�جلد و�لجتهاد يف �سبيل �إظهار �حلق و�إحقاق �حلقوق...
•

تو��سلت مع عدة م�سايخ يف ��ستف�سار�تي و��ست�سار�تي وجز�هم 
�ملوىل عّنا خري �جلز�ء، ورمبا �قرب �سيء ��ستطعت �حل�سول 
عليه هو كتاب �لر�سالة �لعملية للمرجع �لديني �لأعلى �سماحة 
�آية �هلل �لعظمى �ل�سيد �ل�سي�ستاين -د�م ظله �لو�رف -وقد 

كان �أ�سلوبه و��سحا و�سل�سًا جدً�.
•

نعم، عن طريق �لإنرتنت و�ملناق�سات بيني وبني �أختي و�أخي 
�لأ�سغر، �أما خارج هذه �حلدود فقد و�جهُت بع�ص �مل�ساكل 
قبل ذلك، وخوفا من ح�سول كارثة يف �ملنزل �إذ� �نت�سر �خلرب 
فقد �أُجربت على �ل�سمت من قبل و�لدتي حتى ل يعلم �أبي 
وَمن حويل بتحولنا �إىل مذهب �أهل �لبيت �سلو�ت �هلل عليهم. 
�هلل  و�أدعو�  علّي  كبري�  �سغطا  ي�سبب  �لذي  �لأمر  هو  وهذ� 

تعاىل �أن يفرج عني وعن �أخوتي.
�أما يف بع�ص �ملنا�سبات فاأقوم بت�سميم بطاقات عليها �سور 
�أو �ملر�قد �ملقد�سة و�أ�سع عليها دعاء  �لئمة عليهم �ل�سالم 
وبيتا من �ل�سعر من تاأليفي و�أقوم بطباعتها وتغليفها و�إر�سالها 

للتوزيع.
       •


�لقنو�ت  ت�سفحُت  حويل  من  منا�سب  �لوقت  كان  �إذ� 
و�ل�سيخ  �حليدري  �ل�سيد  ملحا�سر�ت  و��ستمعت  �لتلفزيونية 
وكم  �هلل  رحمه  �لو�ئلي  و�ل�سيخ  �لقزويني  و�ل�سيد  �ملهاجر 
بع�ص  بت�سفح  فاأقوم  �لنرتنت  �أما  كثري�،  وفاته  بكيت على 
�ملو�قع �لتابعة للمر�جع وبع�ص �ملو�قع �ل�سيعية لال�ستفادة من 

�ملو��سيع �ملطروحة فيها و�لنقا�سات �لد�ئرة.

اسباب   ا  ◄◄
قسية   ا  سي
ل الإمام احل�سني  
ا لا  ال�سالم  عليه 
 سف  ابا  م
 عل ساة الي
 ا ميال ارم
ا�سلني   ب  ب ق
الا ال را 
 عال سية النب
اله  عليه   ا  سل
ب�سا. علا 
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  د. حميد ح�سون بجية

و  تفخر  �أن  ميكن  ما  �أف�سل  فان  ب�سيء  تفخر  �أن  �حللة  ملدينة  كان  �ذ� 
�خلام�ص  �لقرن  من  �ملمتدة  �لفرتة  يف  �لعلمية  مدر�ستها  هو  به  تتفاخر 

وحتى �لقرن �ل�سابع �لهجريني. 
تذكر كتب �لتاريخ �أن  �أمري �ملوؤمنني علي بن �بي طالب عليه �ل�سالم قال 
"�ستكون مدينة يقال لها �حللة �ل�سيفية، ميدّنها رجل من بني �أ�سد يظهر 
بها قوم �أخيار، لو �أق�سم �أحدهم على �هلل لأبّر بق�سمه."                                     
بد�أت �حلكاية عندما غادر �ل�سيخ �أبو جعفر حممد بن �حل�سن بن علي 
بعدما  �لأ�سرف  �لنجف  �إىل  متوجها  بغد�د  هجرية   448 �سنة  �لطو�سي 
�أّدى  �سنني عديدة مما  �ملعاندين  بعدما قام مبناظرة  �أذى  به من  حلق 
�إىل حماربته وحرق مكتبته ومنربه يف بغد�د على �أيدي �أ�سحاب �ل�سلطان 
�لعلماء  من  جمال�سه  يح�سر  كان  من  قدر  وقد  �ل�سلجوقي.  بيك  طغرل 

للمناظرة يربو على �لأربعمائة عامل جمتهد.
�لقرن  �أو�ئل  يف  �حللة  �ىل  �لأ�سرف  �لنجف  من  �لعلمي  �ملركز  �نتقل 
�ل�سابع �لهجري. وبقي �لأمر على ذلك �حلال �ىل �ن عادت غلى �لنجف 
�لأ�سرف يف عهد �ملقد�ص �لأردبيلي �ملتويف �سنة 993 هجرية. وقد �نتهت 
�حلركة  �أن  بيد  �حللة.  مدينة  يف  و�حلربية  �ل�سيا�سية  �لأ�سديني  �سلطة 
�لعلمية و�لأدبية ��ستمرت يف مدينة �حللة. ويقول �لأ�ستاذ �لدكتور ح�سن 
�حلكيم "وبعد مقتل �سيف �لدولة عام 501 هـ، بقيت مدر�سة �حللة توؤدي 
وفكريا  علميا  نتاجا  يقدمون  و�أدباوؤها  علماوؤها  كان  �إذ  �لعلمي،  دورها 
كبريين." وقد نبغ يف هذه �ملدر�سة فقهاء كبار كان لهم �لأثر �لكبري يف 
تطوير مناهج �لفقه و�لأ�سول �لأمامي ، وجتديد �سياغة عملية �لجتهاد 
، وتنظيم �أبو�ب �لفقه من قبيل ) �ملحقق �حللي و�لعالمة �حللي وولده 
فخر �ملحققني و�بن �أبي �لفو�ر�ص و�ل�سهيد �لول و�بن طاوو�ص و�بن ور�م 

( وغريهم.
ومن مز�يا مدر�سة �حللة �لفقهية �أمور مهمة منها: 

�حللي  �لعالمة  مو�سوعة  فمثال  �ملو�سوعية،  �لفقهية  �لكتابات  ظهور   .1
�إذ مل  و�ل�ستيعاب  �ل�سعة  �ملقارن، وهي من  �لفقه  �لفقهاء( يف  )تذكرة 

يوؤلف مثلها. 
و��ستحد�ث فروع جديدة، ويتجلى ذلك بو�سوح  �لفقه  �أبو�ب  2. تنظيم 
يف كتاب �ملحقق �حللي )�ل�سر�يع( وما فيه من تنظيم ر�ئع لأبو�ب �لفقه 

�سار عليه �ملتاأخرون. 
�ملع�سوم  �لإمام  زمن  عن  لبعدهم  �لفقهاء  بني  �لختالف  لكرثة   .3
به  برعت  ما  وذلك  �لأحكام،  ��ستنباط  من  بد  ل  كان  �لأو�ئل،  و�لرو�ة 

هذه �ملدر�سة. 
�مل�سائل  جمعت  فقد  �حلديث.  ت�سنيف  يف  جديدة  طريقة  ظهور   .4
�ملختلف فيها �أو ما ي�سمى بـ)�لأ�سباه و�لنظائر(.  ومن �جل �لطالع على 
هذه �ملدر�سة عن كثب، نتناول باحلديث �أعظم علمائها، �أل وهو �ملحقق 

�حللي.
�ملحقق �حللي)602-676هـ 1205-1277م(

��سمه  بخ�سو�ص   )123 �لزركلي)ج2:  �لدين  خلري  )�لإعالم(  يف  ورد 
ون�سبه وموؤلفاته: هو جعفر بن �حل�سن بن يحيى بن �حل�سني بن �سعيد 
�أهل  من  مقدم،  �إمامي  فقيه  �لقا�سم:  �أبو  �لدين  جنم  �حللي،  �لهذيل 
علم  له  ع�سره.  يف  �لإمامية  �ل�سيعة  مرجع  كان  �لعر�ق(  )يف  �حللة 
بالأدب، و�سعر جيد. من ت�سانيفه )�سر�ئع �لإ�سالم يف م�سائل �حلالل 
و�حلر�م( و )�لنافع(، و)�ملعترب يف �سرح �ملخت�سر( و )�أ�سول �لدين(

و)نكت �لنهاية( يف �لفقه، وغري ذلك. 
�لطباطبائي يف )ريا�ص  ويقول عنه علي  �ملحقق �حللي يف �حللة.  تويف 
باحلجة  و�أقومهم  زمانه،  �أهل  �أل�َسن  كان  �أنه:  �ص54(   1 ج  �مل�سائل 
ممن  و�لف�سالء  بالعلماء  يزدحم  جمل�سه  كان  ��ستح�سار�.  و�أ�سرعهم 

كانو� يق�سدونه لال�ستفادة من حديثه و�ل�ستز�دة من علمه. 
بغد�د،  قادما من  در�سه  يوما جمل�ص  �لطو�سي ح�سر  �ملحقق  �أن  ويذكر 
فالتم�ص  لوروده  �حرت�ما  �لتدري�ص،  يتوقف عن  �أن  �حللي  �ملحقق  فاأر�د 
منه �لطو�سي �أن ي�ستمر يف در�سه. وكان بحث �ملحقق يف �لقبلة، فجرى 
فاعرت�ص  �لعر�ق،  �أهل  قبلة  يف  �لتيا�سر  ��ستحباب  م�ساألة  عن  �حلديث 
�لطو�سي على �ملحقق باأن �ل�ستحباب ل معنى له، �إذ �لتيا�سر �إن كان من 
�لقبلة  فاأجاب �ملحقق: من  �لقبلة فو�جب.  �إىل  و�إن كان  �لقبلة فحر�م، 
�ملحقق  كتب  بغد�د  �إىل  رجع  فلما  �لطو�سي.  �ملحقق  ف�سكت  �لقبلة.  �إىل 
��ستح�سنها �ملحقق �لطو�سي.  �مل�ساألة  له ر�سالة لطيفة يف حتقيق  �حللي 
�لفقهي  �لبحث  مناهج  من  �لكثري  جتديد  �حللي  �ملحقق  به  قام  ومما 
�أنه ربى تلميذ� مب�ستوى  و�لأ�سويل، �ذ كان ر�ئد هذه �ملدر�سة.  ويكفيه 
يتناولونها  �لفقهاء  يز�ل  ل  �لفقه  يف  قيمة  كتبا  وخلف  �حللي،  �لعالمة 

ويتعاطونها وي�سريون على نهجها باعتز�ز.   
تويف �ملحقق �حللي �سنة 676 هجرية، وكان �سبب وفاته �سقوطه من �أعلى 
درج يف د�ره، و�جتمع لت�سييعه خلق كثري، وُدفن يف �حللة، وقربه هناك 

يز�ر ويتربك به.

مدر�سة احلّلّة 
الفقهّية 

�إرٌث للح�سارة �لإ�سالمية
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•  علي حممد يا�سني

اإعالمنا 
وم�س�ؤوليته يف ع�سر ال��سيط 

        والألك

 

  لقد وعى الإمام احل�سني عليه ال�سالم منذ اللحظة 
الأوىل التي خطط فيها للث�رة ُبْعَد م�سامني ث�رته وعمَقها 

و�سعى اإىل �سرورة اإي�سال تلك امل�سامني للمّلة الإ�سالمية 
التي �سُتنقل اإليها وقائع م�سّ�هة وحقائق زائفة يف حالة 

اإخفاق الث�رة على ال�سعيد الع�سكري، وهذا ما حدث بالفعل، 
فقد ا�ستقبلت روؤو�س اآل البيت)عليهم ال�سالم( يف �س�احي 
ال�سام على اأّنها روؤو�س خل�ارج  ومرتدين دون اأدنى مراعاة 

حلرمة قرابتها من ر�س�ل اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( .
ولقد كان الإمام م�ست�سرفًا تلك اللحظة التي �ست�سعى فيها 
الدعاية الأم�ية اإىل قلب احلقائق وتزييفها مما يحيل 

ب�سبب تلك الدعاية رغبته ال�سادقة يف اإ�سال ف�ساد 
الأّمة وتق�مي اع�جاج �سا�ستها اإىل رغبة جاحمة يف 

اخلروج عن الطاعة واإىل حماولة لالن�سقاق، وهي تهمة 
اأُل�سقت  بنه�سة الإمام وما زال البع�س ممن ينهج نهجًا اأم�يًا 

بثقافته الإعالمية يرّوج لها ويدافع عنها، لذا كان لبد 
لتلك النه�سة اخلالدة والث�رة امل�ستمرة على كل اأ�سكال 
اجل�ر وال�ستبداد من ُمبّل ياأخذ على عاتقه م�س�ؤولية 

الأخذ بها اإىل بّر الأمان، كي تظلَّ قادحة يف �سمري الأمة، 
 اأ�سدق لهجًة ول اأبل عليه ال�سالم ومل يجد الإمام

حجة من اأخته العقيلة زينب التي حملت ث�رة اأخيها بني 
ج�انحها واأخل�ست لها اأ�سّد الإخال�س فا�ستطاعت بحكمتها 

الها�سمّية وبل�سانها العل�ي املبني اأن ُتذكي بعد فاجعة الطف 
مبا�سرة جمرة الندم يف قل�ب القاعدين عن ن�سرة الإمام 
من اأهل الك�فة، وكان لكلماتها يف قل�ب النا�س وخز ك�خز 
الإبر مل يطيق�ا معه �سربًا اإّل حني كّفروا عن ذنبهم عرب 

اإعالنهم ث�رة التّ�ابني �سد الطغيان الأم�ي الذي ا�ستفحل 
يف الأم�سار الإ�سالمية بعد وقعة عا�س�راء.وبذلك فقد 

كان للعقيلة زينب عليها ال�سالم اليد الط�ىل يف تاأمني 
م�ستقبل ث�رة الإمام وا�ستمرارها من الناحية الإعالمّية 

ومن ن�ا اأخرى عديدة..

ثقافة الإعالم الإ�سالمي وم�س�ؤوليته 
�إن ثقافتنا �لإ�سالمية وب�سمنها �لثقافة �حل�سينية تعي�ص يف ع�سر جديد 
�ملعلومات  تكنولوجيا  ع�سر  يف  �لثقافة  هذه  ح�سور  و�إن  م�سبوق   غري 
�أو غيابها عنه �أمر منوط بالعاملني يف هذ� �ملجال من مفكرين وكّتاب 
وعو�ئق  �إ�سكالت  �إز�ء  �أنف�سهم  �سيجدون  حيث  و�إعالميني  ومثقفني 
من  ولعّل  عامليا،  �لثقايف  ح�سورهم  تاأكيد  �سبل  تعرت�ص  لها  لح�سر 
�لعو�ئق �لكربى �لتي تقف يف وجه �لعاملني يف �حلقل �لثقايف و�لإعالمي 
هو �إيالء �ملا�سي قيمة �عتبارية ق�سوى على ح�ساب �مل�ستقبل ، فالع�سر 
�لذي نحيا به �ليوم هو ع�سر مغاير للع�سور �ل�سابقة من ناحية كونه 
�لثقافات  �إز�ء  جد�رتها  ولإثبات  وحلو�رها  �لثقافات  حلر�ك  ع�سرً� 
�لآخرى �ملختلفة، ومما ل �سك فيه فاإن �لثقافة �لأكرث قدرة على �لفعل 
بعيون  للحا�سر  تنظر  �لتي  �لثقافة  هي  �حلديثة  �مل�سار�ت  يف  و�لتاأثري 
�مل�ستقبل ل بعيون �ملا�سي، وهي �لثقافة �لتي تقوى على تاأمني مكانتها 
�أن  دون  و�لأفكار،  �لثقافات  بني  �ملحتدم  �ل�سر�ع  حومة  يف  �مل�ستقبلية 
يعني ذلك جتّردً� �أو تنازًل عن �لقيم و�لثو�بت �لأ�سيلة �لتي ي�سّخ�سها 
�لتكنولوجية  و�إجناز�ته  �لع�سر  �أدو�ت  تطويع  يعني  ما  بقدر  �ملا�سي 
و�لتفاعل مع هذه �لإجناز�ت خلدمة تلك �لقيم ولتاأكيد تلك �لثو�بت كما 
تعني قدرة تلك �لثقافة  على تكييف روح �لع�سر و�لتناغم مع معطياته 

�مل�ستجّدة.
�ألو�نه هو تفاعل حقيقي بني ذ�ت مدركة  �إن �لإعالم يف لون من  ومبا 
هي �لإعالمي وبني حدث مو�سوعي معا�ص هو �لو�قع وتف�سيالته، ولكي 
يّت�سف  �أن  ينبغي  �لطرفني  هذين  بني  متكافئة  �لتفاعل  عملية  تكون 
�أولهما ول�سيما �إن كان �إعالميًا ح�سينيًا مبجموعة من �ل�سروط لعّل من 

�أهمها:
�لإعالمي   ذلك  �متالك  يعني  وهذ�  و�لبتكار،  �لإبد�ع  على  1.�لقدرة 
حجر  مبثابة  هي  )ثقافية(  مكت�سبة  و�أخرى  )ذ�تية(  فطرية  ملوؤهالت 

�لز�وية يف بناء �سخ�سيته وتاأثريها.
�لإ�سالم   لروح  �لعميق  �لفهم  �لقائم على  �لعقائدي  �لإميان  2.�سرورة 
�لعتقاد  ثم  غيبية  �أم  كانت  و�قعية  و��سرت�طاته  وتعاليمه  وملبادئه 
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�لإ�سالمّية   �مل�سرية  يف  �حل�سينية  �لنه�سة  ب�سرعّية  ذلك  بعد  �لر��سخ 
و�إمكانية  �لع�سر  روح  مو�كبة  على  �لنه�سة  هذه  وبقدرة  و�لإن�سانّية  

�لتغيري �لإيجابي فيه.
عمله  يف  �لإعالمي  ين�سده  ما  غاية  وهي  �حِلَرَفّية،  �لنزعة  3.تكري�ص 
بهما  و�أعني  �ل�سابقني  �ل�سرطني  بوجود  �إّل  �لنزعة  تلك  تتحقق  ول   ،
�لتاأهيل �لثقايف و�لإيديولوجي �لكافيني، �إذ بدونهما �سُيحرم �لإعالمي 
من �لقدرة على �لطرح �لإيجابي ومن �إمكانية حتليل �لأحد�ث و�لوقائع 
تو�جه  وهي  لالأّمة  �لكربى  �مل�سلحة  يف  ي�سّب  �سحيحًا  علميا  حتلياًل 

خطر� ثقافيا يهدد ِقَيَمها وثو�بتها �لر��سخة .

 سّر النجا�
قد  �ملعلومات  تكنولوجيا  يف   �لكبرية  �لتطور�ت  �أن  �ملعروف  من    
على حتويل  قادر  كوين  �ت�سالت  نظام  تهيئة  كبري يف  دور  لها  �أ�سبح 
مللمة  �إىل قرية �سغرية قادرة على  �لأطر�ف  �لأر�سي �ملرت�مي  كوكبنا 

و�ملجتمعات  �لأجنا�ص  كّل 
)طريق  عرب  �لب�سرية 
مّما  �ل�سريع(  �ملعلومات 
�ملجتمعات  لهذه  وّفر 
�ملختلفة �لثقافات و�مل�سارب 
للتفاعل  و��سعًا  �أفقًا 
با�ستخد�م  و�لتحاور 
و�سيط �ألكرتوين هو عبارة 
و�طئة  �سغرية  �سا�سة  عن 
�إي�سال  على  قادرة  �لكلفة 
حلظة  و�ل�سورة  �ل�سوت 
نقطة  �أبعد  �إىل  �لبث 

بالعامل.
هائلة  تطور�ت  �أن  ويبدو 
وكبرية كهذه �أ�سبه ما تكون 

لها كي  نو�فذ ل ح�سر  لنا  تفتح  �لذي  بالقدر  ب�سالح ذي حدين فهي 
نو�سل �أفكارنا وقناعاتنا لالآخرين، فاإنها ل تتو�نى – كذلك – عن فتح 
للتاأّثر كما كنا قادرين  �أي�سًا، فنغدو عر�سة  نو�فذ ل ح�سر لها علينا 
على �لتاأثري، ومن هنا تبدو �أهمية �إعد�د �لإعالمي �أيدولوجيا وعقائديًا 
على  �مللقاة  �مل�سوؤولية  وحجم  �ملهمة  خطورة  تت�سح  �لنقطة  ذ�ت  ومن 
عاتقه �أي�سا  لكونه ميّثل �سمري �ملجتمع �لذي �إليه ينتمي ولكونه �لأكرث 
قدرة بني �أفر�د ذلك �ملجتمع على نقل �لوقائع و�لأحد�ث و�ملمار�سات 
و�ل�سور و�لأيقونات �لتي توحي بالدللت �لإن�سانية �لعميقة وبالأفكار 
�لإ�سالم  جوهر  عليها  ينطوي  �لتي  �لأخالقية  وبامل�سامني  �لأ�سيلة 
وجت�ّسده يف و�حدة من جتّلياته نه�سة �لإمام �حل�سني بعمقها وثر�ئها 
وقدرتها على تغذية ن�سغ �لثقافة �لإ�سالمية و�لعاملية على مّر �لع�سور.

ومن �لعو�ئق �لأخرى �لتي تو�جه �لإعالم �حل�سيني �أو �لإعالم �ملو�يل 
لآل �لبيت عمومًا م�ساألة تاأكيد �إثبات �لهوية يف ظّل �سبكة متّثل ت�سكيالت 

�أجهزة  �ملو�ّسع لأحدث  �أ�سا�ص �ل�ستخد�م  تنظيمية جديدة مبنية على 
�لت�سال وو�سائله �لفائقة �لقدرة.

�لألكرتوين  �لف�ساء  على  �ل�سيعية  للمدّونات  �سريعة  عودة  خالل  ومن 
جند �أنها م�سغولة يف ق�سية �إثبات �لهوّية د�خل �ملجتمع �لإ�سالمي �لأم، 
�إثبات �لذ�ت �لكربى �لإ�سالمّية يف مو�جهة  �أكرث مما هي م�سغولة يف 
�سة  �ملخ�سّ �ملدّونات  يف  جلّيًا  ذلك  ويّت�سح  �لإ�سالمي،  غري  �لآخر 
للردود على �لتوّجهات �لتي ت�سيء قر�ءة وفهم �لفكر �ل�سيعي ل �سّيما 
بة �لتي تعّد  �لتوّجهات ذ�ت �ل�سبغة �ل�سلفية �لأحادّية �لروؤية و�ملتع�سّ
�إّن  كّل فكر خمالف لها فكر� م�ستفّز� وخارجا عن �جلماعة ،يف حني 
مثل تلك �لعودة ملدّونات �ل�سلفيني على �لف�ساء ذ�ته ت�سري �إىل �أّن هذ� 
�لتوّجه ل �ساغل لأ�سحابه �سوى نزع �لهوّية �لإ�سالمّية ممن يخالفهم 

 ولو باأب�سط م�سائل �لفروع �لإ�سالمّية
جمال  له  يتهّياأ  لن  ونزعها  �لهوية  �إثبات  �سر�ع   ، �ل�سر�ع  هذ�  �إّن 
لي�ست�سري فيه كاجلائحة كما 
�لرقمية  �لو�سائط  يف  يجده 
�ملفرت�ص  من  �لتي  �حلديثة 
يف  لالإ�سهام   ُوِجَدت  �أنها 
ويف  �حلو�ر  مفاهيم  تثوير 
�لدميقر�طية  ثقافة  �إ�ساعة 
خلقت  كونها  �لت�ساركية، 
�سمحت  عامة  ف�ساء�ت 
�ملختلفة  �لعديدة  لالأ�سو�ت 
وبذلك  نف�سها  عن  تعرّب  �أن 
�جلديدة  �لو�سائط  فهذه 
�إّل   - �حلقيقة  يف   - ماهي 
�إيذ�ن للدخول مبجال تقريب 
وباإمكانية  و�ملذ�هب  �لأفكار 
توحيد كلمة �ل�سف �لإ�سالمي 
�حلقيقية  �ملعرفة  �سرورة  على  �لتاأكيد  خالل  من  �لفعل  على  وقدرته 
�لعقل  و�إيالء  و�لتو�ّد  �ملحّبة  على  �لقائم  �لإ�سالمي  �لدين  جلوهر 
�لكرمي  �لر�سول  و�سفه  �لذي  �ملجتمع  بناء  يف  حقيقية  قيمة  و�حلو�ر 
بع�سا، ف�سال  بع�سه  ي�سّد  �لذي  �ملر�سو�ص  كالبنيان  مفرت�سا حقيقته 
عن �إدر�ك حقيقة كون �ملعركة �لثقافية �ل�سر�سة �لتي تدور رحاها يف 
�سبكة �لنرتنت �لآن  تتم عرب جبهة �لدين �أ�ساًل، وهي معركة ك�ّسرت 
عن �أنيابها مبدية نو�يا �سريحة يف معاد�ة �لإ�سالم و�أهله �أينما كانو� 
�إ�سالمي منهجي  تاأ�سي�ص علمي  �إىل   تاأكيد  بكّل  و�إن مو�جهتها حتتاج 
�مل�سلمني  بني  وجر�حه  �ملا�سي  خالفات  بن�سيان  �إّل  يتاأتى  ل  د  موحَّ
و�لتاأكيد على �أهمية م�ساحلهم �مل�سرتكة جميعًا يف ع�سر ليعرتف  �إّل 
بالأقوياء، وهي م�سالح لن جتد �سبيال للتحّقق �إّل من خالل �لنظر �إىل 

  مل�ستقبل وخطورته بب�سرية يقظة�
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�سبكة �ل�سادة �ملباركة ، �سبكة �إ�سالمية تاأ�س�ست يف 2003/07/27 بعدما 
كانت عبارة عن مو�قع ب�سيطة �أدجمت لتكون �سبكة �ل�سادة وفكرة �لن�ساء 
كثري�  �أعجبت  حيث   ، �لنرتنيت  عامل  لدخول  �سخ�سية  رغبة  من  �أتت 
ببع�ص �ملو�قع �ل�سالمية �لنادرة كموقع �سبكة ر�فد وموقع �سماحة �لمام 
�ملفدى �سماحة �ملرجع �لديني �لأعلى �آية �هلل �لعظمى �ل�سيد علي �حل�سيني 
�ل�سي�ستاين -د�م  ظله �لو�رف- وقد قررت �ن �أتعّلم طريقة �إن�ساء �ملو�قع 
�أغلبه منقول  كان  �آنذ�ك  �ملحتوى  �ن  ، رغم  فيها  �ملحتوى  ��سافة  وكيفية 
من مو�قع �خرى .. ولكن هكذ� هي �لبد�ية د�ئما ، بعد ذلك �قرتح علي 
�أحد �لقرباء باأن نن�سئ �سبكة بدل �ملو�قع �لب�سيطة )�ملجانية( وفعال عملنا 
�أ�سبوعا لإجناح �لعملية وظهرت �سبكة �ل�سادة يف �أول بروز لها يف �ل�سابع 

و�لع�سرين من متوز 2003.
اأق�سام ال�سبكة 

�إذ�عة �لكرتونية تبث عرب �لنرتنيت من  اأول : الإذاعة احل�سينية: 
بر�جمها �لقر�آن �لكرمي و�لدعاء و�ملحا�سر�ت �لدينية و�لفقهية و�لعقائدية 
. تفتح �لذ�عة يف ليايل �جلمع �أي عند �خلمي�ص ع�سر� حتى �جلمعة ظهر� 
وعند  �ملبارك  رم�سان  �سهر  طيلة  �ل�ساعة  مد�ر  على  �لبث  ويكون  كما   .
http://www.alsada.. لع�سرة �لأوىل من �سهر حمرم �حلر�م�

org
ثانيا : منتدّيات ال�سادة: منتديات ثقافية دينية تهتم بالفقه و�لعقيدة 
�ل�ستخارة   ، �سرعية  ��ستفتاء�ت  من:  �ل�سيعي  للمت�سفح  تقدمه  ما  وبكل 
�أخبار و�سيا�سة ، برجميات وبر�مج ، ت�ساميم  ، رد �ل�سبهات ، خو�طر ، 
http://www.. وقر�آنية  عقائدية  وم�سابقات  وفيديو  �سوتيات   ،

alsada.org/plus

ثالثا : �سفحة �سهر رم�سان اخلا�سة: موقع خا�ص  �إعد�ده ل�سهر 
�ملبارك  رم�سان  �سهر  و�أجو�ء  �لإمياين  جوها  لينا�سب  �ملبارك  رم�سان 

http://www.alsada.org/ramm.
رابعا : م�قع رفع ال�س�ر وامللفات املجا: �سفحة تعطي �لمكانية 
لرفع �ل�سور و�مللفات �إىل �لنرتنيت جمانا ، هناك بع�ص �لف�سلية لع�ساء 
ز�ئر�. �ملت�سفح  كان  لو  مما  �كرب  �حجام  حتميل  ميكنهم  بحيث  �ملنتدى 

http://www.alsada.org/up
�لفالم  ل�ستعر��ص  خم�س�ص  موقع  ال�سادة:  فيدي�   : خام�سا 
و�مل�سل�سالت �ل�سالمية وكذلك �ملحا�سر�ت و�للطميات و�لنا�سيد . ن�سع 
http://www.alsada.org/.ونادر مميز  �نه  نعتقد  ما  فيه 

video
ميكن   ، �لتورنت  مللفات  خم�س�ص  موقع  ال�سادة:  تراكر   : �ساد�سا 
لالع�ساء �سحب ملفات كبرية �حلجم عن طريق برنامج �لتورنت ، ونعتقد 
http://.ل�سيعية� �ل�ساحة  نطاق  على  �خلدمة  بهذه  �ملنفردين  �ننا 

www.alsada.org/tracker
�سابعا : مركز املرا�سالت: باإمكان جميع �لزو�ر تقدمي �لآر�ء و�لقرت�حات 
و�ل�سكاوى ، كما وميكنكم �إر�سال �ل�سئلة �لفقهية �ىل مركز �ملر��سالت يف 

http://www.alsada.org/contact.سبكة �ل�سادة�
ثامنا : جملة ال�سادة: جملة �إ�سالمية هادفة ، طبعت ووزعت يف دولة 

�لكويت .
تا�سعا : نه�سة ال�سيعة: موقع يعلم �لع�ساء �لت�سميم ويعطى درو�سا 
http://www.alsada.. يف �لفوتو�سوب مدعوما بالفيديو و�ل�سور

org/evolution

h t t p : / / w w w . a l s a d a . o r gh t t p : / / w w w . a l s a d a . o r g

�سبكة ال�سادة املباركة 
منهل طاّلب العلم 
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عا�سرا: املربة نت: لتكّفل �لأيتام وم�ساعدة �لأر�مل ، لدينا 36 عائلة 
 �لتكّفل بها معتمدين على ترّبعات �ملوؤمنني من د�خل وخارج �لعر�ق 

http://www.mabara.net.
ماذا قدم املنتدى لتباع اهل البيت عليهم ال�سالم ؟

قدم �ملنتدى خالل م�سريته �لكثري ، حيث ن�سرنا �لإ�سالم �لأ�سيل �ملتمّثل 
 ، �لعطرة  �ملنتدى  و�حات  عرب  �ل�سالم-  -عليهم  �لبيت  �أهل  مبذهب 
ولدينا و�حات يف رد �ل�سبهات و�لوثائق �لتي يتم�سك بها �ملخالفون �سد 
�ملذهب ، ونحاور عقائديا باف�سل ��سلوب ، وقد ت�سيع �لبع�ص و�حلمد 
�لباحث  تفيد  و�لتي  �ل�سبهات  لرد  خم�س�سة  بر�مج  وعملنا   ، هلل 
للح�سول على �مل�سادر . �إ�سافة لإخبار �ملوؤمنني باوقات �ل�ستهالل يف 
�سهر رم�سان و�سهر �سو�ل حيث يعتمد �لكثري وخ�سو�سا �ملغرتبني علينا 
يف ذلك كوننا ناأتي باملعلومة من عدة �أماكن وم�سادرنا موثوقة. كما �أن 
لدينا �ذ�عة تبث كل ليلة جمعة ، وتبث خالل �يام وليايل �سهر رم�سان 
�ملبارك على مد�ر �ل�ساعة ، و�أي�سا تبث خالل �لع�سرة �لوىل من �سهر 
حمرم �حلر�م. ون�سعى خللق �أجو�ء �إميانية بهذه �لإذ�عة �أو ما ن�سميها 
�ل�سبكة  �أو  �ملنتدى  �ىل  تدخل  فعندما   ، �ملباركة  باحل�سينية  �أحيانا 
وتت�سفح و�أنت ت�ستمع �إىل دعاء كميل ت�سعر بروحانية وخ�سو�سا و�أنت 

تت�سفح مو�سوعا دينيا يرثيك بالعلوم �ملحمدية .. 
اأك الأق�سام زيارة 

�ل�ستفتاء�ت  وو�حة  �ل�ستخارة  و�حة  هي  زيارة  �ملنتدى  و�حات  �أكرث 
�ملو�قع  من  غرينا  عن  و�لإجابة  �لرد  ب�سرعة  ونتميز   ، �ل�سرعية 

و�ل�سبكات .
كيفية الرد العقائدي على املخالفني 

يتم ذلك من خالل حماورين �كفاء منهم بع�ص �ل�ساتذة يف �حلوزة 
متمكنون  كذلك  و�مل�سرفون   ، �خلارج  �لبحث  طلبة  وبع�ص  �لعلمية 
�ملطاف  نهاية  يف  �ل�سبيل  بهم  ينتهي  �ملخالفني  فان  لذلك  عقائديا 

لل�ستم و�ل�سب �أو �لعرت�ف و�لت�سديق .
خطط امل�ستقبل 

موقع  �و  �لفيديو  مكتبة  �إىل  �لو�سول  هو  �لبد�ية  منذ  �لهدف  كان 
خم�س�ص لعر�ص ملفات �لفيديو و�حلمد هلل و�سلنا لها بعد عناء طويل 
�أننا نفكر بفكرة  �إل   ، �ملتعلقة بالربجمة و�لتعريب  و حل �مل�سكالت 
جديدة وهي دمج جميع ملحقات �سبكة �ل�سادة مع بع�سها �لبع�ص دون 
�حلاجة �ىل �لنتقال من �سفحة �ىل �خرى ، �و �جر�ء عملية ت�سجيل 
هنا وهناك ، ولو جنحت هذه �خلطة �ستكون لدينا �سبكة متحدة بكامل 

�أق�سامها موفرة �لوقت و�جلهد جلميع �لأع�ساء .
http://www.alsada.org
http://www.alsada.org
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 عائلة 
 �لتكّفل بها معتمدين على ترّبعات �ملوؤمنني من د�خل وخارج �لعر�ق 

قدم �ملنتدى خالل م�سريته �لكثري ، حيث ن�سرنا �لإ�سالم �لأ�سيل �ملتمّثل 
 ، �لعطرة  �ملنتدى  و�حات  عرب  �ل�سالم-  -عليهم  �لبيت  �أهل  مبذهب 
ولدينا و�حات يف رد �ل�سبهات و�لوثائق �لتي يتم�سك بها �ملخالفون �سد 
�ملذهب ، ونحاور عقائديا باف�سل ��سلوب ، وقد ت�سيع �لبع�ص و�حلمد 
�لباحث  تفيد  و�لتي  �ل�سبهات  لرد  خم�س�سة  بر�مج  وعملنا   ، هلل 
للح�سول على �مل�سادر . �إ�سافة لإخبار �ملوؤمنني باوقات �ل�ستهالل يف 
�سهر رم�سان و�سهر �سو�ل حيث يعتمد �لكثري وخ�سو�سا �ملغرتبني علينا 
يف ذلك كوننا ناأتي باملعلومة من عدة �أماكن وم�سادرنا موثوقة. كما �أن 
لدينا �ذ�عة تبث كل ليلة جمعة ، وتبث خالل �يام وليايل �سهر رم�سان 
�ملبارك على مد�ر �ل�ساعة ، و�أي�سا تبث خالل �لع�سرة �لوىل من �سهر 
حمرم �حلر�م. ون�سعى خللق �أجو�ء �إميانية بهذه �لإذ�عة �أو ما ن�سميها 
�ل�سبكة  �أو  �ملنتدى  �ىل  تدخل  فعندما   ، �ملباركة  باحل�سينية  �أحيانا 
وتت�سفح و�أنت ت�ستمع �إىل دعاء كميل ت�سعر بروحانية وخ�سو�سا و�أنت 

�ل�ستفتاء�ت  وو�حة  �ل�ستخارة  و�حة  هي  زيارة  �ملنتدى  و�حات  �أكرث 
�ملو�قع  من  غرينا  عن  و�لإجابة  �لرد  ب�سرعة  ونتميز   ، �ل�سرعية 

يتم ذلك من خالل حماورين �كفاء منهم بع�ص �ل�ساتذة يف �حلوزة 
متمكنون  كذلك  و�مل�سرفون   ، �خلارج  �لبحث  طلبة  وبع�ص  �لعلمية 
�ملطاف  نهاية  يف  �ل�سبيل  بهم  ينتهي  �ملخالفني  فان  لذلك  عقائديا 

موقع  �و  �لفيديو  مكتبة  �إىل  �لو�سول  هو  �لبد�ية  منذ  �لهدف  كان 
خم�س�ص لعر�ص ملفات �لفيديو و�حلمد هلل و�سلنا لها بعد عناء طويل 
�أننا نفكر بفكرة  �إل   ، �ملتعلقة بالربجمة و�لتعريب  و حل �مل�سكالت 
جديدة وهي دمج جميع ملحقات �سبكة �ل�سادة مع بع�سها �لبع�ص دون 
�حلاجة �ىل �لنتقال من �سفحة �ىل �خرى ، �و �جر�ء عملية ت�سجيل 
هنا وهناك ، ولو جنحت هذه �خلطة �ستكون لدينا �سبكة متحدة بكامل 



◄  ح�سني �ل�سالمي

�إن لريا�ص �لأطفال �أهميتها يف �لتمهيد للمرحلة �لدر��سية �لقادمة يف حياة �لطفل، 
حيث تعّد مرحلة ريا�ص �لأطفال  مرحلة ل غنى عنها لتعويد �لطفل على �لنظام 

�ملدر�سي وتهيئته ل�ستيعاب بر�مج �لتعليم و�ل�ستقالل عن �ملنزل.
�إّن ريا�ص �لأطفال �ست�سع �للبنة �لأوىل لبناء �ملجتمع لحت�سانها �لطفل من بد�ية 
�ل�سنة �خلام�سة من عمره وهي مرحلة هامة يف حياة �لطفل ففيها �سيتعلم �لن�سباط 
و�لتعاون و �لتعامل مع �لآخرين وبناء �ل�سخ�سية �ل�سليمة و�لإعد�د �ل�سحيح حلب 

�لعلم وهذ� يتطلب �أن نو�سل له �ملعلومة باأ�سلوب علمي مدرو�ص.
�إمتام مثل  قادرين على  �أمور مهمة كي ن�سبح  �إىل  عدة  �لعر�ق بحاجة  ونحن يف 
هذه �ملهمة ب�سكل ناجح لنكون مب�ساف �لدول �ملتقدمة يف هذ� �ملجال ولي�ص �لأمر 
بال�سعب علينا لأننا منلك كفاء�ت لو منحت �لفر�سة ووّجهت ب�سكل �سليم من قبل 

�إد�ر�ت لها خربة لأثمرت بالكثري.
�إن من �أهم �لأمور �لتي نفتقر �إليها هو �لكادر �لتعليمي �ملوؤهل للتعامل مع هذه �ملرحلة  
فيجب علينا تاأهيل �ملعّلمات و �أ�سحاب �ل�ساأن  بدور�ت مهنية متخ�س�سة  ويتم تدريب 
جميع �ملخت�سني بهذ� �لقطاع  ب�سكل  �سحيح للتعامل مع �لطفل بهذه �ملرحلة �ملبكرة 

من �سنو�ت عمره  و�لتي هي  �أهم مر�حل �لنمو و�سول �ىل هدف بناء �سخ�سيته 
و حتتاج ريا�ص �لأطفال  �إىل متابعة مرّكزة و�هتمام بالغ  من قبل وز�رة �لتعليم  �إذ �أّن 
�لهتمام بهذه �ملر�كز و�إدر�ك �أهميتها كموؤ�س�سات تربوية و�جتماعية �أمر بالغ �لأهمية 
يف �ل�سل�سلة �لتعليمية و�لغريب �أّن  كثري من �لعو�ئل و�لأ�سر  غافلة عن هذ� �لأمر وتعّده 
لي�ص بذي �أهمية بالرغم من �أن هذه �لفرتة من �لعمر تعترب من �أهم �أطو�ر �ملر�حل 
�لتعليمية �لهادفة وهي ل تقل �أهمية عن غريها من مر�حل �لتعليم �لرتبوي �لأخرى يف 
حياة �لفرد  وقد �هتم �لإ�سالم بهذه �ملرحلة من �لعمر مركز� على ��ستغالل عن�سري  

�لرتغيب و�لرتهيب  مع  �لأطفال  لتعليمهم وغر�ص �لقيم و�ملبادئ فيهم  
�مل�سوؤولية   هذه   لتحمل   موؤهلني  وموظفني  كو�در  جتهز   �أن  �لدولة  على  يجب  لذ� 
�خلطرية،كما يف�سل �أن ي�سرتكو� بدور�ت يف علم �لنف�ص و�ل�سلوك حتى يتعاملو� مع 

�لأطفال وم�ساكلهم �ل�سلوكية تعامال �سليما 
لأن �لعديد من �لأطفال يف هذه �ملرحلة يعانون من م�ساكل قد ل يلتفت لها �لأهل مثل 
�مليل للعنف �أو �لنطو�ء �أو قله �لثقة بالنف�ص �أو م�ساكل يف �لنطق �أو من م�ساكل نف�سية 
عميقة نتيجة ظروف �أ�سريه �سعبه مير بها �لطفل وهنا ياأتي دور معلم ريا�ص �لأطفال 

يف �حتو�ء �لطفل وم�ساعدته على تخطيها بالتن�سيق مع �ل�سرة 
كما �إن �لهتمام �ملتو��سل بالطفل و توفري �لأجو�ء �لتعليمية �ل�سحيحة �سيقوي من 
مهار�ته �لعقلية و ينمي خمتلف �أنو�ع �ملعارف  لديه، وناأمل من ذوي �لعالقة �أن يكونو� 
على قدر حتمل �مل�سوؤولية وبخ�سو�ص هذ� �لأمر هناك نقطة على قدر بالغ من �لأهمية 
تتمثل ب �سرورة �ملتابعة �مليد�نية �مل�ستمرة لطريقة تلقي �أولدهم للمعلومة ودرجة 
ريا�ص  ت�سطلع  �لذي  و�لديني  �لأخالقي  �جلانب  �أهمية  نن�سى  ول  لها  ��ستيعابهم 

�لأطفال بزرعه يف نفو�ص �لأطفال فالتعليم بال�سغر كالنق�ص على �حلجر

خط�ة يف 
امل�سار ال�سليم



تاأ�سي�س ومهام جليلة
ولغر�ص معرفة �ملزيد من �لتفا�سيل عن هذ� �لق�سم ون�ساطاته وخدماته �لتي 
يقدمها لأتباع �أهل �لبيت عليهم �ل�سالم �لتقينا باحلاج عبد �لو�حد �لبري �مل�سرف 
على ق�سم �ل�سياحة �لدينية يف �لعتبة �حل�سينية �ملطهرة و�لذي حتدث لـ )�لرو�سة 

�حل�سينية( قائاًل:
تاأ�س�ص ق�سم �ل�سياحة �لدينية منذ حو�يل �سنتني وبد�أ بت�سيري رحالت �ىل مدينة 
ــو�قــع ثالثة  �ــســامــر�ء وب
�أيام يف �لأ�سبوع وت�سيري 
مدينة  �إىل  رحــــــالت 
رحلتني  بو�قع  �لكاظمية 
مدينة  و�ىل  �لأ�سبوع  يف 

�لنجف بو�قع �سفرة يف �لأ�سبوع وذلك لت�سجيع حمبي �أهل �لبيت وت�سهيل �لو�سول 
�ىل �ملر�قد �ملقد�سة. 

كما متت تهيئة حافالت حديثة مكيفة لنقل �لوفود �لعربية و�لأجنبية �لقا�سدين 
لزيارة �لإمام �حل�سني عليه �ل�سالم حيث يتم ��ستالمهم من �ملطار�ت على �سكل 

وجبات ونقلهم �ىل بقية �لعتبات �ملقد�سة يف �سامر�ء و �لكاظمية و�لنجف.
وخالل هذ� �لعام قام �لق�سم بت�سيري رحالت �ىل �لديار �ملقد�سة لأد�ء منا�سك 
�لعمرة وزيارة �لنبي �لر�سول )�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم(  و�لأئمة عليهم �ل�سالم 
وبحدود 1200 معتمر وباأ�سعار منخف�سة عن بقية �ل�سركات وبالإ�سافة �ىل تقدمي 
خدمات �إ�سافية مثل تهيئة �ملر�سد �لديني لكل حملة ومعاون طبيب وتوفري �لأدوية 
وتوزيع وجبات غد�ء جمانية خالل �ل�سفرة و �ل�سكن يف فنادق قريبة ومريحة 

للز�ئرين.

تاأ�س�س ق�سم ال�سياحة الدينية يف العتبة احل�سينية �سنة  ومقره احلايل يف منطقة باب 
قبلة الإمام احل�سني )عليه ال�سالم( واأعطى ثماره خالل الفة الأخرية و�سهد اإقباًل وترحابًا 
كبريين من قبل امل�اطنني يف املدينة وخارجها نتيجة للخدمة التي يقدمها هذا الق�سم واأ�سعاره 

املدع�مة واملتميزة عن بقية �سركات النقل الأخرى.

ت تهية حافالت حديثة مكيفة 
والأجنبية  العربية  الوفود  لنقل 
احل�سني  المام  لزيارة  القا�سدين 

عليه ال�سالم

◄علي �جلبوري

ق�سم ال�سياحة الدينّية 
يف العتبة احل�سينية املطّهرة..    
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كما وّفر �لق�سم �سيار�ت لنقل �ل�سيوف �لقا�سدين للعتبة وكذلك لنقل �لز�ئرين 
من �لفنادق و �ىل �قرب نقطة للعتبتني �ملقد�ستني وبالعك�ص.

اأهداف امل�ستقبل 
ويف نّية �لق�سم �لتهيئة ملو�سم �لعمرة �جلديد وزيادة عدد �ملعتمرين وتقدمي �أف�سل 
�خلدمات لهم وكذلك تهيئة �سفر�ت �ىل �سوريا و�إير�ن لزيارة �ملر�قد �ملقد�سة 

�ل�سريفة .
بالإ�سافة �ىل نقل �لز�ئرين جمانًا من مناطق �لقطوعات يف د�خل مركز �ملدينة 
�إىل �أقرب نقطة للعتبتني �ملقد�ستني يف جميع �لأيام �لعتيادية ويف �لزّيار�ت 

�ملليونية تقوم بنقلهم �ىل �ملحافظات و�لأق�سية �ملجاورة.

روؤية كاملة
فيما قال �ل�سيد عادل �ملو�سوي رئي�ص ق�سم �ل�سياحة �لدينية يف حديثه لـ )�لرو�سة 
�حل�سينية(: �إن فكرة تاأ�سي�ص ق�سم لل�سياحة �لدينية يف �لعتبة �حل�سينية �ملطهّرة 
بد�أت قبل �سنتني، حيث متتلك �لعتبة �حل�سينية عددً� كبريً� من �سيار�ت �لنقل 
  ملختلفة و�لتي تقوم بنقل �لز�ئرين جمانًا د�خل مركز �ملدينة �ملقد�سة، وبذلك�
�إن�ساء هذ� �لق�سم و�لذي يهتم بنقل �لز�ئرين يوميًا، وبعد ��ستحد�ث �آليات و�سيار�ت 
جديدة وحديثة قام �لق�سم با�ستالم حمالت �لز�ئرين �لو�فدين �إىل �ملدينة من 
�لدول �ملجاورة يف منطقة مطار بغد�د و�لنجف و�إي�سالهم �إىل كربالء، وبعد هذه 
�خلطو�ت ت�سّكلت �لروؤية �لكاملة لإقامة ق�سم �ل�سياحة �لدينية و�سار من مهامه 
بعث حمالت خالل �أيام �لأ�سبوع �لو�حد من �أهايل مدينة كربالء وز�ئريها �أي�سًا 
�إىل زيارة �لعتبات �ملقد�سة و�ملز�ر�ت �ل�سريفة يف �لعر�ق وباأ�سعار رمزية وكان 
�لت�سجيع  منها  �لــهــدف 
على �ل�سعائر �حل�سينية 
�لأطهار  �لأئــمــة  وزيـــارة 
)عليهم �ل�سالم( ولي�ست 
�أو جتارة لأن  عملية ربح 
كانت  �لــــزيــــار�ت  ـــذه  ه

�لأمانة  من  مدعومة 
�لعامة للعتبة �ملطهّرة 
ومثال على ذلك �سعر 
لزيارة  �لو�حد  �ملقعد 
�ملـــر�قـــد و�ملـــــــز�ر�ت 
�لأ�سرف  �لنجف  يف 
ـــار(  ـــن دي  3.000(
ذهــابــًا و�إيـــابـــًا، علمًا 
�إىل  يدخل  مــا  كــل  �إن 
�لق�سم من �أمــو�ل يتم 
�لق�سم  على  �سرفها 

و�سيانة عجالته و�لعمل 
على بقاء بر�جمه �لتي رّحب بها �لز�ئرون وبالتايل يكون دعم �لق�سم ذ�تيًا.

العتبة احل�سينية وال�سبق
تعد فكرة تاأ�سي�ص ق�سم لل�سياحة �لفكرة �لأوىل للعتبة �حل�سينية يف تاريخ �لعتبات 
�ملطهرة و�سعت �لعتبة �ملطّهرة على تطوير هذ� �لق�سم و�إدخال �لكثري من �لرب�مج 
�ل�سياحية �حلديثة له، كما و�أننا �سجعنا على زيارة �لعتبة �لع�سكرية �ملطهرة بعد 
�لأحد�ث �لآثمة �لتي �أطالت �ملرقد �ل�سريف ويف ظّل �لظروف �لأمنية �ملتدهورة 
وب�سورة جمانية يف �لبدء ومن ثم تز�يدت هذه �حلمالت خالل �لفرتة �لأخرية 
و�أ�سبحت باأ�سعار رمزية �أي�سًا و�سل �سعر �ملقعد �لو�حد )12.000 دينار( ذهابًا 

و�إيابًا.

برامج الق�سم
لدينا حاليًا يف ق�سم �ل�سياحية بر�مج عديدة ومنها �حلمالت �ل�سخ�سية حيث 
ت�ستطيع كل جمموعة تاأجري �سيار�تنا يف �أيام �لثنني و�لأربعاء و�جلمعة للذهاب 
�إىل زيارة �لعتبات �ملقد�سة ويتّم ذلك عن طريق �حلجز �مل�سبق لل�سيارة من ق�سم 
�ل�سياحة، وكذلك �لزيار�ت �ملفردة، حيث ي�ستطيع كل �سخ�ص قطع تذكرة من 

من  الق�سم  اإىل  يدخل  ما  كل  اإن 
الق�سم  على  �سرفها  يتم  اأموال 
و�سيانة عالته والعمل على بقاء 

براه التي رح بها الزائرون
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�لق�سم للذهاب �إىل زيارة 
�لعتبات �ملقد�سة يف �لأيام 
�لتي خ�س�سناها خالل 

�لأ�سبوع �لو�حد.
ــنــا عـــلـــى دميـــومـــة  عــمــل
�ليومية  �لق�سم  بــر�مــج 
�آخر  عـــددً�  و��ستحدثنا 
وبح�سب رغبة �ملو�طنني �لذين ل يقت�سرون على �أهايل �ملدينة فح�سب و�إمنا 
�أ�سبح لدينا زبائن ُكرث من حمافظات عديدة وكذلك من خارج �لعر�ق ووجدو� 
يف ق�سم �ل�سياحة �لدينية خدمة جلية لهم حيث ن�سهد حاليًا �إقبال كبري عليه 

وهذ� يعود �إىل �خلدمة �ملقدمة وبركة �لإمام �حل�سني )عليه �ل�سالم(.
قمنا �أي�سًا خالل هذه �ل�سنة باإر�سال )18( حملة لأد�ء منا�سك �لعمرة با�سم 
"حملة �لو�رث" وكذلك زيارة �لعتبات �ملقد�سة يف �سوريا و�إير�ن وجنحنا يف هذ� 

�لأمر و��ستطعنا ��ستقطاب عدد كبري من �لز�ئرين 
و�ملبيت  �لإطــعــام  مــن  �ملقدمة  خدماتنا  وكــانــت 
جدً�  متميزة  �لديني  و�ملر�سد  �لطبّية  و�ملــفــرزة 
وبالأ�سعار �ملدعومة و�ملنا�سبة �أي�سًا قيا�سًا باأ�سعار 

�سركات �ل�سياحة �لأهلية.
بالن�سبة حلافالتنا؛ ميتلك �لق�سم �أنــو�ع خمتلفة 
من �سيار�ت �لنقل ومنها )20 �سيارة نقل كبرية 
ب�سعة 45 - 50 ر�كب( و )10 �سيارة با�ص( و )20 

�سيارة كو�سرت ب�سعة 29 ر�كب( ولدينا �سيار�ت �سغرية )ب�سعة 14 ر�كب و�أخرى 
11 و 6 ر�كب(، وخالل �ل�سنتني �ملا�سيتني تطور �لعمل وقمنا با�ستري�د �سيار�ت 

�أخرى بح�سب �حلاجة �إليها.

الق�سم والزيارات امللي�نية
يف �لزيار�ت �ملليونية نقوم بتخ�سي�ص كافة �ل�سيار�ت �خلا�سة بق�سمنا و�سيار�ت 

�لإد�رة من �أجل نقل �لز�ئرين 
�ملدينة  د�خـــل  وتعمل  جمــانــًا 
وخــارجــهــا حــيــث نــقــوم بنقل 
�لــز�ئــريــن مــن �أمــاكــن �لقطع 
�إىل د�خل �ملدينة وبالعك�ص من 
�ملحافظات  �إىل  �ملدينة  د�خــل 
�حللة،  ــنــجــف،  )�ل �ملـــجـــاورة 

بغد�د(.
لدينا عمل يومي خالل �لأ�سبوع 
بالنطالق  �حلــمــالت  وتــبــد�أ 

�ل�ساعة  �لق�سم عند  �لعاملني يف  دو�م  ويبد�أ  �ل�ساعة �خلام�سة �سباحًا،  عند 
�ل�سابعة �سباحًا حيث نقوم با�ستقبال �لطلبات وقطع �لتذ�كر وكذلك �سيانة 
و�إد�مة �لعجالت قبل ��ستخد�مها حيث يعمل �ل�سائقون �لتابعني للق�سم على عمل 
�ل�سيانة �إ�سافة �إىل مهام �أخرى، ولدينا مر�آب كبري يف 
منطقة باب بغد�د يف مركز �ملدينة لوقوف �حلافالت، 
وباجلهود  و�لتنظيف  لل�سيانة  كاملة  ور�سة  وكذلك 

و�لكادر �ل�سخ�سي للق�سم.
قمنا بالتن�سيق مع عدد من �ل�سركات �ل�سياحية و�لنقل 
ل�ستالم �حلمالت �لو�فدة من خارج �لعر�ق من �ملنافذ 

�حلدودية �إىل حمافظة كربالء.

طم�حات خلدمة اأكرب
طموحاتنا �أن نوؤ�س�ص لثقافة �ل�سياحة �لدينية يف �لبالد و�لعمل على ��ستقطاب 
�خلرب�ت و�لكو�در �ملتخ�س�سة بال�سياحة �لدينية لتفعيل �لق�سم وتو�سيع رقعة 
�أعماله ون�ساطاته خالل �لفرتة �ملقبلة، وقد لقي ق�سم �ل�سياحة �لدينية �لدعم 
�لكامل من قبل �لأمانة �لعامة للعتبة �ملطهرة و�لتي حتثنا على زيادة خدماتنا 

وبر�جمنا �ملقدمة للز�ئرين.
�لعتبة  يف  �لعاملني  وجهود  �ل�سالم(  )عليه  �حل�سني  �لإمــام  فبربكة  و�أخـــريً� 
�حل�سينية �ملطهرة �أ�سبح ق�سم �ل�سياحة �لدينية ر�فدً� جديدً� خلدمة �لز�ئرين 

�أولت  وم�سروعَاً  �لكر�م 
للعتبة  �لــعــامــة  �لأمـــانـــة 
�ملطهرة �هتمامها �لكايف 
و�أّدى  ثماره  و�أعــطــى  به 

�لدور �ملن�سود منه. 

ي�ستطيع كل �سخ�ض قطع تذكرة 
زيارة  اإىل  للذهاب  الق�سم  من 
التي  الأيام  يف  املقد�سة  العتبات 
الأ�سبوع  خالل  خ�س�سناها 

الواحد

لثقافة  نوؤ�س�ض  اأن  طموحاتنا 
ال�سياحة الدينية يف البالد والعمل 
على ا�ستقطاب اخلربات والكوادر 

املتخ�س�سة بال�سياحة الدينية

اىل  رحالت  بت�سيري  الق�سم  قام 
منا�سك  لأداء  املقد�سة  الديار 
الر�سول  النبي  وزيارة  العمرة 
و�سلم(   واآله  عليه  اهلل  )�سلى 

والأئمة عليهم ال�سالم
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العتبة احل�سينية املقد�سة
  معر�س الكتاب الدائم  

ج�����دي�����د 
املطب�عات 



لقد ن�سح لنا نبينا �لكرمي حممد و�أهُل بيته �لكر�م عليهم �ل�سالة 
و�ل�سالم �أف�سل ما ن�سح �أحد لأمتِه، ومّنو� علينا باإيقافنا على قيمة 
�لدعاء ودوره يف �لظفر بالكمال �لإن�ساين، و�أكرث من ذلك و�أهم منه 
�أنهم عّلمونا �ملعاين �لعظيمة �لتي ندعو بها، فرتكو� لنا ن�سو�سًا جّمة 
ُترينا �أدَب �لعبودية يف خماطبة مقام �لربوبية، وعلمونا كيف يكلم 
�لعبد �لناق�ُص �لّربَّ �لكامَل وكيف ي�ساأل �ملخلوق �ل�سعيف �خلالق 

�لقوي، وكيف يناجي �لد�عّي  ربه �لكرمي.
بيته  و�أهل  �لنبي  �لتي ورثناها عن  �إن �لدعو�ت �ملع�سومّية  و�لو�قع 
معرفية  ذخائر  على  تنطوي  و�ل�سالم  �ل�سالة  عليهم  �لطاهرين 
�حلياة  من  باآفاق  رنا  وتب�سّ �لتوحيد،  حقائق  منها  نتعلم  عالية، 
�لجتماعية  �حلياة  يف  �لعدل  �إقامة  �إىل  وتر�سدنا  �لآخرة،  �لغيبية 

و�ل�سيا�سية وتهدينا �إىل �خلري يف �لنّية و�لتفكري و�لعمل.
ن�سو�ص  من  جاءت  قد  �ملعرفّية  �حلقائق  هذه  كل  �أّن  و�ملالحظ   
هذه �لدعو�ت باأ�سلوب �أدبّي ممتاز، و�ملزية �لكربى لهذه �لن�سو�ص 
�هلل  على  �لأدلء  هم  رجال  عن  �سدرت  �أنها  �ملقد�سة  �لدعائّية 
و�سرعِه، رجال منو� يف حمبة �هلل، وممن �جتباهم �هلل – �سبحانه 
قال  �إليه،  بابتغائها  �حلق  �أمرنا  �لتي  �لو�سيلة  ليكونو�   – وتعاىل 
َو�ِسيَلَة(، ومن  ِه �ل إَِلي� َتُغو�  َو�ب  َ ُقو� �هللَّ �آَمُنو� �تَّ ِذيَن  �أَيَُّها �لَّ تعاىل: )َيا 
�ل�سحيفة  �سدرها  ويف  �ملقد�سة  �لدعائّية  �لن�سو�ص  هذه  �أبرز 

�ل�سجادّية �ملباركة.
�ل�ساجدين  �لعابدين و�سيد  �لإمام علي بن �حل�سني زين  ّخلَّّف  لقد 
�لتعبري،  و�أ�سالة  �ملادة  بعمق  �متازت  �لتي  �لأدعية  �أروع  )ت93هـ( 
ولقد عرفت طائفة من هذه �لأدعية بـ )�لدعاء �لكامل، �ل�سحيفة 
حممد،  �آل  وزبور  �لبيت،  �أهل  �إجنيل  �لقر�آن،  �أخُت  �لكاملة، 

و�ل�سحيفة �ل�سجادّية(.
وحتتوي �ل�سحيفة �ل�سجادّية على �سل�سلة من �لأدعية �لتي �أن�ساأها 
باآل  مّرت  ظروف  �أحلك  يف  �ل�سالم(  )عليه  �لعابدين  زين  �لإمام 
�لإمام  �لأموي رو�ها عنه ولدُه  �لع�سر  �ل�سالم( يف  �لبيت )عليهم 

بن  علي  بن  وزيد  )114هـ(  �سنة  �مل�ست�سهد  �ل�سالم  عليه  �لباقر 
�حل�سني �مل�ست�سهد �سنة )122هـ( ، وهما بدورهما قاما باملحافظة 
عليها، فاأمالها �لباقر عليه �ل�سالم على ولده جعفر �ل�سادق عليه 
�أبيه  �ل�سالم، ووِرث يحيى بن زيد �مل�ست�سهد �سنة )125هـ( ن�سخة 

زيد.
و�لإمام �ل�سادق بدروه �أمالها على عمر بن هارون �لثقفي �لبلخي 
)ت194هـ( �لذي كان له دور فّعال يف �ملحافظة عليها ن�سخًا وعر�سًا 

ورو�يةويعزى له �لف�سل يف �عتماد �لرو�ة على ن�سخته �لأم .
وحتتل �ل�سحيفة �ل�سجادّية مرتبة �ل�سد�رة يف كتب �لأدعية عندنا 
نحن �ل�سيعة �لإمامية وهي �مل�سدر �لأ�سا�سي �لذي ل تن�سب مناهله 
ول ميّل منه طالبُه، وهي �ملرجع �لذي ل ي�ستغني عنه �لعامل ول �ملعلم 
ول �ملتعّلم ول �لعارف ول �حلكيم ول �لأديب ول �خلطيب، ول �لعبُد 
�لد�عي فقد جمع بني دّفتيه جميع �لفنون و�لعلوم �لإلهية، و�حتوى 
على �ملعارف �حلّقة، وهي �أول كتاب ُجِمَع فيه �لدعاء �ل�سادر عن 

�لإمام �ملع�سوم عليه �ل�سالم بهذه �ل�سعة و�لرتتيب.
�لبالغة  مناجم  من  منجم  هي  هذ�  بعد  �ل�سجادّية  و�ل�سحيفة 
و�لف�ساحة وينبوُع ثر لالأدب �لإ�سالمي �لهادف، فهي ل تفرتق عن 
�لعابدين  �لإمام زين  �مل�سمار فلقد �سّمن  �لبالغة( يف هذ�  )نهج 
�لإن�سانية  للحياة  كاماًل  منهاجًا  �أدعيته  و�ل�سالم  �ل�سالة  عليه 
�لفريدة، ومل يرتك جانبًا مما حتتاجه �لأمة �لإ�سالمية �إّل وتعر�ص 

له وعاجله باأ�سلوبه �لفذ وبالغته �لبديعة.
كما �إنه عليه �ل�سالم كان حري�سًا كل �حلر�ص من خالل �لدعاء على 
�أ�سو�ئه  وت�سليط  جمودها  من  وحتريرها  �سباتها  من  �لأمة  �إيقاظ 

�لكا�سفة على جر�ئر �حلكم �لأموي �لبغي�ص.
�أناَر �لإمام زين �لعابدين باأدعية �ل�سحيفة �ل�سجادّية �لعقول  لقد 
فكر  ��ستلهم  متالألئ  قب�ص  �إىل  فاأحالها  �حل�سينية  �لثورة  �ألق  من 

�حل�سني )عليه �ل�سالم(و��سرت�سد هديه  و�سار يف ركبه.

وقفة بني يدي 
ال�سحيفة 
   موؤيد جا�سم حممدال�سجادّية

كلية �لعلوم �لإ�سالمية/ جامعة كربالء
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اأو  اهلها  الأ�سكال  من  �سكل  باأي  ميكن  ل  اأحداثا  ال�سالمي   التاري يف  ان 
والبغي  ال�سر  ق�ى  حاولت  مهما  ن�سيانها 
ذلك لأنها اأن�سع من �س�ء ال�سم�س يف رابعة 
النهار ولأن الإرادة الإلهّية قد هياأت لها 
وي�ستذكرها  يحييها  م��ن  ع�سر  ك��ل  يف 

باإجالل واإكبار. 
اأحدتلك  الغدير  عيد  اإن  املعروف  وم��ن 
املنا�سبات املهّمة التي يجب التاأكيد عليها   
كما ه� احلال يف اإقامة العزاء على الإمام 
ملا  عا�س�راء  يف    ال�سالم عليه  احل�سني 
ال�سالم(  )عليهم  بيته  واأهل  عليه  جرى 
واأ�سحابه يف حادثة ل تنف�سل باأي �سكل 
التي  الإم��ام��ة  ع��ن ق�سية  الأ���س��ك��ال  م��ن 

اأكدتها واقعة غدير خم.
�لبيت  �أهــل  مذهب  �أتــبــاع  نحن  وهــا 

نحتفل  �لـــ�ـــســـالم(  ــيــهــم  )عــل
يف  ونبكي  �لــغــديــر  بعيد 

�أن  فهل  عا�سور�ء، 
�لأمـــــــر �لــــذي 

اإيا ر ر  اة الم الاب عل ربال اسة 

• ح�سني عبد �لأمري- يحيى ح�سن

اإيا ر ر  اة الم الاب عل ربال اسة 

خّم وكربالء
غديران ليختلفان 
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�سّحى لأجله �لإمام �حل�سني)عليه �ل�سالم(وهو �لوحيد على �لأر�ص- 
لي�ست�سهد  و�سلم(  و�آله  عليه  �هلل  )�سلى  �هلل  ر�سول  بنت  �بن  حينئذ- 
و�آله  عليه  �هلل  )�سلى  �هلل  ر�سول  ن�ساء  وت�سبى  و�أ�سحابه  بيته  و�أهــل 
�أم من  و�سلم( وكل �لفجائع �لتي ح�سلت كانت لأجل �لغدير و�لإمامة 

�أجل �سيء �آخر، وهل �أن �لإمامة ق�سّية ميكن �لتنازل عنها ؟ 
�إن موقف �لإمام �حل�سني )عليهم �ل�سالم( يوم �لطف يوؤكد مبا ل جمال 
معه لأدنى �سك �أن �لإمامة ق�سّية ل ميكن �لت�ساهل ب�ساأنها �أو �لتنازل 
عن �أّي قدر منها قليال كان �أو كثري� و�أثبت بوقفته �أنها ق�سية ت�ستحق 
�أن ي�سحي يف �سبيلها �بن بنت ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�آله بكل ما 

ميلك من �أجلها.
كما �إن هذين �ليومني ) �لغدير و�لطف( مبا يحمالن يف طياتهما من 
�إ�سارة �ىل مبد�أ �إمامة �أهل �لبيت -عليهم �ل�سالم- مرتبطان �رتباطا ل 
مفك له عن ق�سية �لإمام �ملهدي -عجل 
�هلل تعاىل فرجه �ل�سريف- ول نن�سى يف 
هذ� �ل�سدد �أي�سا تلك �ملظلومية �لعظيمة 
�لتي تعر�ست لها مولتنا فاطمة �لزهر�ء 

عليها �ل�سالم من جر�ء �لق�سية ذ�تها .

اإحياء ذكرى الغدير 
�لبعيد  �لأمـــ�ـــص  يف  كـــان  وكــمــا  و�لـــيـــوم 
طاقاتها  كل  حت�سيد  �إىل  �ملناوئة  �جلهات  من  �لكثري  ت�سعى  و�لقريب 
�لفكرية و�إمكاناتها �ملادّية و�لب�سرية �إىل حماربة مبد�أ �لإمامة وت�سويه 
ن�سر  ويف  �لإ�سالمية  �لأمة  �أهميته يف حياة  و�لتقليل من  �أتباعه  �سورة 
�لدعوة �ل�سالمّية يف كل �أنحاء �لعامل، ينبغي علينا نحن �لذين نوؤمن 
�أن ن�سعى جاهدين لتبيان معاين يوم �لغدير ب�ستى �لطرق  بهذ� �ملبد�أ 
متثلت  جد�  مهمة  بحادثة  �لتاريخه  م�سريته  عرب  �رتباطه  مع  خا�سة 
�لربيئة  �لأنف�ص  وقتل  �ملقد�سة  كربالء  مدينة  على  �لوهابي  بالهجوم 
و�سرقة �ل�سباك �ملقّد�ص لالإمام �حل�سني عليه �ل�سالم، وقد خ�س�ست 
�لأمر ولبحث  �لكر�م لهذ�  �لزو�ر  �لرو�سة �حل�سينية لقاءها مع  جملة 
يليق  مبا  �لعظيمة  �ملنا�سبة  هذه  لحياء  بها  �لهتمام  �لو�جب  �لآليات 

ومكانتها من تاريخ �لإ�سالم.
وكانت بد�ية لقاء�تنا بالز�ئر رحمن عي�سى ح�سني ليحدثنا عن ما ينبغي 
على �لهيئات و�ملو�كب يف هذه �ملنا�سبة فقال: على�لهيئات و�ملو�كب �إن 
ت�سع يف جدول �أولوياتها منا�سبة �لغدير من خالل ت�سكيل  جلان لهذ� 
و�إعطاء  �لفر�ص  �سبيل  على  م�سابقات  �إقامة  عاتقها  على  يقع  �لأمــر 

�ملتميزة  �أو �ملحلة  �أو �ملدينة  هدية للحي 
يربز  وب�سكل  �لغدير  ملنا�سبة  باحيائها 
وكذلك  �ملباركة  �ملنا�سبة  وعظم  �أهمية 
�إقامة م�سابقات �سعرّية �أو معار�ص فنون 
ت�سكيلية مع منح �لهد�يا لكل و�حد ي�سمي 
�لأمور  من  وغريها  �بنته غدير،  �أو  �بنه 
�لتي من �ساأنها �إبر�ز هذ� �ليوم مبا يليق 
به وب�ساحبه �أمري �ملوؤمنني علي بن �أبي طالب عليه �ل�سالم، وكل هذه 
�لحتفالت ينبغي �ن تكون خمططا ومعّد� لها جيد�، ومل يعد منا�سبا 
– كما �أرى- �ن تبقى �لحتفالت عفوية ول ترتقي لتكون ر�سائل وئام 
�آن �لو�ن  و�سالم وتبنّي هذه �لق�سية �جلوهرية يف حياة �ل�سالم وقد 
�أن يتّم ذلك من خالل دعم �أتباع �أهل �لبيت عليهم �ل�سالم يف �لد�خل 
و�خلارج بالأمو�ل و�لهد�يا، كما ينبغي جد� ترجمة �لكتب �خلا�سة بعيد 
�لغدير وترجمة �لأحاديث �خلا�ص باملنا�سبة من �لفريقني، ليطلع �لعامل 

كله على معاين هذه �ملنا�سبة.
باأّن  للعامل  ح  نو�سّ �أن  علينا  فقال:  �ساحب  خ�سري  هــادي  �لز�ئر  �أمــا 
�لغدير يعني حتقيق �لرفاهية وتو�سيع نطاقها، لبلوغ �لتقدم و�لرقي يف 
عمر�ن �ملجتمعات �لإن�سانية �حلقيقة، ومن �لغريب �أن ن�ساهد �أن �جليل 
وتقع  �لغدير،  عن  و�سحيحًا  و��سحًا  ت�سورً�  يحمل  ل  عمومًا  �حلايل 
م�سوؤولية ذلك على عاتقنا نحن يف �لدرجة �لأوىل، فلو �أّدينا و�جبنا يف 
�سرح فكرة �لغدير للنا�ص لكان �لو�سع �أف�سل مّما عليه �لآن، ومن �لأمور 
�ملاأجورة  �لأبــو�ق  بع�ص  حمــاولت  هي  لها  نلتفت  �إن  يجب  �لتي  �ملهمة 
تظليل �لعو�م باأن �لغدير كذبة فاأرى من م�سوؤولية خدمة �ملنرب �حل�سيني 
�للتفات لهذه �لق�سية �خلطرية و�لتاأكيد 
با�ستمر�ر  �لــغــديــر  و�قــعــة  �سحة  عــلــى 
وذكر �لأحاديث �لتي توؤكد �سحة �لغدير 
وتبني معانيها و�أهد�فها للعام و�خلا�ص، 
وبخا�سة دح�ص �لقاويل �لتي تذهب �ىل 
�لعيد  �أ�س�سو� هذ�  �لذين  �ل�سيعة هم  �إن 
من  �لبع�ص  يزعم  كما  �هلل  عيد  وجعلوه 
جاء  �لتاأ�سي�ص  هذ�  �إن  وتبيان  �ملوؤرخني 
�لأ�سل جعٌل من �هلل  و�سلم ( وهو يف  و�آله  �لنبي )�سلى �هلل عليه  من 
لهذه  �ل�سالم  عليهم  �لئمة  �إحياء  ذلك  �أدلة  �أبرز  بني  و�أن من  تعاىل، 

�ملنا�سبة و�لتذكري بها عرب �لأ�ساليب �ملختلفة.
لعيد  و�ملكانة  �ملنزلة  فا�سل حمد�ن: على �سوء هذه  �لز�ئر علي  وقال 
�لغدير هنالك م�ستحقات ينبغي علينا نحن �لذين �لذي �سعدنا وت�سرفنا 
�ن  �أولها  بها،  ونعمل  نعرفها  �ن  �ل�سالم(  )عليه  �ملوؤمنني  �أمري  للولية 
نكرث يف هذ� �ليوم �ل�سكر هلل تعاىل بل�ساننا و�أفعالنا لأنه وفقنا لولية 
�أهل �لبيت )عليهم �ل�سالم( �إذ �إن �سمان �لهد�يا �إمنا يكون من خالل 
�أن  �لكون  يف  نعمة  و�هم  �ل�سالم(  )عليهم  �لبيت  �أهل  بخط  �لتم�سك 
�إمنا  �لغدير  بعيد  نحتفل  حينما  لذلك  �لهد�يا،  لهذه  �لإن�سان  يوفق 

حتقيق  يعني  �لغدير  باأّن  للعامل  ح  نو�سّ �أن  علينا 
يف  و�لرقي  �لتقدم  لبلوغ  نطاقها،  وتو�سيع  �لرفاهية 

عمر�ن �ملجتمعات �لإن�سانية �حلقيقة
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نحتفل بان �هلل منَّ علينا بهذه �لنعمة �إن وفقنا بهذه �لهد�ية �لربانّية 
للنبي )�سلى  �لتي تو�سلنا  �لإلهية  �لقناة  تلك  �لتي ن�سمن من خاللها 

�هلل عليه و�آله و�سلم(.
�لتهنئة  تكون  و�أن  �ملنا�سبة  بهذه  �لآخر  بع�سنا  يهنيء  �ن  يجب  وثانيا 
�سادرة من �لقلوب عندما نالقيهم فاإذ� كان لنا �أخ و�أخت بيننا وبينهم 
ونرفع هذ�  نزيل  �ن  �ليوم  علينا يف هذ�  �أو �حلقد  �ل�سغينة  �سيء من 
�حلقد عن �لقلوب ونبد�أ �سفحة جديدة 
بــاإخــّوة �لأميـــان وهــي �أف�سل مــن �إخــّوة 
�لن�سب ،فمتى �أتينا هذه �لأمور كّنا حّقا 
من �ملهّنئني ومن �لذين �سرنا على �لنهج 
)عليهم  �لأطــهــار  �لأئــمــة  له  بينا  �لــذي 

�ل�سالم(.

غدير الطف الدامي
زماننا  يف  وخا�سة  �لغدير  عيد  �أن  �لز�ئرين  �لخــوة  بع�ص  ر�أى  وقــد 
�ملعا�سر مل يعد منا�سبة للفرح فقط بل �متزجت به دموع �لأ�سى على ما 
لقى فيه �مل�سلمون وخا�سة يف كربالء �ملقد�سة من ويالت و�آلم متثلت 
بالهجوم �لوهابي على �ملدينة وقتل �أبنائها و�سرقة �أمو�لها، ويرى هولء 
�إحياء هذه  �لعتبار عند  �مل�ساألة يف نظر  �لز�ئرون �سرورة و�سع هذه 
�ملنا�سبة، حيث قال �لز�ئر�سامل ح�سني عودة: �إن هذ� �ليوم هو يوم بيعة 
هجوم  يوم  �أي�سا  وهو  للولية  �ل�سالم(  )عليه  �ملوؤمنني  �أمري  وتن�سيب 
�لوهابيني على قرب �لإمام �حل�سني ونهب ثرو�ته و�لذين ماز�لو� لغاية 
)عليه  �ملوؤمنني  �أمري  �أعــد�ء  وي�سعى  ويحاربونه،  يحاربوننا  �ليوم  هذ� 
�أو تفريغها من  �لغدير  بيعة يوم  �أوتو� من قوة لنكار  �ل�سالم( بكل ما 
حمتو�ها وهم بعملهم هذ� �إمنا يريدون �سلب جوهرة �ل�سالم �ملتمثلة 
علي  �لإمــام  فاإمامة  ذلك-  �هلل  �أنالهم  �ملوؤمنني-ل  قلوب  من  بالولية 
)عليه �ل�سالم( لي�ست جمرد م�سروع رئا�سة �أو زعامة كما يت�سّورون، 
بل هو م�سروع �إلهي ونحن نرى مل�سات وب�سمات هذ� �مل�سروع يف كّل �أمر 
ديني �أو دنيوي ير�د منه ن�سر �لعدل و�خلري بني �لنا�ص كما �أثبتت ذلك 
فرتة قيادة �أمري �ملوؤمنني عليه �ل�سالم لالأمة �لإ�سالمية وتلك �ل�سرية 

�لعطرة �لتي عا�ستها �لأمة �لإ�سالمية �إبانها.
ومل يخِف �لز�ئر عبد �حل�سني مهدي ح�سني �متعا�سه من بع�ص �ملو�قف 
جتاه يوم �لغدير فقال: �إين لأعجب من هذه �لأمة �لتي قيل �أنها خري �أمة 
�أخرجت للنا�ص، �إل �أنها تعجز عن �لتمييز بني من هو على �حلق وبني من 
هو على �لباطل، ول ز�لت �إىل �لآن تاأبى ت�سديق ما جاء يف بيعة �لغدير، 
وت�ست�سعب على نف�سها �أن يكون علي -عليه �ل�سالم- هو �لو�سي من بعد 

ر�سول �هلل )�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم( 
يف حني �أن بيعة �لغدير هي حقيقة و�قعة 
قد ذكرتها �أغلب �مل�سادر �ملعتربة لفرق 
به  جــاءت  عّما  ف�سال  �ملختلفة  �لإ�سالم 
�أحاديث �لنبوة و�لإمامة من �لتاأكيد على 
�أخذ �لنبي �لأعظم )�سلى �هلل عليه و�آله 
)عليه  لعلي  �مل�سلمني  من  �لبيعة  و�سلم( 
�ل�سالم( يف غدير خم تز�منا مع حّجة �لود�ع، وقد و�سل �حلقد ورف�ص 
من  �لنتقام  �إىل  �لطف  و�قعة  حتى  به  نــادت  �لــذي  �لبنيِّ  �حلق  ذلك 
كربالء وتدمريها و�سرقة �أمو�لها و�أمو�ل �لإمام �حل�سني عليه �ل�سالم 
وقتل �مل�سليمن �لذي يوؤمنون بها يف نف�ص يوم �لبيعة من �سنة)1802م 
�لق�ساء  و�آمالهم يف  �أحالمهم  ولكن  �لوهابية  �أيدي  على  – 1216هـ( 
على �حلادثة وذكر�ها يف نفو�ص �ملوؤمنني باءت بالف�سل �لذريع وكانت 
درب  ينري  م�سعال  يومها  كربالء  يف  �سالت  �لتي  �لطاهرة  �لدماء  تلك 
�ل�سائرين �إىل بيعة �أمري �ملوؤمنني -عليه �ل�سالم- يوم �لغدير، كما كانت 
ملحمة يوم �لطف م�سعال �أنار طريق �حلق للنا�ص �أجمعني ودحر �أئمة 

�لكفر و�ل�سالل على مر �لع�سور. 
يف ما �أ�سار �لز�ئر ناظم ح�سني �إىل بع�ص �لأمور �خلا�سة بكيفية �لبيعة 
قائال: يجب �أن يتعلم �لنا�ص كيفية �لبيعة و�أن يثبتو� عليها مهما كانت 
�لت�سحيات و�أن يرخ�سو� يف �سبيلها �لدماء و�لأمو�ل و�أّليكونو� كالذين 
بايعو� �لمام -عليه �ل�سالم- و�أ�سبحو� بعد ذلك من �لناكثني وذلك من 

خالل ما ورد يف �لناكثني من �أحاديث كثرية. 
و�أكد: �إن �لبيعة لي�ست مقت�سرة على �مل�سلمني �لعرب كما يحلو للبع�ص 
وبناء   ، للنا�ص كافة  و�إمنا هي  يّدعي  �ن 
على �أحاديث كثرية �أ�سارت �ىل �ن �أمري 
�ملوؤمنني -عليه �ل�سالم- هو �لأب �لثاين 
و�آله  عليه  �هلل  -�سلى  �هلل  ر�ــســول  بعد 
و�سلم- لهذه �لأمة حيث قال )�سلى �هلل 
و�أنت  �أنا  علي  )يا  له:  و�سلم(  و�آله  عليه 
�لعجاب  �لعجب  ولكن  �لمــة(  هذه  �أبــو� 
مما فعلته هذه �لأمة باأبويها ومبن يو�لونهم ويهتدون بهديهم ويعادون 
�أعد�ءهم، وما طفُّ �حل�سني عليه �ل�سالم وغدير كربالء �لد�مي على 
�أيدي �لوهابية �إل �ساهد مبٍك وموؤمل على ذلك، و�إين لدعو كل موؤمن 
وموؤمنة �ىل �إحياء هاتني �ملنا�ستني مبا ي�سع وعدم �لتفريط بهما وجعلهما 

نرب��سا لالأجيال �لقادمة يهتدون به �أمام ظلمات �ل�سر وظالماته. 

ت�سعى �لكثري من �جلهات �ملناوئة �إىل حت�سيد كّل طاقاتها 
�لفكرية و�إمكاناتها �ملادّية و�لب�سرية �إىل حماربة مبد�أ 

�لإمامة و�لتقليل من �أهميته يف حياة �لأمة �لإ�سالمية

ي�سعى �أعد�ء �أمري �ملوؤمنني )عليه �ل�سالم( بكل ما �أوتو� 
من قوة لإنكار بيعة يوم �لغدير �أو تفريغها من حمتو�ها 
�لإ�سالم  جوهرة  �سلب  يريدون  �إمنا  هذ�  بعملهم  وهم 

�ملتمثلة بالولية من قلوب �ملوؤمنني
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�لأر�ص  على  �لأول  وجوده  منذ  �لنفعي  �لأ�سا�ص  على  �لإن�سان  حياة  منظومة  ترتبت 
ولغر�ص  و�لتكميلية،  منها  �لأ�سا�سية  �حلياتية  مقتنياته  على  �حل�سول  عناء  وتكّلفه 
حتقيق �أق�سى حد من هذه �لنفعية بد�أ ي�ستحوذ على ما لدى �لغري من هذه �ملقتنيات 
باأ�ساليب �ستى �أبرزها �لغزو، و�ل�سطو، ويف عاملنا �حل�ساري �لآن  ، �لر�سوة �لإجبارية 
و�ختال�ص �ملال �لعام، يف ظروف �ساهمت فيها �لطبيعة بكل متغري�تها يف �ل�سر�ع من 
�أجل �لبقاء �لذي يتطلب قوة ع�سلية كبرية يف جمتمعات بد�ئية ل متتلك من �لدو�ت 

غريها، وو�سلت يف عامل �للكرتون �إىل �خلروج من �ل�سمة �لإن�سانية.
وملّا كانت هذه �ملهمة ل ت�سلح لعن�سر )�لإناث( لأ�سباب �ستى، �سارت �حلاجة ملحة 
�إىل مو�رد ب�سرية من �لنوع )�ملذكر( كي يقوم بها قدر �مل�ستطاع، ف�سار �لعتناء بهذ� 

�لعن�سر على ح�ساب �لعن�سر �لثاين.
  وملّا جاء �لإ�سالم بنظام �إن�ساين يتكافل فيه �أفر�د �ملجتمع يف تق�سيم �لأدو�ر ح�سب 
وفق  على  و�لأنثى(  )�لذكر  �لعن�سرين  من  كل  قدر�ت  مع  ين�سجم  �لذي  �لتنميط 
منظومة �لنمو �و ما ي�سمى بـ)�لفطرة( �لتي فطر �هلل �لنا�ص عليها، حظيت �لأنثى 
�لذكر ومتتعت مبا مل حت�سل عليه  بع�ص �لحيان حقوق  مبيز�ت وحقوق عربت يف 
منذ قرون عديدة و�همها حق �لت�ساوي باأكرب قدر من �حلقوق و�لو�جبات مع �لرجل 

لتاأكيد �إن�سانيتها.
 ولكن..  بعد �أن تو�لت �ل�سلطات يف مرحلة ما بعد خالفة �أمري �ملوؤمنني علي عليه 
�ل�سالم، و�إذ بان �حلكم �لأموي و�لعبا�سي وما تالهما من �نفتاح �سيا�سي و�قت�سادي.. 

و�لإغر�ء�ت �لتي جاء بها هذ� �لنفتاح،  حتجيم دور وحقوق �ملر�أة كونه �سي�سكل 
خطر� لو ّ له �ل�ستحو�ذ على �لن�ساب �ملطلوب له يف �حلياة، وعاد �متهان �ملر�ة من 
جديد ل�سيما �لإماء �لالآئي وقعن �أ�سري�ت من بلد�ن خمتلفة و��ستباحتهن من قبل 

�ل�سلطان و�أعو�نه �لذي حّط من قيمة �ملر�أة وحّولها �أد�ة للت�سلية.
به  �أ�سبح غري مرغوب  ف�سيئا حتى  �سيئا  يتدنى  �ملر�أة  دور  �سار  فمنذ ذلك �حلني   
وعادت �لنعرة �جلاهلية لتطفو على �ل�سطح من جديد برف�ص وجود �لنثى يف �لعائلة 
ل�سيما يف �ملجتمعات �لبدوية و�لرعوية �لريفية، وعاد �أ�سلوب ��ستحياء �لن�ساء �لذي 
وك�سوتهن  طعامهن  مقابل  �لن�ساء  با�ستخد�م  �لفرعوين  �لع�سر  �سمات  �إحدى  كان 

�ل�سئيلة جد�.  
�أنثى حتى �كفهّر وجهه و�سار ي�سحب دخان �سجائره  فما �ن يُب�سر �حدهم مبولودة 
كمن غرقت �سفنه ويتخلف عن جمال�ص �لأ�سدقاء ويبدو مبز�ج ع�سبي يف �ملنزل ، 
وكم �سمعنا عن حالت طالق ل ذنب للمر�أة فيها �إل لأّنها تلد �إناثا، متنا�سني �ن �هلل 

تعاىل هو �لذي يهب �لإناث و�لذكور يف قوله تعاىل:ـ
ي�ساء  ملن  ويهب  �إناثا  ي�ساء  ملن  يهب  ي�ساء  ما  يخلق  و�لأر�ص  �ل�سماو�ت  ملك  هلل 

�لذكور)49(�أو يزوجهم ذكر�نا و�إناثا ويجعل من ي�ساء عقيما �إنه عليم قدير
)50( )�ل�سورى(.

 و�لهبة مبعنى هدية وهل لنا �أن نرف�ص عطايا �هلل، �ن كّنا قادرين على ذلك فلم ل 
نرف�ص نعمه �لباقية يف �ل�سمع و�لب�سر و�لرزق؟ ونالحظ �ي�سا �نه َجلَّ وعال يقدم 

•�لدكتورة حنان �لعبيدي
جامعة بغد�د – مركز �لدر��سات 

�لرتبوية و�لأبحاث �لنف�سية

واأد البنات مّرة اأخرى
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على  �لذكور.�لإناث 
وملا تقّدم �لعلم و�سار بالإمكان معرفة جن�ص �جلنني يف �ل�سهر �ل�سابع من �حلمل 
�أخرى  حلياة  �لتهيوؤ  مرحلة  يف  يكون  �إذ  �جلنني  لدى  ح�سا�سية  �ملر�حل  �أكرث  وهي 
غري �لتي �عتاد عليها، �إذ �أثبتت �لعلوم �حلديثة وهذ� ما ن�سرته جملة �لأم و�لطفل 
يتاأثر  بالأم، فهو  �لتي حتيط  �لأجو�ء �خلارجية  ي�سعر بكل  �إن �جلنني  �لجنليزية، 
باحلالة �لنف�سية و�ل�سطر�بات �لعاطفية �لتي متر به فيجاريها بنف�ص �لقدر وي�سعر 
�جلنني وهو يف رحم �أمه بكل ما يدور حوله يف �لعامل �خلارجي ،  ففي خالل �لت�سعة 
�لأ�سو�ت  خاللها  يتعلم  �لتجارب  مبئات  مير  �أمه  جوف  يف  فيها  يقبع  �لتي  �أ�سهر 
ومذ�ق �لأطعمة و�لأحا�سي�ص وملم�ص �لأ�سياء �ىل غري ذلك ،  وملا كانت �لم �حلامل 
مبجرد �ن تب�سر بان حملها هو )�أنثى( حتى تلب�ص ثوب �حلزن بدء� من خالياها 
وحاجته  زوجها  من  خ�سية  �ما  قدميها،  �خم�ص  يف  �مليتة  �خلاليا  حتى  �لع�سبية 
�لتي طاملا عرب عنها ورغبته باملولود �لذكر وما �سيوؤول �ليه حالها عندما يعلم �نه 
�سي�ستقبل نذير )�ل�سوؤم( ح�سب �عتقاده، �و لأنها ت�سعر بالأ�سى لها كون �لأنثى ل 

حت�سى بالرعاية و�لعناية �ملجتمعية و�ستنال ما نالها من �لذى و�لعذ�ب.
وحتت �ية طائلة �سيوؤدي ذلك �إىل و�حد �أو جمموع هذه �لنتائج:ـ

منا�سبة  غري  تعد  �لتي  �حلياة  �إىل  �خلروج  من  �لأنثى  للجنني  رف�ص  �سيحدث   -1
ل�ستقبالها و�سيافتها، فيوؤدي �إىل ع�سر يف �لولدة وكثري� ما يكون ماآله وفاة �ملولودة 

�و �لأم �و �لثنني معا.
2- �سعور �لأم بحالة �لكتئاب و�ل�سيق �سينتقل �إيل �ملولودة فتخرج �إىل �حلياة وهي 

حتمل �أ�سو�أ �لأمر��ص �لنف�سية.
منهن  فالكثري  ق�سر�،  �إليها  خرجت  �لتي  و�لبيئة  و�لديها  �ملولودة  ترف�ص  قد   -3
�ملناعة  يف  و�سعف  ج�سمية  �أمر��ص  من  يعانني  �و  �لطبيعية  �لر�ساعة  يرف�سن 

في�سبحن عر�سة لالإ�سابة بالأمر��ص �أكرث من �ملولود �ملرحب به.
4- عندما ت�سعر �ملولودة بالإهمال وعدم �لرتحيب تلجاأ بعد ب�سع �سهور �ىل حماولة 
�إىل �سن �ملر�هقة و�ل�سباب  و�ألعيب قد ت�ستمر معها  باأ�ساليب  �إليها  جذب �لنتباه 

وين�سحب ذلك �إىل خارج �لأ�سرة وي�سكل عبئا على �لأهل وخطورة.
�ية  ومع  خارجها  عنه  تبحث  يجعلها  �لأ�سرة  د�خل  و�حلنان  �حلب  فقد�ن   -5
�سخ�سية كانت �ساحلة �و طاحلة، فيوؤدي �ىل فقد�نها ماديا و�عتباريا وقد ي�سقطها 

يف �ملحذور.
6- عندما ت�سعر بالتمييز بينها وبني �لأخ �لذكر فاإنها متيل ميول عدو�نية تظهر يف 

مر�حل قوتها ومتكنها من �أدو�تها �حلياتية.
بقي �أن نذكر �أن �هلل �سبحانه وتعاىل عندما �بتلى نبيه حممد� �سلى �هلل عليه و�آله 
)�لزهر�ء(  �سقمه  و�سفاء  قلبه  و�سلوة  بريحانته  وعو�سه  �أبنائه  و�سلم مبوت جميع 
�سالم �هلل عليها �لتي مالأت عليه وح�سة �لدنيا و�حتوت حاجته حتى حلنان �لأمومة 

فر�ح يناديها.. )�أيَن �أُم �أبيها(.

فيه  يتكافل   ان�سا بنظام  ال�سالم  جاء  ملا 
افراد املجتمع يف تق�سيم الأدوار حظيت الأنثى 
الحيان  بع�س  يف  عربت  وحق�ق  مبيزات 
حق�ق الذكر ومتتعت مبا مل حت�سل عليه منذ 
قرون عديدة واهمها حق الت�ساوي باأكرب قدر 

من احلق�ق وال�اجبات

خذ اإليك..

ولب�ص  �لغت�سال  يف   يرغ جميعهن  و�حلاّجات  مزدحمة  �ل�سكن  يف  �حلركة 
�لإحر�م 

�أخذتني �لرهبة و�أنا �أ�سعر �أين �خلع ثياب �ملع�سية و�غت�سل غ�سل �لتوبة و�ألب�ص ثوب 
�لطاعة 

�ساعات و�إذ� بال�سكن ي�سّج باأرو�ح ترتدي �لثياب �لبي�ص  ، موجة رحمة من ن�سائم 
تنا جميعا، م�سهد مالئكي، هل هي مالب�ص �ملالئكة �أم مالب�ص �لكفن؟ �جلنة حفَّ

هذ� ما �سوف نخرج به من هذه �لدنيا 
ركبنا �لبا�سات ويف عقلي �سوت �لناعي مت�سور� حال �حل�سني -عليه �ل�سالم -

)�حرم �حلجاج عن لّذ�تهم        و�أنا �ملحرم عن لّذ�ته...(
ل �أ�ستطيع �أن ��سف �مل�ساعر و�حلال حتى و�سلنا �مليقات 

�سّليت و�نزويت يف ركن لالإحر�م م�ستح�سرة يف قلبي كل معاين �لإحر�م و�لتلبية 
�قرتَبت مني �أحدى �لفتيات �لالتي حتّج للمرة �لأوىل طالبة �أن �أعقد لها �لإحر�م 

بوجهها �ملالئكي �خلا�سع �ملتبّتل �خلائف �لذي ل يعلم على ما هو مقبل عليه 
جعلُتها ت�ستقبل �لقبلة و�سرحُت لها معاين �لتلبية ودموعي ودموعها تغ�سالن �أدر�ن 
هذه �لقلوب �ملذنبة يف قلبي �أغبطها، هذ�حّج  �لإ�سالم ،�أول حّج  لها و�سوف تعود 

كما ولدتها �أمها، ُترى هل تدرك هذه �ملعاين؟ 
�أقول وتقول: لبيك �للهم لبيك 

لبيك ل �سريك لك لبيك 
�إن �حلمد و�لنعمة لك و�مللك 

ل �سريك لك لبيك 
ج�سدها �لرقيق يرتع�ص بجانبي و�نخرطت يف نوبة من �لبكاء كي ت�سجد هلل �سكر�

يف �لبا�ص، �أ�سو�ت �لتلبية تت�ساعد 
لبيك يارب لبيك

و�سلنا مكة ذهبنا فور� لبيت �هلل �حلر�م 
بعد جتديد �لو�سوء لبدء �أعمال �لعمرة 

هناك حيث وطئت هذه �لأر�ص �أقد�م �لأنبياء 
حيث �أفو�ج �ملالئكة �ل�ساعدة �لهابطة �مل�سبِّحة 

حيث تهوي �أفئدة �ملاليني من �لب�سر
حيث يلبي �جلميع دعوة �إبر�هيم عليه �ل�سالم 

�أ�أدخل يا �هلل 
�إىل قد�ص �لأقد��ص 

كل حركة.. كل خطوة يف �لطو�ف كل هم�سة.. كل ت�سبيحه.. كل تكبريه تخرج من 
�أفو�ه �لطائفني �مل�سبِّحني �لذ�كرين.. مل �أعد بحاجة لكتاب �لدعاء �أ�سري مع تلك 
�لألوف �ملوؤلفة يف مهبط �لوحي.. و�سوت ر�سول �هلل وهو يقول: قل جاء �حلق وزهق 

�لباطل.. �أُحلق مع تلك �لأ�سو�ت و�لعرب�ت و�ل�سرخات.. 
باب �لكعبة له معان ٍ.. 

ميز�ب �لرحمة له معان ٍ.. 
�مل�ستجار.. 
�حلطيم.. 

 تندكُّ �لذنوب دّكا...... رّباه خذين �إليك
لبيك ل �سريك لك لبيك

خا�ص ملجلة �لرو�سة �حل�سينية  نو�ل �لنمر-�ل�سعودية
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�حلاج ح�سني �سادق �لكربالئي

عيد الغدير 
• طالب عبا�ص �لظاهر

ه���� رح��م��ة ال���داري���ن وامل�����س��ك ال��ن��دي

امل�����ع����د ي��������م  اهلل  ع����ن����د  ل���ل���خ���ل���ق 

ي��خ��م��د ن������ار ج���م���ره���ا مل  م�����ن ح�����ر 

���س��رم��د ن���ع���ي���م  اإىل  اجل�����ن�����ان  ن���ح���� 

ي�������م ال����غ����دي����ر وي�����ال�����ه م�����ن م�����س��ه��د 

م�������س���ن���د  ب�������������اآّي  اأب�����ل�����غ�����ه  واهلل 

حم��م��د  و������س�����ّي  م������ْن   ���ت���ب���ل مل  اإن 

ك��ف��رق��د  ل ال����ي�����م  ذاك  ع���ن���د  م����ن 

ن��ف�����س��ي ون��ف�����س��ك م����ن ����س���ع���اع واح����د

ي�������م ال����ت����اآخ����ي وال����ع����ي�����ن مب��ر���س��د

املعتدي �سيف  ي��ح���م  ال��ف��را���س  وع��ل��ى 

وم������ن ال��������ذي ول���������داه ن�������س���ل حم��م��د 

حم���م���د دي����������ن  اهلل  اأمت  وب����������ه 

وب����ن�����ره����م ك�����ل ال������ربّي������ة ت��ه��ت��دي

وت���ظ���ل ت��خ�����س��ى ال���ن����ر ع���ني الأرم�����د 

ت�����ردد اأّي  دون  ���س��ن��م�����س��ي  وب������ه 

ن�����س��ع��د  مل  ب����غ����ريه  ال�������س���ف���اء  دي������ن 

حم���ّم���د  ن��������ر  اهلل  ن��������ر  ك����ن����ز  م�����ن 

���س��اف��ع اأك��������رم  اهلل  خ���ل���ق  خ����ري  ه����� 

ف���ب���ح���ّب���ه ن����رج����� الإل����������ه ي���ج���رين���ا 

وب����ح����ّب����ه ن�����دع������ الإل����������ه ي���زّف���ن���ا    
   

لنبينا   م�������س���ه���دًا   ���س��ي��ن��ك��ر  ذا  م����ن 

ب�سحبه  الأن��������ام   خ���ري  ال��ت��ق��ى  ي�����م 
   

ر����س���ال���ة اأّي  ب����ّل����غ����ت  ف����م����ا   ����ب����ّل  

جمعهم ب��اي��ع  ي�����م  ال�����س��ح��اب��ة  ف�����س��ل 

بحقه ال����ر�����س�����ل  ق�����ال  ال������ذي  وم�����ن 

وم�������ن ال��������ذي اآخ����������اه ق����ل����ب ن��ب��ّي��ن��ا

وم�����ن ال������ذي ����س���ّح���ى لأج������ل ع��ق��ي��دة

وم������ن ال�������ذي ك����ّن�����ه ك������فء ل��ف��اط��م   

ال��ر���س���ل حلي�در ،اأو����س���ى  ن��ع��م  اأو����س���ى 

حم���م���د ال  وج����������ه  ن�������������ّ�ر  اهلل 

ب���ن����ره    الأو������س�����ي�����اء  خ���������سّ  واهلل 

ب�������اق ل����ي�����م احل���������س����ر ن����ه����ج ن��ب��ي��ن��ا

ف����ع����الم ت����ف����ق ال����ق����ل�����ب ودي���ن���ن���ا   

�إن �لكتابة �لإبد�عية ب�سكل عام، و�لكتابة �لق�س�سية منها على وجه 
جذوره  �متدت  ور�ئع،  جميل  فن  معروف-  هو  مثلما  �خل�سو�ص- 
�لفعل  �لأوىل يف  بد�ياته  �لع�سور عرب  �أقدم  بل ومنذ  �لتاريخ،  عرب 
مثل  �إلينا  نقلو�  �لذين  ا�سني،  و�لق�سّ و�حلكو�تيني  للرو�ة  �ل�سفاهي 
عنرتة  كق�سة  �جلميلة،  �لبطولية  و�حلكايا  �ملثرية  �لق�س�ص  تلك 
�لهاليل،  زيد  �أبي  ق�سة  ثم  يزن،  ذي  بن  �سيف  وق�سة  �سد�د،  بن 
�لقر�ء،  ي�ستهوي  �لفن  هذ�  ولز�ل  �لأخرى،  �لق�س�ص  من  و�سو�ها 
�لتي  �لتطور�ت �جلذرية  �ملريدين، رغم  �ملزيد من  �إليه  وي�ستقطب 
طر�أت عليه من حيث مادة �لق�ص نف�سها، و�أ�سلوب وطر�ئق عر�سها 
على �جلمهور، لكون هذ� �لفن يحاول �أن ي�سّف عن مكنونات نائية 
�لذين  �لأبطال  �أ�سخا�ص  �أو  نف�سه  �لكاتب  �سخ�سية  من  و�ساحرة 
ي�سرد �سريهم ومو�قفهم يف ق�س�سه، و�سو�ء يف ذلك �أكان �لكاتب 
قا�سًا �أم رو�ئيًا ��ستنادً� �إىل حقيقة؛ �إن �جلن�سني �لأدبيني)�لق�سة-
حماولة  يف  �ل�سرد،  وهو  ذ�ته  م�سرتك  منبع  �إىل  ينتميان  �لرو�ية( 
هذ� �لفن لأن ير�ّسم �سورة ح�سّية ملونة يف �أذهان �ملتلقني، ويك�سف 
عن �أبعد �أ�سر�ر �لنف�ص �لدفينة يف ذو�ت �ل�سخو�ص عرب تنّوع �أجنا�ص 
تعبري�تهم، وم�ستويات ثقافتهم، وتنوع بيئاتهم، بعد �إ�سفاء م�سحة 
عما  طبعًا..ناهيك  �ل�ساذج  ولي�ص  �خلالق  باخليال  مفعمة  جمالية 
يفتحه �أمامهم ويف ذ�ئقتهم هذ� �لفن من �سبل بكر مل يت�سن  لهم 
فيهم  يحفز  �حلياتية،مما  جتاربهم  خالل  عهد  �سابق  يف  ولوجها 
�إذ  �ملعرفة،  �سوق  دو�خلهم  يف  ويحرك  �ل�ستطالع،  حب  د�ئمًا 
له  لحق  �أو  �سابق  �آخر  عامل  �أي  ي�سبه  ل  فريد  عامل  �إن�سان  كّل  �أّن 
حالت  باأ�سد  �ملتلّقني-  �أعني  �لآخرين-  يجعل  ما  بالذ�ت  وهذ�   ..
بتجاربه  معه  �ل�سعورية  و�ملعاي�سة  فيه،  و�ل�ستقر�ء  للقر�ءة  �لرغبة 
�لإن�سانية.. فرحًا كانت �أم حزنًا،ر�سا �أم غ�سبا، تعاطفا �أم نقمة..  
بيد �إن �لتحديد ل�سو�بط �لكتابة �لق�س�سية �حلديثة يف �أدبنا �لعر�قي 
للغاية، ب�سبب ما ن�سهده من تنوع هائل يف  على �خل�سو�ص �سعب  
�أ�ساليب �لق�ص وطرح �لروؤى، وت�سارب �لآر�ء حولها، وتعدد �مليول 
و�لجتاهات ب�ساأن �أ�سلوب كتابتها، وحيث �إن �لكثري مما يدرج حتت 
هذ� �مل�سمى �لإبد�عي جتاوزً�، ل عالقة له به- �أي �لق�سة �لق�سرية 
�حلديثة- ل من قريب �أو بعيد، وقد بات �لأمر ع�سّيا على �إمكانية 
�ل�سبط ل�سرت�طاتها �لفنية عند �أولئك �لق�س�سا�سني، ومع �لأ�سف 
�أّن  �إىل  �لتاأ�سيل  وحماولته  بل  منهم،  �لبع�ص  �دعاء  فاإن  �ل�سديد 
�لكتابة �لق�س�سية ل يكتمل فنها �إل من  خالل �لتعّكز على هذيانات 
و�سطحات �خليال غري �ملن�سبط،ورمبا ك�سر حدود �ملاألوف، حتى ولو 
يحاول  وبالأخري جتد من  �لإن�ساين،  جاء عن طريق خد�ص �حلياء 

تربير مثل هذه �لت�سرفات، و�إحلاقها ق�سرً� باحلد�ثة و�لتجديد .



اب������ن ال����ر�����س�����ل وم���ف���خ���ر ال������ُزّه������اد 
ل�����ك�����ن اآلم����������������ًا حت�����ي�����ط ف�������������ؤادي
ال�����ُع�����ّب�����اد يف  ت����غ����ت����ال  واأراذل 
����اد ح��������رب ي����ج����اب����ه غ��������رية احل���������سّ
ل���ل���ق���ت���ل وال����ت���������س����ري����د والب������ع������اد
ح�����ق�����د ج������دي������د �������س������ار ل������الوغ������اد
الأح������ق������اد  يف  ل����ل����ع����ّب����ا�����س  اأب������ن������اء 
اأج���������س����اد ق�����د دف����ن����ت م�����ع الأوت���������اد
اأب����ط����ال ق����د ���س��ل��ب���ا ع���ل���ى الأع��������اد
الأن�����������داد يف  ل�����ل�����ظ�����اّلم  ب��������ات  ق������د 
ل���ل�������س���ج���ن وال���ت���ق���ي���ي���د ب����الأ�����س����ف����اد
والإحل������������اد ال����ت����ك����ف����ري  ن���������س����رة  يف 
ومي���������ت م�������س���م����م���ا ع����ل����يُّ ال����ه����ادي
اأب������دْل������ت ث�����ب����ي ي�����َم����ه����ا ب�������س����ادي 
واحل������ق������د م������������روث م������ن الأج�����������داد
ه�������دم ال����ق����ب����اب اأوام�����������ر الأ�����س����ي����اد
ن������������را ����س���ي���ع���ل���� ق�����م�����ة الأجم�����������اد
وب��ف�����س��ل��ه ف���ي���ه ال���������س����راط ����س���دادي
ل����ل����ج����د والأب����������ن����������اء والأح��������ف��������اد
الأوراد وري�����ح�����ة  ال����ق����ب�����ر  ت����ل����ك 
ذه�������ٌب ي���غ���ّط���ي ح���ي���ث ب������ات م������رادي
ودادي اأك������������ّن  ال�������ه�������ادي  ل����ع����ل����يٍّ 

ي�����ا اأي�����ه�����ا ال����ن����اع����ي ل���ف���ق���د ال����ه����ادي 
وج��ن��ت��ي ي���غ���ط���ي  ق�����د  دم����ع����ي  ان  زد 

منهج  وال���د����س���ي�������س���ة  ال����ت����اآم����ر  ح���ي���ث 
ب��ع��ل��م��ه  الأن�������������ام  ف��������اق  م������ن  ولأن 
حم��م��د  ال����ن����ب����ي  اآل  م������ن  وال����ط����ه����ر 
ق���دمي���ه ب������ات  احل����ق����د  ذاك  وك���������اأن 
ف���������������اأراذل اأب�������ن�������اء ه����ن����د وّرث�����������ا
ف���ت���ف���ّن���ن���ت زم�������ر ال����ل����ئ����ام ب��ظ��ل��م��ه��م 
��ب��ت وم����ئ����ات م����ن ت���ل���ك امل�������س���ان���ق ن�����سّ

 وك��������اأن م����ن ق������ال ال���ت�������س���ّي���ع م��ذه��ب 
ول������ك������ّل م������ن ي�����دع������ ل�����دي�����ن حم��م��د
وت�������س���اب���ق���ت زم������ر ال�������س���الل���ة ي���م��ه��ا
ن�����س��ريه ي����ق����لُّ  اإذ  ح����ق����دا  ل���ت�������س���ّب 
وي�����خ�����رُّ جن�������ٌم ب����ال���������س����ه����ادة ف����ائ����زا

ت���ت���ع���اق���ب الأي�����������ام ع�����رب ع�������س����ره���ا 
ج����رمي����ة اأّي  ل�������������س������ام������ّراء  اآه 
ج���الل���ه  ج��������ّل  اهلل  ن���������ر  �����س����ي����ظ����ّل 
م���ن���ه ا����س���ت���ق���ي���ن���ا ل���ل���ه���داي���ة م�����س��ل��ك��ا 
دوره������ا  ي���ث���ّب���ت  اإذ  امل������اق�����ف  ف���ه���ي 
���س��ن��ع��ي��د م����ا ه�����دم ال���ل���ئ���ام ب��ح��ق��ده��م
ل���ت���ط���ال اآف���������اق ال�������س���م���اء ق���ب���اُب���ه���ا
ب��ي��ع��ت��ي اأج���������دد  ال������ذك������رى  ه������ذه  يف 

لعليٍّ الهادي ودادي

• �ل�ساعر  �ل�سيد حممد �سناء  

يف ذكرى ��ست�سهاد �لمام علي �لهادي ) عليه �ل�سالم( 
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•�إعد�د: حيدر مرت�سى

نباأ   �لأخـــرية،  ــة  �لأون �لعاملية و خ�سو�سًا يف  �لإعــالم             تد�ولت و�سائل 
��ستعد�د �ل�سم�ص لعا�سفة �سم�سية �سخمة قد تطال �لر�ص وتوؤدي �إىل تعطيل 
�إىل  بالإ�سافة  �لأر�ــص،  �سطح  على  �لكرتوين  هو  ما  وكل  �ل�سناعية،  �لأقمار 
على  و�لتاأثري  �ملحيطات  فوق  �لزو�بع  وحــدوث  �لطق�ص،  با�سطر�بات  ت�سببها 
من�سوب �ملياه، و�زدياد �جلفاف يف �ملناطق �جلافة، فما هي �حلقيقة حول هذه 
�لعو��سف؟ وهل هناك ما ميكننا �لقيام به لال�ستعد�د ملو�جهة تلك �لعو��سف؟ 

وما �لذي يجعل هذه �لعا�سفة �ل�سم�سية خمتلفة عّما �سبقها؟
يفيد علماء �لفلك �أن لل�سم�ص دورة طبيعية كل 11 عام تتناوب فيها بني فرت�ت 
�لن�ساط و�خلمول، �أي بني �حلد �لأدنى و�حلد �لأعلى للطاقة، حيث تزد�د خالل 

فرتة �لن�ساط �ل�سم�سي وترية بع�ص �لظو�هر كالبقع و�لعو��سف �ل�سم�سية. 
وميكن لنا قر�ءة تاريخ هذه �لدور�ت من خالل �لت�سجيل �لدقيق لها يف مقطع 
من  عــددً�  �ملقطع  يف  ر�أينا  �سجرة  جذع  قطعنا  �إذ�  �أننا  فاملعروف  �سجرة،  �أي 

ــركــز، وكـــل حلقة مــن هذه  �مل �حلــلــقــات مــتــحــدة 
�حللقات تدل على �سنة من عمر �ل�سجرة، وجمموع 
هذه �حللقات يحدد لنا عمرها. وقد لحظ �لعلماء 
�أن �حللقة �حلادية ع�سرة وم�ساعفاتها تكون �أكرث 
تامًا  �رتباطًا  مرتبطة  كونها  غريها،  من  �سمكًا 

بالدور�ت �ل�سم�سية«.
�ل�سم�سية، وما عالقتها  �لبقع  وحتى نفهم ما هي 
على  نتعرف  �أن  �أوًل  علينا  �ل�سم�سية،  بالعو��سف 

»�ل�سم�ص« عن كثب:
�ل�سم�ص هي جنم جمموعتنا �ل�سم�سية، وهي �أكرب 

بـ 6000 درجة مئوية،  تقدر  بـ 109 مر�ت، درجة حر�رة �سطحها  �لأر�ــص  من 
ويف  مئوية،  درجة  مليون   25،000،000 �إىل  فيه  �حلــر�رة  فت�سل  مركزها  �أما 
فال�سم�ص  �ل�سلب،  �أو  �ل�سائل  �سكلها  على  مــادة  �إي  حتافظ  ل  كهذه  حــر�رة 
موؤلفة من �لغاز فقط، ثم تقوم �حلر�رة ب�سحب �ألكرتون من ذرة �لغاز فت�سمى 
�ملادة �ملوؤلفة لل�سم�ص بـ »�لبالزما« وهي �حلالة �لر�بعة من حالت �ملادة، وعليه 

فال�سم�ص ج�سم �سماوي �سخم موؤلف من �لبالزما.
�ل�سم�سية،  �لتاأثري�ت  �لت�سعة تقع حتت طائلة  �ل�سيارة  �لكو�كب  و�لأر�ص كاأحد 
وتتعر�ص ب�سفة د�ئمة للتغري�ت �لتي حتدث د�خل ذلك �لقر�ص �مللتهب، وهذه 

�لعملية موجودة منذ �أن خلق �هلل �ل�سم�ص و�لأر�ص و�إىل يومنا هذ�.
ولكن هذه �لعو��سف �ل�سم�سية وما يتخللها من جزيئات و�أيونات ل ت�سل لالأر�ص 
مبا�سرة، فهناك �ملجال �ملغناطي�سي �لذي يعمل كدرع �أو فقاعة حتيط بالأر�ص 
تنفذ خالل  �لتي  �لقليلة  و�لكمية  �لف�ساء،  وتبعرثها يف  �ملر�سالت  وت�سد هذه 
هذ� �لدرع يتم جذبها �إىل �لقطبني حيث يتكون ما 

ي�سمى بـ �ل�سفق �لقطبي.
من  للتقليل  �لعلماء  يقرتحه  �لــذي  �لأمثل  و�حلــل 
�لفعلي  �لوقت  معرفة  هو  �لعو��سف  هذه  تاأثري�ت 
�للكرتونية  �لأنظمة  �إطفاء  ميكننا  وبالتايل  لها، 
و�سع  يف  �ل�سناعة  �لأقــمــار  وو�سع  و�لكهربائية، 
تقنيات  ــال  لإر�ــس �لعلماء  �سعى  ولــذلــك  �لأمــــان، 
�ل�سم�سية،  متطورة لتربك �قرب ما يكون للحدود 
�حلرب  ل�ستعال  ــــذ�ر  �لإن جــر�ــص  مبثابة  وتــكــون 

�ل�سم�سية. 

تقنية م�س �سبكية العني.. 
ث�رة علمية يف جمال البي�ل�جيا والأمن واحلماية

الع�ا�سف ال�سم�سية تت�ساعد.. فهل علينا القلق؟

�نها تقنية متطورة ت�ستخدم يف �لتطبيقات �لأمنية �لر�قية، حيث يتم م�سح 
��ست�سعار  وجهاز  �لكثافة،  منخف�ص  لل�سوء  م�سدر  بو��سطة  �لعني  �سبكية 
�سبكية  من  �خللفي  �جلــزء  يف  �لو�قعة  �لدموية  �لأوعية  منط  مل�سح  دقيق 

�لعني، حيث يوجد منط فريد لكل فرد، 
�حلقيقة  هــذه  �كت�ساف  مــن  وبــالــرغــم 
عني  مقلة  لكل  �أن  وهي   ،1930 عام  يف 
ب�سرية لها خ�سائ�ص فريدة من نوعها 
�ل�ستخد�م  �أن  �إل  غريها،  عن  تختلف 
بد�أ  �لعلمية  �حلقيقة  لــهــذه  �لــتــجــاري 
ما�سحة  �أول  خــالل  من   1984 عــام  يف 
ل�سبكية �لعني  �أنتاجها ل�سالح �سركة 

�أمريكية.
�لعني،  �سبكية  مــ�ــســح  عملية  وخــــالل 
�لنظار�ت،  �إز�لــة  �مل�ستخدم  على  يجب 
 –  10 ملدة  معينة،  نقطة  يف  و�لتحديق 

15 ثانية لغاية �إمتام عملية �مل�سح. 
ومقعدة،  �سعبة  �ل�سبكية  م�سح  وعملية 

بالإ�سافة  �لإن�سان،  عني  �سبكية  وتزييف  تزوير  ت�ستطيع  تقنية  وجود  لعدم 
�إىل �أن �سبكية �لعني لل�سخ�ص �مليت، ت�سمّحل وتتال�سى �أ�سرع من �أن ميكن 

��ستخد�مها يف عملية تزوير مل�سح �ل�سبكية.

��ستخد�مات و��سعة �لنطاق..
بـ  ي�سمى  مــا  جمـــالت  �أهـــم  مــن  و�حــــدة  �لــعــني  م�سح  تقنية  و�أ�ــســبــحــت 
هند�سي  علمي  جمــال  وهــو  �حليوية(  )�لقيا�سات   )biometrics(
كل  هوية  لتحديد  و�سائل  بتطوير  يهتم 
خ�سائ�سه  ــص  ــا� ــس �أ� عــلــى  بــ�ــســري  ـــرد  ف
�لبايولوجية، وطبعًا �لنموذج �لأكرث �سعبية 
من �لقيا�سات �حليوية هو �لب�سمة، بن�سبة 
تقنية  ��ستطاعت  بينما   ،500 �إىل   1 خطاأ 
يف  �خلطاأ  ن�سبة  تقليل  من  �ل�سبكية  م�سح 

�لت�سابه �إىل 1 يف 10.000.000.
��ستخدمت  �لعالية  �لــدقــة  هــذه  وب�سبب 
�لنووية  �ملن�ساآت  حماية  يف  �لتقنية  هــذه 
�ل�سخمة  ــاء  ــكــهــرب �ل تــولــيــد  وحمـــطـــات 
ونظرً�  �ملــتــطــورة،  �لع�سكرية  و�لأنــظــمــة 
لنخفا�ص تكاليفها )220دولر( يف �لآونة 
�لأخرية ��سُتخدمت من �أجل حماية �أجهزة 
�لكمبيوتر �لهامة و�لبيانات �خلا�سة، مما 
�لأمن،  من  عالية  م�ستويات  على  �حلفاظ  يريد  من  كل  متناول  يف  يجعلها 
تقنية  بكثري  �ملتاحة، متجاوزً�  �لقيا�سات �حليوية  �لأكرث دقة يف  ورمبا هي 

�لب�سمة من حيث �لدقة و�ملوثوقية.
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تعترب عملية �إ�سافة �لر�مات �حلل �لأكرث �سهرة و�سهولة بني �أو�ساط �أ�سحاب 
�لكمبيوتر�ت لإعطاء �لأجهزة جرعة منع�سة تزيد �سرعتها ون�ساطها، و�لر�مات 
�لأم  �للوحات  ،(ومعظم  وغريها   ddr3-ddr2(مثل �أ�سكال  بعدة  تاأتي 
�لر�م  نوعية  �لتاأكد بد�ية من  �لر�مات،لذ�  يجب  نوعا و�حد� من  �إل  تقبل  ل 
�ملوجود لديك يف جهازك، �أي�سًا لبد �أن نعرف �أن زيادة �لر�مات لأكرث من 4 
غيغابايت غري متو�فق �إل مع �أنظمة ويندوز 64 بت – على �لأقل �إىل وقت كتابة 
هذ� �ملو�سوع يف حال مل تتمكن من معرفة نوع �لر�م لديك ميكنك ��ستخد�م 

)pc-wizard(أحد �لرب�مج �لتي تقوم بذلك ومنها برنامج�
كيفية زيادةالرام 

تتم زيادة �لر�م من خالل ��ستخد�م جزء من �لهارد د�سك لديك للعمل كذ�كرة 
ر�م، وبد�ية علينا معرفة ذ�كرة �لر�م وعملها

 Random Access Memory RAM معناها  �لر�م  �إن ذ�كرة 
ذ�كرة �لو�سول �لع�سو�ئي، و�سنذكر مثال لتو�سيح فكرة عمل �لر�م

لو �فرت�سنا �أنك جتل�ص على مكتبك .. وت�سع بع�ص �لأور�ق و�مللفات د�خل �أحد 
�لأدر�ج .. وملا �حتجت �أحد هذه �مللفات �أخرجته وو�سعته على �سطح مكتبك .. 

فاأ�سبح �مللف يف متناول يدك .
�إنن �مللفات د�خل �ملكتب مثلها مثل �مللفات يف �لهارد دي�سك .. وملا �أخرجتها 
وو�سعتها على �سطح �ملكتب و�أ�سبحت يف متناول يدك .. مثل عمل �لذ�كرة �لر�م 

ت�ستخدم حلمل بع�ص �لبيانات و�لتعليمات لت�سريع فتح �لرب�مج يف �لكمبيوتر.
كيف ت�ستخدم جزء� من �لهارد دي�سك للعمل كذ�كرة ر�م �إذ� كان نظام �لت�سغيل 

يف جهازك �إك�ص بي XP..؟
�سنو�سح �ل�سرح بال�سور :

�ليمني  بــالــزر  ��سغط 
�لكمبيوتر  جهاز  على 
خ�سائ�ص و�خــــرت   ..

properties

خ�سائ�ص  لــك  �ستظهر 
�إىل  �ذهــــب   .. ــنــظــام  �ل
ــــار�ت مــتــقــدمــة ..  خــــي

advanced

�إىل  �ذهـــــــــــــــــــب 
متقدمة  خــــيــــار�ت 
a d v a n c e d
تغيري  ــــط  ــــغ و��ــــس
 c h a n g e
“�لذ�كرة  يف 

�لظاهرية«

�خـــرت �أحــــد �أجــــز�ء 
�لقر�ص C �أو D �أو 

منه  جزء  حلجز   E
للعمل كذ�كرة ر�م

ــل عـــدم  ـس لـــكـــن يــفــ�ـ
 C ستخد�م �لقر�ص��
�أو �لقر�ص �لذي عليه 

�لنظام 
ثــــــم �ــــســــع �لــــرقــــم 
تريد،  كما  �ملنا�سب 
هناك  �أن  و�ستالحظ 
قبل  من  مقرتح  رقــم 
ميكنك  �لــــنــــظــــام، 
�لـــزيـــادة عــلــيــه، ثم 
 ، تعيني  على  ��سغط 

ثم مو�فق ثم مو�فق 

�جلهاز  ت�سغيل  �أعــد 

ومتتع بقوة ر�مات جديدة يف جهازك  

رامات جّمانية حلا�س�بك   
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�للذيذ  �لطعم  �إىل  بالإ�سافة 
�لر�ئع، يحتوي �لتفاح على حزمة 
من �لفو�ئد �ل�سحية، وهنا نورد 
جتعلنا  رئي�سية  �أ�سباب  خم�سة 
�لأقل:  على  يوميًا  تفاحة  ناأكل 
يحتوي  �له�سم:  بطيئة  �أغذية 
من  و�فية  مقادير  على  �لتفاح 
�لألياف )5 غر�مات، �أو 20 من 
تتطلب  وهي  �ليومية(،  �لقيمة 
وبالتايل  له�سمها  طويل  وقت 
توؤخر عملية �إح�سا�سك باجلوع، 
ومن جانب ثاين، �إن �ل�سكريات 
�لدم  جمرى  تدخل  �لتفاح  يف 

تدريجيًا، مما ي�ساعد على �إبقاء ن�سبة �ل�سكر يف �لدم وم�ستويات �لأن�سولني 
ثابتة، ما ي�سعرك ب�سبع لأطول فرتة لزمة، عك�ص �لوجبات �لأخرى �لتي يندفع 

.سكرها �إىل �لدم ب�سرعة وي�ستهلك ب�سرعة ما ي�سعرك باجلوع ب�سرعة�
ومن �ملعروف يف جمال �لتغذية �أن �لألياف تختزن فيما بينها �لكثري من �ملاء، 

وبالتايل فهي ت�ساعد على طر�وة �ملعدة، ومنع �لإم�ساك.
ت�ساعد على �لتنف�ص: در��سات عديدة �أكدت �أن تناول �لن�ساء للتفاح �أثناء فرتة 

�حلمل يفيد يف وقاية �أطفالهن من �لإ�سابة مبر�ص �لربو قبل �سن �خلام�سة، 
وذهب �لباحثني من �ململكة �ملتحدة يف �لأونة �لأخرية �إىل �أن �أكل �لتفاح يحمي 

�أي�سًا رئة �لبالغني، ويخف�ص خطر �لإ�سابة بالربو و�سرطان �لرئة، و�أمر��ص 

م �لكول�سرتول يف �لدم: من  �أخرى.تنظِّ
مميز�ت �لتفاح �لأخرى هو �حتو�ئه 

على عن�سرين رئي�سيني، �لبكتني )نوع 
من �لألياف( و�لبوليفينول )م�ساد�ت 
�لأك�سدة �لقوية(، حيث ميكن لتفاحة 

تنظيم م�ستويات �لكولي�سرتول ومنع 
�أك�سدة �لكولي�سرتول �ل�سيئ، وبالتايل 

�حليلولة دون �ن�سد�د �ل�سر�يني، 
ولتحقيق �أق�سى قدر من �ملنافع ل تِزل 

�لق�سور �لتفاح، لأنها حتوي م�ساد�ت 
�أك�سدة من 2 – 6 مر�ت �أكرث من 
�لثمرة نف�سها. تكافح �ل�سرطان: 

�أظهرت �لدر��سات �ملختربية �أن هناك 
عدة مركبات يف ع�سري فاكهة �لتفاح تعمل على كبح منو �خلاليا �ل�سرطانية، 

لكن هذ� �ملفعول يكون �أقوى عندما يوؤكل �لتفاح كاماًل طازجًا، وقد وجد 
�لباحثون �ليطاليون باأن �لنا�ص �لذين يتناولون تفاحة يوميًا تنخف�ص عندهم 

خطر �لإ�سابة ب�سرطانات عدة )�ل�سرطان �لفموي �لبلعومي، و�لقولون و�لثدي 
و�ملبي�ص و�لربو�ستات وغريها( من 9 حتى 42 باملئة.

جتعلك �أكرث ذكاء: لأنها تزيد �إنتاج �لأ�ستيل كولني، وهي مادة كيميائية تنقل 
�لر�سائل بني �خلاليا �لع�سبية، و�أي�سًا تقلل من �حتمالت �لإ�سابة مبر�ص 

�لزهامير، وت�ساعدك على �لحتفاظ بذهنية حادة وقوية، وتعزز من ذ�كرتك.

عالجات طبيعية للت�تر وال�سخاء 
بعيدا عن الأدوية

خم�سة اأ�سباب لإدامة اأكل التّفا

•�إعد�د: حيدر مرت�سى

هل �أنت جمَهد؟ وت�سعر بالإرهاق و�لتوتر، ول متيل �إىل ��ستخد�م �لأدوية و�لعالج �ل�سناعي، 
قد يكون عالجك ب�سيطًا، ومتوفرً� بني يديك

ب تناول �لأغذية �لتالية... جرِّ
-حفنة من �ملُك�سر�ت �لغنية باملغن�سيوم، قد ت�ساعدك على �ل�سرتخاء، فاملغن�سيوم ي�ساعد 

على �إبقاء م�ستويات هرمون �لكورتيزول منخف�سة، ولكن �أحذر، فاملك�سر�ت حتوي ن�سبة 
عالية من �ل�سعر�ت �حلر�رية، لذلك ر�قب وزنك تالفيًا للبد�نة.

-�لقرنابيط: �ملطبوخ �أو �ملعاَمل مع �لزيوت �لنباتية، فالقرنبيط وب�سبب �حتو�ئه على حام�ص 
�لفوليك )folic acid(، ي�ساعد على �حلد من �لتوتر.

-�لكعك و�ملربى: يف �لعادة غنيان بالكاربوهيدر�ت، وهو ما 
يرفع من م�ستويات �ل�سريوتونني، وتعزيز �ملز�ج، و�مل�ساعدة 

على �لأ�سرتخاء.
-�لأ�سماك: عامة و�ل�سلمون خا�سة ملا يحتويه من �أحما�ص 

�أوميجا 3 تدفع خاليا �لدماغ على �لعمل بفعالية �أكرث،  مما 
يجعلك قادر� على �لتعامل مع �أ�سباب �لتوتر ب�سكل �أكرث 

فعالية.
-�ل�سوكولتة �ل�سود�ء: ذ�ت �أندروفني طبيعي - وهي 

مادة ت�ستخدم يف تهدئة �لآلم- بالإ�سافة �إىل �أكرث من 300 من �ملركبات �ملختلفة، مبا 
يف ذلك anandamide ، وهي مادة كيميائية ت�سبه تاأثري�ت �ملاريجو�نا على �ملخ، 

و�لثيوبرومني وهو منبه خفيف، هذه كلها ومو�د �أخرى تعترب من �ملهدئات �لطبيعية.
- كوب من �حلليب:  يحتوي على مادة �لرت�يبتوفان، �لذي يتم حتويله �إىل مادة �ل�سريوتونني 

�مل�سوؤولة عن ت�سفية وتعديل �ملز�ج، كذلك يحتوي �حلليب على �ملغني�سيوم و�لكال�سيوم 
و�لبوتا�سيوم �لتي ت�ساعد يف �حلفاظ على حمتوى �سغط �لدم ثابتًا.

-�سر�ب �لكاكاو �ل�ساخن: �مل�سروبات �لد�فئة ترفع درجة حر�رة �جل�سم، وهو �سعور غالبًا ما 
يرتبط بالر�حة،  لذلك يطلق ��ستجابة مماثلة يف �أدمغتنا.

- �ل�ساي �لأ�سود: يف در��سة �أجرتها جامعة بريطانية تبنّيَ �أن �سرب 
�ل�ساي �لأ�سود �أربع مر�ت يف �ليوم ملدة �ستة �أ�سابيع خف�ص �لكورتيزول 

وهو �لهرمون �مل�سوؤول عن �لتوتر و�لإجهاد بعد �لأحد�ث �لتي ت�سبب 
�إرهاق وتوتر.

- �ل�ساي �لخ�سر: �لغني مبادة �لثيانني �لطبيعية،  �لتي تزيد تردد 
موجات �ألفا �لتي حتفز �لدماغ على �ل�سرتخاء، ويقلل من �لتوتر 

�لناجت من �سنع موجات بيتا.
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علم التحليل والختاللت ال�سحية
كلنا يخ�سى �أمر��ص مهما كانت طبيعته، و�لأمر��ص كثرية.. وهذه �أهم 

�أ�سبابها..
منذ ما يزيد على قرن من �لزمن كانت هناك �لكثري من �ملز�عم و�ملعتقد�ت 

�ملنت�سرة بني �أو�ساط �لنا�ص حول �لأمر��ص و�نت�سارها وكانو� ي�سدقونها 
ويعنون لها، ومنها �أن »�لأرو�ح �ل�سريرة« هي �سبب مر�ص �ل�سرع، و�إن من 

ي�ستن�سق �سباب �مل�ستنقعات ي�ساب باملالريا، و�أن �ملجاري �لكريهة �لر�ئحة 
توؤدي حتمًا �إىل �نت�سار �لتيفوئيد، ومثل هذه �ملعتقد�ت قد بددتها �خلطو�ت 

�لو��سعة �لتي خطاها علم �لطب �حلديث.
�إن �لدر��سة �لعلمية لأ�سباب �ملر�ص و�لتي تعرف با�سم »علم �لتحليل« �أحرزت 
جناحًا باهرً� بحيث غد� �لأطباء �ليوم يعرفون �أ�سباب �لآلف من �لختاللت 

�ل�سحية، و�أ�سبح �كت�ساف �أ�سباب �ختاللت �أخرى �أمرً� هينًا وماألوفًا.
اأ�سناف العدوى واأ�سبابها 

�أن عددً� �سخمًا من �لكائنات �حلية ي�سق طريقه �إىل د�خل �أن�سجة �جل�سم 
وينمو هناك وبذلك ي�سبب لنا �ملر�ص، وتتفاوت هذه �لكائنات تفاوتًا كبريً�، من 
حيث �حلجم، فالفريو�سات مثاًل دقيقة للغاية، بحيث ل ُترى �إل بو��سطة جمهر 

�لكرتوين، بينما ن�ستطيع روؤية �لبكرتيا و�جلر�ثيم وحيدة �خللية باملجهر 
�ل�سوئي �لعادي، كما �أن من هذه �لكائنات ما ُيرى بالعني �ملجردة كالدودة 

�لوحيدة و�لتي ي�سل طولها �إىل ب�سعة �أقد�م.
و�لطرق �لتي ت�سبب بها �جلر�ثيم �لعدوى �إلينا متنوعة للغاية، فالفريو�سات 

كائنات تعي�ص د�خل �خلاليا، فمثاًل فايرو�ص )�لبوليو( �أو �سلل �لأطفال ي�سبب 
�ل�سلل حني ينمو د�خل نوع معني من �خلاليا �لع�سبية يف �حلبل �ل�سوكي، 

ويتلفها وتعي�ص �لبكرتيا يف �لغالب خارج �خلاليا، لكنها ت�سبب �ملر�ص حني 
فرزها �ل�سموم �لفتاكة �ملعروفة با�سم �ل�سموم �لبكتريية �أو حني تغزو �لأن�سجة، 

وجرثومة �ملالريا تتلف خاليا �لدم �حلمر�ء، بينما تعمل جرثومة �لزحار 
�لأميبية على تهيج �لأمعاء �لغليظة وت�سممها.

ناقالت العدوى وال�سم�م 
�أن �لعديد من ناقالت �لعدوى يفرز مو�دً� �سامة يف �جل�سم، لكن �سمومًا 

كثرية موجودة خارج �جل�سم ل تقل خطرً� عن تلك �ملو�د، فالكثري من �ملو�د 
�لكيميائية �مل�ستخدمة يف �ل�سناعة هي مو�د �سامة، ومعظم �لأدوية تكون �سامة 

�إذ� تناولها �لإن�سان بجرعات ز�ئدة عن �ملقت�سى، و�لكثري من �لنباتات ُترّكب 
�ل�سموم يف �أور�قها وثمارها، وزحافات عديدة مبا يف ذلك �لأفعى و�لعنكبوت 

حيث تنفث �ل�سم يف �لهجوم و�لدفاع.
وعلى �لرغم من تنوع م�سادر �ل�سموم، فاأنها مت�سابهة يف فعلها ت�سابهًا بّينًا. 

فكلها تقريبًا تتدخل يف ردود �لفعل �لكيميائية �لتي حتدث يف �لأن�سجة �حلية، 
م يتوقف عن �أد�ء عمله بانتظام، و�إذ�  وتكون �لنتيجة لتدّخلها �أن �لن�سيج �ملت�سمِّ

كان �لت�سمم حادً� فاأن موت ذلك �لن�سيج هو �لنتيجة �حلتمية.

مما ل �سك فيه �إن جلد �حلذ�ء �لذي نقوم بارتد�ئه له �أكرب �لأثر يف �لتمتع بخطو�ت 
ثابتة تنم عن �ل�سعور بر�حة يف �لقدم، �أو �أنه يرهق �لقدم �أثناء �مل�سي ويحّمله 

عبء مقاومة �لآلم، بالإ�سافة �إىل نوع قما�ص �جلورب �لذي يعطى للقدم فر�سة 
�لتنف�ص �أثناء �لرتد�ء �أم �أنه ي�ساعد على �ل�سعور بحكة وح�سا�سية و�أنو�ع متعددة من 

�لفطريات.وتلك �لفطريات �لتي تنتج جّر�ء ��ستخد�م نوع جلد حذ�ء غري �سحي 
وكذلك نوع قما�ص جورب من �لألياف �ل�سناعية خا�سة عند �لرتد�ء ل�ساعات 

طويلة، فاإن ذلك يعطى فر�سة لتكاثر فطريات �لقدم و�نبعاث ر�ئحة كريهة من هذه 
�ملنطقة. وعالج مثل هذه �حلالت يتمثل يف �ختيار نوع 

منا�سب من �أقم�سة �جلو�رب �لتي ل ي�سبب �رتد�وؤها 
ح�سا�سية باجللد حيث �إن �جلو�رب �لقطنية ت�ساعد 
على �مت�سا�ص رطوبة �لقدم، بعك�ص تلك �مل�سنوعة 

من �لألياف �ل�سناعية.
كما يجب �لنتباه �إىل نوعية جلد �حلذ�ء، و�لهتمام 

بتخليل ما بني �أ�سابع �لقدمني باملاء يوميا، وكذ� 
�سرورة جتفيف �لقدم بعد غ�سلها، و�حلر�ص على 

تغيري �جلو�رب با�ستمر�ر حتى ل تظل مال�سقة 
للقدم لفرت�ت طويلة..

يتم تناول �لأ�سربين للوقاية من �جللطات و�أمر��ص �لقلب لكن در��سة طبية 
حديثة تقول �إن تناول قر�ص �أ�سربين و�حد يوميا قد ي�ساعد على �لوقاية من 

�سرطان �لأمعاء �لغليظة. ووجد باحثون من جامعة �وك�سفورد �لربيطانية �إن تناول 
�لأ�سربين يقلل فر�ص �لإ�سابة باملر�ص بن�سبة �لربع و�لوفاة من �ملر�ص باأكرث من 

�لثلث.
و�إن كان كثري من �لأ�سحاء متو�سطي �لعمر ل يتناولونه خوفا من �لأعر��ص 

�جلانبية، لكن �لباحثني قالو� �إن نتائج �لدر��سة، �لتي �أجريت على 14 �ألف مري�ص 
ون�سرت يف جملة لن�سيت �لطبية، “قلبت �مليز�ن” ل�سالح تناول �لأ�سربين.

حيث ت�سمنت �لدر��سة �أربع جمموعات تابعها �لباحثون على مدى 20 عاما، 
لتحديد �ثر �خذ كميات قليلة من �لدو�ء بانتظامـ  �إذ �إن �لأقر��ص �لتي تعطى 

لأ�سباب عالجية تكون بربع قوة �لتي توؤخذ لعالج �ل�سد�ع. وخل�ص �لباحثون �إىل 
�أن تناول �لأ�سربين يقلل فر�ص �لإ�سابة ب�سرطان �لأمعاء �لغليظة بن�سبة 24 يف �ملئة 

وفر�سة �لوفاة من �لإ�سابة بن�سبة 35 يف �ملئة، حيث يتوفى ب�سبب �سرطان �لأمعاء 
�لغليظة حو�يل 16 �ألف �سخ�ص �سنويًا. ومع �إن تناول �لأ�سربين بانتظام قد تكون 

له �آثار جانبية، �إل �أن �لباحثني يقولون �نه يبقى مفيد� لن تناوله بتلك �لكميات 
�ل�سغرية يجعل �لآثار �جلانبية 

ب�سيطة. مع ذلك فاإن �ملدير 
�لتنفيذي جلمعية مكافحة �سرطان 
�لأمعاء �لربيطانية مارك فالناغان 

قال �إن على من يفكر يف تناول 
�لأ�سربين �أن ي�ست�سري طبيبه �أوًل.

الأ�سربين وال�قاية من 
�سرطان الأمعاء

حمطات �سحية كيف تتخل�س
 من فطريات القدم؟

• د. منهال جا�سم �ل�سريح
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 اإّنك كمال املعنى 
• طالب عبا�ص

�سيدي..
م�لي

اأحرا�س  ت�سابك  من   تبز متى 
ال�س�ق فينا.. 

ومن عمق غابات احلنني؟
فتحط  ّعلى ج�سد  احلياة 
كن�سمِة برد يف هجري ال�سيف

اأو لفحة حر يف زمهرير ال�ستاء؟
بل ..حتام  َ يط�ل بنا  النتظار 

وي�ستطيل بك الغياب ؟
من دون اأن ت�م�س ب�سمانا

بارقة اأمل
فتمّر ال�سن�ن كمّر ال�سحاب

ومت�سي الف�س�ل
و تنهمر الأيام  زخات مطر

و ينفرط عقد العمر.. 
ت�سمحل يف كنف الن�سيان حبيباته

                             • • •    • • •
�سيدي..
يا م�لي

اإن ه�اك  يع�سع�س عميقًا
يف حرقة اأدمعنا.. ولهف دمانا

ويندا  حبًا اأزليًا بني �سغاف القلب
..وثنايا الرو

مذ عرفنا اإن لذة  هذا الع�سق
اإا تكمن يف حرمانه  

ومنذ اأدركنا اإن اللقاء امل�ع�د
مهما امتدت م�سافته

و  اأ
ات�سعت  ف�سحته

على اأدمي الزمن
لبد قريب
    • • •    

�سيدي..
يا م�لي

قد نعجب بهذا اأو ذاك من النا�س
يبهرنا بربيقه

والأ�سباب عديدة
فلكلٍّ مّنا قيا�ساته

وزاوايا نظره 
و راأيه..

اأحقا كان اأم باطال 
ورمبا نهيم حبًا بخِلق بع�س الأ�سخا�س!

وجمال اخللق فيهم
دون اإرادتنا

اأو  وعّي كامل مّنا!
ونغفل وج�دك بني حنايانا 

بكمال املعنى 
فكيف ل ن�ّجه مثل هذا الإعجا ب..

ومثل هذا احلب
وهذا الع�سق اإليك دون �س�اك؟!

رغم تع�سف هذي املقارنة 
بل بطالنها اأ�سا�سًا..

فاأنت الأبهى من بني النا�س جميعًا
واأنت الأ�سنى من دون اخللق.. 

لأنك اأنت الأكمل
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 اإّنك كمال املعنى 
و  اأ

ات�سعت  ف�سحته
على اأدمي الزمن

لبد قريب
    • • •    

�سيدي..
يا م�لي

قد نعجب بهذا اأو ذاك من النا�س
يبهرنا بربيقه

والأ�سباب عديدة
فلكلٍّ مّنا قيا�ساته

وزاوايا نظره 
و راأيه..

اأحقا كان اأم باطال 
ورمبا نهيم حبًا بخِلق بع�س الأ�سخا�س!

وجمال اخللق فيهم
دون اإرادتنا

اأو  وعّي كامل مّنا!
ونغفل وج�دك بني حنايانا 

بكمال املعنى 
فكيف ل ن�ّجه مثل هذا الإعجا ب..

ومثل هذا احلب
وهذا الع�سق اإليك دون �س�اك؟!

رغم تع�سف هذي املقارنة 
بل بطالنها اأ�سا�سًا..

فاأنت الأبهى من بني النا�س جميعًا
واأنت الأ�سنى من دون اخللق.. 

لأنك اأنت الأكمل

 

  



قسم السياحة الدينية
 في العتبة الحسينية المقدسة

تسيير رحالت ألداء مناسك 
العمرة 

وبأسعار مخّفضة

يعلن عن

للحجز والمعلومات مراجعة مكتب قسم السياحة في باب القبلة، أو االتصال باألرقام التالية:
 07809395948 ـ 07602006995 ـ 032329069

يق�م ق�سم ال�سياحة الدينية يف العتبة احل�سينية املقد�سة بت�سيري رحالت اإىل الأماكن املقد�سة وكما مبني اأدناه:
1ـ �ل�سبت: زيارة مرقد �لكاظمني عليهما �ل�سالم و�أولد م�سلم وجامع بر�ثا ب�سعر )7000( دينار لل�سخ�ص �لو�حد، �لنطالق يف �ل�ساعة )5.30( �سباحًا.

2ـ  �لأحد: زيارة �لنجف �ل�سرف و�ل�سهلة و�لكوفة وب�سعر )5000( دينار لل�سخ�ص �لو�حد، �لنطالق يف �ل�ساعة )7.00( �سباحًا.
3ـ �لثنني: زيارة مرقد �لكاظمني عليهما �ل�سالم و�أولد م�سلم وجامع بر�ثا ب�سعر )7000( دينار لل�سخ�ص �لو�حد، �لنطالق يف �ل�ساعة )5.30( �سباحًا.

4ـ  �لثنني: زيارة �لع�سكريني عليهما �ل�سالم و�سيد حممد �بن �لإمام علي �لهادي عليهما �ل�سالم ب�سعر )12000( دينار لل�سخ�ص، �لنطالق �ل�ساعة 
)5.30( �سباحًا.

5ـ �لثالثاء: زيارة �لنجف �ل�سرف و�ل�سهلة و�لكوفة وب�سعر )3000( لل�سخ�ص �لو�حد، �لنطالق يف �ل�ساعة )12.30( ظهرً� بعد �سالة �لظهر.
مالحظة:

يك�ن النطالق اإىل النجف ال�سرف وال�سهلة والك�فة ي�م الثالثاء )بعد �سالة الظهر( ومن املناطق التالية: 
• قرب جامع �أبن �لفهد �حللي/ مركز �ملدينة • مقابل �لرتبية/ حي �لبلدية • جامع �لنقيب/ حي �لنقيب • جامع �إمام �ملتقني/ حي �حلر • جامع �لإمام �جلو�د/ حي �ل�سرة .

6/ �لأربعاء: �أ- زيارة �لع�سكريني عليهما �ل�سالم و�سيد حممد �أبن �لإمام �لهادي عليه �ل�سالم ب�سعر )12000( دينار لل�سخ�ص، �لنطالق �ل�ساعة 
)5.30( �سباحًا. ب- زيارة مرقد �لكاظمني عليهما �ل�سالم و�أولد م�سلم وجامع بر�ثا ب�سعر )7000( دينار لل�سخ�ص �لو�حد، �لنطالق يف �ل�ساعة 

)5.30( �سباحًا.
7/ �جلمعة: �أ- �لع�سكريني عليهما �ل�سالم و�سيد حممد �أبن �لإمام علي �لهادي عليهما �ل�سالم ب�سعر )12000( دينار لل�سخ�ص، �لنطالق يف �ل�ساعة 

)5.30( �سباحًا. ب- زيارة مرقد �لكاظمني عليهما �ل�سالم و�أولد م�سلم وجامع بر�ثا ب�سعر )7000( دينار لل�سخ�ص �لو�حد، �لنطالق �ل�ساعة )5.30(. 
ج- زيارة مرقد �حلمزة و�لقا�سم وبنات �حل�سن عليهم �ل�سالم ب�سعر )5000( دينار لل�سخ�ص �لو�حد، �لنطالق �ل�ساعة )6.00( �سباحًا.

مالحظة:
 يك�ن الإنطالق اإىل مرقدي الكاظمني والع�سكريني عليهم ال�سالم من املناطق التالية: 

 • باب قبلة الإمام احل�سني عليه ال�سالم/ قرب ال�سفينة(.


