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قال اإلمام الحسين عليه السالم ال يكون العبد عالما حتى ال يكون حاسدا لمن فوقه وال محقرا لمن دونه.
 )تحف العقول – ابن شعبة الحراني -  ص294(

حشوٌد مليونية من الزائرين

ربعينية اإلمام الحسين )عليه السالم( يحيون ذكرى اأ

توزع مجاناً

بين يدي سيد الشهداء 
من  إسالمه  ويشهر  كربالء  يزور  لماني  اأ جامعي 

العتبة الحسينية المقدسة

الشعبةُ  الخارجيةُ ... 

خدمات تحافظ على ممتلكات الزائر 

رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين)896(لسنة 2010م



:

المشاركون في الكـتابة:

. . حية فتتا ال ا
حسن الهاشمي

العمل  كان  إذا  السيما  بصير...  بصير  الناقد  فإن  عملك  في  خلص  اأ

نفحات  إلى  يكون  ما  حوج  اأ فإنه  وإرشاديا،  وتوجيهيا  تبليغيا  عمال 

والصالحين  ولياء  واالأ نبياء  االأ عمل  صميم  من  إنه  حيث  اإلخالص 

صغيرة  كل  في  هللا  ذات  في  الفناء  وذروة  اإلخالص  قمم  هم  الذين 

ن  اأ الشريفة  الروايات  عليه  تؤكد  ما  ذلك  ولعل  حياتهم،  من  وكبيرة 

و الخاصة  اأ العامة  المرء عند إقدامه على كل عمل يتعلق بشؤونه  ينوي 

ما  حصاد  ثوابين  على  ليحصل  إليه  واإلخالص  تعالى  هللا  إلى  القربة 

ما  على  عالوة  خروي،  اآ زرع  من  يقطفه  ما  خر  واآ دنيوي  جهد  من  يبذله 

يضفيه على الحالة الدنيوية من بركة ودوام نعمة وعاقبة خير.

من  تزيد  مور  االأ هذه  العمل  في  واإلتقان  العبادة  في  هلل  فاإلخالص 

مزاولة  في  مبدعا  يكون  ن  اأ اإلنسان  يستطيع  اإلنسان، وطالما  توفيقات 

والتزوير  الغش  عن  واالبتعاد  واإلتقان  باإلخالص  امتزج  إذا  عمل  ي  اأ

سلطان  بال  وحكما  عشيرة  بال  عزا  راد  اأ فمن  واإلذالل،  والتملق 

بركات  عليه  ستنهمر  حينئذ  طاعته،  عز  إلى  معصيته  ذل  من  فليخرج 

رض والسماء. االأ

عمال  االأ صفاء  وهو  الرياء،  ضد  اإلخالص  إن  يقولون  خالق  االأ علماء 

الفضائل،  قوام  وهو  تعالى،  لّله  خالصة  وجعلها  الرياء،  شوائب  من 

وقبولها  عمال،  االأ صحة  ومناط  العبادة،  وجوهر  الطاعة،  ومالك 

عمال، بتفاوت غاياتها والبواعث  المولى عز وجل، تتفاوت قيم االأ لدى 

المحفزة عليها، وكلما سمت الغاية، وطهرت البواعث من شوائب الغش 

المولى  لدى  قبولها  إلى  دعى  واأ لها،  زكى  اأ كان ذلك  والنفاق،  والتدليس 

عز وجل.

على  المحّفزة  )النّية(  إال  اإلسالمية  الشريعة  عرف  في  الباعث  وليس 

الرياء  تعالى، وصفت من كدر  لّله  عمال، فمتى استهدفت اإلخالص  االأ

نبلت وسعدت بشرف رضوان الّله وقبوله، ومتى شابها الخداع والرياء، 

باءت بسخطه ورفضه.

والشرائع،  العقائد  كيان  في  ساسيا  اأ حجرًا  اإلخالص  كان  لذلك 

نحو  ورائدها  عقدها،  نظام  هو  إذ  عمال،  االأ لصحة  واقعيًا  وشرطًا 

المرء  يحرر  نه  اأ اإلخالص  فضل  في  وناهيك  ورضاه،  تعالى  الّله  طاعة 

عبادك  إال  جمعين،  اأ غوينهم  الأ )فبعزتك  ضاليله  واأ الشيطان  إغواء  من 

منهم المخلصين(.

لغيره  كان  وما  ينمو  هلل  كان  وما  سبيل هللا،  في  العمل  هو  واإلخالص 

ينير  الذي  الساطع،  المنار  هو  اإلخالص  كان  حيث  ويخبو،  يضمحل 

الشيطان  كان  الصادقة،  والعبودية  الحقة،  الطاعة  مناهج  للناس 

مال  واالآ ماني  االأ بصنوف  وتضليلهم  إغوائهم  على  دؤوبًا  ولوعًا 

وتحري  مجاد،  واالأ المحامد  وكسب  والجاه،  السمعة  كحب  الخادعة: 

قفرًا  وتذرها  عمال،  االأ وتمحق  الضمائر  تمسخ  التي  المادية  طماع  االأ

يبابًا من مفاهيم الجمال والكمال وحالوة العطاء.

النية  وصفاء  اإلخالص  من  المزيد  تتطلب  الحسينية  الخدمة  تزال  وال 

الذوبان  الطاهر؟!  بدمه  خلص هلل  اأ قد  وهو  في خدمته  نخلص  ال  وكيف 

والمجادلة  الرياء  من  كان  مهما  الحسيني  العمل  وتشذيب  خطه  في 

الذي  الخالص  الحسيني  العمل  موجبات  من  هي  والمتاجرة،  والتفاخر 

يتحصنوا  ن  اأ بالجميع  وحري  بوابه.  اأ وسع  اأ من  هلل  اإلخالص  في  يصب 

الدنيا  فإن  الزائلة،  الدنيوية  طماع  االأ موهمات  عن  ويبتعدوا  باإلخالص 

وقد  النفاق،  شوائب  من  الخالي  المخلص  العمل  هو  يبقى  وما  زائلة 

عاقبته  إن  بيد  الدنيا،  الحياة  في  ضالته  على  الملتوي  اإلنسان  يحصل 

سيالقيه  وما  خرة  االآ قبل  بالدنيا  سيفتضح  مره  اأ وإن  سوء  إلى  ستكون 

إلى  يدينا  باأ خذ  واأ الزلل  من  وإياكم  هللا  عاذنا  اأ خزى،  واأ شد  اأ هناك 

حمر النعم.  
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.. المخيُم الحسينيُّ

 مشهٌد على الخلود الحسيني   

... ياسيُن الرميثيُّ

 وصرخة الضمير لمواالة الحسين )عليه السالم(

درٌس إعالميٌّ 

من حذيفة بن اليمان لكـتاب المقاالت

الشيخ حبيب الكاظمي

خولة القزويني

سعيد العذاري

رضا الخفاجي

الشيخ عبد االمير المنصوري

حسن المالح

رحيم الشاهر

د.نوري الوائلي

محمد جعفر الموسوي

ثير على الحياة الزوجية؟ والد تاأ هل لالأ

info@imamhussain.org

Email  :  n o n  _  a  n  n  a  s  h  r  @  y  a  h  o  o  .  c  o  m

 www.imamhussain.tv  

www.imamhussain.org
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28 صفر الخير 
وفاة منقذ البشرية وخاتم االنبياء

رسول هللا محمد  



وخطيب  العليا  الدينية  المرجعية  ممثل  استنكر 

عبد  الشيخ  سماحة  المقدسة  كربالء  في  الجمعة 

صالة  من  الثانية  الخطبة  في  الكربالئي  المهدي 

الشريف  الحسيني  قيمت في الصحن  اأ التي  الجمعة 

في 16 صفر الخير 1432هـ الموافق 21-1-2011م 

المواطنين  طالت  التي  اإلجرامية  عمال  االأ جميع 

برياء وزوار العتبات المقدسة في كربالء وبعقوبة  االأ

وتكريت...

التي  اإلجرامية  الجهات  هذه  إن  سماحته:  وبين 

العراق  تفتيت  في  الخبيثة  ربها  ماآ تحقيق  تريد 

وعدم  الفوضى  جواء  اأ وإشاعة  فيه  الفتنة  وزرع 

هي  بل  العراق  بناء  اأ بين  تفّرق  ال  االستقرار 

تارة  فتراها   .. ومواطنيه  مناطقه  جميع  تستهدف 

المواطنين  تطال  إجرامية  تفجير  عمال  باأ تقوم 

وهم  من  االأ قوى  سلك  في  للعمل  المتجمعين 

منها  يتعيشون  لمهنة  طلبًا  جاؤوا  برياء  اأ مواطنون 

 ... تكريت  مدينة  في  حصل  كما  بلدهم  ولخدمة 

الذين  العّزل  المسالمين  الزوار  يستهدفون  وتارة 

السالم(  عليه   ( الشهداء  سيد  لزيارة  جاؤوا 

وقفة  بالوقوف  العراقي  الشعب  بناء  اأ وطالب جميع 

بالشكر  توجه  كما  المجرمين،  هؤالء  ضد  واحدة 

على  خيرًا  تعالى  هللا  جزاهم   – منية  االأ جهزة  لالأ

بتفعيل  وناشدهم  يبذلونها-  التي  الجهود  هذه 

والعمل  ن  الشاأ هذا  في  االستخباري  الجهد  لية  اآ

هذه  تكرار  لمنع  ثيرًا  تاأ كـثر  االأ الوسائل  تطوير  على 

عمال اإلجرامية. االأ

في  تبذل  طيبة  جهودًا  هناك  إن  صحيح  وتابع: 

التطوير  من  المزيد  إلى  بحاجة  ولكنها  المجال  هذا 

فّعالة  استخبارية  خاليا  وتنظيم  والدعم  والكـفاءة 

لوطنها  والوالء  الحب  تحمل  نزيهة  عناصر  ومن 

نشر  و  اأ الحواجز  وضع  مجرد  يكـفي  وال  وشعبها... 

... نعم هذا إجراء مطلوب ولكنه ليس  كـثيرة  قوات 

عبر  تمتد  الزائرين  مسيرات  وان  خصوصًا  بكاٍف 

موضع  ي  اأ يستهدف  ن  اأ ويمكن  الكيلومترات  مائت 

الطويلة    المسافات  الممتدة عبر  المسيرات  من هذه 

قيادات  بين  تنسيق  وجود  الضروري  من  ان  كما 

مركزية  قيادة  ووجود  المناطق  لمختلف  العمليات 

مشرفة عليها.

الحكومة  نية  ن  بشاأ الكربالئي  الشيخ  وقال سماحة 

تقديم مشروع لمجلس النواب لتقليص مواد البطاقة 

ثار  اآ له  المشروع  هذا  مثل  إن  إلغائها:  و  اأ التموينية 

خصوصًا  جدًا  سيئة  اجتماعية  وتداعيات  خطيرة 

كانت  وإذا  والمستضعفة،  المحرومة  الطبقات  على 

لرفع  الدولي  النقد  صندوق  من  ضغوط  هناك 

بتقديم  سماحه  مقابل  العام  القطاع  عن  الدعم 

يمكن  ال  ذلك  فان   .. العراقية  للحكومة  القروض 

البطاقة  عن  الدعم  لرفع  ومبررًا  مسّوغًا  يكون  ن  اأ

التموينية.

الحاضر  الوقت  العراقي – في  المجتمع  وعقب:  إن 

– الذي نال فيه البعض الكـثير من الثراء وبحبوحة 

عداد  اأ هناك  نفسه  الوقت  وفي  والرفاهية  العيش 

والفقر  الحرمان  تعاني  تزال  ما  بنائه  اأ من  هائلة 

المستوى  على  الحصول  تستطيع  وال  والعوز 

البطاقة  هذه  وإلغاء  الكريم،  العيش  من  دنى  االأ

للمواد  سعار  االأ ارتفاع  إلى  سيؤدي  تقليصها  و  اأ

إضعاف  إلى  سيؤدي  مما  ساسية  االأ الغذائية 

على  سلبًا  ويؤثر  المواطنين  غلب  الأ الشرائية  القدرة 

الكافي  ساسي  االأ الغذاء  توفير  من  مطلوب  هو  ما 

للطبقات  والمعاناة  الحرمان  وسيزيد   ... لهم 

اجتماعية  ثارًا  اآ سيترك  مما  والفقيرة  المحرومة 

ثار سلبية على الوضع  ونفسية بل وحتى ستكون له اآ

السياسي في العراق.

لدعم  الحاضر  الوقت  في  الحاجة  مّس  باأ إننا  وذكر 

مر عدم الحصول  االأ الطبقات حتى وان تطلب  هذه 

على قروض من صندوق النقد الدولي.

إلى  سماحته  تطرق  خطبته  من  خر  اآ سياق  وفي 

وما  السجون  من  المجرمين  بعض  هروب  لة  مساأ

الوضع  على  خطورة  من  الظاهرة  هذه  تشكله 

السجناء  هروب  ظاهرة  تكررت  لقد  بقوله:  مني  االأ

خرها  واآ  .. العراق  سجون  مختلف  من  الخطرين 

ثبت  خطيرًا  مجرمًا   12 من  مؤلفة  مجموعة  هروب 

عمال إرهابية خطيرة .. عليهم القيام باأ

وتساءل  للتحقيق،  لجنة  ت  ُشكّلِ قد  إنه  علن  واأ

ستسفر  ما  بقدر  لجنة  تشكيل  المهم  ليس  قائال: 

ن شكلت  عن نتائج من هذا التحقيق؟ .. إذ سبق اأ

تعلن  لم  ولكن  القضايا  هذه  لمثل  عديدة  لجان 

المسؤولين  سماء  اأ عن  يكشف  ولم  التحقيق  نتائج 

ولم  التحقيق  فيها  جرى  التي  الجرائم  تلك  عن 

السجناء في  المسؤولين عن هرب  سماء  اأ يعلن عن 

اإلجراءات  هي  ما  يتبين  لم  كما   .. السجون  بقية 

التي اتخذت!!.

الذي  الهروب  إن  سماحته:  استطرد  الختام  وفي 

امني  موقع  في  حصل  إنما  البصرة  في  حصل 

من  إال  يحصل  ن  اأ يمكن  ال  وبالتالي  محّصن 

خالل تواطؤ  عدد من المسؤولين المهمين، وطالب 

وموضوعي  مهني  تحقيق  بإجراء  مر  االأ يهمه  من 

اإلجراءات  وبيان  التحقيق  نتائج  إعالن  وضرورة 

السماح  في  اشترك  من  بحق  المتخّذة  المناسبة 

للسجناء الخطرين بالهرب من تلك السجون.

تقرير عن صالة الجمعة في الصحن الحسيني الشريف بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي  ممثل المرجعية الدينية العليا في  16 / صفر الخير/  1432 هـ الموافق 1/21  / 2011م

عمال اإلجرامية  منية بتفعيل الجهد اإلستخباري لمنع االأ جهزة االأ  الكربالئيُّ يناشد االأ
ُ

الشيخ

ويطالب بإبقاء مفردات البطاقة التموينية

ضرورة إعالن نتائج التحقيق 

وبيان اإلجراءات المناسبة 

المتخّذة بحق من اشترك في 

السماح للسجناء الخطرين 

بالهرب من السجون

مّس الحاجة في الوقت  إننا باأ

الحاضر لدعم الطبقات 

مر  المحرومة حتى وان تطلب االأ

عدم الحصول على قروض من 

صندوق النقد الدولي

حرار االسبوعية  صفر الخير/ 1432هـ 4مجلة االأ

نداء الجمعة



)عليهما  علي  بن  الحسن  لإلمام  قول  تناول  هنا  ود  اأ

السالم( حيث قال: )تعّلموا العلم، فإّنكم صغار في 

القوم، وكباره غدًا، ومن لم يحفظ منكم فليكـتب(.

هللا  عبادة  لة  مساأ ن  باأ يعلم  الكل  إن  ريب  ال 

هللا  مره  اأ التي  بالكيفية  يعبد  اإلنسان  إن  تعالى،هي 

وعلـّم  لنفسه،  تعالى  هللا  اختارها  وقد  بها،  تعالى 

اإلنسان طريقًا لعبادته، وال تكون هذه العبادة وفق 

لذا  الشخصية..  واجتهاداته  اإلنسان  اختراعات 

تعالى؛  هللا  يعبد  ن  اأ اإلنسان  هذا  مثل  يريد  فعندما 

حيث  العبادة،  هذه  إلى  الطريق  يعرف  ن  اأ له  البد 

وإن  بيان،  إلى  تحتاج  تعالى  هللا  إطاعة  كيفية  إن 

مور. الشارع المقدس بّين جميع هذه االأ

إن  إلى  السالم(  )عليه  الحسن  اإلمام  ويشير 

عن  مختلفا  سيكون  وضعه  قطعًا  المتعلم  اإلنسان 

التلقي  طريق  إن  كما  المتعلم،  غير  اإلنسان  ذاك 

ئمة  االأ طريق  عن  خذ  ياأ ن  اأ يجب  تعالى  هللا  من 

التطبيقات  في  خصوصًا  السالم(  )عليهم  طهار  االأ

قد  التي  السلوكيات  من  لنماذج  عرض  وساأ اليومية، 

تبدو  بسيطة لمن ينظر إليها بسطحية، لكن المشكلة 

واإلخوة،  سر  واالأ العوائل  عند  التسامح  في  تكمن 

وقد  عندهم،  التربية  في  العلمي  الجانب  لغياب  و  اأ

حيان،  االأ بعض  في  يتعلم  ن  اأ من  اإلنسان  يستكبر 

لجهله  يضيف  وهذا  السؤال،  من  يستنكـف  وقد 

منقصة  فيه  ليس  الحقيقة  في  العلم  فطلب  جهال، 

لإلنسان.

التكليف  بدء  منذ  يبداأ  العلمي  الجانب  هذا  إن 

هناك  إن  إلى  إضافة  مماته،  حتى  اإلنسان  عند 

يتعلمها  ن  اأ يجب  مهمة  وعبادية  سلوكية  ممارسات 

هو  حيث  من  العبادة  يريد  تعالى  فاهلل  اإلنسان، 

راد.. ال من حيث نحن نشتهي، وقد يتعب اإلنسان  اأ

غير  تكون  العبادة  شرائط  لكن  ما،  بعبادة  نفسه 

القيام  إال  عبادته  من  له  ليس  وبالنتيجة  حاصلة، 

والقعود.

تفكير  بحسب  الصغيرة  القضايا  بعض  هناك 

بالدين،  االستخفاف  من  نوعا  تولد  قد  البعض 

سرة  واالأ م  واالأ ب  االأ قبل  من  انتباه  إلى  تحتاج  وهذه 

والمعلم وغيرهم من المعنيين بالتربية، كون الحكم 

ن  اأ علينا  يجب  لكن  ومطروحا،  موجودا  الشرعي 

خذه وندقق فيه، وهو موجود في الرسائل العملية  ناأ

سبيل  على  القضايا  بعض  لكم  نقل  وساأ للفقهاء. 

العمل  ممارسة  عند  فاإلنسان  الحصر..  ال  المثال 

دم  فيخرج  للجروح،  يتعرض  قد  الحرف  بعض  في 

من يده، لكن المشكلة نرى بعض الناس يلعق هذا 

يده،  من  النجاسة  عين  تذهب  ن  اأ بمجرد  الدم، 

لم  شياًئ  ن  وكاأ مر  االأ وانتهى  طهرت  قد  يعتبرها 

دري كيف يحصل هذا، وإن هناك  يكن..ولست اأ

فيها  البعض  يقول  حيث  الخرافات  من  خرافة 

إن هذا الدم يقوي اإلنسان !

يخرج  حيانًا  اأ الحالقة  عند  اإلخوة  بعض  يضًا  اأ

هذا  بمسح  يكـتفي  البعض  هذا  لكن  دم،  منهم 

الدم، ويمارس حياته بشكل طبيعي، وقد يغسل 

تتقرب  فكيف  ومالبسه،  وجهه  وينجس  وجهه 

إلى الصالة مثالً  بثوب نجس.

يضًا هناك بعض الحاالت مثالً  عندما يبول طفل  اأ

ال  الفراش،  على   ً مثال  سنين  ثالث  عمره  صغير 

فيزيدون  البقعة  ينظفون هذه  هل كيف  االأ يعرف 

الماء  بصب  النجاسة  بقعة  ويوسعون  بلـّة  الطين 

قماش،  بقطعة  ويمسحونه  البقعة،  هذه  على 

كبر. وتنتشر بقعة النجاسة بشكل اأ

التي  الخاطئة  التطبيقات  من  العديد  وهناك 

الوضوء  في  االستعجال  منها   ،ً يوميا  بها  نمر  قد 

إن  يعني  الوضوء  إتقان  وعدم  إحسانه،  وعدم 

باطلة،  ستكون  الصالة  وبالتالي  باطل،  الوضوء 

القراءة  وعدم  الصالة  في  العجالة  وكذلك 

الصالة  بسببها  تكون  قد  والتي  صحيحة   بصورة 

حكام النساء. باطلة، وكذلك اأ

الربوية  والمسائل  المعامالت  قضايا  يضًا  اأ

ن بداأ يغذى على الفساد  والمشكلة إن المجتمع االآ

في  يكذب  البعض   ً فمثال   ، والربا  والحرمة 

ن  اأ سبيل  في  بشواهد  تي  ياأ ن  اأ ويحاول  المعاملة 

ويخدع  بضاعته،  على شراء  المقابل  الطرف  يقنع 

خرى  اأ مسائل  إلى  تجر  المسائل  وهذه  خرين،  االآ

قد  باهلل-  والعياذ   - واإلنسان  حرمة،  كـثر  اأ ربما 

خذ بالنصيحة. تكون عنده عزة باإلثم وال ياأ

سلوكياته  يالحظ  ن  اأ اإلنسان  على  يجب  لذا 

)عليه  الحسن  فاإلمام  يقراأ  ن  اأ اليومية،وعليه 

تعرف  حتى  العلم  تعلم  على  يحث  هنا  السالم( 

هي  ما  سرتك،  واأ والدك  اأ وتعلم  تتعامل،  كيف 

شياًئ  يعطي  ن  اأ عليه  واإلنسان  التكاليف،  موارد 

ويعرف  العبادية،  حكام  االأ ليتعلم  وقته  من 

ابتالء، واإلنسان يصرف  التي هي محل  المسائل 

ن يدقق فيما ينفعه  مور كـثيرة، فعليه اأ وقاتًا في اأ اأ

خرة . في الدنيا واالآ

نفسنا العبادُة بين ما نؤمر به.. وبين ما تشتهيه اأ

ولى لسماحة السيد احمد الصافي  في 2011/1/14 مستقاةٌ  من الُخطبة االأ
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الظهور جعل  زمن  في  مة  االأ بناء  اأ بين  المعصوم  اإلمام  وجود  إن 

كبير،  بشكل  الحديث  علم  إلى  يحتاجون  ال  اإلمامية  مذهب 

فكانت  المعصوم،  اإلمام  وجود  مع  الرجال  علم  عن  وبالتالي 

المعصوم  اإلمام  من  خذونها  ياأ للحديث  حاجة  عليه  ت  طراأ إذا 

الغيبة  ت  بداأ حيث  الصغرى  الغيبة  وبنهاية  بينهم,  الموجود 

العلماء  فاضطر  المعصوم  باإلمام  االتصال  انقطع  الكبرى 

المعصوم،  عن  المدون  الحديث  علم  إلى  الرجوع  إلى  والفقهاء 

من  الصحيحة  الرواية  لمعرفة  الرجال  علم  إلى  احتيج  وبالتالي 

الرواية غير الصحيحة.

ولكن مع ذلك كان هناك من يجمع الروايات ويختار من الرجال 

من  رواتنا  من  سبقين  االأ من  جمع  تصدى  فلقد  يختار!  من 

ئمة  االأ من  بعدهما  ومن  السالم(  )عليهما  الصادقين  صحاب  اأ

رائهم  واآ وطبقاتهم  حوالهم  واأ الرواة  سماء  اأ لضبط  الطاهرين 

)عليهم  الطاهرين  ئمة  االأ عن  ورد  وما  ومصنفاتهم  صولهم  واأ

السراد,  محبوب  بن  الحسن  مثل  ذمهم,  و  اأ مدحهم  في  السالم( 

بن  ومحمد  اليقطيني,  عبيد  بن  عيسى  بن  ومحمد   , فضال  وبني 

صحابنا )رضوان هللا عليهم(. جلة اأ ضرابهم من اأ ورمة , واأ اأ

ما  واستقصاء  الكـتب  هذه  في  تفرق  ما  بجمع  غيرهم  قام  ثم 

ضخمة  مطولة  كـتبا  ذلك  في  لفوا  فاأ ونظمها،  وتبويبها  منهم  فات 

صاحب  والعياشي  الجلودي,  يحيــى  بن  العزيز  عبد  كـتاب  مثل 

حوال  اأ معرفة  على  )االشتمال  وكـتاب  الناقلين(,  )معرفة  كـتاب 

عبد  بن  سعد  وكـتاب   , الجوهري  هللا  عبيد  بن  حمد  الأ الرجال( 

بي  واأ  , والصدوق   , شاذان  ابن  ,وكـتب  القمي  شعري  االأ هللا 

عقدة  بن  العباس  بي  واأ  , نوح  بن  العباس  بي  واأ الزراري,  غالب 

إلى  السالم(  )عليه  الصادق  هللا  عبد  بي  اأ صحاب  اأ نهى  اأ الذي 

جل تعريف المخالف بتلك الكـتب والمصنفات وما  الف. والأ ربعة اآ اأ

ورد  للحجة  إتماما  كـتابه  هللا(  )رحمه  النجاشي  لف  اأ حوتها 

حدا فيعرف  اأ نه قول من ال علم له بالناس وال لقي  باأ ذلك القول: 

منه وال حجة علينا لمن لم يعلم  او  يعرف.

وسع  اأ بشكل  ظهر  الرجال  لعلم  الفعلي  االحتياج  ان  والحصيلة، 

شتات  جمع  على  العلماء  ب  داأ ولذلك  الكبرى،  اإلمام  غيبة  بعد 

خير كان بسبب وجود اإلمام  ذلك العلم من الكـتب المتفرقة، فالتاأ

الصحيحة  بالروايات  باستمرار  الساحة  يرفد  الذي  المعصوم 

الخبر  عنها  انقطع  لما  فإنها  خرى  االأ المذاهب  بقية  خالف  على 

عليه  هللا  )صلى  الرسول  بوفاة  المعصوم  عن  الصادر  الصحيح 

وال   ! الزمن  ذلك  منذ  الرجال  علم  إلى  احتاجت  وسلم(  له  واآ

إلى  ال  لالحتياج  تبعًا  إاّل  ويتطور  علم  ينشاأ  ن  اأ نتصور  ن  اأ يمكن 

تعيير قوم على قوم.

والتوثيق  التضعيف  علم  هو  منهما  فالمراد  والتعديل  الجرح  ما  اأ

خرى هو علم الرجال، وهو يختلف بين السنة  اأ و بعبارة  اأ للرواة، 

في  مذهب  كل  رباب  اأ وضعها  التي  الضوابط  بحسب  والشيعة 

اعتبار الضعف والعدالة في الراوي.

الثقة.  اإلمامي  هو:  مثاًل  العادل  الراوي  يعتبرون  فاإلمامية 

تحمل  ملكة  له  من  هو:  العادل  الراوي  يعتبرون  السنة  هل  واأ

عمال  االأ اجتناب  بالتقوى  والمراد  والمروءة،  التقوى  مالزمة  على 

بن  الأ النظر  نزهة  في  )كما  بدعة  و  اأ فسق  و  اأ شرك  من  السيئة 

هل  اأ اعتبار  في  يتوسعون  ـ  السنة  هل  اأ ي  اأ ـ  وهم  ص18(،  حجر 

الذين  خرى  االأ المذاهب  بناء  اأ من  غيرهم  يوسمون  فتراهم  البدع 

رواياتهم  يقبلون  فال  بدعة  صحاب  اأ نهم  باأ مذاهبهم  يرتضون  ال 

هنا  ومن  كـتبهم،  من  شاهدًا  لها  وجدوا  إذا  إال  بها  يعملون  وال 

بـ  جرحهم  هو  بالضعف  الرواة  على  الحكم  سباب  اأ حد  اأ جعلوا 

ضوابط  وهناك   .)73 النبوي:  الحديث  علوم  )معجم  البدعة   :

والتضعيف  التوثيق  مجال  في  فريق  كل  يضعها  خرى  اأ وشروط 

عند  للمامقاني  الهداية(  )مقياس  كـتاب  في  مطالعتها  يمكنكم 

الرحمن  عبد  للدكـتور  النبوي(  الحديث  علوم  و)معجم  الشيعة، 

هل السنة. الخميسي عند اأ

لوكاستفتاءات متنوعة لو ساأ

والسيارات؟  القطارات  في  صالتنا  نصلي  كيف  السؤال: 

ويكـفي  ذلك  يجب  ال  و  اأ شيء،  على  نسجد  ن  اأ يجب  وهل 

االنحناء؟

إن  المختار  صالة  وفق  فيها  الصالة  داء  اأ يجب  الجواب: 

الصالة  حاالت  جميع  في  االستقبال  رعاية  فتلزم  مكن،  اأ

إن تيسرت، وإال ففي حال تكبيرة اإلحرام مع التمكن منه، 

من  التمكن  مع  نه  اأ كما  االستقبال،  شرطية  تسقط  وإال 

بهما  اإلتيان  يتعين  االختياريين  والسجود  بالركوع  اإلتيان 

ما  واأ ـ  الباص  و  اأ القطار  ممر  في  الصالة  تيسرت  لو  كما  ـ 

صدق  بمقدار  االنحناء  تيسر  فإن  منهما،  التمكن  عدم  مع 

اسميهما لزم وتعين.

والقبلة  الطائرة  في  الواجبة  صالتنا  نصلي  كيف  السؤال: 

نينة مفقودة ؟ مجهولة والطماأ

من  بالسؤال  جهتها  تحديد  فيمكن  القبلة  ما  اأ الجواب: 

ـ  الغالب  في  ـ  تورث  جوبتهم  اأ فإن  المضيفين  و  اأ القبطان 

االستقرار  ما  واأ وفقه،  العمل  فيلزم  الظن  و  اأ االطمئنان 

عليه،  فيبني  التحفظ  إمكان  عدم  مع  شرطيته  فتسقط 

ولكن ال بد من رعاية سائر الشروط حسب المستطاع، وال 

حوال. خير الصالة عن وقتها في كل االأ يجوز تاأ

الثانية  الساعة  وهل  الليل؟  منتصف  نعرف  كيف  السؤال: 

بعض  عند  ن  االآ شائع  هو  كما  عليه،  عالمة  مساًء  عشرة 

الناس؟

غروب  بين  ما  منتصف  هو  الليل  منتصف  الجواب: 

الساعة  في  الشمس  غربت  فإذا  الفجر،  وطلوع  الشمس 

صباحًا،  الرابعة  الساعة  في  الفجر  وطلع  مساء،  السابعة 

عشرة  الحادية  الساعة  تمام  في  الليلة  تلك  منتصف  كان 

والنصف مساًء، فالمتبع لتحديد منتصف الليل هي مواعيد 

مكنة. زمنة واالأ الغروب والطلوع المختلفة باختالف االأ

للبشرة،  الماء  يمنع وصول  )الكريم( حاجب  السؤال: هل 

فيجب إزالته في الوضوء والغسل ؟

دلكه  بعد  الجلد  على  المتبقى  ثر  االأ ن  اأ الظاهر  الجواب: 

عن  الماء  تحجب  فال  محضة،  دسومة  سوى  ليس  بالكريم 

الوصول إلى البشرة.

و  السؤال: هل الحبر الجاّف حاجب في الوضوء والغسل، اأ

ال فيحق لنا الوضوء عليه ؟

الوضوء والغسل  له جرٌم حائل، صّح  لم يكن  الجواب: إن 

ما مع الشك في ذلك، فالبّد من إزالته. معه، واأ

فهل  الخنزير،  شعر  من  خيوطها  سنان  اأ فرشاة  السؤال: 

إذا  الفم  تنجس  وهل  واستعمالها؟  وبيعها  شراؤها  يجوز 

استخدمت؟

يتنجس  ولكن  واستعمالها،  وبيعها  شراؤها  يجوز  الجواب: 

بقايا  وإزالة  بإخراجها  ويطهر  باستخدامها،  الفم 

المعجون.

ي ما  الشرُط  الضمني والتعهد الضمني :  اأ

تتضمّنه المعاملة بحسب نظر العرف والعقالء، وإن 

لم يصّرح به في إنشاء المعاملة، نظير ما نقول في 

ّنه يتضّمن تقارب مالية الثمن والمثمن،  البيع من اأ

قّل مالية  خذه اأ ن ما اأ حدهما بعد ذلك اأ فإن علم اأ

عّما دفعه بكـثير، فإّنه يّدعي الغبن، وينقض المعاملة، 

اعتبارا بهذا الشرط الضمني في ارتكاز العقالء.

مر بحيث يكون كال  الشكُّ :   الترديد في االأ

مر موردًا الهتمام العقالء. اإلحتمالين في االأ

الصورة الصناعية التي بها قوام المالية :   

جلها يبذل الناس المال. الهيئة الخاصة التي من اأ

ي ضرر مهّم في نظر العرف. ضرٌر معتد به :   اأ

علُم الرجال عن اإلمامية 

ي سماحة السيد علي الحسيني  حسب راأ

السيستاني »دام ظله«

مصطلحاٌت فقهيٌة 
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المصلحين  الرجال  عظم  اأ محمد  النبي  )إن  تولستوي(:  )ليو  العمالق  الروسي  ديب  االأ يقول 

وإنني  والسالم،  السكينة  إلى  تجنح  وجعلها  الحق  إلى  برمتها  ّمة  اأ هدى  ن  اأ فخرًا  ويكـفيه 

هذه  حصول  في  فضل  اأ شكل  في  ساهم  اأ ن  واأ للبشرية  مفيدًا  كون  اأ ن  اأ في  رغبتي  لتعذبني 

حقق هذه  ن اأ موت ذات يوم يائسًا من دون اأ ن اأ اإلنسانية على السعادة، ترى هل من الممكن اأ

الرغبة؟(.

)صلى  هللا  كرسول  المبلغ  ذلك  الكمال  بها  بلغ  شخصية  اإلنساني  التاريخ  يشهد  لم  حقًا.. 

تعرف  فلم  البالد  وساسة  العالم  وقادة  العظماء  سيرة  نا  قراأ فقد  وسلم(،  له  واآ عليه 

كونه  محددة  بخاصية  العظماء  القادة  حد  اأ يتميز  قد  مثله،  إنسانًا  اإلنسانية 

الجوانب  في  لكنه  عادال،  رئيسا  و  اأ مصلحا،  اجتماعيا  قائدا  و  اأ شجاعا  محاربا 

رفيع  كل  وشمل  الكمال  صفات  كل  جمع  الذي  الرحمة  نبي  إال  ناقص،  خرى  االأ

والعبقرية  العظيم  والُخلق  الحكيمة  القيادة  إلى  الشخصية  قوة  فمن  الخصال 

االستثنائية.

التي  التغييرية  الشاملة وحركـته  نهضته  له( في  واآ عليه  عظمة رسول هللا )صلى هللا 

والفساد  والظلم  بالعنصرية  الموبوء  المجتمع  ذلك  العربية  الجزيرة  شبه  شملت 

معركة  خوض  استطاع  كيف  القبائل،  واختالف  الملل  وتعدد  والجهل  والتناحر 

التوحيد  نور  إلى  الجهل  ضالل  من  ّمة  االأ ليخرج  صعدة  االأ كل  على  شرسة 

ويوحدها تحت مظلة السالم والمحبة.

مواقفه  في  سواء  الصفوف  متقدمًا  الحرب  ساحة  نزل  الذي  الجيش  قائد  إنه 

والرحمة،  بالعطف  مبطنة  بشجاعة  الميدان  في  ينغمر  الهجومية،  و  اأ الدفاعية 

اإلسالم  تاريخ  في  المفصلية  المعركة  تلك  )بدر(  معركة  دخول  في  فصموده 

انتصر،  والعّدة خاضها بكل بسالة وقوة حتى  العدد  الصغير في  الجيش  حيث 

يدير  الميدان  قلب  في  وبقائه  تباعه  اأ انهزام  بعد  حـد(  )اُأ معركة  في  واستبساله 

في  نظيرا  لها  نجد  قّلما  شاهقة  ببطولة  المخلصين  تباعه  اأ من  بنفر  المعركة 

الف  اآ عشرة  مواجهة  وفي  حزاب(  )االأ معركة  في  ثباته  وكذلك  البشري،  التاريخ 

إلى  وانضمامهم  لحلفهم  المخالفين  اليهود  ونقض  المدافع  جيشه  قلة  مع  مقاتل 

الغزاة وتحركات المنافقين وهشاشة الجبهة الداخلية.

ول  االأ الطراز  من  وسياسيًا  فذًا  قائدًا  له(  واآ عليه  هللا  )صلى  هللا  رسول  كان 

يعقد  ومتى  يفّر  ومتى  يكّر  متى  فعرف  وذكاء  بحكمة  العسكرية  خططه  رسم 

الصلح ومتى يحارب، ضليعًا في شؤون السياسة، خبيرًا في فنون القتال، كـتومًا 

جيش  زعزعة  في  النفسية  الحرب  استخدم  لعدوه،  مباغتًا  الحربية،  سراره  الأ

الموقف  يتدبر  كيف  يعرف  دم،  قطرة  يريق  ن  اأ دون  عليه  فانتصر  عدوه 

صحابه ويعزز فيهم الثقة لكسب  حين المباغتة وحين الهزيمة وكان يشاور اأ

إلى  وقريبًا  والطغيان  واالستبداد  الدكـتاتورية  نهج  عن  بعيدًا  محبتهم 

شخصية  صاحب  فهو  والحرية..  والعدل  والديمقراطية  المشورة 

قوية مؤثرة في المسلمين وغير المسلمين، له مهابة وجالل، فخامة 

ب  االأ الثغر،  ام  البسَّ العريكة،  اللين  اللطيف،  وهو  وشموخ، 

الحنون، المتواضع، الجم الُخُلق.

سموها  وفي  الذروة  عظمتها  في  بلغت  التي  الشخصية  هذه 

جزئية  في  العالم  في  سياسي  و  اأ ّمة  اأ قائد  ي  اأ يبلغ  لن  الرفعة 

حماية  بال  سواق  االأ في  يمشي  إنه  الشامخ،  مقامه  من  صغيرة 

حرس، وبابه مفتوح للسائلين، ورحمته مبعث الالجئين، وقلبه 

الكبير  ويبّجل  الصغير  ويحترم  النفوس  ويوّحد  السالم  ويفشي  الحب  يزرع  الطالبين،  مالذ 

خوان. طفال ويرحم النساء ويفاكه االأ كل مع خادمه ويالعب االأ وياأ

عليه  هللا  )صلى  هللا  رسول  )كان  ُخُلقه:  وصف  في  السالم(  )عليه  الصادق  اإلمام  قال 

يبسط  ولم  بالسوّية  ذاك  إلى  وينظر  ذا  إلى  فينظر  صحابه  اأ بين  لحظاته  يقّسم  له(  واآ

يترك  فما  الرجل  ليصافحه  كان  وإن  قط،  صحابه  اأ بين  رجليه 

فلما  التارك،  هو  يكون  حتى  يده  من  يده  والسالم  الصالة  عليه 

يده(.  من  فنزعه  بيده  مال  صافحه  إذا  الرجل  كان  لذلك  فطنوا 

سيرته  من  نتعظ  عّلنا  له(  واآ عليه  هللا  )صلى  هللا  رسول  هو  هذا 

وظيفة،  حزبا،  طائـفة،  و  اأ ّمة  اأ و  اأ فرقة  يتزعم  من  خصوصًا 

الطبقات  خلق  الذي  الغربي  التصنيف  ذلك  يصّنف  لم  إنه 

الشخصيات  من  شريحة  لتنفرد   )  ViP( كـ  والفوارق 

و  اأ بالسالح  مدججة  بحماية  إال  يسيرون  ال  قادة  و  اأ المهمة 

من  كبير  طاقم  عبر  إال  المواطن  إليهم  يصل  ال  مسؤولون 

شعوبهم  رقاب  على  يتسلطون  رؤساء  و  اأ السكرتارية! 

مقعد  ت  تبواأ حينما  صغيرة  نفوس  هي  والنار،  بالحديد 

والترّفع  التكّبر  فيها  استفحل  مسؤولية  كرسي  و  اأ قيادة 

وتلك  حجاب،  وراء  من  إال  خرين  االآ حدّثت  وما  والغرور 

سيدنا  على  يتكّبر  إبليس  جعلت  التي  اإلبليسية  النعرة  هي 

هللا  رسول  له.بينما  السجود  رافضًا  السالم(  )عليه  دم  اآ

بالرحمة،  بالسلم،  ّمة  االأ قاد  له(  واآ عليه  هللا  )صلى 

بالمحبة، بالتواضع، فاستولى على القلوب ال على الُملك 

المصطفى  نبيه  في  سبحانه  هللا  سّر  هو  وهذا  والُسلطان، 

سياسته  عرف  مّنا،  كـثر  اأ نبينا  عرف  وعدونا  غر.  االأ وحبيبه 

ّمة  اأ المحكمة واستراتيجياته المتقنة في قيادة دولة وتغيير 

التاريخ  عرفها  شخصية  عظم  اأ ُاعتبر  حتى  بكاملها 

البشري بشهادة الغرب.

إسرائيل  مؤسس  غوريون(  )بن  هو  فها 

ن  اأ نخشاه  من  خشى  اأ )إن  يقول: 

العربي  العالم  في  يظهر 

محمد جديد!(.

خولة القزويني

ك له(... رجل السياسة المحنَّ النبيُّ محمد )صلى هللا عليه واآ
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مبعوث جامعة  المقدسة  الحسينية  للعتبة  العامة  مانة  االأ كرمت 

في  2011/1/18م  الثالثاء  يوم  اإلسالم  اعتنق  الذي  هامبورغ 

العتبة الحسينية المقدسة. 

فضل الشامي(  مين العام للعتبة المقدسة السيد )اأ وقال نائب االأ

لشخص  جاء  المعنوي  التكريم  هذا  إن  حرار(    )االأ لمراسل 

السالم،  عليه  الحسين  اإلمام  مرقد  من  اإلسالم  اعتنق 

هللا  هداه  مسلما  خا  واأ جديدا  صديقا  كسبنا  إننا  موضحا 

ضاف  واأ الحساب،  يوم  النجاة  إلى  يوصل  الذي  الحق  للطريق 

الدعاة  من  واحدا  يكون  ( الن  يسعى )حسن  ن  اأ نتمنى  الشامي 

لمانيا.  لإلسالم في اأ

اسمه  حول  الذي  مانكولد(  )كيرهارد  السيد  قال  جانبه  من 

نا  اأ لمراسلنا  حسن(   ( إلى 

كربالء  في  بإسالمي  فرح 

من  الماليين  رى  اأ نا  واأ

هذه  إلى  تون  ياأ الزائرين 

ن  اأ تمنى  واأ المقدسة  المدينة 

المستقبل  تكون لي زيارة في 

مع عائلتي إلى هذه المدينة. 

إنني  حديثه  حسن  واختتم 

بلدي  صبح  اأ العراق  إن  حس  واأ كربالء  مدينة  في  نفسيا  مرتاح 

اإلمام  مرقد  في  الزيارة  مراسيم  دى  اأ وقد  مدينتي،  وكربالء 

ن تنور قلبه بهدى اإلسالم. الحسين عليه السالم بعد اأ

وزارة  بتخصيص  كربالء  في  متنوعة  اجتماعية  شرائح  طالبت 

دولة خاصة بشؤون الزيارات المليونية ، مؤكدين في تصريحات 

تلك  تنظيم  لعدم  مر  االأ هذا  تفعيل  ضرورة  على  حرار(  )االأ لـ 

هميتها.  الزيارات بالشكل الذي يوازي اأ

ثماني  مرور  رغم   " قال  جامعي(  ستاذ  )اأ حيدر  حسن 

حرياتهم  الناس  وممارسة  البائد  النظام  سقوط  على  سنوات 

منها  يتعلق  فيما  خاصة  الدينية  الشعائر  إحياء  في  بالمشاركة 

ن  اأ يمكن  تغييرات  ي  اأ نالحظ  لم  إننا  إال  المليونية،  بالزيارات 

الزائرون  مازال  حيث   ، التنظيم  في  تطورا  هنالك  إن  لنا  توحي 

المستحيل ، وفي  مر  باالأ تنفيذها ليس  يعانون من عدة مشاكل 

على  منظمة  مليونية  زيارات  إلى  نرتقي  ن  اأ يمكن  تطبيقها  حال 

بتخصيص  حيدر  وطالب   ، المكرمة  مكة  في  الحج  موسم  غرار 

إلى  إضافة  وزير  صالحيات  له  شخص  سه  يراأ دائمي  مجلس 

مهام  يمارس  ن  اأ يستطيع  حتى  المجلس  لهذا  كافية  مبالغ  رصد 

تنظيم  إلى  نصل  حتى  زيارة  كل  بعد  السلبيات  ويعالج  عماله  اأ

السياحة  تطوير  في  سيساهم  التنظيم  هذا  إن  إلى  منوها  جيد، 

الدينية التي تعد دخال وطنيا مهما. 

تشكلت   " متقاعد  موظف   ، الشاطي  حيدر  قال  جهته  من 

دولة  وزارات  بينها  وزارة  ربعين  اأ من  كـثر  باأ الجديدة  الحكومة 

لم  لماذا  متسائال   ، ذاك  و  اأ السياسي  الطرف  لهذا  إرضاء 

الزيارات؟!  بشؤون  تعنى  وزارة  بتشكيل  السياسية  الكـتل  تفكر 

وصوب  فج  كل  من  تسعى  التي  المليونية  الحشود  لتلك  إرضاء 

الحسين  اإلمام  ربعينية  اأ زيارة  منها  المليونية  الزيارات  إلحياء 

نزر  سوى  تغيير  تنظيمها  على  يطراأ  لم  والتي   ، السالم  عليه 

نسمع  إننا  الرغم  على  والخدمي  مني  االأ الجهد  بين  يتوزع  يسير 

مبالغ  هنالك  إن  المتنوعة  اإلعالم  وسائل  في  ونقراأ  ونشاهد 

مالية كبيرة رصدت للزيارة.. 

كربالء(  في  المدارس  إحدى  في  )معلمة  بتول  م  اأ لفتت  فيما 

بحسب   ، الشيعي  الوقف  موازنة  لتخفيض  نية  هناك  إن  إلى 

سباب ذلك على  اأ ما سمعنا في وسائل اإلعالم ، وتساءلت عن 

المقدسة  العتبات  من  تقدم  جليلة  خدمات  هناك  إن  الرغم 

العتبات  إدارة  إن   ، بكل صراحة  نقولها   " ضافت  واأ  ، للزائرين 

في  منها  نرى   ، المليونية  الحشود  ورغم   ، كربالء  في  المقدسة 

مطالبة   ، الزوار  راحة  في  يصب  الذي  الجديد  الشيء  سنة  كل 

الكبيرة  والمهمة  يتناسب  بما  المقدسة  العتبات  ميزانية  بزيادة 

العام  مدار  على  الزوار  ماليين  باستقبال  عاتقها  على  الملقاة 

بما  المقدسة  العتبات  توسعة  في  بالشروع  نفسه  الوقت  وفي   ،

من  كونها  كربالء  لمدينة  ساس  االأ التصميم  تنفيذ  مع  يتالءم 

المدن العالمية .. 

ذكر  عدم  فضل  الذي  المشاة  الزائرين  احد  قدم  ذلك  إلى 

الزوار ، مبينا إن هنالك  إلى كل من ساهم بخدمة  اسمه شكره 

بمشكلة  يتعلق  فيما  خاصة  الزائرون  منها  يعاني  عدة  مشاكل 

إن  إلى  مشيرا   ، المليونية  الزيارات  مراسيم  انتهاء  بعد  النقل 

الماضية  ربعين  االأ زيارة  انتهاء  بعد  عانوا  الزوار  من  كبيرا  عددا 

وسائل  توفر  عدم  ناحية  من  وممطرة  باردة  كانت  جواء  االأ كون 

تلتفت  ن  اأ ضرورة  على  مشددا   ، مدنهم  إلى  تنقلهم  للنقل 

مور من اجل راحة الزائرين.  الجهات المسؤولة إلى هذه االأ

العراقية  والتراث  ثار  لالآ العامة  للهيئة  العام  المدير  شاد  اأ

الذاكرة  صروح  احد  نه  اأ معتبرا  الحسين  اإلمام  بمتحف 

العراقية والعربية واإلسالمية. 

اإلمام  متحف  زيارته  ثناء  اأ رشيد  حسين  قيس  وقال 

المتحف  بزيارة  تشرفنا  اليوم  إننا  السالم  عليه  الحسين 

يادي والعقول التي ساهمت  المبارك وإذ نشد على كل االأ

اإلمام  خدمة  في  يادينا  واأ نفسنا  اأ نضع  وإننا  انجازه  في 

الثقافي  المرفق  هذا  وخدمة  السالم  عليه  الحسين 

والعربية  العراقية  الذاكرة  من  صبح  اأ الذي  والديني 

واإلسالمية.

)عالء  السيد  الحسين  اإلمام  متحف  مدير  قال  جانبه  من 

مدير  إن  حرار(   )االأ لـ  خصه  تصريح  في  الدين(  ضياء 

التي  وبصفته  العراقية  والتراث  ثار  لالآ العامة  الهيئة  عام 

العراقية  المتاحف  مجال  في  وظيفية  درجة  اكبر  تعتبر 

المميز،  جهده  خالصة  وهي  دقيقة  بمعلومات  وفانا  اأ قد 

السجل  سلم  قد  رشيد  حسين  قيس  ستاذ  االأ إن  موضحا 

معلوماته  دون  ن  اأ بعد  الحسين  اإلمام  بمتحف  الخاص 

للقطع  ووصفه  وتواريخها  العلمية  سماء  االأ تخص  التي 

السيد  إن  الحظنا  إننا  الدين:   ضياء  ضاف  واأ المتحفية. 

قد  العراقية  والتراث  ثار  لالآ العامة  للهيئة  العام  المدير 

على  المعلومات  هذه  يدون  وهو  رض  االأ بنفسه  افترش 

تطوير  في  كـثيرا  ساهمت  نها  باأ زيارته  واصفا  القطع 

الحسين  اإلمام  مرقد  بتراث  الخاص  بالمتحف  عمالنا  اأ

عليه السالم.

العتبة الحسينية المقدسة تكرم مبعوث جامعة هامبورغ: 

صبح بلدي وكربالء مدينتي حس إن العراق اأ اأ

وساط اجتماعية في كربالء  اأ

تطالب بتخصيص وزارة دولة خاصة بشؤون الزيارات المليونية

ثار والتراث العراقية يزور  مدير االآ

متحف اإلمام الحسين ويساهم في تدوين 

ثرية المعلومات وتواريخ القطع االأ
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عليهم  وسالمه  هللا  )صلوات  محمد  ل  الآ بالوالء  ارتبط  اسم 

العترة  حديقة  في  شدا  صيل  اأ وصوت  مكان،  كل  في  جمعين(  اأ

طوار، ورادود حسينٌي يتهافت الماليين لسماع  حلى االأ المحمدية اأ

في  اإلسالمي  اإلنشاد  نمط  تغيير  استطاع  وقصائده،  صوته 

طور  إلى  التقليدي  الطور  من  نقله  مغاير  نمط  إلى  الراهن  وقتنا 

والتميز  اإلبداع  قمم  إلى  به  فصعد  العصر  متطلبات  مع  يتواكب 

الفريد من نوعه.

ن  اأ شتان  خرون  اآ وقال  لق،  المتاأ والمبدع  اإلنشاد  سطورة  اأ فقالوا 

المنشدين،  من  غيره  بصوت  وتسمعها  بصوته  القصائد  تسمع 

الذي  الصوت  إنه  السالم(،  )عليه  بالحسين  ارتبط  المع  اسم 

جمع المنتقد والمحب على تميزه فاستحق لقب الحنجرة الذهبية،  اأ

لقاء  حرار(  إنه المال الحاج باسم الكربالئي، حيث كان لمجلة )االأ

المجاملة والتحفظات فتحت  معه بحوار هادف وصريح خال ٍ من 

فكان  مامنا،  اأ يطرح  تساؤل  كل  مام  اأ مصراعيها  على  بواب  االأ فيه 

وهو  الكربالئي  باسم  المال  محيا  ت  مالأ ابتسامة  رسم  مميزا  لقاء 

وسط إعالميــي العتبة الحسينية المقدسة.

مسيرتك  جوانب  من  الكـثير  نختزل  ولكي  بداية  حرار/  االأ

عديدة،  تساؤالت  من  حولك  يثار  مما  معك  سنبداأ  اإلنشادية، 

في  الموسيقى  باستخدام  الكربالئي  باسم  للمال  اتهامات  فهناك 

قد  دينية  لمدرسة  تنتمي  نك  اأ بالرغم  والمرئية؛  الصوتية  نتاجاته 

يشاع  ما  صحيح  فهل  اإلنشاد،  في  الموسيقى  استخدام  تجيز  ال 

عنك؟

والمرئية،  الصوتية  إصدارتي  في  الموسيقى  استخدام  إلى  عمد  اأ لم 

في  هي  إيقاعات  من  إنتاجاتي  بعض  تتخلله  فيما  اشتباه  يقع  لكن 

إيقاعات  نها  باأ تفسر  وفلكلورية  صوتية  هات  واآ إيقاعات  صل  االأ

نقطتين  إلى  شير  اأ ن  اأ يجب  السؤال  هذا  على  جيب  والأ موسيقية. 

عن  ربما  ومنشد  كرادود  نني  اأ ولى  االأ الجانب،  هذا  في  مهمتين 

يشابه  صوتي  مقطع  بصياغة  قوم  اأ المقصود  غير  الخطاأ  طريق 

ومنشد  كرادود  علّي  يجب  وهنا  غنائيًا،  لحنًا  اللحني  إيقاعه  في 

يبتعد  لكي  اإلمكان  قدر  اللحن  هذا  تغيير  إلى  عمد  اأ ن  اأ إسالمي 

ن  اأ خر  اآ بمعنى  له،  المشابه  الغنائي  اللحن  عن  اللحني  إيقاعه  في 

نفسي عن  بعد  اأ وبذلك  الحسينية  القضية  لخدمة  اللحن     وظف  اأ

الوقوع في المحظور الشرعي.

والتنوع  للتطوير  سعى  اأ كرادود  نني  اأ فهي  الثانية  النقطة  ما  اأ

إصداراتي  كـثرة  في  الكـثيرون  يالحظه  ما  وهذا  العام  مدار  على 

الصوتية والمرئية.. 

اللحن  اقتباس  هل  باسم،  مال  إجابتك  ضوء  على  حرار/  االأ

رواديد  يستخدمه  الذي  غنائيًا  لحنًا  ما  نوعًا  يشابه  قد  الذي 

طريق  عن  و  اأ شخصي  تلحين  طريق  عن  سواء  نت  اأ فيهم  بما 

ترجعون  مرجع  من  فقهي  ي  راأ على  مستند  خرين  اآ ملحنين 

إليه؟

ومرثيا  منشدا  كوني  الكـثيرون،  يفهمها  ن  اأ يجب  جوهرية  نقطة 

بذكرهم،  نس  واالأ السالم(  )عليهم  لِه  واآ محمد  خدمة  غايتي 

إلّي  وبالنسبة  باهلل،  والعياذ  والغناء  الطرب  غايتي  وليست 

هو  بشرطين  جائزة  فهي  النقطة،  هذه  عن  لتني  ساأ كمنشد 

و تستمع إليه مباشرة  خذ اللحن الغنائي اأ ن تاأ نك ال تتعمد في اأ اأ

ن  لكي ال تقع في المحظور الشرعي، والثاني البد عليك كرادود اأ

تعمد  ال  ن  واأ لحان  االأ لنوعية  اختيارك  في  ودقيقًا  تكون حريصًا 

وتبديل  تغيير  على  جاهدًا  وتعمل  موسيقية،  لحان  اأ اختيار  إلى 

لحانا  اأ ما  حد  إلى  تشبه  نها  اأ تعتقد  التي  لحان  االأ صياغة 

غنائية، والخطاأ وارد لدينا كبشر. 

مدرسة  الكربالئي  باسم  إن  يقولون  كـثيرون  حرار/  االأ

والمنشدين  الرواديد  كـثرة  من  بالرغم  نوعها  من  فريدة  إنشادية 

مدرسة  ميز  الذي  فما  الحالي،  الوقت  في  الشيعية  الساحة  على 

باسم الكربالئي عن غيرها؟ 

التنوع  يميزه  داء  اأ فباسم  مدرسة  الكربالئي  باسم  كان  إذا 

لكن  إنشادية،  مدرسة  إني  قل  اأ لم  ني  اأ كما  والتجديد،  والتطور 

لعل المتابعين والمعجبين بي يقولون إني مدرسة إنشادية، وهي 

التنوع  يميزه  داء  اأ الكربالئي  باسم  داء  اأ فإن  بها،  عتز  اأ شهادة 

تكرار  تحاشى  واأ سابقه،  عن  واختالفًا  تنوعًا  فيعطي  والتطور 

عيش مع كل كلمة من كلمات  ن اأ اللحن والطور، ومحاولتي في اأ

تظهر  لذا  ومشاعري،  حاسيسي  باأ معها  تفاعل  واأ القصيدة 

دائي  اأ عطي  اأ ن  اأ استطعت  الميزات  وبهذه  مالمحي،  على  ثيرها  تاأ

ناشيد.. صورة من الحيوية والتجديد فيما اطرحه من مراثي واأ

داء  واأ كصوت  للناس  وصل  الكربالئي  باسم  شاهد  اأ ولكي 

كل  في  والتميز  للتنوع  ت  ولجاأ المغلق  اإلطار  من  نفسي  خرجت  اأ

ول نقطة رسمتها على هذا الطريق تعمدت  عمالي، ولعل اأ دائي واأ اأ

لحان  وزان واالأ ن االأ اأ المنطقة، بمعنى  دائي متناسبا مع  اأ ن يكون  اأ

تي  فاآ المتلقين  ذواق  اأ مع  تتناسب  ن  اأ البد  بها  تي  اآ التي  والقوافي 

ذواق.  ن همي مراعاة جميع االأ داء مناسب ومعتاد لكل متلقٍ  الأ باأ

حرار/ هل تشعر بنشوة كل نجاح ؟  االأ

مام  اأ كبرى  بمسؤولية  يشعرني  قدمها  اأ التي  عمال  االأ نجاح  إن 

اإلتيان  حاول  اأ ن  واأ كـثر  فاأ كـثر  اأ اإلبداع  إلى  سعى  اأ ن  اأ الناس، وهو 

في  اإلنسان  على  لذلك  سابقتها  من  فضل  اأ متميزة  عمال  باأ

وجدنا  وقد  ويؤديه،  به  يقوم  فيما  طموحًا  يكون  ن  اأ عمله  مجال 

وتخصصاتهم  عملهم  مجال  في  بروفسورات  عليهم  يطلق  علماء 

بروفسورًا  كون  اأ ن  اأ في  الطموح  لدي  يكون  ال  فلماذا  العلمية، 

إنشاديًا؟.

باسم  على  ثرت  اأ تها  قراأ التي  القصائد  جميع  هل  حرار/  االأ

الكربالئي؟

كـثر  اأ تها  قراأ التي  ومنها  بي  ثرت  اأ قصائد  عدة  توجد  ج/ 

)طر  وقصيدة  بشرياني(  دم  قطرة  )كل  كـقصيدة  مرة  من 

خرى.. القبر يا كرار( وقصائد اأ

الحسينيين  المنشدين  بين  من  إن  تعتقد  هل  حرار/  االأ

الباقين من سيكون كباسم الكربالئي مستقبال؟

حوالي  بعد  ستكون  ة  المفاجاأ ولكن  الكـثير  يوجد  نعم  ج/ 

ملنا كبير في المال  نهم في بداية الطريق، واأ خمس سنوات الأ

صواتا  اأ هناك  إذ  الكربالئي  حيدر  ومال  البديري  قحطان 

يجب  بل  فقط  بالصوت  ليس  هو  والرادود  فيها  تحس  جميلة 

ن يكون مذواقا. اأ

باسُم الكربالئيُّ من العتبة الحسينية المقدسة:

ت للتنوع والتميز والتجديد خرجُت نفسي من اإلطار المغلق ولجاأ اأ

حسين النعمة
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حسين النعمة

ركابنا,  محط  فهاهنا  هللا  رسول  جدي  وعدني  التربة  "بهذه 

الحسين  اإلمام  اليها  شار  اأ كلمات  ثبورنا"  ومحل  دمائنا,  وسفك 

)صلى  هللا  رسول  جدي  حدثني  بهذا  يقول  وهو  السالم(  )عليه 

)المخيم   – معسكره  تربة  الى  مشيرا   " وسلم(  له  واآ عليه  هللا 

معالمها  على  نقف  و  اأ نستذكرها  حينما  التي  الكلمة  الحسيني(، 

مصراعيها،  على  ليمة  االأ الطف  واقعة  بواب  اأ لنا  تنفتح  الشاخصة، 

الطهور،  الطهر  وحرمه  النبي  سرة  اأ به  احتمت  الذي  المعسكر  فهو 

والنساء،  طفال  االأ وسبي  الخيام  وحرق  مية  اأ ل  الآ غارة  خر  اآ حتى 

وسالمه  )صلوات هللا  رسول هللا  بيت  ل  الآ كان  ما  كل  َنهب  ومنه 

لباس  القاسم  ولبس  بالدماء،  مبرٌج  كبر  باالأ ِجيء  وبه  عليهم(، 

الى  ليزفه  المختار؛  جده  مالقيا  الكرامة  صرح  الى  وهاَب  زفافه 

مع  ينتظره  المهد  وبقي  الرضيع،  عيون  به  غفت  كما  العين،  حور 

المخيم  عاشوراء..  يوم  الوقع  احتدام  وسط  مهات  االأ ولوالت 

من  الغربي  الجنوبي  الطرف  الى  يقع  الذي  الشريف  الحسيني 

ثرية  االأ كربالء  معالم  من  مشهٌد  وهو  الشريف،  الحسيني  الحائر 

المنطقة  سميت  وقد  الزوار،  بها  يتبرك  التي  المقدسة  ماكن  واالأ

والقسم  كانت  التي  المخيم  بمحلة  اسمه،  على  فيها  يقع  التي 

السادة  بمحلة  تعرف  لها  المجاورة  الطاق  باب  محلة  من  الشرقي 

االسم  هذا  تغير  وقد  1276هـ،  عام  واخر  اأ حتى  عيسى(  ل  )اآ

والمستندات  الوثائق  التاريخ، بحسب  بعد هذا  المخيم  إلى محلة 

على  وجرت  فتوالت  كربالء..  سادات  عن  القديمة  التاريخية 

زميزم(،  سعيد  )المؤرخ  عنها  يقول  عمارات  عدة  المشرف  المخيم 

من  ويستدل  العمراني،  المخيم  تاريخ  وثقها  مهمة  عمارات  إنها 

خالل الوثائق التاريخية الموجودة عن بعض سادة كربالء الى إن 

البقعة المكرمة كانت تعرف قديمًا بمقبرة المخيم زمن كانت  هذه 

بها،  يتبركون  بعد  فيما  الناس  صبح  واأ عيسى،  ل  اآ بمحلة  تعرف 

عملية  وتمت  عديدة،  إصالحات  الحسيني  المخيم  على  جريت  واأ

1424هـ  عام  البائد  النظام  سقوط  بعد  للمخيم  شاملة  إعمار 

القديمة  القبة  وتهديم  شاملة  بصورة  السور  بناء  إعادة  شملت 

وبناء قبة كبيرة كسيت بالقاشاني الكربالئي..

والصواب  للواقع  قرب  االأ إنه  الحالي  المخيم  موقع  الى  مشيرا 

وكـتَب  َدون  ممن  والمؤرخون  الباحثون  عليه  جمع  اأ بما  مستدال 

المستشرقين  نظار  اأ ووجهة  إدعاءات  نافيا  الحسيني،  المخيم  عن 

الى  ذلك  عازيا  حاليا،  الحسيني  المخيم  موقع  صحة  عدم  حول 

وفق  الموضوع  هذا  الى  شاروا  اأ المستشرقين  من  النخبة  هؤالء  إن 

ما  تثبت  التي  المستندات  على  اعتمادهم  دون  نفسهم  اأ تشتهي  ما 

ادعوه! ..  

بو دكة(،  اأ )الحاج فاضل  الحسيني  المخيم  يبين رئيس قسم  فيما 

الحسينية  للعتبة  العامة  مانة  االأ الى  الحسيني  المخيم  ضم  تم 

مانة  االأ توجهت  الوقت  ذاك  ومنذ   )2008( عام  في  المقدسة 

الحسينية  الخدمة  يناسب  هو  ما  كل  بإجراء  للعتبة  العامة 

فسعت  مانًة  اأ اعتبرته  الذي  التكليف  عاتقها  على  خذًة  اآ الشريفة، 

خيرة إلعمار المخيم، بعد  في تطوير الخدمات وإكمال المراحل االأ

التضحيات  وتحملوا  سواعدهم  عن  الخيرين  من  العديد  َشمر  ن  اأ

الحسيني  المخيم  لبناء  موالهم  اأ وبذلوا  المسؤولية  واستشعروا 

البائد  النظام  زالم  اأ قبل  من  المضايقات  ذلك  سبيل  في  وتحملوا 

من اجل إعادة بناء هذا الصرح العظيم.

بو دكة،"إن المخيم يعتبر احد المحطات المهمة لمواكب عزاء  كد اأ واأ

ن تمر به المواكب الحسينية  يوم عاشوراء في كل سنة، حيث البد اأ

لحرق  المحاكية  الشعائر  حد  اأ كالتشابيه  المقامة  الشعائر  إلتمام 

بعد  وذلك  الحسينية  المخيمات  حرق  لساعة  استذكارا  الخيام 

ليلة  في  وكذلك  الظهر،  صالة  بعد  تبداأ  التي  الركضة  مراسيم 

المدينة  على  الدامس  الظالم  يخيم  حيث  محرم  من  عشر  الحادي 

صيل، حيث  وتطفاأ اإلضاءة، وتستعمل الشموع ابتداء من وقت االأ

وتسمى  المخيم،  الى  طرافها  واأ كربالء  من  العزاء  مواكب  تي  تاأ

مخيم  على  طغت  التي  للغربة  محاكاًة  الُغرباء،  بليلة  الليلة  هذه 

هل البيت )سالم هللا عليهم( في تلك الليلة المشؤومة" .. اأ

الخيام،  تعدد  على  الحسيني  المخيم  هيكلية  تشكلت  وقد  هذا 

السالم(  )عليه  العباس  خيمة  طليعتها  في  مخيمات  عشرة  وهي 

للمخيم  الرئيس  الباب  بعد دخولهم  الزوار  تطؤها  ول خيمة  اأ وهي 

القاشاني  على  المنقوشة  بالفسيفساء  يزدان  الذي  الشريف، 

باب  ناصية  على  كـتب  حيث  عدة،  بزخارف  المعرق  الكربالئي 

الداخل  يلحظها  وعبارة  الحكيمات،  يات  االآ من  شرطة  اأ المخيم 

من  الخالية  الخيام  على  )السالم  تقول:  المطهر  الحرم  الى 

السالم(  )عليه  العباس  خيمة  عبر  تمر  بيته(،ثم  هل  واأ الحسين 

باحة  الى  للعيان  شاخصة  خضراء  شماء  قبة  تحت  الواقعة 

قواس تمثل الهوادج،  الحرم حيث المحامل الستة عشر على هيئة اأ

تمثل  متباهيات  قباٌب  ناظريك  مام  اأ تتجلى  بطرفك  تلمح  ن  اأ وما 

الحق  ن  اأ مصرحًة  مية،  اأ بني  نيران  حرقتها  اأ التي  الخيام  شموخ 

الشريف،  المزار  لحرم  الداخل  يسار  الى جهة  تشاهد  كما  واضح، 

علي  وعلى  الحسين  على  )السالم  ناصيته  على  كـتب  خر  اآ بابًا 

وهو  الحسين(  صحاب  اأ وعلى  الحسين  والد  اأ وعلى  الحسين  بن 

صحن  حيث  الحرم  الى  الزائر  منه  يدخل  للمزار  الثاني  الباب 

المخيم الشريف، ثم تسير بعد اجتيازك المحامل نحو باب تجده 

كبر  االأ علي  الحسين  اإلمام  نجل  خيمة  ثم  بالذهب،  مرصعا 

المزار  باحة  ثم  مباشرة،  الحرم  باب  تحت  السالم(  )عليهما 

واجهِة  على  كـتب  التي  عليه(  هللا  )سالم  الحسين  اإلمام  وخيمة 

حيطت  اأ التي  المينا  فوق  الحسين(  اإلمام  )محراب  شباكها 

.. المخيُم الحسينيُّ
 مشهٌد على الخلود وشاهد على التغيير   
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مانة  االأ بادرت   ، واحترامه  المطهر  المكان  قدسية  على  حرصا 

تهتم  شعٍب  سيس  تاأ الى   المقدسة   الحسينية  للعتبة  العامة 

الزائر  دخول  لتالفي  الكيشوانيات  منها  مور  االأ بعض  برعاية 

الخارجية  الشعبة  سيس  وتاأ ينتعل،  بما  المقدسة  العتبة  الى 

الخاصة  االتصال  جهزة  اأ لوضع  النظام  حفظ  قسم  ضمن 

دور  من  الشعبة  لهذه  ولما  للزيارة،  دخولهم  قبل  بالزائرين 

)نافع  ن  بيَّ المليونية  الزيارات  العام وخالل  مدار  على  تمارسه 

نها  اأ  " حرار(  )االأ لـ  الخارجية  الشعبة  مسؤول  جاسم( 

بعد  العمل،  بمزاولة  واستمرت   2003 عام  منذ  سست  تاأ

مخصصة  ماكن  اأ )كرفانا(وهي  عشرين  يقارب  ما  إنشاء 

الحسينية  العتبة  حول  منتشرًة  االتصال،  جهزة  اأ لوضع 

باستالم  تهتم  الرئيسية،  العتبة  بواب  اأ من  بالقرب  المقدسة  

وغيرها  كالحقائب  خرى  االأ مانات  االأ وباقي  الموبايل  جهزة  اأ

التي  المقدسة  بالمقامات  التعريفية  الالفتات  وضع  الى  إضافة 

تصب في خدمة الزائر ومن ضمنها العتبتان المقدستان".

هذه  إيداع  على  يقتصر  ال  الشعبة  "عمل  إن   : جاسم  ضاف  واأ

يتم  بل  وغيرها  كالحقائب  شخاص  االأ قبل  من  الموبايالت 

صحابها  اأ مراجعة  عدم  بعد  المفقودات  شعبة  الى  تسليمها 

الحسينية  للعتبة  العامة  مانة  االأ مفاتحة  بعد  وذلك  عليها 

تم  السابق  العام  "في  إنه  مشيرا  التوجيه"،  لغرض  المقدسة 

واغلب  المفقودات  شعبة  الى  موبايل   600 من  كـثر  اأ تسليم 

الباقي  والقسم  الكرفانات  في  مانة  كاأ متروكة  جهزة  االأ هذه 

مفقود".

ت  بداأ الموبايالت  جهزة  اأ نسيان  "ظاهرة  إن  جاسم  ويذكر 

توجهنا  لذلك  الشعبة  سيس  لتاأ ولى  االأ الوهلة  منذ  وغيرها 

لإلعالن  المطهرة  الحسينية  العتبة  في  اإلعالم  قسم  الى 

على  المقدسة  العتبة  لدى  مانة  اأ بصفة  مودعة  وهي  عنها 

والتي  الخارجية  الشعبة  الكرام  الزائرين  مراجعة  مل  اأ

و  اأ المطهر  الحرم  داخل  الطبية  المفرزة  مجاور  مقرها 

 ،)07800003443( التالية:  رقام  باالأ االتصال 

.. )07704401444(

الموبايالت  بذوي  االتصال  "تم  إنه  الشعبة  مسؤول  وتابع 

كارت(  )سيم  في  الموجودة  رقام  باالأ االتصال  طريق  عن 

وغيرهم   ، ت  ياأ لم  خر  االآ والبعض  الستالمها  جاء  وبعضهم 

خرى  اأ جهزة  اأ وهنالك  به  الخاص  كارت     السيم  حرق  اأ َمن 

الفوتوغرافية  الكاميرات  مثل  الموبايل  غير  ذويها  من  منسية 

الصوت جهزة  واأ الحديثة  الفيديو  وكاميرات  والدجتال 

بالحاسبة  الخاص  والفالش  والكبيرة  الصغيرة    mp3

اليدوية  والساعات  الراديو  وجهاز  الصوتي  المسجل  وجهاز 

والخواتم الفضية والمسبحة وغير ذلك".

المواد  هذه  ترك  من  يعانون  "إنهم  الى   جاسم  نافع  واشار 

الجهاز  يبقى  بحيث  مانات  االأ كرفانات  في  عاله  اأ المدرجة 

يتم  ثم  ومن  المباشر  المسؤول  إبالغ  يتم  وبعدها  يام  اأ ثالثة 

تخزينها  يتم  وعندها  الخارجية  الشعبة  مكـتب  الى  تحويلها 

بها  الخاصة  المعلومات  إدراج  بعد  وذلك  خاص  بمكان 

وعند  مانات  االأ باج  ورقم  تركها  وبتاريخ  خاص  سجل  في 

مانات  االأ في  خرها  لتاأ وذلك  شحن  بدون  نجدها  استالمها 

مسبقًا  قام  الجهاز  هذا  صاحب  نجد  بشحنها  نقوم  وعندما 

ذلك  وعند  خر  باآ واستبداله  كارت(  )السيم  الخط  بفصل 

الى  الفتا  الشرعي"  الجهاز  بصاحب  االتصال  نستطيع  ال 

صحابها  اأ الى  الموبايل  جهزة  اأ من  الكـثير  بتسليم  "قاموا  إنهم 

هذه  صحاب  اأ قرباء  باأ االتصال  طريق  عن  وذلك  الشرعيين 

مرور  "عقب  إنهم  مبينا  المتروكة"  المواد  من  وبعض  جهزة  االأ

والمواد  جهزة  االأ هذه  بتسليم  يقومون  واحدة  سنة  من  كـثر  اأ

ذلك  وعند  المفقودات  شعبة  والنذور  الهدايا  قسم  الى 

على  واحد  عام  مرور  بعد  المذكورة  الشعبة  مراجعة  يمكنهم 

فقدانها" ..

الشعبةُ  الخارجيةُ ... 
خدمات تحافظ على ممتلكات الزائر 

هندسية  شكاٍل  باأ بالمرايا  زججت  ثم  الصاج  خشب  ثم  بالذهب 

تقوست وتنوعت بهيئتها، وتكسرت عليها إنارة المكان الملكوتي، ثم 

)عليهم  البيت  هل  اأ سماء  اأ عليه  خَط  الذي  الذهبي  الشباك 

)َساَلٌم   : تعالى  هللا  لقول  مباركة  ية  اآ بينها  وكـتبت  السالم( 

اِر(، وتعلو  باحة هذا المكان  َعَلْيُكم ِبَما َصَبْرُتْم َفِنْعَم ُعْقَبى الدَّ

الحسين  اإلمام  خيمة  بكونها  إيحاًء  الكبيرة  القبة  الشريف 

الصغار  القباب  بها  وتحيط  الخيام،  كبر  اأ السالم(  )عليه 

فقد  الكبيرة  القبة  ما  اأ الخيام،  باقي  عن  خرى  االأ هي  المعبرة 

َشرَّ  ُه  اللَّ )َفَوَقاُهُم   : تعالى  قوله  اإلنسان  سورة  من  عليها  كـتب 

ًة  َجنَّ َصَبُروا  ِبَما  َوَجَزاُهم  َوُسُروًرا  َنْضَرًة  اُهْم  َوَلقَّ اْلَيْوِم  َذِلَك 

القبة  تزينت  فقد  الدخل  الى  ما  اأ  ، }اإلنسان/11{  َوَحِريًرا( 

على  ونقشت  الُمزَهرِة،  بالمرايا  وازدانت  يس،  سورة  من  ي  باآ

الكريمة،  نية  القراآ يات  االآ من  شرطٌة  اأ المشرف  الحرم  جدران 

خيمة  تقابل  التي  السالم(  السجاد)عليه  علي  اإلمام  خيمة  ثم 

والمينا  بالذهب  طرتا  اأ وقد  السالم(،  )عليها  زينب  السيدة 

خيمة  يمين  والى  الحكيم،  الذكر  من  يات  اآ عليهما  وكـتبت 

المزار،  صحن  الى  الزائر  منه  يخرج  باب  السجاد،  اإلمام 

عن  نائية  خيمة  تشهد  المزار،  صحن  في  زلت  ال  نك  اأ وبينما 

القاسم(  )خيمة  نها  اأ إال  نصار  االأ خيمة  إنها  قيل  الخيام  تلك 

الصحن  ركن  الى  تقع  حيث  العامة،  لدى  شائع  ما  وهو 

الى  مرورك  بعد  إليها  تدخل  العريس  خيمة  وتسمى  الشريف، 

الصاج  الخشب  بتقوسات  وتميز  بالمرايا  الأ  وتالأ تزجج  رواق 

عليهم(،  هللا  )سالم  طهار  االأ ئمة  االأ سماء  اأ عليه  نقشت  الذي 

القاسم  فيه  وِضع  الذي  المكان  فترمق  الخيمة  الى  تلج  ثم 

)سالم  الحسين  عمه  دون  قتيال  الشهادة  بدم  مخضب  وهو 

الحسين  صحاب  اأ خيم  هي  الخيام  خر  ..واآ عليهما(  هللا 

المخيم  لسور  االواوين  هو  ومحلها  نصاره  واأ السالم(  )عليه 

والقاشاني  بالمرمر  جدرانه  غلفت  الذي  الشريف،  الحسيني 

يات الحكيمات.. شرطة من االآ الكربالئي وتحزمت باأ

يستقطب  نه  اأ للعيان  ماثل   خير  الحسيني  المخيم  فوجود 

اإللهية  اإلرادة  على  دليل  وصوب،  حدب  كل  من  زائريه 

الطاهر  )المخيم(  هذا  يخلد  ن  اأ في  وتعالى  سبحانه  وحكمته 

قائلين  صواتهم  اأ رفعوا  الذين  الدين  عداء  اأ بذلك  متحديا 

عداء  اأ حرق  اأ وجل(  )عز  هللا  إن  إال  الظالمين"  بيوت  حرقوا  "اأ

لخصوصية  وذلك  خرة،  االآ نار  قبل  الدنيا  بنار  الحسين 

رسول  كرامة  من  صاًل  اأ المقتبسة  المقدسة  الحسينية  الكرامة 

سيد  ثار  اآ ت  مالأ حيث  وسلم(  له  واآ عليه  هللا  )صلى  هللا 

)سالم  علي  بن  الحسين  الجنة  هل  اأ شباب  وسيد  الشهداء 

سرها..  هللا عليه( الدنيا باأ
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تقرير: علي الجبوري

كربالء  إلى  فزيارته  مر،  االأ هذا  على  القدوم  حسبانه  في  يكن  لم 

الصعيد  على  الخبرات  في  وتبادل  اتفاقات  عقد  مجرد  كانت 

عن  مبعوثًا  الثانية  للمرة  يزورها  باعتباره  كاديمي  واالأ العلمي 

لطلبة  مقعدًا(   13( لها  ويحمل  لمانية  االأ “هاْمبورغ”  جامعة 

فهذا  لمانية،  االأ الجامعة  في  للدراسة  الطّب  كلية  في  كربالء 

 62( العمر  من  يبلغ  الذي  مانكولد(  هارد  )كير  المسيحي  الرجل 

)عليه  الحسين  اإلمام  مرقد  زيارة  إلى  يدفعه  بشيٍء  حّس  اأ عامًا( 

قبل  ذاكرته  في  شكلها  التي  التصورات  بعد  جديد  من  السالم( 

يقُف  وهو   وهنالك  كربالء،  إلى  ولى  االأ زيارته  من  ونصف  عام 

مسميًا  إسالمه  شهر  اأ السالم(  )عليه  الشهداء  سيد  يدي  بين 

اإلمام  الكريم  الرسول  سبط  باسم  تيمنًا  )حسن(  بـ  نفسه 

ّن  باأ الوقت  نفس  في  ومؤكدًا  السالم(،  )عليه  المجتبى  الحسن 

قرب إلى قلبه. هذا الدين الجديد هو االأ

 )7:30( الساعة  تمام  وفي  الماضي؛  االثنين  يوم  مساء  ففي 

وفد  برفقة  المقدسة  الحسينية  العتبة  )حسن(  زار  تحديدًا؛ 

محافظة  مجلس  رئيس  نائب  مع  لمانية  االأ هاْمبورغ  جامعة  من 

المرجعية  ممثل  والتقى   جاسم؛  نصّيف  المهندس  كربالء 

الكربالئي  المهدي  عبد  الشيخ  سماحة  كربالء  في  العليا  الدينية 

مع مسؤولين من العتبة المطهرة؛ وبقلب ملؤه القوة واإليمان رّدد 

لماني الشهادات الثالث.. الرجل االأ

ّن ال إله إال هللا.. شهُد اأ اأ

ن محمدًا رسول هللا.. شهُد اأ واأ

ن عليًا بالحّق ولّي هللا.. شهُد اأ واأ

بالصلوات  عليه  انهالوا  الذين  الحاضرين  مام  اأ )حسن(  ليعلن   

إلى  الدخول  شرف  بنيله  بيته،  هل  واأ الكريم  الرسول  على 

وبكامل  وقلبه  بعقله  السمح؛  الدين  هذا  واعتناق  اإلسالم 

إرادته.

عيون  في  السرور  يرى  وهو  سعادته  عن  )حسن(  عرب  واأ

لـ  وذكر  كما  اإلسالم،  دخول  على  قدم  اأ بعدما  الحاضرين 

لهذه  الخدمة  لتقديم  كانت  كربالء  إلى  “زيارته  ّن  باأ حرار(  )االأ

حّب  ثناء إطالعه على جغرافيا هذه المدينة اأ المدينة المقدسة، واأ

للصالة،  مسجد  نه  باأ منه  ظنًا  الحسين  اإلمام  مرقد  يزور  ن  اأ

المرقد  لئة وبعد تعّرفه على صاحب  المتالأ نواره  إال إن شموخه واأ

التي  هللا  بيوت  حد  اأ دخل  وبعدما  المجيء؛  على  صّر  اأ الشريف 

تخنق  العبرة  ن  باأ حّس  اأ اسمه،  فيها  ويذكر  ُترفع  ن  اأ هللا  ذن  اأ

عظيم  بطل  ي  اأ معرفة  إلى  يدفعانه  وفضوله  وإحساسه  صدره 

هذا”.

ويعيش  الجنسية  عراقي  وهو  العذاري(  )رائد  زميله  ويشير 

باإلمام  بتعريفه  “قام  نّه  اأ إلى  الوقت  ورافقه طول  لمانيا  اأ في  معه 

اإلسالم  جل  اأ من  العظيمة  وتضحيته  السالم(  )عليه  الحسين 

يفدون  الذين  الزائرين  الف  الآ مشاهدته  إلى  إضافة  واإلنسانية، 

ن  باأ يقن  فاأ العظيم،  البطل  هذا  مرقد  في  ويطوفون  المدينة  إلى 

الدين  هذا  ن  باأ حس  فاأ ومعتنقيها  بمبادئها  عظيمة  العقيدة  هذه 

ن يعتنقه”. قريب إلى قلبه وقرر اأ

بزيارة  الكربالئي  المهدي  عبد  الشيخ  سماحة  رّحب  بدوره 

التعاون  “بافتتاح  سعادته  عن  معربًا  كربالء  إلى  لماني  االأ الوفد 

وفتح  لمانية،  االأ هامبورغ  وجامعة  كربالء  محافظة  بين  العلمي 

في  كاديمية  االأ دراستهم  إلكمال  المحافظة  طلبة  مام  اأ الفرصة 

الجامعة”.

يتمتعون  العراقي  المجتمع  بناء  “اأ إّن  الكربالئي،  ضاف  واأ

الحرمان  من  طويل  فترة  بعد  جدًا  ومهم  العلمية،  بالكـفاءات 

باعتبار  العلمي  التطور  وفرص  العالمية  بالجامعات  يتصلوا  ن  اأ

التقّدم  من  كبيرًا  شوطًا  قطعت  لمانيا(  )اأ ومنها  البلدان  هذه  ن  اأ

العراقي  الشعب  بها  يمّر  التي  “الظروف  ّن  باأ مؤكدًا  العلمي”، 

وتبادل  بالتعاون  العالم  في  العريقة  الجامعات  تقوم  ن  اأ تقتضي 

العراقي  الشعب  ُيرفد  لكي  العراقية  الجامعات  مع  الخبرات 

بالتالي  ويساهم  العلمي  التطور  تواكب  التي  العلمية  بالكـفاءات 

خرى”. في تطور المستوى العلمي للمجتمعات البشرية االأ

مبعوث  باعتناق  العليا  الدينية  المرجعية  ممثل  ورّحب  كما 

هل  اأ خطى  على  “يسير  ن  اأ له  متمنيًا  لإلسالم  لمانية  االأ الجامعة 

بلده  في  مركزه  خالل  من  يسعى  ن  واأ السالم(  )عليهم  البيت 

إلى دعم اإلسالم والمسلمين”.

مانة العامة للعتبة الحسينية تكّرم مبعوث  االأ

لمانية  الجامعة االأ

الحسينية  للعتبة  العامة  مانة  االأ كّرمت  الثاني  اليوم  نهار  وفي 

اإلسالم،  إلى  بدخوله  احتفاًء  لمانية  االأ الجامعة  مبعوث  المطهرة 

الموسوي  محمد  السيد  كربالء  محافظة  مجلس  رئيس  بحضور 

لسان  على  مؤكدة  الكريطي،  زهير  المحافظة  مجلس  وعضو 

صديقًا  “كسبت  نها  باأ الشامي  فضل  اأ السيد  العام  مين  االأ نائب 

خًا جديدًا”. واأ

مانكولد(  )حسن  لمانية  االأ هامبورغ  جامعة  مبعوث  وقال 

إلى  ولى  االأ زيارتي  من  ونصف  عام  “خالل  حرار(:  )االأ لـ 

المدينة  هذه  عن  الجميلة  الصور  من  الكـثير  تشكلت  كربالء 

الفضل  بي  اأ خيه  واأ الحسين  اإلمام  مرقدي  خاصة  المقدسة 

صديقي  مع  دائم  نقاش  في  وكنت  السالم(،  )عليهما  العباس 

المجيء  على  صررت  واأ والمسلمين،  اإلسالم  حول  )العذاري( 

هللا  هداني  وقد  لها،  الخدمة  وتقديم  كربالء  إلى  خرى  اأ مرة 

)سبحانه وتعالى( وتشّرفت بدخول اإلسالم”.

نا  واأ خاصة  كربالء  إلى  بزيارتي  فرح  نا  “اأ مانكولد،  ضاف  واأ

تمنى  واأ الحسين،  اإلمام  زيارة  إلى  تون  ياأ الزائرين  ماليين  رى  اأ

الوقت  نفس  في  مؤكدًا  عائلتي”،  برفقة  خرى  اأ مرة  تي  اآ ن  اأ

وكربالء  بلدي  العراق  ن  باأ حّس  واأ نفسيًا  مرتاح  نا  “اأ بالقول، 

صبحت مدينتي”. اأ

اإلمام  “زيارة  ّن  باأ الشامي  فضل  اأ السيد  وضح  اأ جهته  من 

تترك  الزائرين  من  الماليين  يحييها  والتي  السلمية  الحسين 

خانا  واأ صديقنا  الحسين  نور  هدى  وقد  اإليجابية  ثارها  اآ

)حسن( إلى اإلسالم”.

بين يدي سيد الشهداء..
لمانية  يزور كربالء ويشهر  إسالمه  من العتبة الحسينية المقدسة مبعوث عن جامعة هاْمبورغ االأ
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العتبة الحسينية المقدسة..
ربعينية اإلمام الحسين)عليه السالم(   تحتفي بفائزي النصب التذكارية لشهداء اأ

سماحة الشيخ الكربالئي خالل استقباله رئيس كنيسة اإلصالح في سوريا:
وساطنا تعلمنا من نهضة اإلمام الحسين عليه السالم كيف ننفي العبثية ونرسخ الهدفية الصادقة في اأ

وائل  االأ بالفائزين  المقدسة  الحسينية  للعتبة  العامة  مانة  االأ احتفت 

اإلمام  ربعينية  اأ بشهداء  الخاصة  التذكارية  النصب  لمسابقة 

متسابقًا  بمشاركة)20(  المسابقة  تمت  حيث   ، السالم(  الحسين)عليه 

ولمحبي  للعراق  االعداء  وخيانة  غدر  وإلبراز  الشهداء  ذكرى  لتخليد 

ساتذة  اأ من  كبير  عدد  وبحضور  السالم(،  البيت)عليه  هل  اأ مذهب 

الفنون  التشكيلية ومعهد  الفنون  كلية  التشكيلي من  الفن  ومتخصصي 

الحسينية  العتبة  من  لهم  قدمت  رسمية  دعوة  عبر  بغداد  في  الجميلة 

المقدسة لتكون حافزًا لهم في المستقبل.

مين عام العتبة الحسينية  وقال سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي اأ

هكذا  إقامة  من  الغاية  إن  حرار(؛  لـ)االأ خصه  تصريح  في  المقدسة 

اإلمام  محبي  من  كبير  عدد  استشهاد  ذكرى  تخليد  هي  مسابقات 

مداخل  عند  تذكارية  نصب  إقامة  عبر  السالم(  الحسين)عليه 

عراقيين  لفنانين  وهي  بغداد(  بابل،  )النجف،  جهة  من  كربالء  مدينة 

متخصصة  لجنة  تشكيل  تم  حيث  الخلود  بصمات  لتحرك  مبدعين 

الجميلة  الفنون  كلية  ساتذة  اأ من  متكونة  عمال  االأ هذه  لتقديم 

متخصصين بفني)السيراميك والنحت(.

لتوظيفه  الفن  استخدام  من  المطهرة  العتبة  هدف  إن  وتابع سماحته:  

الحسين  اإلمام  محبي  مبادئ  إبراز  عبر  السامية  المجتمع  مبادئ  في 

كما  تذكارية  بنصب  لتترجم  المتعددة  تضحياتهم  وطرق  السالم  عليه 

كونها  العراقي  الفنان  ومواهب  طاقات  توظيف  هو  خر  اآ هدفا  هناك  ان 

صل  باأ الجمهور  تذكر  ن  اأ بإمكانها  والتي  المجتمع  في  مؤثرة  وسيلة 

تهدف  التي  المهمة  المجاالت  في هذه  للمشاركة  وتشجعه  العمل  وغاية 

لخدمة مسيرة اإلمام الحسين عليه السالم.

الحسين  مسيرة  لشهداء  معبرة  بانوراما  إلقامة  نية  هناك  مضيفا: 

مرهونة  وهي  الطف  ملحمة  في  جرى  ما  كل  لتجسد  السالم(  )عليه 

هناك  ستكون  توفرت  إن  التي  والكافية  الالزمة  المساحات  بتوفير 

دعوات لفناني العراق المبدعين وفناني الخارج.

الجميلة:  الفنون  كلية  من  الشمري(  الدكـتور)هادي  بين  جانبه  من 

تعمل  معينة  زمة  باأ تمر  عندما  إنها  العالم  دول  كل  في  وجدناه  ما  إن 

نعمل  ن  اأ علينا  لذلك  البلد  به  مر  ما  وتوثق  تؤرشف  بانوراما  على صنع 

كونها  بها  يلم  وما  الخالدة  العظيمة  الطف  واقعة  عن  لكربالء  بانوراما 

عظم صور اإلنسانية. من اأ

للبنات  الجميلة  الفنون  معهد  عميدة  هاشم  كريمة  الدكـتورة  ما  اأ

ثر القوي في نفوس الفنانين  وضحت إن لهذه المبادرات والمسابقات االأ اأ

وان  المقدسة  الحسينية  العتبة  من  منطلقة  هي  والسيما  العراقيين 

العراق   فناني  إن  إلى  مشيرة  والعطاء،  لإلنسانية  رمزا  يمثل  الحسين 

والعملية  العراق  على  المندسين  من  شرسة  حملة  يواجهون  ومثقفيه 

تعيد  الدعوات  هذه  إن  إال  البلد  هذا  من  إخراجهم  تريد  السياسية 

للفنان ما فقده خالل السنوات الماضية.  

استقبل  ممثل المرجعية الدينية العليا في كربالء المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي، رئيس 

على  السالم(  )عليه  الحسين  اإلمام  مرقد  زيارته  خالل  بيطار(  )معن  القس  سوريا  في  اإلصالح  كنيسة 

رئيس  عباس  عصام  الدكـتور  برفقة  شرف  االأ النجف  في  المنعقد  ديان  االأ حوار  مؤتمر  في  مشاركـته  هامش 

سرة النجمة المحمدية في سوريا. اأ

اإلمام  بنهضة  المتصلة  القضايا  من  الكـثير  اللقاء  خالل  الكربالئي  الشيخ  مع  بيطار  معن  القس  وتبادل 

رض الواقع. الحسين )عليه السالم( ومبادئه السامية وكيفية تطبيقها على اأ

والعظمة  باإلنسان  يذكرنا  ما  مام  اأ اليوم  نقف  "عندما  السوريين:  المفكرين  حد  اأ وهو  بيطار  القس  وقال 

تطلق  ال  ن  اأ يجب  التي  العظمة  وهي  كبيرة  كلمة  مام  اأ فنحن  السالم(  )عليهم  البيت  هل  اأ ئمة  اأ وهم 

العظمة،  مقاييس  حد  اأ فهم  السالم(  )عليه  الحسين  اإلمام  ومنهم  البيت  هل  اأ ما  اأ شخص،  ي  اأ على 

الفراغ  يمالأ  لم  وإذا  عظيمًا  كان  الشخص  هذا  ن  اأ إلى  إشارة  وراءه  كبيرًا  فراغًا  يترك  الذي  فاإلنسان 

ن هذا الذي ُفقد كان عظيمًا". خرى إلى اأ بهذه السهولة فهذه إشارة اأ

مرقدا   فيه  ن  الأ جدًا  مهم  الحسين(  اإلمام  )مرقد  المكان  هذا  فإّن  لي  "بالنسبة  بيطار،  ضاف  واأ

يرتقي  ن  اأ يجب  قضية  هكذا  مام  اأ ونحن  والتضحية،  الثمن  دفع  من  جاءت  والعظمة  عظيم  لشخص 

ن كل عظيم بهذا المعنى هو عظيم  نا اعتبر باأ جل الحّق، واأ الكالم لمستوى هذه التضحية والشهادة من اأ

تعلم منه، فالسيدة زينب )عليها السالم( والتي نحتفل مع المسلمين  قدره واأ جله واأ نا اأ في عقلي وقلبي واأ

لكل  غنى  تعّد  التي  طروحات  واالأ الدروس  منها  خذ  ناأ عظيمة  ة  امراأ نها  الأ ميالدها؛  بمناسبة  عام  كل  في 

اإلنسانية".

الواقع  رض  اأ على  الحسين  اإلمام  مبادئ  تجّسد  التي  المقترحات  من  عددًا  اإلصالح  كنيسة  رئيس  وطرح 

المرجعيات  من خالل  عام  كل  في  قمنا  "لو  ننا  باأ بيطار  وضح  واأ والمجتمع،  اإلنسانية  منها  تستفيد  لكي 

ربعين  االأ زيارة  بإحياء  يتصل  معين  عنوان  حول  الزائرين  لتثقيف  والخطب  المحاضرات  بإلقاء  الدينية 

عمل،  مشروع  إلى  ويحولوه  السنة  طوال  عليه  ليعملوا  العنوان  هذا  يحملون  ديارهم  إلى  عودتهم  وعند 

التغيير  لثورة  تمهيدا   معين  بشعار  القيام  منهم  تطلب  السالم(  )عليه  الحسين  اإلمام  روح  ن  اأ فيدركوا 

والمحافظة  وقراهم  لمدنهم  العام  بالمنظر  االهتمام  ذلك  على  ومثال  اإلنسان  وحرية  كرامة  بناء  نحو 

ماكن نظيفة وجميلة مثل بيوتهم الخاصة". شجار وتحويلها إلى اأ عليها وزرعها باالأ

المنعطفات  من  "الكـثير  إلى  لفَت  بيطار  القس  حديث  إن  إلى  الكربالئي  الشيخ  سماحة  بّين  جانبه  من 

المهمة حول العظمة وإحيائها". 

اكـتسب  قد  العظيم  فإن هذا  ولذلك  تعالى   العظمة هو هللا   منبع هذه  إن  الكربالئي، "ال شّك  ضاف  واأ

كالرحمة  خرى  االأ الصفات  من  هي  كما  غيره،  من  كـثر  اأ العظمة  منبع  من  اقترب  نه  الأ العظمة  صفة 

مريم  والسيدة  نبياء  واالأ الكبرى  وزينب  الحسين  كاإلمام  مثلنا  البشر  فهوالء  والعدالة،  والشجاعة 

)عليهم السالم( ولكنهم جسدوا في حياتهم ومبادئهم صفات العظمة بما هو الئق للجنس البشري".

ثورة  كسبت  اُأ وبالتالي  بشريا،  تخطيطًا  يكن  ولم  إلهي  تخطيط  الحسينية  للثورة  التخطيط  "إّن  وتابع 

البشر، وقد وجهت  العظمة مصدر عشق وحّب عند جميع  صبحت هذه  العظمة واأ الحسين صفة  اإلمام 

زمان  االأ هذه  عبر  الحسين  اإلمام  مع  التفاعل  إن  ونجد  هداف،  االأ تحقيق  نحو  بدايتها  منذ  العظمة  هذه 

تحقيق  نحو  الحسينية  المسيرة  توقف  ن  اأ العالم  جبابرة  يستطع  ولم  يموت،  ال  طريًا  وغضًا  حيا  يزال  ال 

هدافها وبقيت عظيمة". اأ

الجماهيرية  الحركة  هذه  نؤطر  ن  اأ الدينية  والخطب  الحسينية  المجالس  خالل  من  نسعى  نحن  وقال:  

المبادئ  تلك  تبقى  ن  واأ السالم(  )عليه  الحسين  اإلمام  رادها  اأ التي  الصحيحة  الهدفية  بإطار  المليونية 

اإلمام  ثورة  عن  نتحدث  وعندما  خالدة،  نبياء  واالأ الكريم  الرسول  جسدها  التي  العظيمة  والمعاني 

الذي  اإللهي  الهدف  إلى  للوصول  اإلصالحية  حركـتهم  في  نبياء  االأ هداف  اأ بين  نربط  ن  اأ نحاول  الحسين 

)عليه  الحسين  اإلمام  رادها  اأ التي  الهدفية  وبين  التحرك  بين  نربط  ن  اأ ونحاول  لهم،  السماء  رادته  اأ

عاطفة  نجعلها  بل  ساذجة،  عاطفة  نجعلها  وال  هداف  االأ مع  الحركة  هذه  نؤّطر  ن  اأ ونحاول  السالم( 

هادفة". 

الصادقة  الهدفية  على  وركز  ثورته  من  العبثية  نفى  السالم  عليه  الحسين  اإلمام  إن  كد  اأ وفي ختام حديثه 

لطلب  خرجت  وإنما  مفسدا  وال  ظالما  وال  بطرا  وال  شرا  اأ خرج  اأ لم  إني  فيها:  كد  اأ التي  خطبته  خالل  من 

السالم(  )عليه  الحسين  اإلمام  فثورة  المنكر...  نهى  عن  واأ بالمعروف  مر  اآ ن  اأ ريد  اأ مة جدي  اأ في  اإلصالح 

االمتزاج  من  والبد  بالِعبرة،  عنه  المعّبر  والهدف  بالَعبرة  عنها  المعّبر  العاطفة   : ساسيان   اأ ركنان  فيها 

للوصول  السالم(  )عليه  الحسين  اإلمام  مبادئ  استثمار  على  وسنعمل  الهدف،  لتحقيق  مرين  االأ بين 

إلى العظمة المكنونة في ثورته المباركة.
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تحقيق: حسين النعمة

ياسين  الشيخ  الرادود  الحسينية  الشخصية  عن  للحديث 

تمسَكا  الحسينيين  كـثر  اأ من  نه  باأ الجواب  يسبقنا  الرميثي، 

اللتين جاهدهما  الحيف والضاللة،  الثوري، ردا على  بالطابع 

العديد من  قراأ  لما  نه  اأ وندرك  السالم(،  )عليه  الحسين  اإلمام 

اإلنسانّية  الملحمِة  من  قوتها  استمدت  التي  الثورية  القصائد 

على  فيها  الدم  انتصر  ملحمًة،  بِمثيلتها  التاريخ  يحَظ  لم  التي 

الحادث  مستوى  على  حركًة  وكانت  والعدوان،  البغي  صارِم 

الروحّي  للمنعطِف  بتشكيلها  اإلسالم  ّمة  الأ كبر  االأ الوجدانّي 

الخطير، والمؤثر في مسيرة العقيدة اإلسالمّية.

سنة  الرميثي،  العبيدي  جبر  خضير  ياسين  المال  الرادود  ولد 

المثنى  محافظة  شمالي  الرميثة  قضاء  في  ميالدية،   1924

كونها  إليها  ُينسُب  حيث  العراق,  جنوب  السماوة(  )مدينة 

المدينة التي نشاأ فيها، وترعرع في ربوِعها وبين َربِعها، ودرَس 

العشائر  ومفاهيم  العروبة  قيم  نهِرها  من  ونهل  مدارسها،  في 

وكيال  والده  كان  كما  السريرة،   وصفاء  والتراث،  صالة  واالأ

محمد  الشيخ  المرجع  له  المغفور  والمجاهد  المصلح  للعالم 

ياسين  الشيخ  فنشاأ  سره(..  )قدس  كاشف الغطاء  ل  اآ حسين 

من  وجيها  صبح  اأ ٍ صالح، حتى  مرب  كنِف  في  وتربى  الرميثي 

متصفا  المعروفة،  البارزة  الشخصيات  ومن  المدينة  وجهاء 

)حسن  الحاج  يقول  الطيبة..  والسمعة  الحسنة  خالقه  باأ

)يحسين  صرخة  طلق  اأ الرميثي  »الشيخ  إن  الحميداوي( 

بعقوبة،  مدينة  في  دوية  فكانت   1977 سنة  إبضمايرنا( 

هذه  واخترقت  المؤمنين،  بضمائر  الحسين  بقاء  عن  عبرت 

في  ودوت  البعث(  )نظام  العصر  طاغوت  ذهان  اأ الصرخة 

بكت العيون وعاشت مع عاشوراء الحسين  فاق المعمورة، واأ اآ

الذبيح )عليه السالم(«.. 

الحياة من شدة  مقبل  في  عانى  »الشيخ  إن  الحميداوي  وتابع 

التي  البريد  دائرة  ترك  الى  ضطره  اأ مما  المعيشية  الظروف 

عمل بها، ولكونه كان موظفا في دائرة حكومية كانت الرقابة 

من  العديِد  قراءة  عدم  على  جبره  اأ الذي  مر  االأ شديدة،  عليه 

البناء  في  العمل  مجال  من  اتخذ  لذلك  الحسينية؛  القصائد 

فيه  وجد  الذي  بالبناء  فعمَل  للكرامة،  ورعايًة  للعيش  مصدرا 

حزب  عيون  عن  واالبتعاد  الحرص  في  وزيادًة  الحالل  لقمة 

البعث حينذاك«..

الرميثي  »الشيخ  إن  يؤكد  طاهر(  ل  اآ )مهدي  الشيخ  ما  اأ

في  وتدرج  عاما،  خمسين  يقارب  ما  الحسيني  المنبر  َخدم 

الشعر  بقراءة  ومبتدائ  نفسه،  على  معتمدا  المنبرية  الخدمة 

شرف  االأ النجف  شعراء  من  جملة  يد  على  خذه  فاأ النجفي، 

الشيخ  والمرحوم  غفلة،  عبود  الشيخ  المرحوم  )الشاعر  ومنهم 

شبع،  بو  اأ الحسين  عبد  الشيخ  والمرحوم  القصاب،  هادي 

عبد  السيد  العالمة  والمرحوم  الدين،  محيــي  والمرحوم رسول 

من  برز  كما  التالل(،  حسين  علي  والشاعر  الشرع،  الحسين 

عام 1970 وخالل  وفي  الرميثة،  هالي  اأ لموكب  قراءته  خالل 

يكون  ن  اأ اختياره  تم  السالم(  )عليه  الحسين  اإلمام  ربعينية  اأ

الرميثة،  قضاء  من  كربالء  الى  المتوجهة  للمواكب  كـفيال 

»قراأ  إنه  مضيفا  الحسينية«،  والشعائر  المراسيم  جميع  في 

قراأ  وكذلك  والسماوة،  البصرة  في  المقيمين  الرميثة  هالي  الأ

ابتدءًا من 1976 وعقد  ربع سنوات  اأ لمدة  ديالى  في محافظة 

القصائد  بعض  قراءة  عاد  واأ العاشورائية  مجالسه  رقى  اأ فيها 

خذ  حيدر،  تربية  إبضمايرنا،  حسين  )يا  منها:  الخالدة، 

تلطم  زينب  يزيد،  يامك  اأ صاحت  تعاتب،  المن  يامحمد، 

لفت  زينب  المنابر،  مي، هاي  اأ يبن  عليك  دور  اأ الراس،  عله  اأ

يم حسين(«.

المعتقل  سجناء  حد  اأ الخفاجي(  العزيز  )عبد  ستاذ  االأ ويقول 

جاؤوا  الرميثي  الشيخ  »إن  الرميثي  الشيخ  فيه  زج  الذي 

الصباح  في  سؤاله  وحال  الحسينيين  من  نخبة  مع  ليال  به 

في  العتقاله  ربعينية  االأ زيارة  استغلوا  البعثيين  ن  باأ خبرنا  اأ

وجهاء  ومعه  بغداد  في  )الفضيلية(  سجن  الى  ونقله  كربالء 

ربعين في كربالء  شراف المدينة؛ بسبب مستهالت زيارة االأ واأ

في  القصاب(  )هادي  الشيخ  المعروف  لشاعره   )1969( عام 

الشعب  طياف  اأ لدى  معروف  مشهود  بواقع  جماهيري  عزاء 

بعد  سراحه  طلق  واأ ديني،  وطني  حس  من  فيها  لما  العراقي 

مسيرته  يواصل  خذ  اأ الرميثي  »الشيخ  إن  مؤكدا  شهر«  اأ ستة 

حرار )عليه السالم(«.. بي االأ في خدمة سيد الشهداء واأ

ماكن بذكر ومواالة الحسين  الرميثي شدا االأ
)عليه السالم(  

المؤسفة  حداث  االأ »بعد  المكوطر(  ياسر  ماهر  )السيد  ويبين 

اضطر   ،1991 عام  الكبرى  الشعبانية  االنتفاضة  جراء 

خارج  الرميثة  بناء  اأ من  نخبة  ومعه  يهاجر  ن  اأ الرميثي  الشيخ 

عنهم  فرج  واأ عليهم  القبض  لقي  اأ حتى  لبثوا  ما  لكنهم  العراق 

عمر  لهم  وكان  تعالى،  هللا  من  بلطف  الخضر  منطقة  في 

الرميثي  الشيخ  توجه  بعدها  عانوها،  التي  ساة  الماأ بعد  جديد 

رفحاء،  مخيم  الى  وتحديدا  السعودية  الحدود  صوب  ورفقته 

الخدمة  في  مسيرته  يواصل  خذ  فاأ جرى  بما  شيخنا  يعباأ  ولم 

ليتحفهم  هناك  حسينيا  مجلسا  لهم  قام  اأ حيث  الحسينية، 

بصوته العذب«.. 

القراءة  الرميثي  الشيخ  »استمرار  الى   المكوطر  ويشير 

الى  فسافر  المرض  به  شتد  واأ  1994 عام  حتى  الحسينية 

فيهما  للعالج  مريكيتين  االأ ترويت(  ودي  )ميشغان  واليتي 

يضا  اأ واصل  الغرب  بالد  إلى  هذه  وبهجرته  عراقية  يٍد  باأ

ومن  الحسينية،  المجالس  وإقامة  بمواكبة  المنبرية  مسيرته 

من  بالرغم  وخدم  وقراأ  الغرب،  في  العراق  بناء  اأ من  معه 

في  الجريح  وطنه  إلى  عاد  ثم  عوام،  اأ لعدة  صحته  تدهور 

نظامه،  زالم  واأ عوانه  واأ الطاغية  سقوط  بعد   2003 عام  نهاية 

بلده  بناء  واأ هله  اأ بين  المنبرية  الخدمة   في  مسيرته  ليواصل 

من  وبالرغم  يوم  بعد  يوما  عليه  به  وحدته  المرض  شدة  مع 

قالئل  يام  اأ إال  هي  »ما  إنه  المكوطر  ويلفت  يعانيه«..  ما  كل 

العضال  ثر مرضه  اأ المنية على  وافته  بوادر رحيله حتى  لتظهر 

صبيحة  على  االأ ربه  نداء  فلبى  السنين،  من  لعقد  الزمه  الذي 

هجرية   1426 لعام  محرم  من  عشر  السادس  الجمعة  يوم 

والموافق 2005/2/5م«..

الشعائر  سجل  في  والوضاءة  المشرقة  صفحته  انطوت  بعدما 

بين  يادي  االأ ودعته  الحسينية  المنابر  ِسفر رجال  وفي  الدينية 

ملوحة بالتوديع وبين حاملة لنعشه حتى نهاية المطاف، مغلقًة 

)عليه  الحسين  مواله  بخدمة  فناه  اأ الذي  حياته  سجل  صفحة 

إبضمايرنا(  )يحسين  المدوية  بصرخته  ليخلد  السالم(، 

حب  اأ من  كل  وعروق  ضمير  في  الخالدات  قصائده  وباقي 

ياسين  الشيخ  ويبقى  اإلطالق،  على  السالم(  )عليه  الحسين 

في  والجبابرة  الطغاة  ضد  مدويا  صوتا  هللا(  )رحمه  الرميثي 

كل زمان ومكان حتى نعته ُنظم الشعراء خادما..

ياسيُن الرميثيُّ 
 وصرخة الضمير لمواالة الحسين )عليه السالم(
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سعيد العذاري

رسول  سبط  حب  في  تجتمع  كربالء  الى  للمشاة  ومتنوعة  عديدة  هداف  اأ

او  االئمة  ول  اأ وابن  العالمين  وابن سيدة نساء  له(  واآ عليه  هللا )صلى هللا 

حامي  وابن  الشيوعيون  يقول  كما  االشتراكية  رائد  وابن  الخلفاء  رابع 

إقامة  هي  هل  هداف  االأ عن  النظر  بغض  بعضهم  يقول  كما  المسيحيين 

ام  عادات  هي  ام  مراد  طلب  او  بنذر  وفاء  او  مواساة  او  طقوس  او  شعائر 

اليه هل هو  الوصول  المقصود  النظر عن  خر.  وبغض  اآ ام اي هدف  تحد 

سبط الرسول ام الوصول الى كربالء فقط ام مجرد المشي. 

الحسين  مع  المذهبية  العالقة  او  الديني  الجانب  عن  اتحدث  ان  اريد  ال 

تحدث عن المشي بما هو مشي  هناك جوانب حضارية  عليه السالم  بل اأ

يدي  بين  ضعها  اأ الثقات  عنها  تحدث  او  بنفسي  يتها  راأ ورائعة  جميلة 

رجو ان تروق لهم:  خوات اأ خوة واالأ االأ

الرياضة البدنية 

الرياضة ضرورية وكما قيل العقل السليم في الجسم السليم ؛ وقد نصح 

الجسم  جهزة  واأ الدموية  الدورة  لتنشيط  والحركة  بالمشي  الناس  االطباء 

ولذا  الدم  وضغط  السكري  مرض  حدوث  وتمنع  الوزن  تخفف  والحركة  ؛ 

الحركي  النمو  إن  يوميا   لساعة  ولو  اإلمكان  قدر  بالمشي  االطباء  ينصح 

والنفسية  البدنية  الصحة  على  الملموس  ثيره  تاأ له  وحيوية  نشاط  هو 

إلدامته  بموضوعية  معه  التعامل  ينبغي  ولذا  واالجتماعية،  والعقلية 

الطفولة،  مرحلة  وخصوصًا  العمر،  مراحل  جميع  في  وجوده  واستمرار 

والجمود  واالرتخاء  الكسل  من  لتحّذر  الشريفة  الروايات  جاءت  ولهذا 

يضر  »الكسل  السالم(:  )عليه  الباقر  محمد  اإلمام  قال  والتقوقع.  

بالدين والدنيا« 

والضجر  والكسل  »إياك  السالم(:  )عليه  الصادق  جعفر  اإلمام  وقال 

يصبر  لم  يؤد حقًا، ومن ضجر  لم  انه من كسل  مفتاح كل سوء،  فإنهما 

مقومات  جميع  على  اإليجابية  ثيراته  تاأ له  الحركي  فالنمو  حق«.   على 

تساهم  نافعة  فعالية  ليكون  واستثماره  توجيهه  ويمكن  الشخصية، 

للبناء  مقدمة  ويكون  المجتمع،  في  الصالحة  والقيم  المفاهيم  إقرار  في 

مقدمة  هو  الحركي  النمو  ضعف  و  اأ وجمود  المجاالت.   شتى  في  واإلعمار 

ثاره  اآ إّن  حيث  المجتمع،  و  اأ الطفل  االنسان  تواجه  التي  المفاسد  غلب  الأ

المادية  الحياة  جوانب  وجميع  الشخصية  جوانب  لجميع  شاملة  السلبية 

والمعنوية. 

الرياضة النفسية 

عنها  باالبتعاد  تعالج  والعالقات  العمل  وروتين  زماتها  واأ الحياة  مشاكل 

كربالء  طريق  ففي  نفسيا  للمتعبين  العالج  من  جزءا  السفر  اصبح  ولذا 

والبيت  لوفة  الماأ ماكن  االأ عن  تماما  الروتينية  الحياة  عن  الماشي  ينقطع 

جديدة  ووجوها  جديدة  صورا  فيرى  والشوارع  والصور  لوفة  الماأ والوجوه 

إراديا  ال  عنها  فينشغل  همومه  اغلب  او  جميع  وينسى  جديدة  وعالقات 

يوميا  المباشرة  بالزيارة  يتحقق  فقد  الوحيد  الدافع  هو  الثواب  ليس 

للمشي  الزائر  يدفع  فمن  تحقيقها  يمكن  الثواب  موارد  من  الكـثير  وهناك 

في  وروحية  نفسية  راحة  يجد  انه  ؟  ديالى  او  الناصرية  او  البصرة  من 

والحر  البرد  فيتحمل  عبارات  او  بكلمات  وصفها  اليستطيع  الطريق 

يام التي ال توجد فيها دور ضيافة قبل الوقت المحدد  واحيانا الجوع في االأ

والسعادة  والهناء  الراحة  تمنح  جملها  واأ االيام  اسعد  انها  وهللا  للزيارة 

وكذلك  اجتماعي  وباحث  ومؤلف  ككاتب  فانا  تجربة  عن  قولها  اأ للماشي 

وال  مشاهداتي  لكم  انقل  طفولتي  منذ  والدينية  كاديمية  االأ العلوم  درست 

انطلق من منطلق ديني بحت بل من منطلق إنسان كغيره من الناس ولذا 

المشي  يجرب  ان  النفسي  اإلرهاق  او  رق  االأ او  القلق  من  يعاني  من  انصح 

شرب  او  المخدرات  وإدمان  والمنومة  المهدئة  قراص  االأ عن  يغنيه  فهو 

الخمر ؛ وبغض النظر عن التزامه الديني او انتمائه الديني والمذهبي. 

خالقي  الترويض االأ

غير  والممارسات  فعال  االأ عن  وإبعادها  النفس  لترويض  فرصة  المشي 

او  للحسد  مجال  فاليبقى  خياال  وليست  حقيقة  بعاد  واالأ  ، الالئـقة 

السرقة  او  الغيبة  او  النميمة  او  للكذب  والمجال  الالمشروع   التنافس 

والغرور  والعجب  التكبر  او  الرشوة  او  التزلف  او  التملق  او  االعتداء  او 

تبقى  السلبية  الممارسات  كل  عن  الماشي  فينقطع  سلبية  ممارسة  اي  او 

المربين  بعض  إلهمال  جهل  عن  او  مقصودة  غير  ولكنها  سلبيات  هناك 

اليد  صابع  اأ بعدد  ممارسات  وهي  ؛  توجيههم  وعدم  للناس  والمرشدين 

طريق  وفي  الصحراء  في  وهناك  الزائرين  من  الماليين  الى  بالقياس 

او  تقصيره  فيراجع  نفسه  مع  اإلنسان  يختلي  الحياة  عن  االنقطاع 

ومراجعتها  النفس  لمحاسبة  مناسبة  فرصة  ويجد  الخاطئة  ممارساته 

تحاسب  ن  اأ قبل  نفسك  »حاسب  له(:  واآ عليه  )صلى هللا  رسول هللا  قال 

للعرض  وتجهز  توزن،  ن  اأ قبل  نفسك  وزن  غدًا،  لحسابك  هون  اأ فهو 

النفس  ومحاسبة  خافية«.  هللا  على  منك  تخفى  ال  تعرض  يوم  كبر  االأ

والتقدير،  الحكم  وتعديل  والموازين،  القيم  تعديل  في  تساهم  باستمرار 

عماق االنسان تقوى في الضمير،  اأ خالق، فهي التي تخلق في  وتعديل االأ

خالق،  االأ في  ورفعة  االهتمامات،  في  وضخامة  المشاعر،  في  وطهارة 

واستقامة في السلوك. 

لم  من  منا  ليس  هشام  »يا  السالم(:  )عليه  الكاظم  موسى  اإلمام  قال 

سياًئ  عمل  وان  منه  استزاد  عمل حسنًا  فان  يوم،  كل  في  نفسه  يحاسب 

استغفر هللا منه وتاب إليه«. 

ثنائها وبعدها،  ومحاسبة النفس تستلزم تقييمها قبل الممارسة الميدانية واأ

إشاعة  فينبغي  الخلق،  حسن  على  والثبات  لالستقامة  حصن  خير  وهي 

والمراهقين  طفال  االأ وساط  اأ بين  والممارسات  والقيم  المفاهيم  هذه  مثل 

وخصوصًا  اهتماماتهم،  من  هامًا  جزءًا  تصبح  حتى  عليها  وتمرينهم 

وصحتها  سالمتها  حيث  من  الممارسة  قبل  الظاهرة  و  اأ مر  االأ في  التفكير 

علي  اإلمام  قال  خالقية.  االأ والموازين  والضوابط  القواعد  مع  وانسجامها 

»الفكر  الزلل«،  يؤمن  مالبسته  قبل  مر  االأ في  »الفكر  السالم(:  )عليه 

العواقب  في  »الفكر  االستظهار«،  ويثمر  العثار  ويؤمن  االعتبار  يوجب 

ابتداًء  وتغييرها  إصالحها  يتم  النفس  وبمحاسبة  المعاطب«(.  من  ينجي 

للسلبيات  المناسب  العالج  بوضع  وانتهاًء  المنحرفة  الممارسة  بتشخيص 

خطاء.  واالأ

التفاعل االجتماعي

االجتماعي،  تفاعله  حيث  من  االنسان  على  الحكم  في  راء  االآ اختلفت 

مجبول  هو  وهل  باالكـتساب،  اجتماعي  و  اأ بالطبع  اجتماعي  هو  فهل 

يرون  العلماء  كـثر  اأ وكان  إليه.  مضطر  انه  م  اأ االجتماعي  التفاعل  على 

حيوان  االنسان  ن  واأ فطري،  »دافع  نه  باأ االجتماعي  للتفاعل  الدافع  إن 

اعتباره  الى  يميلون  اليوم  العلماء  من  كـثيرًا  ن  اأ غير  بطبعه،  اجتماعي 

بل  كذلك،  خلق  نه  الأ ال  اجتماعي  حيوان  واإلنسان   ... مكـتسبًا  دافعًا 

كما  وهو  اجتماعي،  »حيوان  نه  باأ االنسان  ووصف  كذلك«(.  صبح  اأ نه  الأ

بناء  اأ عن  انفصل  وإذا  منفردًا،  يعيش  ن  اأ يستطيع  ال  بالطبع  مدني  قيل 

في  ظاهرة  القوية  الغريزة  وهذه   ... والقلق  لم  االأ من  بشيء  حس  اأ جنسه 

رسطو:  اأ ويرى  بالناس.  نسون  ويستاأ العزلة  يخشون  إنهم  يضًا؛  اأ االطفال 

من  يتكون  المجتمع  إن  يرى  وهو  بطبعه،  واجتماعي  مدني  االنسان  إن 

ناني  اأ بطبيعته  االنسان  إن  هوبز  توماس  ويرى  فمدن.  فقرى  فقبائل  سر  اأ

عمومًا  الدينية  و  اأ االسالمية  النظرية  ما  واأ لنفسه.  الدائم  إيثاره  في  مغال 

الى  هبط  الذي  ول  االأ االنسان  إن  ترى  القاصر-  فهمنا  حسب  فهي   -

شبه بالمجتمع الصغير، فقد خلق هللا تعالى  رض كان اأ و خلق لالأ رض اأ االأ

الذرية  ثم  بالزواج  بداأ  مجتمعًا،  كان  فقد  وحواء،  دم  اآ وهما  نثى  واأ ذكرًا 

ثم  معًا  الجنة  في  دم وحواء  اآ فقد عاش  التفاهم،  اللغة هي وسيلة  وكانت 

في  هبط  دم  اآ إن  على  الدالة  الروايات  صحت  وإذا  معًا،  رض  االأ في  عاشا 

على  تدل  فإّنها  عنها،  يبحث  فبقي  خر،  اآ مكان  في  حواء  وهبطت  مكان 

الرغبة الذاتية في االجتماع. 

منذ  اجتماعي  فاإلنسان  الواقع  الى  ننظر  فإننا  راء  االآ تنوعت  ومهما 

والتفاعل  لالجتماع  يكون حبه  ن  اأ مهمًا  وليس  لميالده،  ولى  االأ اللحظات 

انه اجتماعي في  المهم  و ظاهرة مكـتسبة، بل  اأ و غريزة  اأ االجتماعي دافعًا 

يات  باآ االجتماعي  التفاعل  ضرورة  على  الكريم  ن  القراآ كد  اأ وقد  الواقع. 

ذكر  من  خلقناكم  إنا  الناس  يها  اأ )يا  تعالى:  قوله  برزها  اأ ومن  عديدة 

إن  تقاكم  اأ هللا  عند  كرمكم  اأ إن  لتعارفوا  وقبائل  شعوبًا  وجعلناكم  نثى  واأ

احتكاك  طريق  عن  المتبادل  ثير  التاأ التفاعل  ويتضمن  خبير(.  عليم  هللا 

إدراك  يضًا  اأ ويتضمن  والمشاعر،  خالق  االأ وفي  واالهتمامات،  راء  االآ

والمعايير  الموازين  ضوء  في  السلوك  وتحديد  االجتماعية،  المسؤولية 

االجتماعي  التفاعل  ويتجلى  دوره.  فرد  لكل  تحدد  التي  االجتماعية 

من  صناف  االأ مختلف  على  التعارف  حيث  كربالء  طريق  في  بوضوح 

صداقات  والمدن   وطان  واالأ والقوميات  المذاهب  مختلف  من  الناس 

عشر  من  اكـثر  وهناك  االستضافة  عند  او  الطريق  في  تولدت  عميقة 

من  بناءهم  اأ زوجوا  ثم  ومن  المضيف  عائلة  على  المشاة  تعارف  حاالت 

بنات المضيفين وبالعكس هذا ما اطلعت عليه مباشرة في مدينتين. 

الوجُه الحضاريُّ للمشي الى كربالء
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واجرائيا  وفلسفيا  مفاهيميا  الدولة  كينونة  مازالت 

المشوار  ومازال  السلطة    / الحكومة  بكينونة  ملتبسة 

العام  ي  الراأ عن  فضال  السياسية  النخب  مام  اأ طويال 

الدولة  فضاء  الى  السلطة   / الدولة  إسار  من  لالنعتاق 

بعيدا  يعيش  االهلي    / المدني  المجتمع  ومازال  االمة   /

عنه  كشفت  ما  هذا  السياسي  المجتمع  إرهاصات  عن 

التجاذبات السياسية في السباق الماراثوني  نحو تشكيل 

الحكومة والتي لو تشكلت وفق ما يتطلع اليه الناخبون 

فانها  االنتخابية  السياسيين  برامج  في  طرح  ما  وحسب 

ستكون اولى الخطوات باتجاه المشروع السياسي االكـثر 

الحراك  وضمن  سبقته  التي  المشاريع  من  نضوجا 

ت  بداأ التي  الديمقراطية  والفاعلية  المستمر  السياسي 

يكون  ال  ان  يجب  وكما  البلد   في  فشيائ  شيائ  تترسخ 

السياسيون  اليه  يتطلع  ن  اأ يجب  ما  مابين  كبيرا  الفارق 

ضرورة  نحو   السياسية  العملية  يافطة  تحت  المنضوون 

ذا  كيانا  يؤسس  سياسي  تجمع  هي  )الدولة  الدولة 

ويمارس  محدد  إقليمي  نطاق  في  سيادي  اختصاص 

وبين   ) الدائمة  المؤسسات  من  منظومة  عبر  السلطة 

هي)  التي  الحكومة  ضرورة  من  اليه  يطمحون  ما 

النظام  لحفظ  الدولة  في  السيادة  تمارس  التي  السلطة 

جهزة  اأ من  لف  تتاأ وخارجيا  داخليا  مور  االأ وتنظيم 

القواعد  بوضع  تقوم  التي  الدولة  في  الحكم  ومؤسسات 

و  التشريع  عمال  اأ على  مشتملة  وتنفيذها   القانونية 

الممارسة  ضرورة   عن  فضال   ) القضاء  و  التنفيذ 

والتنفيذية  )التشريعية  للسلطة  واالجرائية   العملية 

سس  يتماأ ان  مايجب  بين  ما  فالمعادلة  والقضائية( 

حوله  يتنافس  بين  وما  الدولة(   )ضرورة  به  ويعمل 

 / الحكومة  )ضرورة  اليه  ومايطمحون  السياسيون  

اوال  يصب  سياسي  وهدف  مشروع  كطموح  السلطة( 

ال  ان  يجب  المواطن  ومعها  الدولة  خدمة  في  خرا  واأ

تكون  بعيدة المنال ، في احسن االحوال عّما يتطلع اليه 

منية  االأ التداعيات  من  بحزمة  المنهك  العراقي  الشارع 

والمعيشية  الخدماتية  المشاكل   عن  المترتبة  والمعاناة 

التي  والمالي  االداري  الفساد  ملفات  سلبيات  عن  فضال 

ومفاصلها  الدولة  هياكل  من  بالكـثير  مستحكمة  ماتزال 

السياسي  والتوافق  المحاصصة  اشكاليات  عن  ناهيك 

الحكومي  االداء  مجمل  على  سلبا  اثر  ما  والحزبوي 

الكـفاءات  من  بالكـثير  ى  وناأ الدولة  هيبة  من  واضعف 

عمليات  في  الفاعلة   ادوارهم  اداء  عن  والتكنوقراط  

واعادة  واالستثمار  والتنمية  االعمار  واعادة  البناء 

والمساهمة  لذلك  الالزمة  التحتية  البنى  وانتاج  هيل  تاأ

النفطي  للقطاع  المرادفة  االخرى  القطاعات  تطوير  في 

الريعية  بالسمة  العراقي  االقتصاد  به  اتسم   الذي 

في  الحديثة  العراقية  الدولة  سيس  تاأ منذ  المزمنة 

ن.     عشرينيات القرن المنصرم ولحد االآ

ومقدمة  منه  البد  كخيار  الدولة  ضرورة  تكمن  وهنا 

تتقدم على جميع  ان  استراتيجية يجب  ولوية  واأ ضرورية 

والجداالت  واالشتغاالت  واالنشغاالت  االهتمامات 

المتقابلة  والفيتوات  الفئوية  والتخندقات  البيزنطية 

المناصب  توزيع  حول  المتصارعة   يدلوجيات  واالآ

والتوافقات  االستحقاقات   بحسب  بالحصص  والفوز 

بها  يراد  التي  الصفقات  برامج  ضمن  التحاصصية 

الدولة  اولوية  حساب  على  "الشركاء"  جميع  ارضاء 

التعاقد  اطراف  لجميع  الجامعة  الحاضنة  باعتبارها 

بصوته  ادلى  الذي  الناخب  حساب  وعلى  االجتماعي 

من اجل اداء حكومي يوفر له الحد االدنى من متطلبات 

حقه  من  كان  وان  والتعليم  والخدمات  كاالمن  الحياة 

حدود اعلى بكـثير مما هو عليه االن ، وهذا السباق من 

ية اشارة على القبول  قبل النخب السياسية ليست فيه اأ

مازالت   الدولة  ضرورة  ان  على  مايدل   المعارضة  بدور 

ليست هي الشاغل االول من قبل هذه النخب وان كانت 

من ضمن اشتغتالتها بدرجات مختلفة  .   

التطلعات  كافة  بها  تنصهر  التي  البودقة  هي  الدولة  ان 

تتمركز  الذي  االساس  وهي  والجماهيرية  النخبوية 

المجتمعية  والفعاليات  السياسية  الحراكات  حوله جميع 

المجتمع  عن  المنبثق  السياسي  المجتمع  فيها  وينصهر 

اي  المتوخاة من  الغاية  ـ هي  الدولة  اي  ـ  فتكون  االهلي 

انتاج  اريد  ما  اذا  وذلك   العكس  وليس  فعاية  او  حراك 

مخيلة  تجلياتها  داعبت  طالما  وعصرية  مدنية  دولة 

العالم  الى  فقط  ليس  ينظرون  وهم  الجمعية  العراقيين 

والمستمر  الدؤوب  التطور  غمار  يخوض  وهو  المتقدم 

المتطورة  الدولتية  النماذج   ومنها  االنساق  جميع  على 

الستراتيجية  باعتبارها  مستمر   تطور  في  هي   التي  او  

او  الحكومية  االستراتيجيات  جميع  على  المتقدمة 

وبقية  الجوار  دول  الى  ايضا  ينظرون  وهم  السلطوية  

بنسب  وإن  طريقها  تتخذ  وهي  االوسط  الشرق  دول 

لم  الدول  هذه  من  والكـثير  المجال  هذا  في  متفاوتة 

الجيوستراتيجة   او  الجيبولوتيكية  االهمية  بذات  تكن 

منها  الكـثير  عبر  فقد  هذا  ومع  العراق  بها  يتمتع  التي 

الدولتي  االفق  نحو  السلطوي   / الحكوماتي  الحاجز 

ان  العراقية  السياسية  الطبقة  من  يؤمل  ما  وهذا 

ليات  تفعله بعد ان تؤمن به وبعد ان تترسخ المبادئ واالآ

الصعيدين  على  كـثر  فاأ اكـثر  الديمقراطية  والممارسات  

النخبوي والجماهيري  . 

طالب عباس الظاهر..

في  متفشيًا  مازال  الذي  والمالي  اإلداري  الفساد  لعل 

في  طنابه  باأ والضارب  ووزاراتها،  الدولة  دوائر  جميع 

كيان الدولة،  وبشكل لم يشهد له نظير في الكـثير من 

ساليب المعلنة وغير المعلنة، ما  دول العالم، بكل تلك االأ

بنائه،  واأ العراق  ضد  خرى  اأ حرب  سوى  بالحقيقة  هو 

مؤسسات  تنهك  ستظل  وغادرة  مدمرة  ضروس  حرب  

كيان  في  وتنخر  والمالي،  اإلداري  ونظامها  الدولة 

الخارج،  عداء  اأ لصالح  معا  قواهما  وتستنزف  المجتمع، 

ي  اأ ـ  كـقضيـة  الداخل، وهي  الدوائر في  به  والمتربصيـن 

ـ قد ال تقل خطورة عن اإلرهاب  الفساد اإلداري والمالي 

لكنه  بلدنا،  في  طوياًل  والتقدم  البناء  حركة  شّل  الذي 

نهائيًا،  يقبر  ويكاد  باالنحسار،  بداأ  تعالى  هلل  والحمد 

بفضل تكاتف الجهود الحكومية والشعبية معًا، ليكون 

من  سواه  مع  القادم  تحدينا  والمالي  اإلداري  الفساد 

تواجه  تزال  ما  التي  خرى،  االأ الشرسة  التحديات  وجه  اأ

في  خطورة  شد  االأ الحقبة  هذه  في  الجريح  العراق 

وان االختبار الصعب  في هذه المرحلة  نه اأ تاريخه، إذ اأ

ممثلو   قطعها  التي  بالوعود  اإليفاء  جل  اأ من  الحساسة، 

و مجلس النواب، بل لعل  الشعب سواء  في الحكومة، اأ

خر  اآ وجه  إال  حقيقته  في  هو  ما  والمالي  اإلداري  الفساد 

وإجرامًا،  دموية  دنى  اأ وال  قبحا  اقل  ليس  لإلرهاب 

على  مسلط  وذاك  العراق  بناء  اأ على  مسلط  فهذا 

وشريان  تحركه،  بحق،عصب  تعد  إنها  خاصة  مواله،  اأ

بنائه. تقدمه، وازدهاره، ورفاهية اأ

في  يعشش  زال  وما  والمالي  اإلداري  الفساد  كان  لقد   

فات الفتاكة، وينخر في مفاصلها بشكل  كيان الدولة كاالآ

رهيب، وتلك حالة ال يمكن القبول بها، واالستسالم لها 

لدنياه  المفسد "يعمل  ن، فنرى  االآ كـثر مما هو حاصل  اأ

من  خر  االآ الشطر  متناسيًا  و  اأ ناسيا  بدا"،  اأ يعيش  نه  كاأ

خرتك  الآ و"اعمل  السالم(  )عليه  علي  اإلمام  حكمة 

نك تموت غدا"!  كاأ

فهي  لذا  التصرف"،  ساء  اأ العقاب  من  اأ "من  قيل  وكما 

هذه  استفحال  من  للحد  صارمة  قوانين  لسن  دعوة 

سنت  التي  كـتلك  الوبيل،  والوباء  الخطرة،  الظاهرة 

عليه،  للقضاء  مهدت  التي  والخطوات  اإلرهاب،  ن  بشاأ

مفاصل  كل  في  شاملة  وطنية  بحملة  الشروع  ثم  ومن 

اإلداري  الفساد  محاربة  جل  اأ من  ومرافقها،  الدولة 

توعية  حملة  بمساندة  يضًا،  اأ عليه  والقضاء  والمالي، 

نعيش  نظل  ن  اأ ال   ، وثقافيًا  وإعالميًا  دينيًا  شاملة 

اإلدارية  ومفاسده  البائد،  النظام  قوانين  إجحاف 

والمالية، فنعيش بجسد الحاضر لكن بروحية ومضمون 

الماضي.

حرُب الفساد 
               اإلداري والمالي 

العبور نحو الدولة
عباس عبد  الرزاق الصباغ
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اإلداري  الفساد  ومنها  كـثيرة  فات  باآ بلدنا  ابتلي 

خر  تاأ الى  يقودنا  الذي  الخطير  المرض  هذا 

والسرقة  الرذيلة  وانتشار  مشاريعه  وهدم  البلد 

المفسد    روحية  ضعف  عن  يكشف  والفساد 

الحدود  يتجاوز  الذي  فاإلنسان  ودناءته، 

ويكون  السحت  كل  وياأ والشرعية  القانونية 

بلدها  لتخدم  الطاقات  امام  المنافذ  يسد  طاغوتًا 

بلدها،  تخدم  ان  القانون  ضمن  الحق  ،ولها 

المفسد حجر  عثرة في طريقهم وفي قتل  ويكون 

الحرام  الكسب  الى  بعضهم  ويضطر  طاقاتهم 

ن يوظفهم إذا كان  في سبيل تقديم المال للمفسد اأ

في دائرة يوظفهم او يؤشر جوازهم او او...

وصدق الشاعر حيث يقول:

تضرع         لمن اشتكي حالي لمن اأ

                    اذا كان قاضي الهوى مثلي عليل

واليكم مجموعة من الفتاوى بهذا الخصوص 

قدمت لمكـتب سماحة المرجع الديني االعلى 

السيد علي السيستاني )دام ظله(

الشريعة  المحرمات في  الرشوة من  : هل  السؤال 

اإلسالمية ؟

إعطاؤها   ، القضاء  على  الرشوة   / الجواب 

ما  واأ  ، بالحق  القضاء  كان  وان  محرم  خذها  واأ

س  باأ فال  الظالم  من  الحق  استنفاذ  على  الرشوة 

خذها. بدفعها وان حرم على الظالم اأ

السؤال : هل يجوز دفع رشوة من اجل الحصول 

ال  انه  علمًا  الحكومي  القطاع  في  وظيفة  على 

توجد طريقة اخرى في الوقت الحاضر ؟

الجواب / ال يجوز.

التعيين  الى  وقدمت  كلية  خريجة  نا  اأ  : السؤال 

الحصول  يمكن  ال  ولكن  مرات  خمس  من  اكـثر 

او  رشوة  نقصد  ي  اأ مشروع  غير  بطريق  إال  عليه 

تزويرا فهل يجوز ؟

المال وهو  يقبض  ن  اأ للموظف  يجوز  : ال  الجواب 

سحت عليه.

االولى  بل  الرابعة  ليست  هي  اإلعالم  سلطة 

اكـتشاف  في  الحديث  العلم  تقنيات  مع  وخصوصا 

التي  اإلعالم  لترويج  متطورة  إعالمية  وسائل  عدة 

على  متلهفا  المتلقي  جعل  في  ساسيا  اأ دورا  لعبت 

ول وحسب المجال الذي  وال باأ خبار العالم اأ متابعة اأ

كـتابة  هو  المعلومة  نقل  واحدى طرق   ، فيه  يرغب 

العنوان  اختيار  هو  المقال  كـتابة  في  واالهم  المقال 

تحليال  هي   المقال  في  الغاية  تكون  ودائما  المؤثر 

اليها  يلتفت  نتائج لم  او  نتيجة  لحدث تتمخض عنه 

مختلفة  بطريقة  معلومات  عن  الكـتابة  او  المتلقي 

لقراءة  متلهفا  القارئ  تجعل  عليه  متعارف  هو  عما 

فيه من معلومات  ليستفيد مما  النهاية  المقال حتى 

ها من قبل . قد ال يكون قراأ

نكـتشف  التاريخ اإلسالمي  مطالعة إلحدى صفحات 

حذيفة  الجليل  الصحابي  بطله  رائع  إعالميا  درسا 

التنبيه  الرائع  سلوبه  باأ استطاع  والذي  اليمان  بن 

في  تدخل  خالقية  واأ تربوية  إسالمية  معلومات  الى 

صميم الشريعة اإلسالمية .

مرة  "ففي  الرواية  هذه  اإلعالمي  حذيفة  درس 

صبحت  اأ كيف  عمر:  له  فقال   ، عمر  حذيفة  لقي 

صبح؟  اأ ان   تريدني  كيف   : اليمان؟.فقال  بن  يا 

واشهد  الفتنة،  حب  واأ الحق،  اكره  وهللا  صبحت  اأ

صلي على غير  حفظ غير المخلوق، واأ ره ، واأ بما لم اأ

 . السماء!  في  هلل  ليس  ما  رض  االأ في  ولي   ، وضوء 

عجله  اأ وقد  فوره  وانصرف من   ، لقوله  عمر  فغضب 

فبينما  ذلك.  لقوله  حذيفة  ذى  اأ على  وعزم   ، مر  اأ

عليه  طالب  بي  اأ بن  بعلي  مر  إذ  الطريق  في  هو 

غضبك  اأ ما  فقال:  وجهه  في  الغضب  ى  فراأ السالم 

 : لته  فساأ اليمان  بن  حذيفة  لقيت  فقال:  عمر؟.  يا 

فقال  الحق.  كره  اأ صبحت  اأ فقال:  صبحت؟،  اأ كيف 

مير المؤمنين: صدق ، يكره الموت وهو حق.  علي اأ

حب الفتنة. قال: صدق، يحب المال  فقال: يقول واأ

ْمَواُلُكْم  اَأ َما  نَّ اَأ )َواْعَلُموا  تعالى  هللا  قال  وقد  والولد 

بما  واشهد  يقول:  علي:  يا  فقال:   . ِفْتَنٌة(  ْواَلُدُكْم  َواَأ

والموت  بالوحدانية  يشهد  صدق،  فقال:  ره.  اأ لم 

ولم  والصراط  والنار  والجنة  والقيامة  والبعث 

حفظ  اأ إني  قال:  وقد  علي:  يا  فقال:  كله.  ذلك  ير 

غير المخلوق. قال: صدق، يحفظ كـتاب هللا تعالى 

على  صلي  اأ ويقول:  قال:  مخلوق.  غير  وهو  ن  القراآ

عمي  ابن  على  يصلي  صدق،  فقال:  وضوء.  غير 

وضوء  غير  على  له  واآ عليه  هللا  صلى  هللا  رسول 

قد   ، الحسن  با  اأ يا  فقال:  جائزة.  عليه  والصالة 

قال:  انه  قال  هو؟.  وما  فقال:  ذلك.  من  كبر  اأ قال 

قال:  السماء.  في  هلل  ليس  ما  رض  االأ في  لي  إن 

ابن  يهلك  كاد  عمر:  فقال  وولد.  زوجة  له   ، صدق 

بصار  االأ نور   ( طالب   بي  اأ بن  علي  لوال  الخطاب 

للشبلنجي الشافعي: 161( .

قلة  الى  يلتفت  قد  الكريم  القارئ  إن  قول  اأ سف  لالأ

عليه  علي  اإلمام  إدراك  والى  الثاني  الخليفة  إدراك 

السالم ولكننا في الوقت نفسه نغفل عن االستفادة 

خالل  من  حذيفة  بها  فادنا  اأ التي  المعلومات  من 

اإلسالمي  الشارع  يرتضيها  ال  عناوين  استخدام 

ي  اأ الى  يتضح  ويل  والتاأ التفسير  عند  ولكن  ابتداء 

وهي  اإلسالمي  الدين  مور  اأ في  حذيفة  علمية  مدى 

في نفس الوقت درس إعالمي مهم لكـتاب المقاالت 

في استخدام المتناقضات في سبيل إيصال معلومة 

يه في حدث معين . وليس في سبيل إيصال راأ

مقاالت  جد  اأ الصاحيان  كـثر  اأ بل  حيان  االأ بعض  في 

عدد  سف  ولالأ المواقع  من  كـثير  في  وعلمية  فكرية 

خبار  االأ في  قياسا  جدا  قليلة  جدها  اأ القراءة  مرات 

تتحدث  التي  السياسية  وخاصة  االخرى  والمواضيع 

يستغلها  والتي  العراق  في  السياسي  الوضع  عن 

مقاالتهم  في  سمومهم  فرز  في   الكـتاب  بعض 

لتشويش فكر القارئ . 

الرشــــــوةُ 
 بين الحرام واالنحطاط الخلقي

مير المنصوري  الشيخ عبد االأ

درٌس إعالميٌّ 
من حذيفة بن اليمان لكـتاب المقاالت
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جلَك يا ُحسين ينزُف ضميُر الشعر، ويهتُف  )من اأ

الوجدان!(

نا ُحسيني الهوى اأ

غويٌّ بكّلِ قصيدٍة 

رْت في ُحّبِ الحسين)عليه السالم( سطَّ

عظم حسناِت الشعر: اأ

) ِبِفداٌء لمثواَك( غويٌّ

) بياسائلي( َغِويٌّ

ياٍت( غِويٌّ )ِبَمداِرِس اآ

) بعفِوَك عن مقدمي( َغِويٌّ

فإن كانت الُغوايُة ذنبًا

نتمي  نني للحسين )عليه السالم(ِ اأ فغوايتي اأ

ن ُتحصي من كراماِت وإذا ما شئَت اأ

لِق ومجراِت النجوِم الشعرية االأ

وَجْدَت ِعندي

م الُنجوم! خير ما تسطُع به اأ

نا ُحسيني الهوى اأ

 في طياِت القصيدة
ُ

حمل اأ

هودجا جرارًا 

يُمرُّ ِعبَر ماليين القلوب التي َتوحَدت 

كي تنجو بُحّبِ الُحسن)عليه السالم(

من ُحب الُحسين)عليه السالم(!

نا ُحسينيُّ الهوى اأ

ُ
عرُف إن الماء ما يزال اأ

ُب بعطِش الُحسين)عليه السالم( يتعذَّ

ن الُفراَت عرُف اأ واأ

ٌ
موجٌع بالفجيعة خجول

ة   ن ينظر لنفسه في المراآ بى اأ اأ

منُذ يوِمك يا حسين

لوا يديه للوراء منذ كبَّ

وسلبوُه ُعذوبة الماء 

في َعَطِشَك.. 

عطش القداسِة واإلباء

عرُفه عجُب ما اأ واأ

ن الرؤوَس ال يرفُعها اأ

إال إباؤك المرخُص بالدماء

ن قصَة كربالء عِرُف اأ واأ

ُمؤرخة في تاريخ المعراج الدائِم

رِض  والسماء  بين االأ

دُب ولكنك العجُب ، واالأ

والغضُب ، والطلُب، والعتُب

ُب  والحسُب، والنسُب، والداأ

مُم، والعرُب والذهُب، واالُأ

وال معنى لكّلِ شيء سواَك

نَت نَت..اأ نَت..اأ نَك اأ الأ

حببُت قبَرك يا حبيَب قلوِبنا اأ

يوَم حشري
25

ل البيتِ  يبقى     بكـتاب هللا مسند  ِفكرُ  اآ

وبنور الوحي َيسمو    وباعجاز محّمد 

منقذاً  للخلق حتى   تبلغ الدربَ  المعّبدْ  

هكذا القدرةُ  شاءت  ، لمزايا يوم َحشرِ 

------------------

26

ِمثلما قد حفظ هللا لنا الذكر الحكيم 

هّياأ العبَرة نوراً  تحفظ الَنهجَ  السليم 

بدماها قد َرعته ، فتجلى ، ُمستديمْ 

وسيبقى المنهج االوحدَ  ُينجي يومَ  َحشرِ 

-------------------

27

ِمحنة الَعصرِ  تنامت بعد ما استفحل داءُ 

ُمذ تركنا الِذكر نهجاً   فيه عز ٌّ وشفاءُ 

وتفّرقنا جهاراً       فدعاوينا رياءُ 

ما ُترانا َنّدعي في هولها ، في يوم حشرِ  ؟

--------------------

28

درك االعداء سر َّ القوة العظمى لدينا  اأ

واستطاعوا بدهاءٍ  ُمحكمٍ  ان يغلبونا 

خذوا عّنا علوم االرض لّما حكمونا  اأ

وغدًا  ُنسالُ  عن تقصيرنا في يومِ  حشر

-------------------

29

خذوا الجوَهرَ  من دستورنا وإستصغرونا  اأ

ورضينا ِبُفتاتٍ  ، من عبيدٍ  ، َسّخرونا 

فتشرذمنا وُلذنا ُبهمُ     كي ينقذونا 

صبحنا ؟ وما نرتجي في يوم حشرِ  كيف اأ

------------------

30

فة الُدنيا رياءٌ   لحظة الصدق ثمينه  اآ

ُثرَ  االرشادُ  فينا   وفتاوينا رصينة  كـَ

مسى رهينة  خر  اأ إنما التطبيق شيء اآ

يّ  عذرٍ  ننتقي في يومِ  حشرِ  ليت شعري اأ

------------------

رضا الخفاجي

هـــــــــــــــــــــــــــــــــــاَج مـــــــــواجـــــــــعـــــــــي ـــــــــــــــد اأ ـــــــــــــــي ق ســـــــــــــــفـــــــــــــــي وحـــــــــــــــزن اأ

دمـــــــــــــعـــــــــــــي يـــــــــــــفـــــــــــــحُّ عـــــــــــلـــــــــــى جــــــــــــــــروحــــــــــــــــي بـــــــالـــــــحـــــــمـــــــى 

عــــــــــــــجــــــــــــــزْت خــــــــــطــــــــــوطــــــــــي ثــــــــــــــم شــــــــــــعــــــــــــري قــــــــــــــاصــــــــــــــراً 

قــــــــــــــــدُرهــــــــــــــــا  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّون  ال  مـــــــــــــــشـــــــــــــــاعـــــــــــــــُر  هـــــــــــــــــــــــــذي 

ــــــــــــف راحـــــــــــــــلـــــــــــــــي  ــــــــــــخــــــــــــل هـــــــــــــــــــــــــــــذا لــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــوٌم قــــــــــــــــــــــد ت

ـــــــــــــــا حــــــــــبــــــــــيــــــــــَب قـــــــلـــــــوبـــــــنـــــــا  ـــــــــــــــَرك ي ـــــــــــــــب حــــــــــــــبــــــــــــــبــــــــــــــُت ق اأ

ـــــــــــــهـــــــــــــا ـــــــــــــد روُح ـــــــــــــرق فــــــــــــــــي روضــــــــــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــــــزهــــــــــــــــــــــــراُء ت

ــــــــــــــك ســـــــــيـــــــــدي ــــــــــبــــــــــقــــــــــى قــــــــــــــبــــــــــــــاُب فــــــــــــــــــي ذاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــري ت

ـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــا ونــــــــــفــــــــــوُســــــــــنــــــــــا رُض ســــــــــــــــعــــــــــــــــدْت بـــــــــــقـــــــــــبـــــــــــرك اأ

ٍ وجــــــــــعــــــــــفــــــــــر   ِ والــــــــــبــــــــــقــــــــــيــــــــــع  قــــــــــــبــــــــــــرك  بــــــــــعــــــــــد  مـــــــــــــــن 

ــــــهــــــا ب  ٍ واقـــــــــــــــــعـــــــــــــــــة  نــــــــــــحــــــــــــو  عــــــــــــيــــــــــــونــــــــــــي  مـــــــــــــــــالـــــــــــــــــْت 

بــــــــــعــــــــــد الــــــــــمــــــــــديــــــــــنــــــــــة قـــــــــــــــد حـــــــــــــــزمـــــــــــــــُت حـــــــــوائـــــــــجـــــــــي

ـــــــــقـــــــــرى ال ـــــــــر  خـــــــــي إلــــــــــــــــــى  مــــــــــــــضــــــــــــــي  اأ ن  اأ ونــــــــــــــــويــــــــــــــــُت 

ــــــــــتــــــــــوي ــــــــــكـ  حــــــــــــتــــــــــــى ت
ُ

شــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــاق بـــــــــــــــيـــــــــــــــٌت لــــــــــــــــــه اأ

ـــــســـــتـــــقـــــيــــــ ت ربــــــــــــــــــــــــك,  لــــــــــبــــــــــيــــــــــِت  ــــــــــــظــــــــــــرت  ن ن  اأ مـــــــــــــــا 

بـــــــهـــــــا  ٍ ولـــــــــــــــــــــــــع  عـــــــــــــلـــــــــــــى  تـــــــــــــــــــي  تـــــــــــــــــــاأ لـــــــــــــــــــه  بــــــــــــــــيــــــــــــــــٌت 

 

 تـــــــحـــــــســـــــرا
ُ

ــــــــــضــــــــــيــــــــــق ـــــــــــــُب فـــــــــــــــي صـــــــــــــــــــــــــدري ي ـــــــــــــل ـــــــــــــق وال

ـــــــــــعـــــــــــصـــــــــــُر خـــــــــــاطـــــــــــرا هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات ت ـــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــر االآ كـ مـــــــــــــــــا اأ

قـــــــــــاهـــــــــــرا تـــــــــــــجـــــــــــــّمـــــــــــــَع  قــــــــــــــــد   ٍ هــــــــــــــــم  وصـــــــــــــــــــــف  عــــــــــــــــن 

ـــــــعـــــــســـــــرا م يــــــــــــــــــوّضــــــــــــــــــُح   ً قـــــــــلـــــــــمـــــــــا  وال   ً ـــــــــــــا  حـــــــــــــرف

نـــــــــــافـــــــــــرا ــــــــــــــنــــــــــــــِة  ــــــــــــــمــــــــــــــدي وال  َ مـــــــــــكـــــــــــة  ـــــــــــــحـــــــــــــضـــــــــــــوِر  ل

ـــــــــــرا حـــــــــــائ  ُ تـــــــــشـــــــــفـــــــــع  ـــــــــــلـــــــــــنـــــــــــاس  ل  ً رحــــــــــــــمــــــــــــــة  يــــــــــــــــا 

والـــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــوُن يــــــــــــســــــــــــطــــــــــــُع مـــــــــنـــــــــكـــــــــمـــــــــا مــــــــــــتــــــــــــنــــــــــــّورا

مـــــــــشـــــــــاعـــــــــرا   
ُ

يـــــــــســـــــــتـــــــــفـــــــــيـــــــــض مــــــــــــــــــامــــــــــــــــــي  اأ  ً طـــــــــيـــــــــفـــــــــا 

 هــــــــــيــــــــــاِمــــــــــنــــــــــا بـــــــــــــــه انــــــــــهــــــــــرا
ُ

وانــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــاَب عـــــــــــــشـــــــــــــق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاض جــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــاٍت بــــــــــبــــــــــيــــــــــتــــــــــك لــــــــــــــلــــــــــــــورى وري

ُانـــــــــــــحـــــــــــــرا قـــــــــــــــد  ,صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُرُه   َ ــــــــــحــــــــــمــــــــــزة  ب  ٌ غــــــــــــــــــــدر 

ّزرا وغــــــــــــــســــــــــــــلــــــــــــــُت جــــــــــســــــــــمــــــــــي طــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــرا مــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــاأ

ــــــــــرا شــــــــــعــــــــــائ يــــــــــــــــــطــــــــــــــــــاُف  ـــــــــــــــيـــــــــــــــٌت  ب ــــــــــــهــــــــــــا  ب رض  اأ

 ســـــــــــاجـــــــــــرا
ُ

روحـــــــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــنــــــــــــــار الــــــــــــــحــــــــــــــب تـــــــــــــــــحـــــــــــــــــرق

نـــــــــاظـــــــــرا  حـــــــــيـــــــــاتـــــــــك  تـــــــــــــــــــــــروي   , ـــــــــــــــــــــــــــرؤى  ال بــــــــــــــك  م 

فــــــــــــــــــــــــــواج الـــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــراد تــــــــــــــــواتــــــــــــــــرا بــــــــــــــــشــــــــــــــــٌر كــــــــــــــــــــــــــاأ

 

 د. نوري الوائلي
رحيم الشاهر 
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على ابن السيد علي رضا  هو السيد عبد االأ

ابن السيد عبد العلي ابن السيد عبد الغني 

ابن السيد محمد الموسوي السبزواري، ينتهي 

نسبه الشريف إلى السيد محمد العابد ابن 

اإلمام موسى بن جعفر الكاظم صلوات هللا 

جمعين.. وسالمه عليهم اأ

غّر  االأ الغدير  عيد  يوم  في  عليه  تعالى  هللا  رضوان  ولد 

الموافق  1328هـ  سنة  الحجة  ذي  شهر  من  عشر  الثامن 

سرة  اأ وفي  بإيران  سبزوار  مدينة  في  تقريبا  1910م  لعام 

إلى  باإلضافة  وتقدمها  وعلمها  وتقواها  بفضلها  معروفة 

ل بيته الطاهرين  شرف النسب العظيم للرسول الكريم واآ

العالمة  بوه  فاأ جمعين،  اأ عليهم  وسالمه  هللا  صلوات 

والذين  سبزوار  علماء  كبار  من  رضا  علي  السيد  المقدس 

المؤمنين،  حوائج  وقضاء  فيها  الدينية  للشؤون  تصّدوا 

القدر وخطيب متكلم،  السيد عبد هللا عالم جليل  وعمه 

فهذه  السبزواري.  الدين  فخر  السيد  هللا  ية  اآ خوه  واأ

تشربت  القداسة  من  جواء  اأ له  وفرت  الحاضنة  البيئة 

الرموز  من  ورمزا  علما  منه  وصنعت  الطاهرة  روحه  بها 

العظيمة في خدمة الدين وشريعة سيد المرسلين.

مقدماته  نهى  فاأ مبكرة  سن  في  الحوزوية  دراساته  بداأ 

إلى  والده  بصحبة  سافر  ثم  سبزوار  بلدته  في  العلمية 

لم  حينها  وعمره  هناك  دراسته  ليكمل  المقدسة  مشهد 

تعالى  هللا  رضوان  عنه  ينقل  وفيما  عشر،  الرابعة  يتجاوز 

هللا  صلوات  الرضا  حرم  إلى  بي  اأ بي  جاء  قال:  نه  اأ عليه 

عليه  الرضا  فخاطب  ضريحه  على  يدي  ووضع  عليه 

منك  طلب  اأ عندك...  مانة  واأ وديعة  هذا  وقال:  السالم 

متقدمة  مرتبة  بلغ  ن  اأ وما  المراجع.  من  مرجعا  راه  اأ ن  اأ

من العلم في سنوات قليلة، حتى قرر الهجرة إلى عاصمة 

بالجامعة  والتحق  بها  فنزل  شرف،  االأ النجف  العلم 

الفقه  في  عالم  االأ دروس  وحضر  الكبرى،  اإلسالمية 

الشيخ  العظمى  هللا  ية  اآ عند  فحضر  خالق،  واالأ صول  واالأ

العظمى  ية  االآ والشيخ  النائيني  الغروي  حسين  محمد 

الحسن  بو  اأ العظمى  ية  االآ والسيد  العراقي  الدين  ضياء 

الزم  كما  جمعين،  اأ عليهم  تعالى  هللا  رضوان  صفهاني  االأ

ينهل  طويلة  مدة  القاضي  علي  السيد  المقدس  ستاذ  االأ

لهذا  وكان  خالق،  واالأ والعرفان  والسلوك  السير  منه 

التكوين  في  كبير  ثر  اأ عليه  هللا  رضوان  العظيم  السيد 

النفسي والروحية العالية للسيد المقدس السبزواري.

درسه  بحلقات  استقل  االجتهاد  رتبة  على  حاز  ن  اأ وبعد 

الحويش  بمحلة  الجماعة  فيه  يقيم  كان  الذي  المسجد  في 

العديد  صناعة  في  ساهم  وقد  شرف،  االأ النجف  في 

 
ٌ

جيل الكريمتين  يديه  على  وتربى  الحوزة  فضالء  من 

عليه  تعالى  هللا  رضوان  تزّوج  البارزين.  العلماء  من 

كريمة  سرة  اأ وهي  المدرسي  ل  اآ من  العلوية  السيدة  من 

وقد  والتقوى،  والعلم  والفضل  النسب  بشرافة  معروفة 

وقد  واحدة،  نثى  واأ ذكور  ثالثة  والد  اأ ربعة  باأ منها  رزق 

تزوجها العالمة السيد حسين الشاهرودي. 

والده الذكور فهم:  ما اأ اأ

تعالى  هللا  رضوان  السبزواري  محمد  السيد  هللا  ية  اآ  -1

في  العلمية  الحوزة  في  المدرسين  كابر  اأ من  كان  عليه، 

إيران  إلى  هاجر  العالي،  السطح  لمرحلة  شرف  االأ النجف 

وبداأ هناك في إلقاء البحث الخارج، ولكنه توفي في شهر 

تعرض  ليم  اأ حادث  بسبب  1414هـ  عام  من  القعدة  ذي 

له في الطريق بين قم المقدسة وطهران.

من  يًضا  اأ وهو  السبزواري  علي  السيد  العالمة   -2

شرف  االأ النجف  في  العلمية  الحوزة  في  المبرزين  ساتذة  االأ

عن  وهو صورة  العقلية،  العلوم  في  تضلعه  عنه  ومعروف 

العلم والفضل  تعالى عليه في  المقّدس رضوان هللا  والده 

والتقوى والورع، له مهابة في نفوس المؤمنين.

في  ا  مقيم حاليًّ السبزواري وهو  السيد حسين  العالمة   -3

مدينة مشهد المقدسة.

ساتذته: اأ

عالم  االأ دروس  حضر  قد  المقدس  السيد  ن  اأ إلى  شرنا  اأ  

رضوان  منهم  نذكر  العلماء،  من  العظماء  يد  على  وتتلمذ 

هللا تعالى عليهم: 

المعروف  صفهاني  االأ الغروي  حسين  محمد  الشيخ   -1

بالكمباني.

صفهاني. بو الحسن االأ 2- السيد اأ

3- الشيخ محمد حسين الغروي النائيني.

ل كاشف الغطاء. 4- الشيخ محمد حسين اآ

5- السيد علي القاضي الطباطبائي.

6- الشيخ ضياء الدين العراقي.

عالم. 7- الشيخ محمد جواد البالغي. وغيرهم من االأ

تالمذته:

جيال  اأ صناعة  في  عظيمة  إسهامات  المقدس  لسيدنا   

وقد  الدين،  حياض  عن  والدفاع  اإلسالم  راية  حملة  من 

كان  الذي  المسجد  في  بدرسه  استقل  نه  اأ إلى  شرنا  اأ

من  جمع  درسه  يحضر  وكان  الجماعة،  فيه  يقيم 

ينهلوا من عذب معينه  ن  الأ المتعطشين  العلم  طلبة 

النفسية  وكماالته  العلمية  ثروته  من  واالستفادة 

ومن  عليه،  تعالى  هللا  رضوان  بها  يختص  كان  التي 

والشيخ  السبزواري   علي  السيد  تالمذته:  برز  اأ

رضوان  ترك  لقد  مؤلفاته:   . الجعفري  تقي  محمد 

العلمية  مسيرته  خالل  من  علميا  تراًثا  عليه  هللا 

وتكـفيهم  تغنيهم  كنوزا  العلم  لطلبة  وخّلف  الطويلة 

المؤونة في البحث والتحصيل، كما تكشف عن همته 

العالية وسعة علمه رضوان هللا تعالى عليه.

من تراثه العلمي: 

الحكيم  كـتبه  ما  نقض  في  الباري  إفاضة   -1

السبزواري.

)ويقع  والحرام  الحالل  بيان  في  حكام  االأ مهذب   -2

في 30 مجلدا(.

مة. 3- مباحث مهمة فيما تحتاج إليه االأ

 30 في  )ويقع  ن  القراآ تفسير  في  الرحمن  مواهب   -4

جزءا( وغيرها الكـثير.

بو  اأ المقدس  السيد  وفاة  بعد  المرجعية  إليه  لت  اآ

من   8 في  عليه  تعالى  هللا  رضوان  الخوئي  القاسم 

1992/8/8م.  الموافق   1413 سنة  صفر  شهر 

المقدس  سيدنا  فارق  جدًا  وجيزة  مدة  بعد  ولكن 

ساكنا  ربه  جوار  إلى  ورحل  الحياة  هذه  خر  االآ هو 

توفي  فقد  الطاهرين،  جداده  اأ ظالل  تحت  جنانه 

سنة  صفر  شهر  من   28 في  عليه  تعالى  هللا  رضوان 

جثمانه  وشيع  شرف،  االأ النجف  بمدينة  1414هـ 

المتقين ودفن بجوار  المؤمنين ومولى  مير  اأ من حرم 

بحثه  فيه  ويلقي  فيه صالته  يقيم  كان  الذي  المسجد 

ودرسه.

على السبزواري)قدس(  يةُ  هللا العظمى السيد عبد االأ اآ

خالق والعلم والعرفان  علم  في االأ
حسن المالح 
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الراصد !

مفروضة  حقيقة  البستنة  دور  ظاهرة  صبحت  اأ

القائمين  خوة  االأ من  والبد  كربالء  محافظة  على 

الظاهرة  هذه  الى  االلتفات  المحافظة  على 

وإيقاف  احتواؤها  تقدير  اقل  على  ومعالجتها 

بحكم  صبح  اأ منه  المفتت  الن  البساتين  تفتيت 

تم  فقد  الدور  لهذه  ونتيجة   ، إعادتها  الصعب 

ومع  البعض  مع  بعضها  تربط  شوارع  افتتاح 

من  يعد  ليال  فيها  السير  الشوارع  هذه  المدينة 

او  السيارة  سائق  لها  يتعرض  قد  التي  المخاطر 

العجالت  صحاب  اأ فبعض  الشارع  يستخدم  من 

عجالتهم  على  يضعون  ال  والهوائية  النارية 

سائق  تنبه  كي  فسفورية  قطعا   او  إنارة  مصابيح 

للحوادث  منهم  البعض  يتعرض  مما  السيارة 

مرورية  إشارات  توجد  ال  خرى  اأ جهة  ومن   .

عن  وتميزه  الشارع  مسار  تحدد  فسفورية 

ن  اأ السيارة  سائق  يجعل  مما  الترابي  الرصيف 

ولو  الطريق  اغفل  ما  وإذا  الحذر  بمنتهى  يكون 

لوهلة ، هللا الساتر من المخاطر .

كي  لإلنارة   عمود  ي  اأ يوجد  ال  الوقت  نفس  وفي 

تجعل الرؤية واضحة وتجنب مستخدمي الطريق 

بهذه  عالقة  له  من  كل  على  مل  فناأ  ، الحوادث 

الظاهرة العمل على تجاوز مخاطر الطريق .    

الشوارُع  الزراعيةُ  بين 
المرور والكهرباء 

مور بعينين : عين  انظري الى االأ
العقل وعين العاطفة فبالعقل تعرفين 
الحقائق وبالعاطفة تكـتشفين جمالها 

وإياك واالنخداع بمظاهر الجمال 
وحدها الن ذلك يرضي عن العاطفة 
ولكنه قد ال يرضي عين العقل فلرب 

ملمس جميل يخفي سمًا زعافا واعلمي 
ة التي ال تهتم إال بالجماليات  ان المراأ
وال تقيم وزنًا للمعاني تكون عوراء في 

روحها ومصابة في عقلها .

همسة

سنان  االأ بودرة  من  صغيرة  ملعقة  إليه  ضيفي  واأ كالبودرة  ناعما  يصبح  بحيث  اسحقيه  ثم  جيدا  البرتقال  قشر  جففي    

وبضع وحدات من القرنفل المطحون الناعم ثم استخدمي هذا الخليط في دهان اللثة لتصبح قوية .

نستفيد  ن  اأ بد  ال  زائلة،  النعمة  إن  مبداأ  من  انطالقا 

والتدبير  فاالقتصاد  الزائد،  الطعام  بقايا  من 

العالم،  دول  من  الكـثير  في  مهم  مر  اأ المنزلي 

رمي  بعد  شديد  بذنب  يشعرون  منا  والكـثيرون 

طعاما  كان  إذا  وبخاصة  القمامة،  سلة  في  الطعام 

االستفادة  باليد.ويمكن  يمس  لم  وجيدا  طازجا 

كالت  االأ بعض  لعمل  الزائد  المنزلي  الطعام  من 

ن تكون  طباق التي يمكن اأ و حتى بعض االأ الخفيفة اأ

شهية بالفعل كالتالي:

عمل  في  منها  االستفادة  يمكن  الخبز:  بقايا   -

المدهونة  الخبز  قطع  و  اأ المنزلية،  البيتزا  من  كل 

نكهة  ية  باأ و  اأ بالفلفل  الجبن  خبز  شرائح  و  اأ بالزعتر 

خرى .. اأ

عمل  في  منها  االستفادة  يمكن  المرق:  نواع  اأ  -

الخبز  الثريد/  و  اأ رز  االأ والمكبوس/كبسة  المعكرونة 

المشرب بالمرق.

لعمل  رز  االأ بقايا  تستخدم  ن  اأ يمكن  رز:  االأ بقايا   -

و لعمل حشوات الدولمة بعد  اأ حشوات ورق العنب 

وغيرها  والطماطم  والبصل  المفروم  اللحم  إضافة 

من مكونات الحشوات االعتيادية.

لشرائح  تقطيعها  يمكن  الخضروات:  بقايا   -

طباق  اأ لمختلف  كحشوة  الستخدامها  صغيرة  طولية 

الخضروات  بقية  إضافة  يمكن  كما   ، السمبوسة 

طباق الشوربة. إلغناء قوام ونكهة اأ

الزائد  الخبز  يقطع  وال  اأ البيتزا:  طبق  لعمل   -

من  بالقليل  يرش  ولتطريته  باليد  صغيرة  قطع  إلى 

بالزيت،  مدهونة  فرن  صينية  في  يرص  ثم  الحليب 

البيض  من  مكونة  خلطة  الخالط  في  تعمل  ثانيًا 

والبقدونس  والطماطم  واللبنة  والروب  والجبن 

سود، بحيث تضرب جميع المقادير  والملح والفلفل االأ

الصينية  إدخال  يتم  وبعدها  الخبز،  على  تصب  ثم 

يتم  تماما  الصينية  تجف  ن  اأ وقبل  الفرن،  إلى 

جاهزة  بذلك  وتصبح  الزعتر،  من  بالقليل  رشها 

للتقديم.

فواحةُ  البرتقال
رجاء  اأ بكل  لتنبعث   ، البرتقال  رائحة  من  يضًا  اأ االستفادة  يمكنِك 

 ، ولعملها  جدا.  خاصة  بفواحة  سرتك  واأ نِت  اأ لتنعمي  المنزل 

خالل  من  القرنفل  من  عوادا  اأ بها  وادخلي  برتقالة  احضري 

قطعي  ذلك  وبعد  جميل  بشكل  ترتيبها  ومع  القشرة  في  غرسها 

رشي  ذلك  وبعد   " قسام  اأ ربعة  اأ فقط   " للبرتقالة  الخارجي  الجلد 

التي عملتيها، واربطي  ربعة  الفتحات االأ القرنفل في داخل هذه  بودرة 

طويلة  لفترة  تبقى  الفواحة  وهذه   .. الغرفة  في  وعلقيها  بخيط  البرتقالة 

تقريبا سنة.

لتقوية اللثة

طباٌق جديدة من بقايا الطعام  اأ
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للصّم البكم

الحياة  نعم،  بالطبع 

وجود  عند  تتغير  الزوجية 

البيت  في  مؤقت  ضيف 

فكيف عند وجود مولود؟! 

ال  جزءا  المولود  يصبح 

حياة  برنامج  من  يتجزاأ 

النهار  ساعات  الزوجين، 

فقط  تعد  لم  والليل 

الزوجين  برغبات  للتمتع 

د  لو لمو ا ، تهما جا حا و

معظم  يستنفذ  الجديد 

وطاقتهما،  بوين  االأ وقت 

م  االأ نوم  ساعات  تتغير 

من  ولى  االأ شهر  باالأ خاصة 

البيت  الخروج من  مولده، 

تحتاج  صبحت  اأ والزيارات 

بعض  خاصة،  لبرمجة 

ن  الأ إلغاؤها  يتم  الزيارات 

وال  لرعاية  يحتاج  المولود 

والداه  يتركه  ن  اأ يمكن 

الترتيبات  تحتل  لوحده، 

المسبقة مكان العفوية والتلقائية الطبيعية.

الطفل  التربوية،  بالمعرفة  المسبق  التفكير  غير  من  طفل  بوالدة  يرغبون  زواج  االأ من  كـثير 

تساعدهما  المعرفة  تلك  خصائصها،  ومميزات  عمرية  مرحلة  كل  عن  يعرفان  بوين  الأ يحتاج 

لم  بواقع  بوان  االأ يصطدم  ما  كـثيرا  مرحلة،  لكل  المناسب  التربوي  سلوب  االأ اختيار  على 

عدم  بسبب  وذلك  بالفراق  تنتهي  معقدة  زوجية  لمشاكل  يؤدي  بإحباط  فيصابان  يتوقعاه 

خذهم بالحسبان حاجات ذلك المولود وكمية خدماته. اأ

تصدم  المولود  وبمجيء  الخيالية  الرومانسية  من  مرحلة  يعشن  اللواتي  الزوجات  هن  كـثيرات 

الحياتي  يضا لم ينتظروا انقالب واقعهم  اأ الرجال  ن فكرت به، كـثير من  اأ لها  بواقع لم يسبق 

بمجرد مجيء مولود جديد.

بوان  االأ بصدمة،  يصابان  ال  المتغيرة  ظروفهما  ودرسا  طفل  لمولد  خططا  اللذان  بوان  االأ ما  اأ

بالتربية  الواسعة  بالمعرفة  نفسيهما  تثقيف  على  وعمال  بطفل  سيرزقان  نهما  باأ عرفا  اللذان 

تطبيق  واتزان،  قوة  المعرفة  ومتغيرات،  حداث  اأ من  سيصادفهما  بما  ن  يفاجاآ ال  سوف 

سس مدروسة تزيد من ثقتهما وسعادتهما. ساليبهم التربوية على اأ اأ

مسابقة العدد 265
وائل.        يجري السحب لكل اربعة اعداد  تمنح جوائز للعشرة االأ

مكان التسليم: استعالمات قسم اإلعالم في العتبة الحسينية المقدسة

عظم  س1/ما سر نجاح قيادة الرسول االأ

مة اإلسالمية؟! لالأ

س2/ما معنى الصالة على النبي محمد 

له ( وكيف ُنصلي عليه؟ )صلى هللا عليه و اآ

س3/ ما معنى الصالة البتراء؟

ح2

اعالن الى الزائر الكريم:
 يرجى مراجعة شعبة الخارجية 

القريبة من المفرزة الطبية داخل 

الحرم المقدس اذا كنت قد نسيت 

جهازك المحمول الخاص بك في 

امانات العتبة الحسينية المقدسة  

و غيره كما يمكنك االتصال  اأ

باالرقام التالية:
07800003443

07704401444

ثير على الحياة الزوجية؟ والد تاأ هل لالأ
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هللا.. ســـــــــبـــــــــحـــــــــان 

بريد "االحرار"

زينب )عليها السالم(

 واإلعالم الحسيني

في  حقيته  واأ والدليل  الحجة  بقوة  الزينبي  اإلعالم  تميز 

موي،  االأ والمنهج  اإلعالمي  التضليل  وكشف  للباطل  التصدي 

الثورة  هداف  اأ بتوضيح  مصار  االأ مام  اأ الحقائق  كشفت  لذا 

الحسينية.

بالنفوس،  ثير  والتاأ البيان،  بفصاحة  اتسم  الزينبي  اإلعالم 

مخالفيهم  وإن  الحكم،  في  البيت  ل  اآ حقية  اأ على  كيد  والتاأ

ال  والحق  انتصروا،   ولو  حتى  صغار  عدائهم  واأ ومبغضيهم 

ما  وهذا  الحسينية  التضحية  بوهج  اإلنسانية  سيعم  محال  

ن، فكل الشعوب لها صحوة ضد الباطل واالستبداد  نلمسه االآ

والتفرد واستباحة الثروات والحريات والكرامات..

في  لها  تتاح  فرصة  كل  من  استفادت  السالم(  )عليها  وهي 

مع  كربالء  إلى  عادت  لما  السالم(  )عليها  نها  اأ حتى  ذلك، 

من  العائدات  وسّلم(  له  واآ عليه  هللا  )صلى  الرسول  حرم 

خيها  اأ قبر  على  بنفسها  لقت  اأ القبور،  لهن  وتراءت  سر  االأ

وترثيه  كالثكلى  تبكي  وهي  خيها  الأ مصائبها  د  تعدَّ خذت  اأ ثم 

رض  االأ هل  اأ بكت  اأ حتى  شديدًا  بكاًء  وبكت  ت  نَّ فاأ بيات،  باأ

والسماء، كما ورد في الحديث!!.

ت سيدتنا العالمة مستقبل القضية الحسينية، فقالت  اأ
وقد تنبَّ

خذ  اأ لقد   (  : السالم  عليه  العابدين  زين  اإلمام  خيها  اأ البن 

مة،  االأ فراعنة هذه  تعرفهم  ة، ال  مَّ االأ ناس من هذه  اأ ميثاق  هللا 

عضاء  هل السماوات، إنهم يجمعون هذه االأ وهم معروفون في اأ

بهذا  وينصبون  جة،  المضرَّ الجسوم  وهذه  فيوارونها،  المتفرقة 

يعفو  وال  ثره،  اأ يدرس  ال  الشهداء  سيد  بيك  اأ لقبر  َعَلَمًا  الطف 

شياع  واأ الكـفر  ئمة  اأ وليجهدنَّ  يام،  واالأ الليالي  كرور  على  رسمه 

إال  مره  واأ ظهورًا  إال  يزداد  فال  وتطميسه  محوه  في  الضاللة 

مقومات  إلى  الحاجة  مس  باأ اإلسالمي  فاإلعالم  علوًا(. 

النهضة  مشروع  وتحقيق  النجاح  راد  اأ ما  إذا  الزينبي  اإلعالم 

الحسينية... 

محمد جعفر الموسوي

بالمطالعة ما  المسافرين  انتباهي انشغال  العاصمة لفت  نفاق في ستوكهولم  االأ إلى السويد وفي مترو  في بداية قدومي 

باختصار  العلوم،  من  وغيرها  والكيميائية  الرياضية  المعادالت  يحل  طالب  وبين  قصيرة   قصة  و  اأ لرواية  قارئ  بين 

لوحات  بقراءة  الفراغ  ملء  يحاول  الذي  الوحيد  ربما  كنت  متجولة،  صغيرة  بمكـتبة  المترو  عربة  وصف  يمكن 

ولم  الثمينة  الزمنية  الساعة  بهذه  فّرطت  ن  اأ بالندم  شعرت  الوصول،  دقائق  وحساب  الساعة  إلى  والنظر  اإلعالنات 

لوحات  عن  بعيدا  بذاكرتي  وشردت  عينّي  غمضت  اأ فقط.   دقائق  عدة  بعد  انتهت  اإلعالنات  فقراءة  منها،  ستفد  اأ

عنا!!  غاب  ممن  ونسخر  نغتاب  نجتمع   حينما  كيف  تذكرت  النوم،  هو  السفر  حين  به  نقوم  عمل  فضل  فاأ اإلعالنات 

يتحدثون  من  مع  نفسنا  اأ نحشر  ننا  اأ وكيف  منهم!!  والنيل  الناس  عيوب  بإظهار  والتندر  القهقهات  صوات  اأ ترتفع  

و مدحهم  اأ خالقي عند سماعنا ذمهم لمن نحب  اأ خذ إذن منهم وربما تشاجرنا  معهم دون مسّوغ  اأ بينهم دون  فيما 

نا مرهق متعب من  عود إلى البيت بعد انتهاء الدوام واأ لمن نكره!! تذكرت حينما كنت في المرحلة المتوسطة كيف اأ

حقيبة  يحمل  سويدي  شاب  استرسالي  قطع  جرة!!  االأ سيارة  ركب  اأ ن  اأ هممت  كّلما  نالها  اأ التي  الصفعات  شدة 

مدرسية. 

دليل  االبتسامة  هذه  قلت  لي،  مبتسما  فجلس  له  ذنت  اأ الشاغر،  المقعد  في  للجلوس  ذن  واستاأ مني  اقترب 

وفعال  الجليس،  هذا  من  شيائ  ستفد  اأ دعني  الزمنية،  الساعة  تلك  هدر  وهو  لذنبي  وتكـفيرا  وعلمه،  طيبته 

شديدة  مراقبة  راقبها  اأ ت  وبداأ وسلوكياتي  فكاري  اأ جميع  راجعت  حيث  عظيمة  استفادة  استفدت  فقد 

فتبسم، ظننت  العراق  له من  فقلت  نا،   اأ البالد  ي  اأ لني من  ساأ الشاب  ن  اأ درسها دراسة معمقة وهي  واأ

لك،  قوله  ساأ لما  صدرك  يتسع  هل  علي:  فرّد  الظلم  هله  اأ يعاني  بلد  من  فقلت  بالعراق  يسمع  لم  نه  اأ

بلدكم.  من  نهم  اأ م  اأ خر  اآ مكان  من  و  اأ الصين  من  توا  اأ ظالميكم  ن  اأ هل  قال: حسنا  كيد،  بالتاأ قلت 

كمل وقال بدون ولكن، كلكم يظلم بعضكم بعضا  اُأ جل إنهم من بلدنا ولكن.. لم يدعني  اأ قلت 

عندنا  وارد  غير  والتسلط   بالظلم  التفكير  مجرد  إن  السويد،  في  هنا  هو  ذلك  على  والدليل 

ننا ال نزاوله!!  وليس فقط اأ

نتم تتسلطون على كل شيء، الزوج يتسلط على الزوجة، والمعلم يتسلط على الطالب،  اأ

ورّب العمل يتسلط على العمال، والمدير يتسلط على الموظفين وهكذا تصاعديا، قلت 

وصلوا  ما  إلى  فوصلوا  غيرنا  منها  واستفاد  تركناها  الحنيف  اإلسالم  مبادئ  هذه 

عدم  هو  الحنيف  ديننا  مبادئ  من  إن  والتفاهم،  والتراحم  التقدم  من  إليه 

يها السادة  اأ ين نحن من هذا  التفكير  بالمعصية وليس بعدم ارتكابها فقط، اأ

فاضل؟! االأ

يَن نحن من مبادئ ديننا..؟! اأ

مجرة رائعة
في هذه الصورة تظهر مجرة  سماها العلماء 

و )مجرة القبعة( وهي مجرة جميلة  )إم104( اأ

يبلغ عرضها اكـثر من 50 الف سنة ضوئية، 

وتبعد عنا اكـثر من 28 مليون سنة ضوئية ، 

والسنة الضوئية تساوي 9.5 مليون مليون 

كيلومتر . يوجد في هذه المجرة اكـثر من 100 

الف مليون شمس كشمسنا!! ولذلك فإن كل 

س اإلبرة تمثل  نقطة من هذه الصورة بحجم راأ

مام هذا المشهد اإللهي  مجموعة من النجوم!! واأ

َشدُّ  ْنُتم اأ اأ ن نتذكر قوله تعالى:{اأ الرائع ال بد اأ

َماء}؟   م السَّ َخْلقًا اأ
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• الشيخ حبيب الكاظمي مصطلحات

البديع في بدنه،  حسن  النظام االأ العبد في  مل  تاأ لو 

ناء  اآ ن من  اآ في كل  متكررًا   ) موتًا   ( يعيش  نه  اأ ى  لراأ

حياة  هو  إنما  الشهيق  بعد  َنَفسه  فصعود  حياته.. 

بعد موت، ولوال ذلك الشهيق لقتله الزفير.. ورجوع 

موت،  بعد  حياة  كذلك  شرايينه  إلى  النقي  الدم 

نقله  الذي  الفاسد  الدم  لقتله  الرجوع  ذلك  ولوال 

حياة  كذلك  المنام  بعد  إليه  روحه  وعودة  الوريد.. 

بعد موت، ولوال ذلك الرجوع لبقي العبد في برزخه 

الحوادث   ( عن  فضاًل  كله  هذا  يبعثون،  يوم  إلى 

علمًا..  بها  يحط  ولم  عنه  ُصرفت  التي  القاتلة   )

للشكر  العبد  يدعو  حاسيس،  االأ هذه  مجموع  إن 

استوهب  من  شكر  وجوده،  عماق  اأ من  المتواصل 

الحياة بعد الممات، بكل ما يلزمه الشكر من شعور 

وقد  المنعم..  به  يرضى  بما  العمل  ولزوم  بالخجل 

قال:  انه  له(  واآ عليه  هللا  )صلى  النبي  عن  روي 

إال  عيناي  طرفت  ما  بيده،  محمد  نفس  والذي   {

يقبض هللا روحي  يلتقيان حتى  ن شفراي ال  اأ ظننت 

{البحار-ج73ص177 .

كاريزما الموُت المتكرر
 ) Charisma )باإلنجليزية:  كلمة  الكاريزما 

اإللهي،  التفضيل  و  اأ الهدية  تعني  اليوناني  صلها  اأ في 

الطاغي  والحضور  الكبيرة  الجاذبية  إلى  تشير  فهي 

على  القدرة  هي  شخاص،  االأ بعض  به  يتمتع  الذي 

جسديا  بهم  باالرتباط  إيجابيا  خرين  االآ على  ثير  التاأ

شخصي  سحر  العادة،  فوق  سلطة  وثقافيا،  وعاطفيا 

شخصية تثير الوالء والحماس.

لهذه  دقيق  تعريف  إيجاد  صعوبة  من  الرغم  وعلى 

والقول  معينة  بشخصية  ربطها  يمكن  انه  إال  الكلمة 

غير  قدرات  لها  التي  هي  الكاريزمية  الشخصية  إن 

نها  اأ كما  خرين،  االآ واسر  واإلقناع  القيادة  في  طبيعية 

االتصال  عند  خرين  االآ الهام  على  بالقدرة  تمتاز 

كـثر من المعتاد. بهم، وجذب انتباههم بشكل اأ

مير رسول عبود  عبد االأ

نا تلميذ في مدرسة سيد الشهداء...  اأ

وفياء... صحاب موالون اأ لي اأ

يعاهدونك سيدي يا حسين عهد الوفاء... 

وبارك  زد  َرّبِ  والسماء  رض  االأ رب  هللا  يشكرون 

هذه النعماء... 

 .. لماذا  وكربالء...  الحسين  عشقت  تلميذ  نا  اأ

نهما رمز اإلباء... الأ

ين  اأ فمن   – حسين  يا  سيدي  زورك  اأ ن  اأ ريد  اأ

من  دخل  اُأ ينادي  هاتفًا  اسمع  ولعّلي   .. ادخل 

باب الرجاء...

وزر الحسين بزيارة عاشوراء... 

سيد  وابن  نبياء  االأ خاتم  بن  يا  عليك  السالم 

عليك  السالم   .. النساء  سيدة  وابن   .. وصياء  االأ

يا  عليك  السالم   .. الكساء  صحاب  اأ خامس  يا 

السالم  زكياء...  االأ ذريته  ومن  كربالء  ساكن 

الشفاء...  تربته  في  هللا  جعل  من  يا  عليك 

عليك  السالم  الدعاء...  استجابة  قبته  وتحت 

يا من بكـته مالئكة السماء...

اإلسراء  سورة  من  دعو  واأ ن  القراآ اقراأ  تلميذ  نا  اأ

)وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرًا( 

فيا له من دعاء...

الشعراء  سورة  من  هجو  واأ ن  القراآ اقراأ  تلميذ  نا  اأ

ي منقلب ٍ ينقلبون( فيا  )وسيعلم الذين ظلموا اأ

له من ِهجاء...

اجعلني  َرّبِ  النجباء  له  واآ لمحمد  تلميذ والئي  نا  اأ

مقيم الصالة وتقبل دعاء... 

رب اجعلني من المؤمنين الصلحاء... 

خلصنا   – الكساء  صحاب  باأ عليك  اقسم  رب 

من المحتلين الغرباء...

عداء...  واحفظ بالدي من إرهاب االأ

رب انك قادر على ما تشاء... 

يا من ُتِعز ُّ من تشاء وتذل من تشاء... 

يا من توحدت بالعز والبقاء... 

تقياء... صّلِ  وصلوا على محمدٍ  واله االأ

فليصّل  له  يحبل  ن  اأ راد  اأ من   : قال  السالم  عليه  عبدهللا  بي  اأ عن 

 «  : يقول  ثّم  والّسجود  الّركوع  فيهما  يطيل  الجمعة  بعد  ركعتين 

خير  نت  واأ فردًا  تذرني  ال  رّب  زّكريا  به  لك  ساأ بما  لك  ساأ اأ ّإّني  اللهم 

الوارثين , اللهم هب لي ذرّية طّيبة إّنك سميع الّدعاء. اللهم باسمك 

فاجعله  ولدًا  رحمها  في  قضيت  فإن  خذتها  اأ مانتي  اأ وفي  استحللتها 

وعن   )1(  .» والشريكًا  نصيبًا  فيه  للّشيطان  تجعل  وال  زكّيًا   « غالمًا 

الولد فتوضاأ وضوءا  ردت  اأ إذا   : المؤمنين ) عليه السالم ( قال  مير  اأ

ستغفر  سابغا وصل ركعتين وحسنهما واسجد بعدهما سجدة وقل : اأ

تك وقل : اللهم ارزقني ولدا  هللا إحدى وسبعين مرة ، ثم تغش امراأ

فإن   ،  ) وسلم  له  واآ عليه  هللا  صلى   ( محمد  نبيك   باسم  السميه 

مرتك بالطهور وقد قال هللا  هللا يفعل ذلك وال تشك في ذلك فإني اأ

رسول  وقد سمعت  بالصالة  مرتك  واأ  ) المتطهرين  ويحب   (  : تعالى 

العبد من  يكون  ما  قرب  اأ  : يقول   ) له وسلم  واآ عليه  ) صلى هللا  هللا 

تعالى  قال هللا  وقد  باالستغفار  مرتك  واأ  ، وراكعا  ه ساجدا  راآ إذا  ربه 

مدرارا  عليكم  السماء  يرسل   ، غفارا  كان  إنه  ربكم  استغفروا   (  :

عليه  هللا  صلى   ( لنبيه  تعالى  وقال   .) وبنين  موال  باأ ويمددكم   ،

 ) لهم  هللا  يغفر  فلن  مرة  سبعين  لهم  تستغفر  إن   (  :  ) وسلم  له  واآ

ن تزيد على السبعين.2( مرتك اأ فاأ

ـــــــــــــــــــــــــ

1.   مستدرك الوسائل : ج2 ب7 ص616 ح2

2. مستدرك الوسائل : ج1 ب32 ص466 ح1

سنان دون فتح فمك   عالج الم االأ

لماذا ال تجرب فرك قطعة ثلج على باطن 

 v يدك،على المنطقة الغشائية على هيئة

بين إبهامك وسبابتك.

لماذا..؟؟

عصاب  الن هناك توجد ممرات االأ

لم  التي تحفز الدماغ وتمنع إشارات اأ

يدي. سنان الصادرة من الوجه واالأ االأ

معلومات طبية غريبة تهمك!

الصالةُ  لطلب الولد

دعاٌء تحت قبة سيد الشهداء
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مضيف االمام الحسين )عليه السالم(

نقل الزائرين

الكشوانياتالخدمات الطبية

زيارة االمام الحسين والصالة على الميت 


