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◄ يف حديث معترب عن رفاعة، قال: قال يل 
ادق )عليه ال�سالم(: ال�سّ

 يا رفاعة اأحججت العام؟ قلت: جعلت فداك 
ما كان عندي ما اأحّج به ولكّني عّرفت عند قرب 
احل�سني )عليه ال�سالم(، فقال يل: يا رفاعة ما 
رت عّما كان اأهل منى فيه لو ال اّن اأكره ان  ق�سّ
يدع الّنا�س احلّج حلّدثتك بحديث ال تدع زيارة 

قرب احل�سني �سلوات اهلل عليه اأبداً.
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اإن نظرة تاأملية اإىل ما مار�سه الإعالم من ادوار على مر التاريخ الب�سري ميكن مالحظة اأن 
ذلك الدور قد انق�سم اإىل ق�سمني اأو �سكلني من العمل هما اليجابي وال�سلبي.

ويف الوقت احلا�سر راح يطلق على ذينك النمطني ا�سم الإعالم الهادف ال�سريف والإعالم 
املغر�ص الفا�سد كناية عن اليجابي وال�سلبي م�سايرة للثقافة العامة للمجتمعات املتلقية كي 

تتمكن من التمييز بينهما ب�سهولة.
وكان من الطبيعي اأن ميار�ص كل من النمطني اأ�ساليب ويتبع اآليات خا�سة به من اجل الو�سول 
اإىل اأهدافه فيالحظ اأن الإعالم ال�سادق اأو اليجابي قد جعل من احلقيقة اخلال�سة اأ�سلوبا 
الآخر  لن�ساطه وعمله، ويف اجلانب  والتثقيف غاية  التوعية  اتخاذه  اإىل  اإ�سافة  له يف عمله 
وا�ستمالة م�ساعر  الإثارة  ال�سلبي فقد اتخذ من عنا�سر  الإعالم  به  الإعالم واملق�سود  من 
اجلماهري اأ�سلوبا لتحقيق اأهدافه الرامية اإىل ن�سر كل ما هو �سلبي ويوؤدي اإىل ت�سويه �سورة 

املجتمع وعقائده واأخالقه ومبادئه وعالقاته.
ومما يالحظ اأي�سا اأن الإعالم الفا�سد – ح�سب امل�سهور حاليا – قد جنح يف بع�ص الفرتات 
الظروف  م�ستغال  واجلهلة  النفو�ص  بع�ص �سعاف  اإليه عند  �سعى  الذي  التاأثري  اإحداث  من 
امل�سطربة التي بها بع�ص املناطق العربية والإ�سالمية، وقد انعك�ص ذلك التاأثري على الأداء 

املجتمعي وخا�سة يف ما يخ�ص العالقة مع اأتباع مذهب اأهل البيت عليهم ال�سالم خا�سة.
ومبا اأن حبال الباطل ق�سرية خ�سو�سا اإذا ما ظهر لالإعالم اليجابي دور وا�سح منطلقا من 
اتباع اأ�ساليب ف�سح املخططات والنوايا ال�سيئة لالإعالم الآخر وبالأدلة الر�سينة والقطعية دون 
اللجوء اإىل عنا�سر التالعب اأو التغيري، فقد حدث يف ال�سنوات الأخرية تغيري كبري خا�سة يف 
الأداء املجتمعي العام جتاه اتباع مذهب اأهل البيت عليهم ال�سالم، خ�سو�سا بعد مالحظة 
اجلماهري الدور الذي لعبته القنوات الإعالمية التابعة لتباع اأهل البيت عليهم ال�سالم يف 
اإعادة اللحمة الإن�سانية ويف توطيد عرى الإخاء بني امل�سلمني خا�سة وبني اأبناء الوطن الواحد 

بتعدد اأطيافهم عامة.
ورغم كل ذلك فال زالت تلك القنوات الإعالمية الفا�سدة متار�ص اأدوارها ال�سلبية والتدمريية 
دون اأدنى وازع من دين اأو خلق، ومل تنفك �ساعية اإىل متزيق الوحدة بني اأطياف جمتمعاتنا 
وحماولة تاأجيج الف الطائفية والعرقية والقومية بني اأبناء الوطن، وقد امتازت تلك القنوات 

باتباعها اأ�سلوب قلب احلقائق وحماولة اإظهار احلق ب�سورة الباطل والعك�ص بالعك�ص.
كما امتازت تلك القنوات اأي�سا بالزدواجية يف معايري العمل الإعالمي ومن اأمثلة ذلك �سعيها 
الدوؤوب موؤخرا اىل ت�سويه �سورة املظاهرات التي انطلقت يف بع�ص البلدان العربية هذه الأيام 
وحماولة و�سمها بالطائفية يف حماولة ل�ستمالة الراأي العام اإىل العرتاف باأ�ساليب القتل التي 
مور�ست �سد املتظاهرين ومنحها ق�سطا من امل�سروعية، فيما عملت العك�ص من ذلك متاما جتاه 

التظاهرات التي انطلقت يف مناطق اخرى، رغم احتاد مطالب واأ�ساليب كلتا التظاهرتني.
ولكن التاأثري العام الذي اأحدثه الإعالم اليجابي عند املجتمعات الإ�سالمية والعربية وبع�ص 
املن�سفني من اأبناء الإن�سانية قد ا�سقط كل حماولت الإعالم الفا�سد وف�سح حتركاته واأهدافه، 
وبخا�سة �سعيه اإىل تاأجيج الف الطائفية، وزرع بوادر الفرقة بني اأبناء الوطن الواحد، وهو 
يدعو- اأي الإعالم الهادف ال�سريف كل اخلريين من اأبناء الإن�سانية اإىل امل�ساهمة الفاعلة 

يف الق�ساء على ذلك النوع البغي�ص من الإعالم الذي جّر على 
الإن�سانية كلها الويالت والآهات ب�سبب ما �سنع من اأجواء العداء 

والبغ�ساء والطبقية بني اأبناء اجلن�ص الب�سري. 

الإعالم
 بني 

مفهومني
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العدد 35 - �شهر جمادى الأوىل 1432ه�

يف البدء نعزي اأنف�سنا والعامل الإ�سالمي ومراجعنا العظام مبنا�سبة 
والتي  ال�سالم  عليها  الزهراء  فاطمة  العاملني  ن�ساء  �سيدة  ا�ست�سهاد 

ت�سادف يف الثالث ع�سر من جمادى الأوىل على رواية.
اإن لهذه املنا�سبة وقعًا خا�سًا يختلف عّما �سواه يف نفو�ص امل�سلمني ملا لها 
من ارتباطات وتداعيات تتعلق بالأحداث الأليمة التي رافقت وفاة اأبيها 
خامت النبيني �سلى اهلل عليه واآله، والفرتة الالحقة التي حفلت بالكثري 
من النق�سامات بني امل�سلمني ممن ارتاأوا اأن يتبعوا اأمرهم فيما بينهم 
بو�سية  التم�سك  على  م�سّرين  بقوا  وممن  للم�سلمني،  خليفة  لتعيني 
الر�سول وعهده يف كون اخلليفة والو�سي على امل�سلمني هو اأمري املوؤمنني 
علي بن اأبي طالب عليه ال�سالم. وا�ستد ال�سراع بني الفريقني بعد ذلك 
لي�سل اإىل ذروته يف العتداء على بيت اأمري املوؤمنني لإجباره على بيعة 
اخلليفة املعنّي، واإ�سابة الزهراء يف �سلعها وما تبع ذلك من تداعيات 

اأبرزها اإ�سقاط جنينها �سالم اهلل عليها.
ال�سخ�سية  اأثر هذه  اأن نقتفي  لنا  اإذ ن�ستذكر هذه الآلم ل بد  اليوم 
وزوجة  الب�سر،  خري  وبنت  املع�سومني،  الأطهار  الأئمة  لأم  العظيمة 
الو�سي عليه ال�سالم كي جنعلها اأ�سوة ح�سنة، و�سمعة تنري لنا الظالم 
وتنذرنا باخلطر الذي يحيق بنا من كل جانب، واأي�سا لتكون الزهراء 
مثال نحتذي به يف ال�سرب على املكاره، والإميان باأن اهلل �سبحانه وتعاىل 

نا�سر املوؤمنني يف كل مكان وزمان. 
ُولدت الزهراء عليها ال�سالم بعد مبعث الر�سول �سلى اهلل عليه واآله 
بخم�ص �سنني يف بيت الطهارة والإميان لتكون رمز املراأة امل�سلمة و�سيدة 
وتعّلَق  والإمامة.  والو�ساية  النبوة  بني  اجلامع  والقطب  العاملني  ن�ساء 
ر�سول اهلل بها تعلقًا خا�سًا فكان يقول: "فاطمة ب�سعة مني من اآذاها 

فقد اآذاين ومن اآذاين فقد اآذى اهلل".
ونحن اإذ نخو�ص يف هذه املنا�سبة الأليمة اإمنا نتاأ�سى ونعترب ونوؤمن اأن 
اهلل �سياأخذ باأيدينا وينجينا مما نحن فيه من �سياع وفرقة اإن مت�َسكنا 
البيت  اأهل  اأئمة  الوثقى من  النبوية املباركة، وتعَلقنا بالعروة  بال�سّنة 
عليهم ال�سالم وتعاليمهم ال�سمحاء التي داأبوا على ن�سرها كنبذ الفرقة 
بني امل�سلمني وعدم ال�سماح لل�سرخ احلا�سل بينهم اأن يتمدد لأكرث مما 

هو حا�سل... 
التكفريي  للفكر  الت�سدي  يف  والإن�ساين  ال�سرعي  واجبنا  عن  ف�سال 
والتطرف الديني احلا�سل من جهات تف�ّسر الدين على ما ترتئيه من 
للعامل �سمعة  اأو�سلت  التي  واأهواء. وف�سح الأهداف اخلبيثة  م�سالح 

العنف والق�سوة عن الدين الإ�سالمي احلنيف. 
الإ�سالمية يف  التعاليم  باإعادة روح  التفكري  بد من  اأثناء ذلك ل  ويف 
رفاهية  اجل  من  والتنمية  واحلقوق  والجتماع  والقت�ساد  ال�سيا�سة 

اأنف�سنا والأجيال القادمة.
واأن تكون الزهراء عليها ال�سالم منوذجا وقدوة للمراأة املعا�سرة التي 
تواجهها حتديات خمتلفة، حيث ميثل القتداء بالزهراء ال�ساط الأمني 
الذي تر�سو عليه �سفينة املراأة الباحثة عن ال�سعادة واملحبة وال�سون. 
ول يتم ذلك اإل عن طريق درا�سة حياة الزهراء عليها ال�سالم درا�سة 
عميقة ودقيقة ومو�سوعية من اجل الو�سول اإىل املعاين احلقيقية التي 
ج�سدتها حياة بنت ر�سول اهلل، املليئة بعالمات الإميان والت�سحية وعدم 

ال�ستكانة للظلم وال�سعف وقلة النا�سر.

لنتاأ�ص
  بالزهراء
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• دائرة العالقات والإعالم الإ�سالمي

اأقامت مديرية الوقف ال�سيعي يف حمافظة نينوى امللتقى ال�سنوي ملنت�سبي 
الوقف ال�سيعي يف حمافظة نينوى يف مقام الإمام الر�سا)عليه ال�سالم( 
بناحية )بع�سيقة( برعاية �سماحة ال�سيد �سالح احليدري رئي�ص ديوان 

ال�سيعي  )الوقف  �سعار  وحتت  ال�سيعي  الوقف 
نحو التميز( . 

املهند�ص حممد  اإن  باملديرية:  واأو�سح م�سدر 
املحافظة  يف  ال�سيعي  الوقف  مدير  اإدري�ص 
امللتقى  يف  كلمته  خالل  مب�سطا  �سرحا  قدم 
الداخلي  والنظام  الوقفيات  واأنواع  الوقف  عن 
املالك  عن  املالحظات  وبع�ص  ال�سيعي  للوقف 

الديني يف امل�ساجد واملقامات.

 وعرّب اإدري�ص عن �سكره ملنت�سبي الديوان داعيًا اإىل بذل املزيد من اجلهود 
والقدرات يف �سبيل اإبراز دور الوقف ال�سيعي يف هذه املحافظة.

اأهم  عن  واخلريية  الإ�سالمية  املوؤ�س�سات  �سعبة  م�سوؤول  تطرق  بعدها   
املالك  عاتق  على  تقع  التي  واملهام  امل�سوؤوليات 
هذا  مع  �سيتعامل  الوقف  اإن  مبينا  الديني 
املو�سوع �سمن �سوابط جديدة ح�سب توجيهات 
عدد  اإىل  م�سريا  العام  املفت�ص  ومكتب  الديوان 

من اجلوانب القانونية للوقفيات.
مناق�سات  �سهد  امللتقى  اإن  امل�سدر:  واأ�ساف   
وتبادل لالآراء بني احلا�سرين يف �سبيل تطوير 

عمل الديوان يف املحافظة .

للمراآة  العاملي  اليوم  مبنا�سبة  مركزيا  احتفال  ال�سيعي  الوقف  ديوان  اأقام 
بح�سور �سماحة ال�سيد �سالح احليدري رئي�ص الديوان وع�سو جمل�ص النواب 
هناء الطائي ونائب رئي�ص الديوان الدكتور علي اخلطيب اإ�سافة اإىل عدد 

من املدراء العامني وجمع غفري من املوظفني واملوظفات .
كلمته يف  اأّكد خالل  ال�سيد احليدري  اإن  بالديوان  اإعالمي  واأو�سح م�سدر 
املجتمع من خالل  بناء  واملتميز يف  الكبري  العراقية  املراآة  احلفل على دور 
تلك  الن�ساء  جلميع  مباركًا  به   ُعرفت  التي  والقوة  وال�سرب  الوعي  �سمات 

املنا�سبة.
واأردف احليدري قائاًل: ل ميكنني مهما تكلمت عن املراآة العراقية اإن اأيف 
بحقها، م�سيدًا، مبا قدمته من اجنازات متعددة رغم �سعوبة الظروف التي 

مرت بها.

املدين  املجتمع  الطائي احلكومة ومنظمات  النائبة هناء   من جهتها دعت 
النظام  اإبان  لقته  الذي  الإهمال  عن  وتعوي�سها  املراأة  بواقع  الرتقاء  اإىل 
البائد، موؤّكدة، على �سرورة رعاية املراأة والرتقاء بدورها عن طريق �سمان 

كافة حقوقها.
 وعرّبت الطائي عن اعتزازها الكبري مببادرة �سماحة ال�سيد رئي�ص الديوان 

واملتمثلة بتكرمي املراآة العراقية.
اأّكدت  اإلقاء كلمة موظفات الديوان التي  اإن احلفل �سهد   واأ�ساف امل�سدر 
على مكانة املراأة ودور الدين الإ�سالمي الكبري يف تكرميها و�سمان حقوقها   
لفتًا اإىل اإن �سماحة ال�سيد احليدري قام يف نهاية احلفل بتكرمي نخبة من 

املوظفات املتميزات تعزيزا لدور املراأة ومكانتها. 

ديوان الوقف ال�شيعي يحتفي باليوم العاملي للمراأة

الوقف ال�شيعي يف نينوى يبحث �شبل تطوير العمل يف 
املحافظة
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عليه ال�شالم احلرم الطاهر ملرقد اأمري املوؤمنني

•  عالء املرعبي 

احلرم الطاهر ح�سن مربع ال�سكل طول �سلعه )13،30م(، وتبلغ م�ساحته)16،89م2  
وتعلوه القبة ال�سريفة التي ت�ستند على اأربع ركائز.

�سنة 1121هـ،  اإىل  تاريخه  يرجع  حاليا  باحلرم  موجود  اأثر  اأقــدم  اأن  املعروف  ومن   
الراأ�ص  �ساه، ويوجد يف احلرم من جهة  نادر  اإىل زمن  تاريخه  الآخر يرجع  والبع�ص 

ال�سريف يف الدعامة املقابلة للقبلة بيت �سعري يوافق تاريخه ل�سنة 1204هـ وهو:
قل ملن ي�شاأل عن تاريخها              هي �شرح من قوارير ممرد

وهو تاريخ و�سع املرايا املوجودة عند الراأ�ص ال�سريف فقط، ولكننا مل جند البيت ال�سعري 
املتقدم اأو تاريخه، حيث يحتمل اأن يكون رفع ب�سبب التعمري امل�ستمر للرو�سة الَعَلوية. 

ال�ساه  زمن  بعد  الطاهر  ال�سريح  الرائعة يف  والريازة  املوجودة  امللونة  املرايا  اأن�سئت 
�سفي ال�سفوي، حيث كان ال�سريح قبل ذلك مك�سوًا باحلجر القا�ساين مما طم�ص اأكرث 

التواريخ املهمة لت�سييد العمارة الَعَلوية.
يغطي  الــذي  النوع  نف�ص  من  الداخلي– وهــو  احلــرم  جــدران  الأخ�سر  املرمر  يغلف 
الأر�سية- اإىل ارتفاع)210م( من الأر�ص، وهو مزين بنقو�ص هند�سية بارزة مكتوب 
بينها على م�سافات متباعدة كلمة )علي( باملرمر الأحمر، وعند الأركان توجد اأعمدة 
اأما ما تبقى من  من نف�ص املرمر منحوتة ب�سكل �سخم ومتقن مزين بنقو�ص نباتية، 
اجلدران -ابتداء  من املرمر وحتى ال�سقف- فهي مغّلفة باملرايا املزينة واملنقو�سة، وهي 
تتميز ب�سكل رئي�سي باأربعة اأواوين كبرية حتيط بال�سريح املطهر من اجلوانب الأربعة، 

نذكر تفا�سيها كالآتي:
1( اليوان الغربي: وهو الإيوان الذي يقع يف و�سطه ال�سباك الف�سي املف�سي اىل الرواق 
الغربي من احلرم، يف اجلبهة العلوية من هذا الإيوان يوجد اإيوان �سغري مزجج تتدىل 
من قو�سه العلوي اأ�سكال خمروطية مقلوبة مزججة، وتوجد يف و�سطه بقعة مزخرفة من 

الكا�سي الكربالئي الأبي�ص مكتوب عليها اأبيات لل�ساعر العمري منها:
ب���وه خلق اهلل اآدما من تراب                فه���و اب���ن له واأنت اأ

وعلى اجلبهة الو�سطية من اليوان الغربي توجد لوحة �سغرية م�سنوعة من الزجاج 
الحمر الداكن منقو�ص عليها �سورة رجل يريد ا�سطياد غزال هارب، ولعل هذه ال�سورة 

ت�سري اىل احلادثة التاريخية التي وقعت لهارون العبا�سي والتي اأّدت اىل اكت�سافه لقرب 
الإمام اأمري املوؤمنني)عليه ال�سالم( اأول مرة.

يطّوق اليوان الغربي من الأعلى �سريط كبري من القا�ساين املعّرق ذي اللون الأزرق 
املتميز، وهذا ال�سريط يبداأ من الزاوية ال�سمالية الغربية من احلرم وينتهي اىل الزاوية 
الزاوية  اىل  لينتهي  النقطة  اخر من هذه  ب�سريط  يت�سل  ثم  منه،  الغربية  اجلنوبية 
اجلنوبية ال�سرقية بعد تطويقه لاليوان اجلنوبي على نف�ص الن�سق يف اليوان الغربي، 
وقد  بــداأ،  الغربية من حيث  ال�سمالية  الزاوية  اىل  ال�سريط  يعود هذا  ان  اىل  وهكذا 
اأخرى، وهذا ال�سريط واأعمال التزجيج  �سورة الدهر، واآيات  كتب على هذا ال�سريط 
املحيطة به من املنجزات الأخرية يف تطوير العمارة امل�سرفة حلرم  اأمري املوؤمنني)عليه 

ال�سالم(.
اأواويــن احلرم بقلة التعقيد يف  2( الإيــوان اجلنوبي: وهذا الإيــوان يختلف عن باقي 
ت�سميمه، وان كان ي�سم الكثري من الزخارف والنقو�ص الهند�سية على املرايا التي تغلف 
جدرانه، وهو يحوي يف جبهته العلوية بقعة مزخرفة من الكا�سي الكربالئي-على غرار 

الإيوان الغربي- كتبت الأبيات التالية لل�ساعر ال�سيد ر�سا:
ولو مل يكن يف �شلب اآدم نوره       ملا قيل قدما للمالئكة ا�شجدوا
ولوله ما قلنا ول قال قائل       ملالك يوم الدين اإياك  نعبد

3( الإيوان ال�سرقي: ي�سبه هذا الإيوان متاما الإيوان الغربي املناظر له، ولكن الأبيات 
ال�سعرية التي تقع يف و�سط اإيوانه ال�سغري-املكتوبه على الكا�سي الكربالئي الأبي�ص- 

وهي  لل�سيخ ابن العربي  
راأيت ولئ��ي اآل طه فري�شة       على رغم اأهل البعد يورثني القربى
فما طلب املبعوث اأجرا على الهدى       بتب���ليغه اإل املودة ف�ي القرب�ى

4( الإيوان ال�سمايل: وهو ي�سبه الإيوانني ال�سرقي والغربي متاما، ولكن الأبيات على 
الكا�سي الكربالئي الأبي�ص فيه تختلف، حيث كتبت الأبيات لل�ساعر العمري هي:

يا اأبا الأو�شياء اأنت لطه            �شهره وابن عمه واأخوه
اإن هلل ف�ي مع�اني��ك �شّرا             اأك العامل�ني م�ا عل��موه
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• هيئة التحرير

 وزير البلديات يزور العتبة احل�شينية املقد�شة
زار وزير البلديات وال�سغال العامة يف احلكومة العراقية )عادل مهودر( العتبة احل�سينية املقد�سة والتقى 

بامل�سوؤولني فيها، وذلك اأثناء زيارته ملحافظة كربالء.
واأّكد الوزير ال�سيف خالل لقائه ب�سماحة ال�سيخ الكربالئي على " �سرورة ان يكون ملدينة كربالء ا�ستثناء 
خا�ص يف حجم امل�ساريع اخلدمية كونها ا�سبحت اليوم بوابة العراق للعامل اجمع يق�سدها املاليني من الزوار 

�سنويا ".
واأ�ساف مهودر " ان مدينة كربالء ا�سحبت بوابة العراق كونها ت�سهد وفود اأعداد كبرية من الزائرين �سنويا 
المر الذي يتطلب ان يكون لها ا�ستثناء من بني املحافظات الخرى يف حجم امل�ساريع اخلدمية املقامة فيها، 

مو�سحا ان املدينة �سهدت اإقامة م�ساريع جماري بلغت قيمتها )500( مليار دينار ".
و�سدد على ان وزارته " �ستقوم باتخاذ اجراءات حازمة بحق املقاولني املتلكئني. وانها �ستقوم ب�سحب املقاولة 
وتغرمي املقاول وم�سادرة التاأمينات واإدراجــه �سمن القائمة ال�سوداء. وان الوزارة بكادرها املتقدم �ستقوم 
باإجراء زيارات ميدانية ت�ستغرق اأياما معدودة يف كل حمافظة عراقية لالطالع على حجم امل�ساريع والوقوف 

على املعاناة وت�سخ�سي�ص اأ�سباب التلكوؤ  لو�سع املعاجلات املنا�سبة لذلك".

الدين  رجــال  اأحــد  حم�سني  اآ�سف  ال�سيخ  اهلل  ــة  اآي زار 
البارزين يف اأفغان�ستان العتبة احل�سينية املقد�سة وت�سرف 
بزيارة مرقد المام احل�سني عليه ال�سالم والتقى بامني 
العليا  الدينية  املرجعية  وممثل  احل�سينية  العتبة  عــام 
دار  قاعة  يف  الكربالئي،  املــهــدي  عبد  ال�سيخ  �سماحة 

ال�سيافة بالعتبة املطهرة. 
موقع  ملرا�سل  ت�سريحه  يف  حم�سني  اآ�سف  ال�سيخ  وقــال 
)عليهم  املع�سومني  الأئمة  مراقد  بزيارة  "ت�سّرفت  نون 
ال�سالم( يف العراق، و�ساهدت ما يحدث اليوم يف العتبات 
الديني  لالإ�سعاع  مركزًا  بالفعل  اأ�سبحت  التي  املقد�سة 
فيها  املقدمة  اجلليلة  اخلــدمــات  عــن  ف�ساًل  والفكري 

للزائرين الكرام". 
واأو�سح باأنه "منده�ص ملا يح�سل الآن من اإجناز واعمار 
يف العتبات املقد�سة، علما باأنه قد اأقام بالعراق  يف النجف 
الأ�سرف لأكرث من 12 عامًا، وقال : مل اأَر منذ زمن امللك 
في�سل الثاين وحتى حكم عبد ال�سالم عارف يف العراق 
ال�سالم(  الإمــام احل�سني )عليه  الآن يف مرقد  اأراه  كما 

وجماليته واخلدمات املقّدمة فيه للزائرين". 
العامة  الأمانة  واإخال�ص  "بدور  حم�سني  ال�سيخ  واأ�ساد 
للعتبة احل�سينية املطهرة"، م�ست�سهدًا بالآية الكرمية )اإن 
الأر�ص يرثها عبادي ال�ساحلون(، موؤكدًا باأّن "اإخال�ص 
)عليه  احل�سني  الإمـــام  مرقد  يف  وامل�سوؤولني  العاملني 
ال�سالم( جعل من العتبة احل�سينية املطهرة تتميز بالكثري 
من امل�ساريع الرائعة والفريدة من بني العتبات املقد�سة يف 

العراق وخارجه". 
وتابع حم�سني، " اأن العراق هو مركز الت�سّيع والكثري من 
العلماء البارزين قد تعلموا يف مدار�سه وحوزاته الدينية 
ال�سريفة". ومن جانب اآخر بني ال�سيخ اآ�سف حم�سني باأنه 
"خالل زيارته اإىل النجف الأ�سرف ولقائه املرجع الديني 
اآية اهلل العظمى ال�سيد حممد �سعيد احلكيم )دام ظله( 
املذهب  تخ�ص  التي  الأمـــور  من  الكثري  يف  معه  تباحث 

ال�سيعي يف العراق والعامل". 

رئي�ص ديوان الوقف ال�شيعي 
يزورالعتبة احل�سينّية املقّد�سة

 اآية اهلل اآ�شف �شني
يزور مرقد االإمام احل�سني 

احل�سينية  العتبة  زار 
�سماحة  املـــقـــد�ـــســـة 
ـــح  ـــال الـــ�ـــســـيـــد )�ـــس
رئي�ص  احلـــــيـــــدري( 
ديوان الوقف ال�سيعي، 
بامل�سوؤولني  ــتــقــى  وال
مقدمتهم  ويف  فيها. 

الكربالئي(  املــهــدي  )عــبــد  ال�سيخ  �سماحة 
الأمني العام للعتبة احل�سينية املقد�سة.

واأعلن رئي�ص ديوان الوقف ال�سيعي خالل زيارته 
عن ا�ستعداد الديوان لتمويل امل�ساريع الكبرية 
ت�سب  والتي  املقّد�سة  العتبات  تقيمها  التي 
حاليا  �سّرع  الديوان  واأّن  الزائرين.  خدمة  يف 
لإقامة م�ساريع التو�سعة يف العتبات املقد�سة يف 
كربالء والكاظمية والنجف ال�سرف و�سامراء 

املقد�سة.
وقال ال�سيد �سالح احليدري " اإن ديوان الوقف 
امل�ساريع  لتمويل  ا�ستعداده  عن  يعلن  ال�سيعي 
والتي  املقد�سة  العتبات  تقيمها  التي  الكبرية 

خـــدمـــة  يف  تـــ�ـــســـب 
ــة  ــس ــقــد� املـــــراقـــــد امل
ـــــا. وانـــــه  ـــــه ـــــري وزائ
امل�ساريع  من  بالرغم 
الديوان  يقيمها  التي 
املقد�سة  العتبات  يف 
ت�ستوعب  ل  اأنــهــا  اإل 

العداد املتزايدة من الزائرين. 
واأ�ساف ن�سيد بالدور الكبري الذي يقدمه ابناء 
مدينة كربالء املقد�سة الذين يفتحون ابوابهم 
لتقدمي اخلدمات للزائرين التي عدها و�سائل 

مهمة لتقليل الأعباء عن الزائرين" .
واأ�ساف �سماحة ال�سيد احليدري " ان الديوان 
يف  التو�سعة  م�ساريع  اقــامــة  يف  حاليا  �ــســّرع 
العتبات املقد�سة يف كربالء والكاظمية والنجف 
احلرام  حمرم  �سهر  وان  و�سامراء،  ال�سرف 
القادم �سي�سهد اإجناز عدد من امل�ساريع التي 
احل�سينية  للعتبتني  العامتان  المانتان  تقيمها 

والعبا�سية يف مدينة كربالء املقد�سة ".
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ال�شيد ال�شايف 
يزور متحف االإمام احل�سني 

عليه ال�سالم

املقد�سة  العبا�سية  للعتبة  العام  الأمــني  اأكــد 
الثمينة  والتحف  النفائ�ص  اإعادة  على �سرورة 
حقب  يف  املقد�سة  العتبات  من  �سرقت  التي 
العتبات ت�سعى  اإن  اإىل  زمنية خمتلفة. م�سريًا 
ملفاحتة اجلهات املعنية بخ�سو�ص امل�سروقات 

واعادتها وفق الطرق القانونية.
ال�سيد )اأحمد  جاء ذلك خالل زيارة �سماحة 
ال�سايف( ملتحف الإمام احل�سني عليه ال�سالم 
على  لالطالع  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  يف 
" اإن  �سماحته  وقــال  فيه.  اجلــاريــة  الإعــمــال 

املقد�سة  كــربــالء  مدينة  عتبات 
ل�سيما  كــبــريا  انــفــتــاحــا  �ــســهــدت 
والفنية  الثقافية  اجلــوانــب  على 
وامل�سرحية، وموؤخرًا اإن�ساء متحف 
اآخر  �سبقه  الذي  العتبة احل�سينية 

يف العتبة العبا�سية املطهرة ".
العام  الأمــني  نائب  قال  جهته  من 
)ال�سيد  املقد�سة  احل�سينية  للعتبة 
املتحف  اإن  على  ال�سامي(  اأف�سل 
احل�ساري  والنفتاح  التطور  ليواكب   اأن�س
ما  على  الزائرين  اطالع  عن  ف�سال  والــدويل 
مهمة  وتراثية  اأثرية  قطع  من  العتبة  حتويه 
متّثل العمق الديني والثري والتاريخي للمكان 

املقد�ص.
يف الوقت نف�سه ذكر م�سوؤول املتحف ان العمل 
قد اكتمل يف اق�سامه املختلفة  معلنا عن قرب 
املعنيني  مــن  كبري  عــدد  مب�ساركة  افتتاحه 

بالقطاع الفني والآثاري والرتاثي.

ذكر امل�سرف على قناة كربالء الف�سائية بانه وحر�سا 
على مواكبة اآخر تطورات تقنية الت�سالت ولتوفري 
كل الطرق املمكنة مل�ساهدة قناة كربالء الف�سائية مت 
الهواتف املحمولة  القناة لأجهزة  موؤخرًا بث برامج 

الذكية.
هذه  " عرب  جلوخان(  نوري  )حيدر  املهند�ص  وقال 
كربالء  لقناة  املتابع  با�ستطاعة  �سيكون  اخلــدمــة 
الف�سائية م�ساهدتها يف اي وقت ويف اي مكان بالعامل 
عرب جهاز املوبايل. وان قليل من القنوات العاملية لها 

هذه اخلدمة ف�ساًل عن القنوات املحلية".
وتابع امل�سرف على القناة " ان ف�سائية كربالء ن�سرت 

موقعها  على  البث  تخ�ص هذا  التي  املعلومات  كافة 
الر�سمي على �سبكة النرتنت.

www.karbala-tv.net 

قناة كربالء الف�شائية تبث ع الهاتف 
املحمول ميع انحاء العامل

العتبة احل�شينية 
املقد�شة

 ت�ساهم يف اإن�ساء مركز 
تخ�س�سي باأمرا�س ال�سرطان

 
اقامت المانة العامة للعتبة احل�سينية املقد�سة 
ور�ص عمل طبية يف قاعة خامت النبياء �سلى 
اهلل عليه واآله و�سلم، بح�سور اطباء عراقيني 
اجل  من  وذلك  العراق.  خارج  مقيم  بع�سهم 
امرا�ص  وعـــالج  لت�سخي�ص  مــركــز  انــ�ــســاء 

ال�سرطان يف حمافظة كربالء املقد�سة.
وقال الأ�ستاذ )فوزي حم�سن( " ان امل�ست�سفى 
بعد اكتماله �سيقدم خدماته لبناء املحافظات 
قام  ال�ست�ساري  الفاو  مركز  وان  العراقية. 
بالتعاون  امل�ست�سفى  لهذا  الت�ساميم  باإعداد 

مع دائرة �سحة كربالء ".
هذه  مــثــل  ان  " وجـــدنـــا  ـــاف حمــ�ــســن  وا�ـــس
على  متخ�س�ص  كادر  اىل  بحاجة  امل�ست�سفى 
م�ستوى الدارة والجهزة الطبية، فكانت فكرة 
املقد�سة  العتبة  بني  امل�سرتكة  الور�سة  اعــداد 
ودائرة �سحة كربالء ووزارة ال�سحة من اأجل 
و�سع اخلطوط العري�سة لتنفيذ هذا امل�سروع 

املهم".
" ان  كــربــالء  �سحة  مــديــر  قــال  جانبه  مــن 
ا�ستعدادها  اأبــدت  املقد�سة  احل�سينية  العتبة 
العراق،  خـــارج  دورات  اىل  اطــبــاء  ــال  لر�ــس
اأطباء عراقيني مقيمني يف  ا�ست�سافة  وكذلك 
اخلارج من اجل ال�سراف والعمل على اجناز 
طموحات  �سيلبي  الذي  الطبي،  ال�سرح  هذا 
للمر�سى  خــدمــات  وتــقــدمي  الطبي  الــو�ــســط 
امل�سابني بال�سرطان يف عموم البالد، وخا�سة 

من ابناء املحافظة".
ان  بدير("  حمود  )عــالء  الدكتور  واأ�ــســاف 
خارج  اطــبــاء  لر�ــســال  القت�سادية  اجلـــدوى 
البالد للتمرين هي بالتايل اقل تكلفة من من 

اإر�سال املر�سى للعالج خارج البالد" .
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اإاز 70 من م�شروع  
اإك�ساء ال�سحن احل�سيني ال�سريف

اأعلن رئي�ص ق�سم ال�سوؤون الهند�سية والفنية يف العتبة 
اإك�ساء  م�سروع  انتهاء  قــرب  عن  املقد�سة  احل�سينية 
من  امل�ستورد  باملرمر  ال�سريف  احل�سيني  ال�سحن 

م�سانع عاملية .
وقال رئي�ص املهند�سني الأ�ستاذ )حممد ح�سن 
كاظم( " لقد متت املبا�سرة بهذا امل�سروع بعد 
املوارد  دائرة  قبل  املياه اجلوفية من  معاجلة 
املائية باإ�سافة جدار من )ال�سيت بايلز( يحيط 
اخلارجي  وال�سحن  املقد�ص  احلرم  مبنقطة 
لالمام احل�سني عليه ال�سالم ملنع و�سول املياه 
اجلوفية اىل داخل ال�سحن واحلرم ال�سريفني 
خا�سة وان احلرم احل�سيني املقد�ص يقل عن 
ون�سف  بـمرتين  به  املحيطة  املنطقة  ارتفاع 
اخلا�ص  امل�سروع  هــذا  اكمال  وبعد  تقريبا. 

باملياه اجلوفية عمدت المانة العامة للعتبة احل�سينية 
املقد�سة اىل تبديل اأر�سية احلرم وال�سحن ال�سريفني  
" مت  والفنية  الهند�سية  ال�سوؤون  ق�سم  رئي�ص  واأ�ساف 
اأنابيب  رفع الرتبة القدمية والكونكريت القدمي وو�سع 

تر�سيح للمياه الباقية بعمق اكرث مرتين وا�ستبدال الرتبة 
وا�سافة طبقة من املادة اجللمود ب�سمك )52 �سم (مع 
احلدل، وطبقتني من الرمل ب�سمك )04 �سم( مع احلدل 

ثم طبقة من الكونكريت امل�سلح ب�سمك )02 �سم .
 03واأّكد ان " املتبقي من الإجناز ليتجاوز الـ
ر�سف  وهـــي  الخــــرية  املــرحــلــة  تبقى  حيث 
)فا�سيو�ص(  نوع  اليوناين  باملرمر  الر�سية 
والنبوي  ــي  ــك امل احلـــرمـــني  يف  املــ�ــســتــخــدم 

ال�سريفني ".
النهائية  امل�سروع ب�سورته  اإمتام  املوؤمل  ومن 
يف الثالث من �سهر �سعبان القادم يوم مولد 

الإمام احل�سني عليه ال�سالم.

زاَر العراق وفد من عدة جامعات رو�سية منها جامعة )�سراتوف( احلكومية لعقد 
اتفاقات تعاون وا�ستثمار بني جامعات الفرات الأو�سط واحلكومات املحلية ح�سب ما 

ذكره الوكيل الأقدم بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف العراق. 
وت�سرف الوفد بزيارة الإمام احل�سني )عليه ال�سالم( وكان با�ستقبالهم مدير مكتب 
اأمني عام العتبة احل�سينية املقد�سة ال�سيد �سعد الدين البناء على قاعة دار ال�سيافة 

يف ال�سحن احل�سيني املقد�ص. 
ونقل مرا�سل موقع نون ان الوفد ال�سيف ا�ستمع اىل �سرح من قبل ال�سيد �سعد الدين 
البناء بخ�سو�ص جملة من امل�ساريع الإعالمية للعتبة املقد�سة ومنها الإ�سدارات 
الأو�ساط  ال�سالم( يف  البيت )عليهم  اأهل  ثقافة  وبث  ن�سر  تتبنى  التي  الأجنبية 
الغربية، مو�سحا اإنه "مت اإ�سدار جمالت اإ�سالمية بلغات خمتلفة منها الفرن�سية 
والفار�سية و�سبقتهما جملة باللغة الإنكليزية، وهي اأول جملة اإ�سالمية ثقافية باأقالم 
عربية واإ�سالمية على م�ستوى العراق والعتبات املقد�سة "، مبينا اإن "الإ�سدارات 
هذه ف�سلية تعنى بنقل مبادئ النه�سة احل�سينية املباركة وتعاليم الأئمة الأطهار 

)عليهم ال�سالم( وفق ما جاء به الإ�سالم املحمدي 
الأ�سيل، ون�سر هذه املبادئ يف العديد من الدول". 
"العتبة املطهرة يف طريقها لإعداد  اإن  اإىل  م�سريا 
والأملانية  كالرو�سية  الأخـــرى  باللغات  اإ�ــســدارات 

وغريها". 
العايل  التعليم  ـــوزارة  ل ـــدم  الأق الوكيل  قــال  فيما 
يف  الطائي(  علي  )عبد  الأ�ستاذ  العلمي  والبحث 
ت�سريح خ�سه ملرا�سل موقع نون اإن "الوفد الرو�سي 

زار العراق وفق دعوة ر�سمية من اجل عقد اتفاقات تعاون مع عدد من اجلامعات 
اإن الوفد �سيتفق  اإىل  اإ�سافة  العراقية يف الفرات الأو�سط ومنها جامعة كربالء، 
الت�سحر  معاجلة  تخ�ص  اجلامعات  مع  تفاهم  كمذكرات  مهمة  م�ساريع  على 

باملحافظة". 
اجلامعات  من  لعدد  دعــوات  عدة  وجهت  التعليم  "وزارة  اإن  )الطائي(  واأ�ساف 
الأجنبية لزيارة البلد وعقد اتفاقات تعاون مع اجلامعات العراقية" م�سريا اىل اإن 
"جامعة �سراتوف الرو�سية احلكومية وجامعات اأخرى من نف�ص البلد زاروا العراق 
لعقد اتفاق تعاون مع جامعاته"، مو�سحا اإن "هذه الزيارة �ست�سمل اأي�سا اأعمال 
تطبيقية ملعاجلة امللوحة والت�سحر باملحافظة، وا�ست�سالح الأرا�سي الزراعية التي 
تكرث فيها امللوحة والرتبة وهند�سة املواد وكذلك مناق�سة اإر�سال الزمالت الدرا�سية 
اجلامعات  بدعوة  الــوزارة  "بادرة  اإن  موؤكدا  الدرا�سية"،  الأ�سعدة  جميع  على 
العراق  اإىل  الأخــرى  البلدان  اجلامعات يف  باقي  دعوة  نحو  الرو�سية هي خطوة 

ملناق�سة جتربتها فيما ي�سب بخدمة واقع العراق وتدريب كوادرنا الوطنية". 
ممثل جامعة �سراتوف الرو�سية احلكومية )فري�ص 
الزيارة  "هذه  اإن  نون  موقع  ملرا�سل  قال  ركيجن( 
قــام بها وفــد جامعة  زيـــارة  جـــاءت جــوابــيــة على 
لتطوير  اتفاقات  بعقد  و�سنقوم  عــام  قبل  كربالء 
الكوادر العلمية باجلامعة، اإ�سافة اإىل عقد اتفاقات 
بخ�سو�ص تطوير املنطقة الزراعية والري والبحث 
عــن املـــاء يف املــنــاطــق الــ�ــســحــراويــة يف حمافظة 

كربالء". 

وفد من اامعات الرو�شية يزور مرقد المام احل�شني عليه ال�شالم 
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• فتحي الربيعي

ت�سّرف ال�سيد رجب طيب اأردوغان رئي�ص وزراء تركيا والوفد املرافق له 
بزيارة المامني اجلوادين عليهما ال�سالم وبعد اداء مرا�سيم الزيارة 
وحممد  جعفر  بن  مو�سى  الهمامني  المامني  �سريح  عند  والدعاء 

اجلواد عليهما ال�سالم
املقد�سة  الكاظمية  للعتبة  العامة  المانة  مقر  يف  كرميًا  �سيفًا  حل 
وعدد من  النباري  فا�سل  احلاج  العام  المني  ال�سيد  ا�ستقبله  حيث 
الزائر  الوفد  اطلع  وقد  وترحيب  حفاوه  بكل  الدارة  جمل�ص  اع�ساء 
على اهم الجنازات العمرانية احلا�سلة يف العتبة املقد�سة وم�ستوى 
التطور امللحوظ فيها ويف ختام الزيارة قدمت للوفد هدايا من بركات 
المامني اجلوادين عليهما ال�سالم حيث عرب الوفد عن �سكره وامتنانه 
حل�سن ال�سيافة وال�ستقبال داعيًا بالتوفيق وال�سداد جلميع امل�سوؤولني 

والقائمني على خدمة العتبة املطهرة.
يذكر اأن اأردوغان قد زار قبل ذلك املرجع الديني الأعلى �سماحة اآية اهلل 
العظمى ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين - دام ظله الوارف- يف النجف 
ال�سرف وتاأتي يف اإطار زيارة كبار امل�سوؤولني للدول الإ�سالمية لتبادل 

الآراء فيما يتعلق بالق�سايا امل�سرتكة التي تهم العامل الإ�سالمي.
الدينية  املرجعية  فيها حتدث ممثل  وما جرى  الزيارة  اهداف  وعن 

العليا يف كربالء املقد�سة �سماحة ال�سيخ )عبد املهدي الكربالئي( يف 
خطبة �سالة اجلمعة ) 26 ربيع الثاين 1432هـ املوافق 1 ني�سان2011م   
والتي اأقيمت يف ال�سحن احل�سيني ال�سريف مبينا اأنه مت فيها: بيان 
راأى املرجعية الدينية العليا يف �سرورة توحد امل�سلمني واإقامة العالقات 
املبنية على الحرتام املتبادل وحل الأزمات العالقة مبا يوؤدى اىل عّز 
امل�سلمني ورفعتهم وا�ستقرار بلدانهم و�سعوبهم – وتاأتي هذه الزيارة 
على �سوء املوقع املتميز الذي تت�سف به تركيا يف العامل الإ�سالمي وما 

ميكن اأن تلعبه من دور مهم يف حل بع�ص الق�سايا العالقة.
امل�سرتكة  الق�سايا  الجتماع  ُطرح يف  " لقد  ال�سيخ  �سماحة  واأ�ساف 
التي تهم العامل الإ�سالمي وكذلك امل�سائل العالقة بني العراق وتركيا 
وباخل�سو�ص ق�سية �سحة املياه التي يعاين منها العراق والتي تركت 
اأثرا �سيئا على الو�سع الزراعي واإنتاج الطاقة الكهربائية ونحو ذلك، 
امل�سكلة،  لهذه  عاجل  حل  و�سع  �سرورة  الأعلى  املرجع  �سماحة  وبنّي 
ومن جانبه وعد رئي�ص الوزراء الرتكي بو�سع حل لهذه الأزمة، وطالب 
احلكومة الرتكية اأن تتخذ الإجراءات العملية والعاجلة لتخفيف وطاأة 

املعاناة التي ميّر بها ال�سعب العراقي ب�سبب هذه الأزمة ".

  بعد زيارته املرجعّية الدينّية العليا
رئي�ص الوزراء الكي يزور العتبة الكامّية املقّد�شة
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• ح�سني الرفيعي   

و�شف بناء العتبة الع�شكرّية املقّد�شة  
يتخذ البناء الداخلي �سكاًل مربعًا تقريبًا، حيث يبلغ 
 133 ال�سمال  جهة  من  وعر�سه  مرتًا،   146 طوله 
حجرة  اأما  مرتًا،   115 اجلنوب  جهة  ومن  مرتًا، 
 3 وعر�سها  مرتًا،   53 طولها  فيبلغ  الأ�سرحة، 
ترتفع  الأ�سرحة  وارتفاعها 11 مرتًا، وفوق  مرتًا، 
القبة الكبرية، وتقوم هذه القبة على رقبة بارتفاع 

مرت واحد.
 اأما ارتفاع القبة نف�سها فيبلغ اأربعة و�ستني مرتًا، 
وتتميز  مرتًا،   22 وقطرها  مرتًا،   68 وحميطها 
باأنها مك�سّوة بالذهب، حيث يبلغ عدد  هذه القبة 
وتعترب  طابوقة،   200 بالذهب  املطلي  الطابوق 

اأكرب قّبة مذهّبة يف العامل الإ�سالمي.
من  باأفانني  مزّوقة  عالية  طارمة  احلرم  يتقدم 
اإن�سائها  على  اأنفق  قد  كان  الإ�سالمية،  الزخارف 
ع�سائر  رئي�ص  �سكر،  احلاج  الواحد  عبد  احلاج 
ويبلغ  1948م  1368هـ/  �سنة  واأجنزت  الفتلة، 
طولها 3 مرتًا، وعر�سها 8 اأمتار، وهي ترتفع يف 
و�سطها لتغطي باب احلرم، في�سل ارتفاعها هناك 
14 مرتًا، بينما ل يتجاوز هذا الرتفاع من اجلهتني 

الأخريني 9 اأمتار.
والباب  الغربي  الباب  اأبواب، هي:   للحرم خم�سة 
اجلنوبي، وي�سمى باب القبلة، ويقع يف و�سط �سوق 

الهادي، والباب ال�سرقي، وبابان يف ال�سمال.
ويف غرب ال�سحن ال�سريف قبة مك�سوة بالكا�سي 

دار  �سرداب  فوق  تقع  البديع،  امللّون  الكربالئي 
اأ�سبح مزارًا، فيبلغ  الأئمة عليهم ال�سالم، والذي 

حميط تلك القبة 45 مرتًا، وقطرها 15 مرتًا.
العتبة  وتطوير  واإعمار  اإن�شاء  مراحل 

الع�شكرّية املقّد�شة
متثل العتبة الع�سكرية املقد�سة ذلك البناء ال�سامخ 
لثالثة من  تعود  اأطالل الدار التي  ُبني على  الذي 
اأئمة اأهل البيت عليه ال�سالم وقد �سكنها اثنني منهم 
لأعمارهم  بالقيا�ص  ن�سبيًا  الزمن طويلة  مدة من 
ال�سريفة، وهما الإمام علي بن حممد الهادي وولده 
فيها  ولد  وقد  الع�سكري،  علي  بن  احل�سن  الإمام 
الثاين  ال�سرعي  اخلليفة  وهو  املهدي  الإمام  ولده 
الو�سيني  وخامت  واآله  عليه  اهلل  �سلى  للنبي  ع�سر 

�سلوات اهلل عليهم اأجمعني.
بن  علي  الثالث  احل�سن  اأبي  الإمام  ا�ستدعاء  بعد 
حممد الهادي عليه ال�سالم من املدينة املنورة اإىل 
�سامراء �سنة ) 243 ه  / 85 م ( من قبل املتوكل 
اأنه  ال�سالم  اأبلغ عليه  فيها فقد  و�سكنه  العبا�سي، 
اأبو علي يف  اإذ ذكر  يومه هذا،  بعد  غري مغادرها 
اأماليه: عن والده ال�سيخ الطو�سي، عن اأبي حممد 
الفحام، عن املن�سوري حممد بن اأحمد الها�سمي، 
عن عم اأبيه عي�سى بن اأحمد بن عي�سى قال: قال 
" يا  ال�سالم:  الإمام علي بن حممد عليهما  يوما 
ولو  كرها،  راأى  من  �سر  اإىل  اأخرجت  مو�سى،  اأبا 
اأخرجت عنها اأخرجت كرها " قال : قلت : ومل يا 

" لطيب هوائها ، وعذوبة مائها ،  �سيدي ؟ قال : 
وقلة دائها " اخلرب)1(.

فا�سرتى الإمام الهادي عليه ال�سالم له دارا، حني 
بن  دليل  له  يقال  ن�سراين  من  ل�سامراء  قدومه 
يعقوب ف�سكنها الإمام مع اأهله وعياله الذين جاء 
بهم من املدينة املنورة معه، دون اأن يعلم النا�ص يف 
ذلك الزمن اإن هذا احلدث �سيغري تاأريخ �سامراء 
كمدينة  بقاءها  يف  حتى  حا�سمة  انعطافة  وي�سكل 
النا�ص من عدمه، فاأ�سبحت هذه  ت�سكن من قبل 
اإىل  حتولت  حني  �سامراء  مركز  بعد  فيما  الدار 
اإىل  القد�سية  تلك  وان�سحبت  فيها،  اأقد�ص مو�سع 
الأهايل  دور  الدار  تلك  حول  فُبنيت  املدينة،  هذه 
ومتاجرهم و�سقت اإليها الطرق ليعي�ص النا�ص فيها 
النجم  حول  الدائرة  كالأفالك  وليكونوا  بربكتها 
كعا�سمة  �سامراء  دور  �سمحل  ان  بعد   ،املتالأل
ان  بعد  واأكم  اأطالل  اإىل  وحتولها  العبا�ص،  لبني 
باحتوائها  الزمان  ذلك  مدن  واأكرب  اأجمل  كانت 
الق�سور والدور الفخمة الزاهية باأهلها والتي بناها 
عددًا من ملوكهم، رغم اأنها كانت كبرية و�سخمة 
بنائها  يف  الب�سيطة  الدار  بتلك  ماديًا  تقارن  ول 
اأهل بيت  واآثار  والعظيمة فيما ت�سمه من نفحات 
النبوة عليهم ال�سالم، فقد زالت تلك الق�سور بعد 
بنائها بفرتة ق�سرية ن�سبة لعمر املدينة الذي بقي 
التي  املباركة  الدار  تلك  ب�سبب  بعد ذلك  م�ستمرًا 

بقيت رغم �سغرها. 

العتبة الع�شكرّية املقّد�شة يف �شطور
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• ج�سام ال�سعيدي

قطعت املالكات الهند�سة والفنية العاملة يف م�سروع تو�سعة العتبة العبا�سية 
املقد�سة مراحل متقدمة منه، ت�سل اإىل ن�سبة الـ 50، ح�سب ما حتدث به 
رئي�ص ق�سم امل�ساريع الهند�سية يف العتبة العبا�سية املقد�سة املهند�ص �سياء 

جميد ال�سايغ.
 واأ�ساف "بعد اأن مت تق�سم امل�سروع اإىل اأجزاء وفق خطة هند�سية مدرو�سة 
القد�ص  اأر�ص  ل�سركة  التابعة  والفنية  الهند�سية  املالكات  با�سرت  بدقة، 
الهند�سية - وهي �سركة عراقية تتخذ من كربالء املقد�سة مقرًا لها - واملعنية 
بالعمل  با�سرت  املذكور،  ق�سم  قبل  من  مبا�سر  وباإ�سراف  امل�سروع،  بتنفيذ 
ح�سب الأولوية، وتبعًا لأهمية املنطقة، حيث بداأنا بالأجزاء من )14( نزوًل 
حتى اجلزء رقم )9(، ومت النتهاء من حفر الأ�س�ص و�سب ال�سرداب، واإكمال 
الهياكل الكونكريتية للطابق الأر�سي والأول لكل من الأجزاء ال�ستة التي بداأنا 

العمل بها". 
لباب  املجاورة   )9( رقم  اجلزء  منطقة  اإمتام  على  الرتكيز  اأنه" مت  وبنّي 
ال�سرداب،  حفر  فيها  اأجنزنا  والتي  ال�سالم،  عليه  الكاظم  مو�سى  الإمام 
وح�سرية الأ�س�ص، واجلدار، وال�سقف للطابقني الأر�سي والأول، اأما اجلزء 
رقم )10(، فقد ُخ�س�ص ليكون تابعًا مل�سيف العتبة العبا�سية املقد�سة، وقد 
اأجنز بالكامل، ومت تزويده بالعديد من املنظومات املتطورة، والتي �ستقدم 
خدمة متميزة للزائر يف هذا اجلزء، من حيث التربيد والتكييف، ون�سب 
الكامريات، وال�سوتيات، ومنظومة �سحب الهواء واإدخاله، وبعد اإمتام بع�ص 
الأمور الفنية، �سيكون هذا اجلزء جاهزًا لال�ستعمال للغر�ص الذي ُخ�س�ص 
يف  املبا�سرة  مدنية، ومتت  كاأعمال  اكمالها  فتم  الأخرى،  الطوابق  اأما  له، 
عمل التاأ�سي�سات الكهربائية، اأما الواجهة الأمامية للتو�سعة، فقد با�سرنا يف 

تغليفها بالكا�سي الكربالئي". 
وذكر املهند�ص �سياء " اأن اجلزء رقم )11(، والذي ميثل املنطقة املح�سورة 
بني بوابة الإمام اجلواد، وبوابة الإمام علي الهادي )عليهما ال�سالم(، قد 
اأجنز منه ال�سرداب، والطابق الأر�سي، والعمل جاٍر لإكمال الطابق الأول، 
بالأعمال  �سنبا�سر  الكونكريتي،  الهيكل  عن  اخل�سب  رفع  يتم  اأن  وبعد 
الكهربائية، وبعد حتديد الغر�ص املخ�س�ص لهذا اجلزء من العمل بالتفاق 
واملت�سمن  الفني  العمل  �سيتم  املقد�سة،  العبا�سية  للعتبة  العامة  الأمانة  مع 

التقطيع ح�سبما يتطلبه ال�ستخدام". 
وقال اأن " اجلزء رقم )12( والذي يقع يف املنطقة املحاذية لبوابة الإمام 
حممد اجلواد )عليه ال�سالم(، اأجنزنا حفر ال�سرداب واجلدران و)ح�سرية 

الأ�س�ص(، و�سب �سقف الطابق الأر�سي والأول، والعمل جاٍر با�ستكمال العمل 
الهيكل  من  النتهاء  مت  فقد   ،)13( رقم  اجلزء  اأّما  اجلزء،  بهذا  املتعلق 
الكونكريتي بالكامل"، مو�سحًا "اأن اجلزء الأخري الذي و�سلت اإليه �سركة 
 اأر�ص القد�ص، وقطعت اأ�سواطًا كبرية فيه، هو اجلزء رقم )14(، والذي يعد
الإمام  لبوابة  ي�سل  والذي  املقد�سة،  العبا�سية  العتبة  الأجزاء يف  اأكرب  من 
والأعمدة  ال�سرداب،  من  النتهاء  مت  فقد  ال�سالم(،  )عليه  اجلواد  حممد 
الديكور  باأعمال  بعدها  لنبداأ  الت�سقيف،  اأعمال  اإل  تتبَق  ومل  ال�ساعدة، 
والتغليف، با�ستثناء و�سع )الإطارات اخل�سبية(، وعمل املقرن�سات اخلا�سة 

بالبوابة، وهذا اجلزء �سيخ�س�ص منه ال�سرداب لو�سع اأجهزة التربيد". 
واأكد اأن "من الأمور الواجب ذكرها، اأننا قمنا بتو�سيع فتحة هذا البوابة مرتًا 
ون�سف من كل جانب، وقد با�سرت مالكات �سركة اأر�ص القد�ص بالأعمال 
يف  عليها  العمل  بداأنا  التي  الأخرى  البوابات  وكل  البوابة،  لهذا  التكميلية 

الأجزاء ال�سالفة الذكر". 
واأ�سار ال�سايغ  اأنه"بعد اأنتهاء زيارة الأربعني اأنتقل العمل اإىل جهة ما بني 
احلرمني ال�سريفني، واملدة التي �سيكون فيها املبا�سرة بهذه الأعمال، �ستكون 
مريحة للمالكات الهند�سية ملمار�سة اأعمالها، وذلك خللوها من الزيارات 
اخلمي�ص  اأيام  با�ستثناء  املقد�سة،  كربالء  مدينة  ت�سهدها  التي  املليونية 
اأن تكون بطوابقها  املنطقة مت التفاق عليها م�سبقًا، على  واجلمعة، وهذه 
الثالثة خم�س�سة للزائرين، وب�سكل وت�سميم هند�سي يحقق خدمة متميزة 

للزائرين يف امل�ستقبل". 

 

اإاز ن�شب متقّدمة يف م�شروع تو�شعة العتبة العّبا�شّية املقّد�شة
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ال�شيد ال�شايف: 
يجب الإ�شراع باإقرار قانون اخلدمة الحتادي 
وتخفي�ص رواتب الرئا�شات والدرجات اخلا�شة

املقد�سة  كربالء  يف  اجلمعة  وخطيب  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  واأ�سار 
التي  اجلمعة  �سالة  من  الثانية  اخلطبة  يف  ال�سايف  احمد  ال�سيد  �سماحة 
اأقيمت يف ال�سحن احل�سيني ال�سريف يف 19 ربيع الثاين 1432هـ املوافق 25-

3-2011م اإىل جمموعة وظائف تتعلق مبجل�ص النواب ن�ص عليها الد�ستور، 
ورّكز على وظيفتني هما حمل ال�ساهد: 

الوظيفة الأوىل: هي ت�سريع القوانني، والوظيفة الثانية: هي وظيفة الرقابة 
على اأداء ال�سلطة التنفيذية. 

وعن م�ساألة الت�سريع وّجه كالمه اإىل الإخوة الأع�ساء يف جمل�ص النواب قائال: 
كلما تاأخر ت�سريع اأي قانون كلما بقيت هناك فراغات اإما قانونية اأو د�ستورية، 
وبالنتيجة هذه الفراغات اإما اأن تبقى واإما اأن مُتالأ باجتهادات �سخ�سية اأو 

بقوانني قدمية يفرت�ص اأن تكون منتهية. 
وتابع: اإن وظيفة الربملان وظيفة مهمة وم�سري البلد واإداريات البلد وتنظيم 
اأمور الدوائر مرتبط ارتباطًا مبا�سرًا مبجل�ص النواب.. لكن ال�سوؤال املوّجه 
ملجل�ص النواب، يا جمل�ص �سّرع بت�سريع القوانني وبعد الت�سريع هل تراقب هذا 
القانون الذي �سرعته؟، وهل عندك اأدوات حقيقية لإلزام ال�سلطة التنفيذية 
ع القانون ول جند من يعمل به فما فائدته  بتطبيق ما �سرعته؟ وعندما ت�سرِّ

اإذن؟ 
و�سرب �سماحته مثاًل على ذلك بقوله: يف املادة 10 من الد�ستور والتي تخ�ص 
جمل�ص اخلدمة الحتادي، يفرت�ص اأن يت�سكل من ت�سعة اأع�ساء وهم الرئي�ص 
ونائب للرئي�ص و�سبعة اأع�ساء ومن املفرت�ص اأن يت�سكل منهم جمل�ص اخلدمة، 
واإذا مبجل�ص اخلدمة مل يت�سكل حتى الن، ملاذا هذا التاأخري واملماطلة اإذن؟ 
ال�سبب على الأغلب هو، لأنه خليط من حزب فالن وحزب عالن واإر�ساء تلك 
ال�سخ�سية واإق�ساء اأخرى، وب�سبب هذه احللقة املفرغة، نالحظ اإن قانونًا 

  ل والنا�ص كلها ت�ساأل عن م�ساألة التعيني مهمًا قد ُعطِّ
وتابع �سماحة ال�سيد ال�سايف: ملاذا مل يتكون اإىل الآن جمل�ص اخلدمة؟ ملاذا 
مل يتم الق�ساء على الروتني واملحا�س�سة املقيتة والتجاذبات ال�سيا�سية التي 
اإقــرار املجل�ص ب�ساكلته تلك فاإن التعيينات  اإذا مت  اأما   حتول دون اقــراره؟
�ستكون بالوا�سطة و�سياأتي اأ�سحاب الكرو�ص الكبرية والوا�سطات فهذا يعنيِّ 

اأخاه وهذا يعنّي ابن عمه وهذا يعنّي الذي من حزبه وهلم جّرا، ويبقى هوؤلء 
 امل�ساكني ينتظرون الدور ول يعلم اأحد متى �سياأتي هذا الدور ؟

وحّث �سماحته جمل�ص النواب واجلهات التنفيذية الإ�سراع بت�سكيل جمل�ص 
لأكرث  ا�ستمر  الذي  واإنهاء اجلدل  مهنية،  قانونية  باأطر  الحتــادي  اخلدمة 
من �سنتني من ت�سريعه. مبينا بالقول: بذلك نتخل�ص من الإحراجات ونقول 
هناك جمل�ص هو امل�سوؤول عن التعيينات و�سيتفر هذا املجل�ص لرتتيب ق�سية 

التعيينات، وبعد الت�سريع على املجل�ص اأن يتابع اأين ذهب الت�سريع؟
وطالب ال�سيد ال�سايف الإخوة يف جمل�ص النواب اأن يجيبوا بخ�سو�ص املطالب 
وبطرق �سحيحة  الآن  له  ويوؤ�س�سوا  قانون اخلدمة عمليًا،  ت�سريع  امللّحة يف 

القوانني  ت�شريع   تاأّخر
ك��ل��م��ا ب��ق��ي��ت ه��ن��اك 
ف����راغ����ات ق��ان��ون��ي��ة 
وبالنتيجة  ود�شتورية 
�شُتمالأ  الفراغات  هذه 
باجتهادات �شخ�شية اأو 
بقوانني قدة يف�ص 

اأن تكون منتهية.

• يعّده ويحرره : �سباح الطالقاين

رغم اأن احلديث عن جهود مكافحة البطالة والق�شاء على الفجوة الهائلة بني رواتب امل�شوؤولني وموفي الدولة الآخرين 
قد مر عليه العديد من الأ�شهر، اإل اأن هذه املوا�شيع مل ت�شهد حتركا جادا ل من قبل ال�شلطة التنفيذية ول من الأخرى 
الت�شريعية، حيث لزالت م�شالة ت�شكيل جمل�ص اخلدمة الحتادي تدور يف اأروقة الملان والكتل ال�شيا�شية التي تتنازع 

لة منذ اأعوام... على كل �شيء بدءا من املنا�شب وحتى اإ�شدار ع�شرات القوانني املعط
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ناجعة حتى نتخّل�ص من هذه الأزمة التي طالت اأكرث من الالزم دون مربرات 
مقنعة. 

واأ�ساد �سماحته باأن: هناك اإخوة خمل�سني وجادين يف العمل يف جميع موؤ�س�سات 
الدولة وهذا ل يعني انه عندما نتكلم عن بع�ص اخلروقات اإن اجلميع هكذا 
قطعًا ل، ولكن لبد وخا�سة يف الــوزارات اخلدمية من اإ�سدار جمموعة من 

ح اآلية العمل والإجنازات اأمام النا�ص. اللوائح والبيانات التي تبنيِّ وتو�سّ
ويف اخلتام قال �سماحته: اإننا تفاءلنا خريًا بق�سية انخفا�ص رواتب الرئا�سات 
الثالث والدرجات اخلا�سة والوزراء لكن تاأخري اإقرار وتنفيذ هذا القانون لي�ص 
�سحيحًا، وتابع اإن الإن�سان عندما يريد فعال اأن ي�سلح �سيحاول قدر الإمكان 
اأن ينهي امل�ساألة ب�سكل اأو باآخر، وطالب الإخوة اأن يكملوا هذا القانون واأن تتم 

التخفي�سات فعاًل.

ت�شكيل جمل�ص اخلدمة �شيدعم التنمية يف البالد
ومن جانبه ذكر م�ست�سار البنك املركزي العراقي، اإن ت�سكيل جمل�ص اخلدمة 
الحتادية �سي�سهم يف تنمية القت�ساد، ف�ساًل عن انه �سينظم ال�سوق العراقية.

قبل  من  الحتــاديــة  " ت�سكيل جمل�ص اخلدمة  اإن  �سالح  وقــال مظهر حممد 
احلكومة العراقية �سيدعم التنمية القت�سادية يف البالد ب�سكل كبري، كونه يعد 

اأحد ركائز تنظيم التوظيف العام يف موؤ�س�سات الدولة".
واأظهرت نتائج م�سح اأجرته موؤخرًا وزارة التخطيط والتعاون الإمنائي بالتعاون 
مع وزارة العمل وال�سوؤون الجتماعية يف العراق، ان معدل البطالة بني ال�سكان 
بعمر 15 عامًا فاأكرث يبلغ 281 لكال اجلن�سني. وي�سري امل�سح اإىل ان معدل 

البطالة للذكور بلغ 302، مقابل 16 للن�ساء.
وبح�سب تقرير عن نتائج م�سح الت�سغيل والبطالة، بلغ معدل البطالة يف املناطق 

احل�سرية 30 مقابل 254 يف املناطق الريفية.
والــذي من  اإداريـــا  �سيكون عمله  الــذي  "املجل�ص اخلدمة  ان  �سالح  واأ�ــســاف 
املتوقع اأن يتّم ت�سكيله خالل املدة القليلة املقبلة �سينظم عمل التوظيف وال�سوق 

العراقية".
يقل�ص  لن  الحتادية  اخلدمة  جمل�ص  اإن  العراقية،  التخطيط  وزارة  واأعلنت 
وقت البدء مبهام عمله يف جمال الق�ساء على البطالة يف العراق، واإمنا �سيقوم 

بتنظيم عملية التوظيف يف البالد.
واأ�سار �سالح اإىل اأن "جمل�ص اخلدمة الحتادي �سيتكفل بتنظيم املوارد الب�سرية 
وتوزيعها ب�سكل عادل بني موؤ�س�سات الدولة الر�سمية والتي توؤدي اإىل رفع امل�ستوى 

املعي�سي والقت�سادي يف البالد".

وكان جمل�ص النواب قد �سّرع يف 21 �سباط/فرباير 2009 قانون جمل�ص اخلدمة 
الحتادية، الذي ي�سّكل على اأثره معهد الوظيفة العامة املعنية ب�سوؤون التوظيف 
عن  م�ستقلة  هيئة  باعتباره  النواب  مبجل�ص  مبا�سر  ب�سكل  ويرتبط  احلكومي 

احلكومة التنفيذية.
ويهدف ت�سكيل جمل�ص اخلدمة الحتادية ح�سب ما جاء يف القانون، اإىل رفع 
الفر�ص  واإتــاحــة  العامة،  اخلدمة  وتطوير  وتنمية  العامة،  الوظيفة  م�ستوى 
تخطيط  اإىل  بالإ�سافة  لإ�سغالها،  للموؤهلني  امل�ساواة  مبداأ  و�سمان  املت�ساوية، 
�سوؤون الوظيفة العامة والرقابة والإ�سراف عليها، وتطوير اجلهاز الإداري، ورفع 
م�ستوى الهيكل الوظيفي للدولة، وتطوير كفاءة موظفي اخلدمة العامة، وتوفري 

الرعاية الجتماعية املالئمة لهم بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة.
اأع�ساء  و�سبعة  للرئي�ص  ونائب  رئي�ص  من  الحتــادي  اخلدمة  جمل�ص  ويتكّون 
متفرغني ممن يحملون �سهادة جامعية اأولية يف الأقل على اأن يكون )2(   منهم 
يف القانون و)2(  منهم يف الإدارة والقت�ساد، وواحد يف كّل من الطب والهند�سة 

والزراعة.
الت�سيي�ص  العامة وحتريرها من  اأن ينظم املجل�ص �سوؤون الوظيفة  ومن املوؤمل 
والتحّزب وبناء دولة املوؤ�س�سات وت�سكيل موؤ�س�سة مهمتها تطوير العمل يف دوائر 
الدولة، وبلورة القواعد والأ�س�ص ال�سليمة، وتاأمني العدالة واحليادية، و�سمان 
معايري الكفاءة يف التعيني ،واإعادة التعيني والرتقية تطبيقا للمادة )10( من 

الد�ستور.

ال��مل��ان  و��ي��ف��ة  اإن 
وم�شري  مهمة  ويفة 
ال���ب���ل���د واإداري������ات������ه 
الدوائر  اأم��ور  وتنظيم 
 مبا�شرا ارتباطا مرتب
ويجب  النواب  مبجل�ص 
باإقرار  الإ���ش��راع  عليه 

لة. القوانني املعط

يه��دف ت�شكيل جمل�ص اخلدم��ة الحتادي��ة اإىل رفع م�شتوى 
الويف��ة العامة، وتنمية وتطوير اخلدمة العامة، واإتاحة 
الفر�ص املت�شاوية و�شم��ان مبداأ امل�شاواة للموؤهلني لإ�شغالها، 
وتخطي�� �ش��وؤون الويف��ة العام��ة والرقاب��ة والإ�ش��راف 
الهي��كل  م�شت��وى  ورف��ع  الإداري،  اه��از  وتطوي��ر  عليه��ا، 
الويفي للدولة، وتطوير كفاءة املوفني، وتوفري الرعاية 

الجتماعية لهم بالتن�شيق مع اهات املخت�شة.
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• �سامي جواد

ولد  من  )�سيقل(  وزن  على  )نيزر(  اأبو  كان 
بع�ص ملوك العجم اأو من ولد النجا�سي . فقد 
قال املربد يف الكامل : �سح عندي اأنه من ولد 
به  فاأتي  �سغريا  الإ�سالم  يف  رغب  النجا�سي، 
ر�سول اهلل فاأ�سلم ورباه ر�سول اهلل ) �سلى اهلل 
عليه واآله(، فلما تويف �سار مع فاطمة وولدها 

  ، 20 / 3 : عليهم ال�سالم ( .ـ الكامل(
 وقال غريه : اإنه من اأبناء ملوك العجم اأهدي 
لر�سول اهلل ) �سلى اهلل عليه واآله ( ثم �سار 
وكان   ،  ) ال�سالم  عليه   ( املوؤمنني  اأمري  اإىل 
احلديث  �ساحب  وهو   ، نخله  يف  له  يعمل 
امل�سهور الذي ينقله عن اأمري املوؤمنني ) عليه 
ال�سالم ( يف ا�ستخراج العني ووقفها اأو حب�سها 

، كما ذكره املربد يف الكامل وملخ�سه : اأن اأبا 
نيزر قال : جاءين علي ) عليه ال�سالم ( واأنا 
 ، والبغيبغة  نيزر  اأبي  عني  بال�سيعتني  اأقوم 
فقال يل : هل عندك من طعام؟ فقلت : طعام 
ل اأر�ساه لأمري املوؤمنني قرع من قرع ال�سيعة 

�سنعته باإهالة �سنخة .
 فقال : علّي به ، فقام اإىل الربيع ) وهو جدول 
اإىل  رجع  ثم  منه  واأ�ساب  يده  فغ�سل  املاء( 
ثم  نقاهما  حتى  بالرمل  يديه  وغ�سل  الربيع 
م�سح على بطنه ، وقال: من اأدخله بطنه النار 
فاأبعده اهلل . ثم اأخذ املعول وانحدر يف العني 
عرق  وقد  فخرج   ، املاء  فاأبطاأ  ي�سرب  وجعل 
جبينه فانتكفه اأي نحاه باإ�سبعه ، ثم عاد وجعل 

يهمهم فانثالت عني كاأنها عنق جزور   فخرج 
م�سرعا فقال : اأ�سهد اهلل اأنها �سدقة، ثم كتب   
هذا ما ت�سدق به عبد اهلل علي اأمري املوؤمنني 
، ت�سدق بال�سيعتني على فقراء املدينة، اإل اأن 
دون  لهما  طلق  فهما  احل�سنان  اإليهما  يحتاج 

غريهما "ـ  نف�ص امل�سدر.
اإىل  ان�سم  ولده  هذا  ون�سر   . ملخ�سا  انتهى 
بعد علي واحل�سن  ال�سالم (  احل�سني ) عليه 
) عليهما ال�سالم ( ثم خرج معه من املدينة 
اإىل مكة ثم اإىل كربالء فقتل بها . وكان فار�سا 
فعقرت فر�سه ثم قتل يف احلملة الأوىل ) ر�سي 

اهلل عنه (.

 ن�شر بن اأبي نيزر موىل علي بن اأبي طالب
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بق�سم  العاملون  داأب  فقد  ذلك  وعلى 
املقد�سة  احل�سينية  العتبة  يف  ال�سيانة 
الإمام  على تقدمي كل ما بو�سعهم خلدمة 

احل�سني عليه ال�سالم وزائريه الكرام .
على  ال�سوء  �سن�سلط  العدد  هذا  ويف 
ور�شة الملنيوم ال�سغرية  يف حجمها 
هذه  تاأ�س�ست  حيث  باأعمالها  والكبرية 
كانت  حيث   2005 عام  مطلع  يف  الور�سة 

مكونة من منت�سبني اثنني فقط ثم زاد عددهم لي�سبح الآن )4( منت�سبني.
وقد بنّي الأخ با�شم مد )م�سوؤول الور�سة( ب�سكل مف�سل اأبرز اإجنازات   

هذه الور�سة ومهامها وكما يلي: 
1- تقطيع وجتزئة القاعات الكبرية: حيث يتم تقطيع القاعات بعمل 
و ت�سنيع جدران من الأملنيوم بارتفاع مرتين اأو ثالثة مدعومة ب�سبابيك من 
امل�ستفيدة حيث مت   الق�سام  من  املطلوبة  القيا�سات  وح�سب  املظلل  الزجاج 
وقاعة  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  اإذاعة  وقاعة  الأعالم  ق�سم  قاعة  تقطيع 
الكرمي  القراآن  دار  وقاعة  ال�سريف  ال�سحن احل�سيني  الن�سوية يف  املدر�سة 
الأخرى  القاعات  من  وغريها  ال�سالم  عليه  احل�سني  الإمام  مكتبة  وقاعة 

ومب�ساحات خمتلفة.
يتم ت�سميم  2- عمل وتن�شيب الأبواب وال�شبابيك: يف هذا املجال 
وت�سنيع و تن�سيب اأبواب و�سبابيك جلميع الكرفانات التابعة لأق�سام العتبة 
احل�سينية املقد�سة وكذلك تن�سيب اأبواب الملنيوم لغرف ومكاتب وموؤ�س�سات 

العتبة احل�سينية  املقد�سة. 

3- عمل البو�شات ال�شوئية واللوحات الإعالنية: حيث يتم عمل 
اإطار للبو�سرتات ال�سوئية جلميع اأق�سام العتبة احل�سينية املقد�سة مبا فيها 
ق�سم الإعالم وق�سم حفظ النظام و مت اأي�سًا اإجناز ما يقارب الـ )50( لوحة 

اإعالنية �سوئية بالتعاون مع �سعبة الكهرباء.
4- عمل واجهات الكرفانات: اأما يف هذا املجال فاننا نرى وبكل و�سوح 
الفن املتجدد واملتاألق لهذه الور�سة  من خالل ت�سميم واجهات بالتعاون مع 
الكادر الهند�سي لق�سم ال�سيانة حيث مت تنفيذ واجهة ملعر�ص الكتاب الدائم 
وكرفان املكتبة القراآنية التخ�س�سية وق�سم الهدايا والنذور وغريها العديد 

من الكرفانات الأخرى.
يف  املكاتب  اإجناز  املجال  هذا  يف  ومت  املكتبية:  الطاولت  عمل   -5
مدر�سة الإمام احل�سني عليه ال�سالم واإجناز كافة املكاتب يف اواوين �سحن 
الإمام احل�سني عليه ال�سالم ومت اأي�سًا اإجناز منا�سد مكتبية لإذاعة العتبة 

احل�سينية املقد�سة وعدد اآخر من املنا�سد ملختلف اأق�سام العتبة الأخرى.
  6- الكاونات املطبخية: ومن الأعمال الهامة التي تت�سرف باإجنازها 
العتبة  اق�سام  من  لكثري  املطبخية  الكاونرتات  عمل  هي  الأملنيوم  ور�سة 

احل�سينية املقد�سة. 
مع  واملتارب  والك�سوانيات  ال�سيدليات  عمل  منها  عديدة  اأعمال  وهناك   
�سيانة واأعادة تاأهيل العديد من الثاث امل�سنوع من الأملنيوم التابعة لأق�سام 

العتبة املقد�سة.
  ولبد لنا من ال�سارة اإىل الأعمال الكبرية التي مت اإجنازها من قبل هذه 
الور�سة وخ�سو�سًا يف قناة كربالء الف�سائية وق�سم املخيم احل�سيني ال�سريف 

ملا لها من مل�سات فنية ومبدعة.

• تقرير: المهند�ص اأحمد الكعبي

ور�سة االأملنيوم..

 عليه يتنا�شب تنا�شبا ان التي ل تخفى على كل اإن�شان راجح العقل هي اأّنه عندما يوجد �شيء ثمني فاأن احلفامن بديهيات الأ
طرديا مع اأهمية ذلك ال�شيء، فما بالك عزيزي القار ونحن نت�شرف بوجود مرقد ريحانة وب�شعة امل�شطفى الإمام احل�شني عليه 

ال�شالم والذي ل ي�شتطيع اأي اأحد اأن يثّمنه ب�شيء.

فن متجدد
 واإبداع متعدد
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م�شابقة الن�ص
امل�شرحي احل�شيني  

العتبتان املقد�ستان
 احل�سينية والعبا�سية حتت�سنان

• حتقيق: حممود امل�سعودي  يحيى الفتالوي

املقد�شتان  العتبتان  اأق��ام��ت 
احل�شينية والعبا�شية مهرجان 
احل�شيني   امل�����ش��رح��ي  ال��ن�����ص 
قاعة  على  الثانية  بن�شخته 
�شعار  حت��ت  الأن��ب��ي��اء   خ���ا
يتلو  �شوت  احل�شيني  امل�شرح 
وقد   ال��ده��ور بحجم  فاجعة 
كبري  ع��دد  با�شت�شافة  حظي 
ال�شيا�شية  ال�شخ�شيات  م��ن 
والدينية وال�شعراء والفنانني.
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و �سهد املهرجان الذي انطلق 
1432هـ  الثاين  ربيع   18 يف 
م�سابقة  مــنــه   21 ــة  ــاي ــغ ول
احل�سيني   امل�سرحي  الن�ص 
مبـــ�ـــســـاركـــة جمـــمـــوعـــة من 
امل�سرحي حيث  الن�ص  كتاب 
بلغ عدد الن�سو�ص امل�ساركة 
ثمانية وثالثني  املهرجان  يف 
ت�سعة  منها  فازت  وقد  ن�سًا 
اجلائزة  وحجبت  ن�سو�ص 
مطابقة  عدم  ب�سبب  الأوىل 
املعايري العاملية ومت تدويرها 
ح�سل  فيما  القادمة  لل�سنة 

علي  ــكــاتــب  وال الــ�ــســاعــر 
ــى اجلـــائـــزة  ــل ���ش��ب��ي��ب ع
مب�سرحية  تــلــتــهــا  الـــتـــي 
واملق�شلة(.  )الغربال 

ـــة  ـــــت جمـــل ـــــل ـــــغ ـــــت ـــــس وا�
احل�شينية(  )الرو�شة 
النخبة  لهذه  احل�سور   هذا 
مــــن الأدبـــــــــاء والــفــنــانــني 
بع�ص  يف  مــعــهــم  لــتــخــو�ــص 
وبخا�سة  الدرامية  الق�سايا 
بالق�سية  املتعلقة  تلك  منها 
احلــ�ــســيــنــيــة وبــــالــــدرامــــا 

الإ�سالمية ب�سكل عام. 

احل�شيني��ة  الق�شي��ة 
يف خدمة الإن�شاني��ة

كانت باكورة ف�سول حوارات 
ـــة  ـــجـــل امل
للمهرجان  التح�سريية  اللجنة  وع�سو  امل�سرحي  الباحث  مع 
امل�سرح  عن  ب�سوؤاله  الكرمي  عبد  الرزاق  عبد  الأ�ستاذ 
اإن  فقال:  الطموح،  م�ستوى  اإىل  ارتقائه  ومــدى  احل�سيني 
اإن�سانية  ق�سية   ) ال�سالم  )علية  احل�سني  الإمـــام  ق�سية 
اأحد  وكــوين  ارتــاأيــت  لــذا  جــدًا  كبرية  ق�سية  وهــي  وعاملية 
وقد  العاملي  امل�سابقة  ملهرجان  التح�سريية  الهيئة  الأع�ساء 
امل�سرح خلدمة  املهرجان ت�سّخر ق�سية  الروؤى يف هذا  كانت 

ق�سية احل�سني )عليه ال�سالم(اأو ن�سرها.
املهرجان  تاأ�سي�ص  ــداأ  ب قــائــال:  املهرجان  عــن  حتــدث  كما 
امل�سرحي  الن�ص  مهرجان  ا�سم  وحمل  املا�سي  الــعــام  يف 
املهرجان  هذا  ويف  جــدًا  جيدا  اإقبال  لقى  وقد  احل�سيني، 
وفازت  ن�سًا  ثمانية وثالثني  اإىل  امل�ساركة  الن�سو�ص  و�سلت 
عدم  ب�سبب  الأوىل  اجلائزة  وحجبت   ن�سو�ص  ت�سعة  منها 

العاملية. املعايري  مطابقة 
العامل  اإىل  نقدمه  اأن  نتمكن  ن�ص  لدينا  الآن  اأ�سبح  لقد  الكرمي:  عبد  واأ�ساف 
لغات  اإىل  اأن نرتجمه  نتمكن  واأ�سمل، بحيث  اأعلى  امل�ستقبل  يكون يف  اأن  ونتمنى 
كق�سية  احل�سينية  الق�سية  ونطرح  العاملية،  امل�سارح  م�ساف  يف  وجعله  عاملية 
اإن�سانية تخدم الب�سرية ب�سكل عام، ولو بحثنا يف هذه امللحمة اأو يف هذه الق�سية 
نرى فيها كل �سيء فرنى ال�سجاعة ونرى البطولة، واإن كل �سيء يف ق�سية الإمام 
ينبغي  لذلك  الإن�سانية  وخدمة  العامل  خدمة  يف  ال�سالم(ي�سب  )عليه  احل�سني 
وبالطرق  م�ساكلهم  حل  يف  منها  لال�ستفادة  العامل  اإىل  الر�سالة  هذه  نقدم  اأن 

الإن�سانية ل عن طرق القتل والإرهاب.
احل�سني  الإمام  ق�سية  من  ال�سعوب  قادة  ا�ستفاد  وهل  احل�شينية:  الرو�شة 

ال�سالم؟ عليه 
في�ص  من  نهلوا  قد  املفكرين  من  العامل  قادة  معظم  اإن  الكرمي:  عبد  الأ�ستاذ 
الق�سية احل�سينية و�سارت اأ�سا�سا ومنطلقا لعقائدهم الثورية، واعتقد اأن الكثري 
ــلـــك املــــقــــولت  مــــن تـ
من  �ــــســــدرت  الــــتــــي 
�سارت  القادة  اأولئك 
ــة  ــروف ــع ــورة وم ــه ــ�ــس م
فنجد  اجلــمــيــع،  عــنــد 
نابليون ي�ست�سهد ب�سورة الأخوة يوم الطف حيث قال كلمته تلك لأخيه الذي كان 
مرافقًا له والذي رغب يف العودة اإىل بالده فقال له نابليون بغ�سب: ظننتك كاأخ 
احل�سني  من  تعلمنا  امل�سهورة  بقولته  غاندي  املهامتا  الهندي  والزعيم  احل�سني 
اإبراهام  الأمريكي  الرئي�ص  ومقولة  الن�سر،  نحقق  حتى  مظلومني  نكون  كيف 
نظرة  اإليهم  النظر  يجب  مقد�ص  ثالوث  واحل�سني  وحممد  القراآن  اإن  لنكولكن 
تقدي�ص لأن فيهم الكثري من املثل العليا واحرتام حقوق الإن�سان، ورغم كل ذلك 
ال�سالم(  الإمام احل�سني)عليه  اأن ق�سية  ال�سدد  الذي ميكن قوله يف هذا  فاإن 

ورغم هذا البعد الإن�ساين لها لكنها مل ت�سل بعد بال�سكل املطلوب اإىل العامل.

بداية م�شروع امل�شرح احل�شيني العاملي
وجاء الف�سل الثاين من احلوارات بلقاء ال�ساعر والكاتب امل�سرحي علي �سبيب 
عندما  فقال:  العاملية  امل�سارح  يف  احل�سينية  الق�سية  بح�سور  راأيه  عن  لن�ساأله 

أصبح اآلن لدينا نص نتمكن أن نقدمه إىل العامل ونتمنى أن يكون يف املستقبل أعىل 
املسارح  مصاف  يف  وجعله  أجنبية  لغات  إىل  نرتمجه  أن  نتمكن  بحيث  وأشمل 

العاملية.

19جمادى الأوىل  1432هـ



ي�سبح لدينا م�سرح ح�سيني حقيقي ي�ستطيع اأن يفر�ص ح�سوره الإبداعي يكون 
اإن  ن�ستطيع  ل  فاإننا  الآن  اأمــا  ذلك  تقييم  ميكننا  حينها  الفاعل  التاأثري  لدية 
نتحدث عن �سيء هو يف طور الولدة وبداية م�سروع للم�سرح احل�سيني العاملي، 
وعندما يكون منجزا يفر�ص نف�سه على الثقافة العربية اأول ثم العاملية ، وعلينا 
اإن نركز على اإي�سال ر�سالة احل�سني عليه ال�سالم اإىل كل ال�سعوب لكي ي�ستفيد 
الالتينية  اأمريكا  �سعوب  اأو�سلت  فكما  جميعا،  علينا  مفرو�ص  اأمر  وهو  منها، 
)عليه  ح�سيننا  نو�سل  ل  فلماذا  اإلينا  )جيفارها(  ال�سبانية  اللغة  تتكلم  وهي 

ال�سالم(.
الق�سية  و�سول  تاأخر  يف  اأثر  احلكم  لأنظمة  كان  وهل  احل�شينية:  الرو�شة 

احل�سينية اإىل العامل؟
ل  ال�سم�ص  اأن  قوله  ينبغي  الذي  ولكن  الدعوة  هذه  مثل  اإنكار  ميكن  ل  �سبيب: 
نوع  ت�ستطيع منع هبوبها حتى اجلبال، وهناك يحدث  والريح ل  حتجب بغربال 
من التاأخري ولكن اأبدا �سوف يظهر اهلل احلق ولو كره املبطلون ول ي�سح اأخريا 

ال�سحيح.  اإل 

احلدث والعاملية
حواراتنا  فــ�ــســول  وتــ�ــســري 
عبد  بـــالـــدكـــتـــور  لــنــلــتــقــي 
حتدث  الذي  ر�سيد،  عبا�ص 
امل�سرح  تـــاأثـــري  مـــدى  عـــن 
احل�سيني اأو " ق�سية الإمام 

" يف  ال�سالم  علية  احل�سني 
هناك  قائال:  العامل  نفو�ص 
تاأثري للحدث نف�سه واأعني به ق�سية الإمام احل�سني عليه ال�سالم ولي�ص للم�سرح، 
ولذلك فهناك دعوى لل�سروع باإقامة ذلك امل�سرح واجنازه وينبغي اأن يكون ذلك 
امل�سرح مبميزات خا�سة وعالمة فارقة وان يكون رائداً  يف جماله وي�ستلهم ذلك 

احلدث الكبري وان يوظفه ويرتقى مب�ساف ذلك احلدث اإىل العاملية.
العاملية  اإن يكون امل�سرح احل�سيني عامليا وهذه  اأردنا  واأ�ساف ر�سيد قائال: لقد 

كتاب  اأمهلوا  املهرجان  لهذا  واملوؤ�س�سون  للمهرجان،  قرينة  و�سارت  ارتقت 
هذه  اأثمرتا  ال�سنتان  وهاتان  �سنتان  هو  طويال  زمنيا  �سقفا  امل�سرحي  الن�ص 
الثمرة واحلقيقة اإن ما اأنتج من خالل هذه الفرتة منذ املوؤمتر التاأ�سي�سي، واىل 
موؤمترنا هذا قد اأغنى امل�سهد امل�سرحي العراقي بهذا الرثاء من الن�سو�ص التي 
املو�سوعات،  وهذه  الغزير  الإنتاج  وهذا  قبل  من  مثلها  ي�سهد  العراق  يكن  مل 
اإن الكثري من الن�سو�ص املقدمة من قبل امل�ساركني ترقى اىل ما ي�سمى  واأ�سهد 

العاملي. امل�سرح 
عن  ليحدثنا  ح�سن  علي  عبد  امل�سرحي  الناقد  مــع  حــوار  لنا  كــان  ذلــك  بعد 
عاملية  لغة  باعتباره  الفن 
توظيفه  ــيــة  اإمــكــان ومــــدى 
احل�سينية  الق�سية  لإي�سال 
اإىل  مبجملها  اأو  مبفرداتها 
فــقــال: رمبـــا يكون  ــعــامل  ال
الوحيد  الــفــن  هــو  املــ�ــســرح 
الفنون  عــن  يــنــفــرد  ــذي  الـ
من  الأخـــــــــرى  ــة  ــيـ ــولـ ــقـ الـ
وغريها  ــ�ــســرد  وال ـســعــر  الــ�ـ
وو�سائل  ــيــات  اآل بامتالكه 
الكلمة  متعددة وكثرية غري 
املــنــطــوقــة كـــي يــحــقــق من 

خاللها امل�سرح غاياته. 

ويف ما يخ�ص الق�سية احل�سينية والعامل فقد قال: اإن هناك الكثري ممن ا�ستفاد 
احل�سينية  الق�سية  من  ال�سعوب  بع�ص  اأخــذت  وقــد  احل�سينية،  الق�سية  من 
فيهم  احلما�ص  فظهر  حتكمهم  التي  امل�ستبدة  احلكم  اأنظمة  �سد  عناوينها 
بكربالء  الطف  واقعة  يف  ال�سالم  عليه  احل�سني  الإمــام  ثــورة  من  م�ستفيدين 

عندما ثار على الظلم.

 إن العديد من املفكرين العامليني قد هنلوا من فيض القضية احلسينية وصارت أساسا 
ومنطلقا لعقائدهم الثورية.
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◄  بقلم: ولء ال�سّفار

لو تاأملنا يف القراآن الكرمي وهو د�ستور احلياة وفق املنهج الرباين لوجدنا 
يف طياته  تاأكيده على �سلة الرحم والتوادد والأخوة من خالل جملة من 

اآياته احلكيمة وعر�سه لق�س�ص الأولني.
ومما يلحظ يف هذا ال�سدد اأن اهلل تعاىل قد ا�ستهل ق�س�سه بق�سة ابني 
نبينا الكرمي اآدم عليه ال�سالم )هابيل وقابيل( اللذين تقاتال ب�سبب تغلب 
ال�سيطان على احدهما، وعاد مرة اأخرى لريوي لنا ق�سة اأخوة يو�سف 
الذين تغلب عليهم احل�سد ال�سيطاين لريموا اأخاهم يف البئر وغريها من 
الق�س�ص التي مل يذكرها القراآن لل�سرد الق�س�سي فح�سب واإمنا للعرب 

واملواعظ والدرو�ص التي حتملها.
وكذلك هو احلال يف الق�س�ص التي خّلدها لنا التاريخ من قبيل ق�س�ص 
اأخّوة اأولد الإمام علي عليه ال�سالم التي ر�سمت حروفها على �سفحات 
موؤاخاة  من  مبادئها  م�ستمدة  ال�سهادة  بدم  معاملها  وخطت  عا�سوراء 
الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(لبن عمه علي بن اأبي طالب عليه 
ال�سالم خملدة درو�سا وعربا مل يزل يفوح عبريها رغم م�سي اأكرث من 

اأربعة ع�سر قرنا.
وقد اأ�سبحت مو�سوعة الأخوة والوفاء وال�سهادة مادة ي�ستخدمها حملة 
اأو مقطوعات  اأو مقالت  الأدب والعلم والثقافة حينما يكتبون ق�س�سا 
اأدبية اإل اأننا جند الكثري منهم حينما يتطرق مبو�سوعاته عن الوفاء اأو 
ال�سهادة اأو الإخوة احلقيقية يقف وقفة اإجالل اأمام �سخ�سية اأبي الف�سل 
الباحثني وعلماء  الذي عّده عدد كبري من  الأمر  ال�سالم  العبا�ص عليه 

النف�ص مو�سوعا فاق القوانني وال�سوابط الو�سعية واملوازين احلياتية.
وهذا الأمر دفعني للخو�ص يف �سفحات التاريخ بحثا عن اإجابة كافية عن 
ال�سر وراء هذا الوفاء والذود بالنف�ص والت�سحية التي قدمها اأبي الف�سل 
العبا�ص من اأجل موله ومن ثّم اأخيه الإمام احل�سني عليهما ال�سالم فلم 
عليه  العبا�ص  الف�سل  اأبــو  اأدركها  التي  النا�سعة  احلقيقة  تلك  اإل  اأجــد 
للعبا�ص  اأظفاره ومفادها )انه لول احل�سني ملا كان  ال�سالم منذ نعومة 

وجود يف احلياة الدنيا(.
واإن هذه احلقيقة نتلّم�سها من خالل العودة بالتاريخ اإىل الوراء والتعّمق 
بخطاب الإمام اأمري املوؤمنني عليه ال�سالم مع اأخيه عقيل حينما ق�سده 
لينتقي له امــراأة ولدتها فحول العرب ولن�ست�سف يف نهاية مطاف تلك 
الق�سة اأن هدف الإمــام مل يكن ملجرد الــزواج فقط اإمنا الغاية اأ�سمى 
اأبطال  ولدة  وهــي  األ  الزائلة  الدنيوية  الغايات  كل  من  واأنبل  واأعمق 
خمل�سني موؤمنني ين�سرون ولده الإمام احل�سني عليه ال�سالم يف واقعة 

الطف فكان اأبو الف�سل العبا�ص عليه ال�سالم على راأ�سهم.
نعم.. اإن �سيد ال�سهداء الإمام احل�سني عليه ال�سالم هو ال�سبب احلقيقي 

وراء وجود اأبي الف�سل العبا�ص عليه ال�سالم. 



باحل�شني ...وجود العبا�ص 

دور الفن يف الت�شحيح
وكانت خامتة ف�سول حوار املجلة مع 
الكاتب والإعالمي �سعدي الدراجي 
للحديث عن ق�سية الإمام احل�سني 
ا�ستطاعتها  وكيفية  ال�سالم  عليه 
ــالم  ــس ــورة الإ� املــحــافــظــة عــلــى �ــس
اخلد�ص  مــن  املحمدية  والر�سالة 
�سبحان  اهلل  اإن  فــقــال:  والــتــزويــر 
املحمدية  الر�سالة  ـــزل  اأن وتــعــاىل 
ال�سالم  عليهم  النبوة  بيت  واأهـــل 
عجزت  ما  لالإن�سانية  تقدم  " لكي 
عن تقدميه كل املكونات التي كانت 
الع�سر اجلاهلي حيث  موجودة يف 
كان القوي ياأكل ال�سعيف وبع�ص العادات غري الطبيعية ال�سائدة يف املجتمع العربي لذلك 
كان قدوم الر�سالة �سرورة لتقدمي ما اختلط من عادات الغريبة عند العرب وعليه بداأ 

الإ�سالم يطور ال�سخ�سية العربية بال�سكل ال�سحيح وب�سكل قوي.
واأ�ساف الدراجي: من ثم بداأ ال�سالم يتطور وينت�سر يف اجلزيرة العربية من ثم يف جميع 
اأرجاء العامل حيث اأ�سبح الإ�سالم عامليا ولذلك كان من ال�سروري اأن ي�سل الإ�سالم اإىل 
و�سائل  وكل  التلفزيون  اأو  ال�سينما  اأو  امل�سرح  اأو  الإعالم  العامل فكان على  نقاط يف  اأبعد 
الإعالم املوجودة اأن تاأخذ على عاتقها ن�سر الإ�سالم بحقائقه امل�سروعة ومن هذه احلقائق 
احلقيقي  بال�سكل  الإن�سان  حرية  مبداأ  ن�سر  عاتقها  على  اأخذت  التي  احل�سينية  الق�سية 

الذي و�سعه الإ�سالم.
اإخراج  اإىل  احل�سينية  الق�سية  �سعت  لقد  فقال:  ذلك  يف  الفن  دور  اإىل  الدراجي  واأ�سار 
امل�سلمني ب�سورة عالية من الرق والعبودية اىل احلرية و التطور فكان الفن من العنا�سر 
اإي�سال  وبالتايل  امل�سلم  �سخ�سية  تطوير  �سعت يف  التي  الأوىل  العنا�سر  ومن  ال�سرورية 
" عامليا  الإ�سالم  اإىل العامل وها نحن الآن يف �سدد تو�سيل ق�سية الإمام علية ال�سالم 
من خالل الفن ومن خالل امل�سرح وخا�سة يف رد التيار الآخر الذي �سوه �سورة الإ�سالم 
اإىل  تنظر  املجتمعات  و  الأديــان  باقي  اأ�سبحت  بحيث  الأديــان  باقي  عند  وفكرًا  مفهوما 
الإ�سالم نظرة الإرهاب واخلوف منه واأنه ما جاء اإل ليفكك املجتمعات الإن�سانية، وعلينا 
عليهم  البيت  واأهــل  النبي  اأراده  مما  متاما  العك�ص  هو  هذا  اأن  لإثبات  جميعا  ن�سعى  اأن 
والوئام  واملحبة  ن�سر اخلري  اإىل  والداعية  املنادية  الإن�سانية  املحمدية  والر�سالة  ال�سالم 

وال�سالم يف كل اأرجاء الكون. 
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هموم الإعالم الديني يف الغرب

وقد جاء يف الن�ص القراآين ) يا داوود انا جعلناك 
خليفة يف الأر�ص فاحكم بني النا�ص باحلق ول 
الذين  ان  اهلل  �شبيل  عن  في�شلك  الهوى  تتبع 
مبا  �شديد  عذاب  لهم  اهلل  �شبيل  عن  ي�شلون 

ن�شوا يوم احل�شاب ( �سورة �ص /26 .
يوحي  اخرى  قراآنية  ن�سو�ص  جملة  من  الن�ص  وهذا 
من  وان  لالأر�ص  الن�سان  خالفة  مبعنى  وي�سرح  لنا 
وال�سالح  احلياة  حفظ  ال�ستخالف  هذا  اأهداف 
املدينة  مظاهر  و�ستى  بالعمل  واإعمارها  الأر�ص  يف 
واحل�سارة فالقران يو�سح م�سوؤولية الن�سان اخلليفة يف 
ا�ستعمار الأر�ص واإحيائها با�ستثمار خرياتها من تراب 
وماء ومعادن ونبات . با�ستثمار ملتزم مبنهج اخلالفة 

وقوانينها قوانني احلق والعدل التي ب�سر بها الأنبياء .
ربطا  ربط  لالإن�سان  اخلالفة  جلعل  بخطابه  والقران 
وبني  الأر�ص  الإن�سان يف  مو�سوعيا عميقا بني خالفة 
احلق  مبادئ  اأ�سا�ص  على  وال�سيا�سة  احلكم  قيام 
والعدل فجعل احلكم باحلق هدفا من اأهداف اخلالفة 

الإن�سانية يف الأر�ص وجانبا من جوانب حتققها .
والإن�سان حينما ميار�ص م�سوؤولية احلكم وال�سيا�سة هذه 
ان يحقق  يريد  اإمنا  والقيادة  التوجيه  ويت�سدى ملهمة 
والوكيل  النائب  فيكون   ، اخلرية  العادلة  اهلل  اإرادة 

وامل�ستخلف لتنفيذ املهمات وفق املنهج الإلهي .
ومفهوم اخلالفة ير�سى قواعد اأ�سا�سية لنظرة الإ�سالم 
اىل امللكية واحليازة والت�سرف باملال والرثوة. فحينما 
ي�سرح القراآن )اآمنوا باهلل ور�شوله واأنفقوا مما 
ويجرده  النا�ص  يد  يرفع  فيه(  م�شتخلفني  جعلكم 
من التملك احلقيقي ويعتربه وكيال وم�ستخلفا ل يحق 
له ال�ستئثار وو�سع اليد على املال والرثوة واحتكارها 
هذه  مع  بالتعامل  ياأمره  بل  منها.  الخرين  وحرمان 
الرثوة امل�ستخلف عليها وفق نظام ال�ستخالف ومنهجه 
والتوزيع  الكفاية  اأ�سا�ص  على  القائم  امل�سّرع  الإلهي 
العادل من اأجل ان يفهمه اأنه لي�ص هو املالك احلقيقي.

اأن  يجب  بل  ي�ساء  كيف  يت�سرف  اأن  حّقه  من  ولي�ص 
حدده  الذي  القانوين  لاللتزام  الت�سرف  هذا  يخ�سع 
له املالك احلقيقي وهو اهلل �سبحانه وتعاىل لئال تطغى 
عليه النزعة العدوانية اجل�سعة في�سرب نظام التوزيع 
وتختفي العدالة القت�سادية ، ويختفي مع هذا التفاوت 

الطبقي وال�ستقرار وال�سالم الجتماعي .

اخلالفة 
وال�شتخالف
اللغوي  املفهوم  يف  اخلالفة  ان 
من  الغر  عن  :)النيابة  تعني 
اجل تنفيذ ارادته والقيام بدوره 
الذي يوؤديه اآ�سالة ( واخلليفة 
) ه��و ال��ن��ائ��ب وال��ق��ائ��م بالدور 

املوكل اليه نيابة عن غره( .

اأن نعرج على من يقول بان الدين يتعار�ص  وهنا لبد 
)�سلى  اهلل  ر�سول  بعث  عندما  فنقول  ال�سيا�سة  مع 
اهلل عليه واآله و�سلم( هل كانت �سيا�سة منعزلة ودين 
منعزل امنا كان ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( 
ال�سيا�سي املحنك الذي كان يقود الثنني معا بكل حنكة 
يف  عباده  اإىل  وعال  جّل  اهلل  من  مبعوث  فهو  وقدره 
الأر�ص ليحقق العدالة وامل�ساواة ومع خمتلف القوميات 
ي�سو�سها  كان  الإ�سالمية  فالبلدان  الخرى  والديانات 
الدين ال�سالمي وتطبيق المور القت�سادية وبيت املال 
وكافة المور الدارية واملعي�سية عن طريق الولة الذين 
واآله  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول  بهدى  ي�سرت�سدون 
و�سلم( ومن بعده عدل و�سيا�سة اأمري املوؤمنني علي ابن 
ابي طالب )عليه ال�سالم( وما عهُده اىل مالك الأ�سرت 
 : له  فقال  والدين  ال�سيا�سة  بني  اجلمع  على  دليل  اإل 
)فاعطهم من عفوك و�شحفك مثل الذي حتب 
 ، و�شفحه  عفوه  من  اهلل  يعطيك  ان  وتر�شى 
فانك فوقهم ووايل المر عليك فوقك ، واهلل 
فوق من وّلك ، وقد ا�شتكفاك امرهم ، وابتالك 

بهم ، ول تن�شّ نف�شك حلرب اهلل(.
اآمنوا باهلل ور�شوله واأنفقوا  ويف �سورة احلديد ) 
مما جعلكم م�شتخلفني فيه فالذين اآمنوا منكم 

واأنفقوا لهم اأجر كبريا( .
اخلالفة  حتقق  جوانب  من  جانبا  تك�سف  الآية  فهذه 
الإن�سانية يف الأر�ص وت�سّور مفهوما ذا اأثر بالغ الأهمية 
يف ن�ساط الإن�سان الجتماعي وهو مفهوم الإ�سالم عن 

املال والرثوة .
وان ما يّدعيه العلمانيون لف�سل الدين عن الدولة فهو 
مفهوم و�سع لتحقيق ماآربهم والتخطيط مل�ساحلهم يف 

جمال ال�ستئثار بالرثوة التي و�سعها اهلل للعباد.
ليخلو لهم اجلو كما قال ال�ساعر: 

خال لك اّو فبي�شي وا�شفري 
                                      ونّقري ما �شت اأن تنّقري

وا�ستغالل  والرثوة  املال  يف  الت�سرف  لهم  وليكون 
الفقراء وامل�ساكني وليبعدوا تطبيقات ال�سرع ال�سالمي 
ال�سالمية  اخلالفة  وحتييد  الن�سانية  م�سرية  عن 
احلقة التي جعلها اهلل رحمة للعاملني ونقمة على الظلمة 

والظاملني. 

من •  احلاج �سالح الرفيعي وان  لالأر�ص  الن�سان  خالفة  مبعنى  وي�سرح  لنا 
وال�سالح  احلياة  حفظ  ال�ستخالف  هذا  اأهداف 
املدينة  مظاهر  و�ستى  بالعمل  واإعمارها  الأر�ص  يف 
واحل�سارة فالقران يو�سح م�سوؤولية الن�سان اخلليفة يف 
ا�ستعمار الأر�ص واإحيائها با�ستثمار خرياتها من تراب 
وماء ومعادن ونبات . با�ستثمار ملتزم مبنهج اخلالفة 

وقوانينها قوانني احلق والعدل التي ب�سر بها الأنبياء .
ربطا  ربط  لالإن�سان  اخلالفة  جلعل  بخطابه  والقران 
وبني  الأر�ص  الإن�سان يف  مو�سوعيا عميقا بني خالفة 

الأر�ص ليحقق العدالة وامل�ساواة ومع خمتلف القوميات 
ي�سو�سها  كان  الإ�سالمية  فالبلدان  الخرى  والديانات 
الدين ال�سالمي وتطبيق المور القت�سادية وبيت املال 
وكافة المور الدارية واملعي�سية عن طريق الولة الذين 
واآله  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول  بهدى  ي�سرت�سدون 
و�سلم( ومن بعده عدل و�سيا�سة اأمري املوؤمنني علي ابن 
ابي طالب )عليه ال�سالم( وما عهُده اىل مالك الأ�سرت 
 : له  فقال  والدين  ال�سيا�سة  بني  اجلمع  على  دليل  اإل 

)فاعطهم من
 ، و�شفحه  عفوه  من  اهلل  يعطيك  ان  وتر�شى 
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حوار مع االأ�ستاذ )احمد ال�سائغ(
 مدير موؤ�س�سة النور للثقافة واالإعالم يف ال�سويد حول:

هموم الإعالم الديني يف الغرب
اأجرى احلوار: �سباح الطالقاين – يحيى الفتالوي

لقد �ساهمت الهجرة عرب اأجيال التاريخ املختلفة 
يف نقل املعارف والعلوم والأخالق بني ال�سعوب 
الأمم،  بني  التعاي�ص  اأوا�سر  تقوية  اإىل  واأدت 
وبالتايل تاأثر بع�ص الأمم بالبع�ص الآخر، وكان 
لهجرة امل�سلمني منذ ع�سر الإ�سالم الأول اإىل 
يومنا هذا اآثارا متباينة بني ال�سلب والإيجاب 
يف اإحداث التغيري عند �سعوب العامل املختلفة 

تبعا لنوعية ومفاهيم املهاجرين.
تكنولوجيا  يف  الهائل  التطور  وبعد  واليوم 
املعلومات واعتماد الغرب عليها ب�سكل بارز يف 
التاأثري بالعامل الإ�سالمي من جهة، وا�ستغالله 
العامل  يف  املند�سة  اجلهات  بع�ص  قبل  من 
الإ�سالمي يف ت�سويه �سورة الإ�سالم وامل�سلمني 
اإىل  املا�سة  احلاجة  ظهرت  اأخرى،  جهة  من 
املحمدي  لالإ�سالم  احلقيقية  ال�سورة  اإبراز 
الإن�ساين والدين الذي انزله اهلل تعاىل ليهدي 
به العامل اأجمع اإىل طرق ال�ستقامة وال�سالح 

ون�سر مبادئ اخلري والأخالق احلميدة. 

لقد �ساهمت الهجرة عرب اأجيال التاريخ املختلفة 
يف نقل املعارف والعلوم والأخالق بني ال�سعوب 
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ا�سبحت روابط لن�سر روح الوعي الديني والدعوة اىل التم�سك باملعتقدات 
ال�سالمية وعدم النخداع باملظاهر الرباقة التي يعر�سها العالم امل�ساد 

عرب قنواته املت�سعبة. 

بالن�شبة  وا�شحة  اآث��ار  هناك  هل  الحسينية:  الروضة 
لالعالم الديني لتقليله من معاناة الأ�شرة امل�شلمة يف الغرب؟

الصائغ: لقد �ساهم الإعالم الديني م�ساهمة فاعلة ووا�سحة يف رفع جزء 
كبري من املعاناة التي كانت على كواهل العوائل امل�سلمة التي تعي�ص يف الغرب 
من خالل اطالع ال�سباب خا�سة على الرتاث الإ�سالمي والإرث احل�ساري 
الرث الذي خلفه لنا اأ�سالفنا الخيار، كما انه �ساهم يف الجابة ال�سريعة على 

ما يرد يف اذهانهم من ت�ساوؤلت قد تعرت�ص حياتهم يف الغرب.
اإن م�ساهدة بع�ص التقاليد واملرا�سيم للزيارات املليونّية يف العراق عموما و  
كربالء والنجف ال�سرف والكاظمّية خ�سو�سا قد اأدت اىل بقاء التوا�سل 
مما اأثر اىل حد كبري يف املحافظة على القيم والخالق ال�سالمية هناك، 
ناحية،  من  الكبرية  الغربة  ت�ست�سعر  الغرب  يف  امل�سلمة  العائلة  تعد  فلم 
ومن ناحية اأخرى اكت�سبت دعمًا يف التحدي واملقاومة الفكرية من خالل 
م�ساهدة اخوانهم يف العراق وهم يقدمون الغايل والنفي�ص من اجل احياء 
مرا�سيم عقائدهم، مما وفر حافزا اكرب وهّمة اأ�سّد لالإعالم الديني من 

اجل ك�سر قيود املعاناة يف الغرب. 

الروضة الحسينية: �شاهمت ال�شعائر احل�شينية ب�شكل كبري 
 وا�شحا لها اأثرا فهل وجد ،يف ت�شكيل اخلطاب الديني عموما

فيما يخ�ص اخلطاب العالمي الغربي؟
الصائغ: للحقيقة اأقول اأن ال�سعائر احل�سينية حتظى بق�سط وافر من 
الحرتام من قبل الطرف الآخر يف الغرب اأ�سوة بحظوتها بجانب التقدي�ص 

ومن الطبيعي اأّل تكون هذه املهمة حم�سورة ببع�ص الأفراد اأو اجلماعات 
تلك  اأهم  والب�سرية، ومن  املادية  الإ�سالمية  الأمــة  تعّم كل عنا�سر  اإمنا 

العنا�سر ، امل�سلمون الذين يعي�سون يف الغرب .
وتاأثرياته  الإ�سالم  بعالقة  املتعلقة  بع�ص اجلوانب  التعرف على  وبهدف 
يف الغرب ا�ستغلت جملة الرو�سة احل�سينية تواجد بع�ص الأخوة املوؤمنني 
القاطنني يف الغرب وم�ساركتهم يف مهرجان ربيع ال�سهادة، للتحاور معهم 
اأولئك  وكان من بني  الغرب،  اإىل  املوجهة  الإعالمية  الر�سالة  عن هموم 
الأخــوة الأ�ستاذ اأحمد ال�سائغ مدير موؤ�س�سة النور للثقافة والإعــالم يف 

ال�سويد، وكان لنا معه احلوار التايل:

ما مدى تاأثري الإع��الم الديني على  الروضة الحسينية: 
بناء الأجيال يف الغرب؟

الصائغ: يعترب هذا املو�سوع من المور اخلطرية واملهمة بنف�ص الوقت 
لأنه يتعلق بق�سية ن�سر وبناء جيل يحيا يف الغرب حيث اجلو الذي تت�سيده 
وافكارا  روؤى  حتمل  جهات  من  لة  املموَّ العمالقة  الإعالمية  املوؤ�س�سات 
ال�سبل  كل  ا�ستخدام  يف  احلرية  ولها  حمددة  واهدافا  معينة  و�سيا�سات 
التي من �ساأنها التاأثري على العقول والنف�سيات، وهذا المر فتح جبهة من 
ال�سراع اأمام الإعالم الديني الإ�سالمي الذي ل ميتلك اإل بع�ص الأدوات 
الب�سيطة والدعم املحدود، مما حّمل القائمني على هذا العالم يف اخلارج 
عبئا وم�سوؤولية كبرية و�سعبة يف ذات الوقت، ورغم ذلك فاننا نحمد اهلل 
ن من بناء وتاأ�سي�ص بع�ص املنتديات واملراكز العالمية التي  تعاىل على التمك

الأ�ستاذ احمد ال�سائغ 

�شاهم الإعالم 
الديني م�شاهمة 
فاعلة ووا�شحة 

يف رفع جزء كبري 
من املعاناة التي 

كانت على كواهل 
العوائل امل�شلمة 

التي تعي�ص يف 
الغرب
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قتل، وهنا يربز ت�ساوؤل ُملح عن كيفية ذلك اأو مبعنى اآخر ما هي اآليات و�سول 
ال�سوت الإ�سالمي املعتدل اإىل ال�سارع الغربي اأو مَلن ينتقد الإ�سالم خ�سو�سا مع 
وجود اأكرث من �سوت واأكرث من روؤية حول اأي مو�سوع اأو ق�سية، ومن هنا ظهرت 
احلاجة اإىل اأن يكون هناك خطاب اإ�سالمي موحد مربمج وحمدد الأهداف 
�سلفا ولي�ص ردًا دفاعيا اأو ابتداء هجوميًا دون مربر وخاٍل من عنا�سر التاأثري 
املو�سوعية التي من �ساأنها اإحداث تغيري يف الراأي الغربي، وب�سورة عامة علينا 

جـــمـــيـــعـــا 
اأفـــــــــــــــــــــــــاردا 

واإعالما  وجــمــاعــات 
مبختلف مظاهره اأن ن�سعى 
ال�سورة احلقيقية  لإظهار 

املحمدية  وال�سخ�سية  لالإ�سالم 
يروَّج  مــا  كــل  ودحــ�ــص  ال�سمحاء، 

يف و�سائل الإعــالم املدفوع لها �سابقًا 
اأجورها من قبل دول معينة.

الروضة الحسينية: وهل لل�شعائر احل�شينية بعد متتعها 
موؤخرا بخا�شية النت�شار حتى باتت معروفة لدى اأغلب �شعوب 

العامل اأن ت�شارك يف عملية التغيري املن�شودة؟
الصائغ:  هذا مما ل �سك فيه ومما ل ميكن اإغفاله باأي �سكل من الإ�سكال 
لكن علينا احلذر من بع�ص الأمور ومنها اأن يتم نقل هذه ال�سعائر اأو التعريف 
بها ب�سكل مغاير ل�سكلها وم�سمونها احلقيقيني مما يوؤدي اإىل الإ�ساءة لهذه 
الطقو�ص وال�سعائر، ومما اأثار انتباهنا اأن اغلب �سعائرنا وطقو�سنا ُتبث 
دون اأن ي�ساحبها �سرح اأو تعريف مما افقدها ميزة التاأثري اليجابي وفتح 
الطريق اأمام املت�سيدين للطعن بها وتزييف اأهدافها وغاياتها ومعانيها 
ال�سامية، خ�سو�سا واأن هناك بع�ص ال�سعائر التي نقوم بها اىل الآن مل 
نتمكن من توحيد الروؤى حولها وتقدمي التف�سري املقنع للمتلقي يف الغرب عنها 
وبالتايل فان مثل هذه ال�سعائر ينبغي على اأقل تقدير عدم عر�سها وتقدميها 
لل�سارع الغربي، خ�سو�سا واأن الإن�سان الغربي يقتنع ويتاأثر بالدليل اأكرث من 
تاأثره بالعاطفة، ول ينبغي اأن ُيفهم كالمي هذا على اأن نهمل اأو نبتعد عن 
تاأّثرنا نحن اأتباع اأهل البيت عن عاطفتنا اجتاه اأئمتنا )عليهم ال�سالم(، 
اإمنا علينا اأن نتوخى الدقة يف النقل ويف الختيار ويف نوعية اخلطاب املوجه 

لالأمم الأخرى، وبالتايل فاإننا ل بد �سنح�سد النجاح �سيئًا ف�سيئًا. 

مما اأثار انتباهنا 
اأن اغلب �شعائرنا 

وطقو�شنا ُتبث 
دون اأن ي�شاحبها 

�شرح اأو تعريف 
مما افقدها ميزة 
التاأثري اليجابي 

وفتح الطريق 
اأمام املت�شيدين 

للطعن بها 
وتزييف اأهدافها 

وغاياتها ومعانيها 
ال�شامية،

من قبلنا نحن املوؤمنون هناك، ولكن هناك معاناة كبرية و�ساّقة تتمثل يف 
كيفية اإي�سالها اإىل الطرف الآخر وتعريفه مبا حتمله من معان وقيم وافكار 
ت�ستحق النظر فيها والتمّعن مب�سامينها لتوؤدي الدور والثر املطلوب منها، 
ُقمنا  بل  ــدي  الأي نقعد مكتويف  ال�سويد مثال مل  فاننا يف  ولكن رغم ذلك 
باإحياء الأربعينية مثاًل عرب امل�سريات الثقافية التي نالت الجالل والتقدير 
من جانب احلكومة ال�سويدية، ومن خاللها قمنا بتوزيع بع�ص الق�سا�سات 

ال�سغرية باللغة ال�سويدية للتعريف بالإمام احل�سني عليه ال�سالم 
والأهداف التي  من اجلها �سحى وا�ست�سهد، وقد لحظنا فيما 

على اخلطاب  التاأثري  امل�سريات يف  لتلك  وا�سحًا  اأثــرًا  بعد 
العالمي هناك، و�سححت بع�ص الأفكار اخلاطئة ال�سائدة 

يف الغرب عن الإ�سالم وامل�سلمني. 

الروضة الحسينية:  انتم تعي�شون يف الغرب 
ت�شخي�ص  على  الأق���در  اأ�شبحتم  فقد  وبالتايل 

م�شاألة و�شول الإعالم الديني يف خطابه اىل العاملية، 
فهل و�شل اىل هذه املرحلة؟

الصائغ:  الإعالم الديني ما زال يفتقد الكثري من املقومات، نحن ل نريده 
ان يدخل ب�سيغته الدينية املعروفة لكن ممكن ان يدخل من باب العالم 
العام ومن ثم يتخ�س�ص بالإعالم الديني، وذلك من خالل ابراز الطقو�ص 
الدينية وتطويرها عرب و�سائل الإعالم ومن خالل ا�ستقاللية و حيادية، وهذا 
الأمر بحاجة اإىل تخطيط م�سبق ودرا�سة معمقة لنوع الر�سالة الإعالمية 
املوجهة وكيفية اإخراجها باملظهر الذي يتقبله املتلقي هناك مع مراعاة عدم 
الإفراط اأو ال�ستعجال يف تقدمي املعلومات من اجل ح�سد النجاح ال�سريع، 
حيث اأثبتت التجارب بان التاأين ياأتي بثمار نا�سجة وموؤثرة واأن ال�ستعجال 
واإن ح�سل على نوع من النجاح فانه قد ل يكون بالقوة املطلوبة يف الثبات 
والر�سوخ عند املتلّقي، ويف نف�ص ينبغي عدم التفريط اأي�سا من قبيل ا�ستغالل 
املنا�سبات اأو ال�سهور الدينية فقط، اإمنا ينبغي و�سع خطط عمل طويلة الأمد 

وغري مقت�سرة على املنا�سبات الدينية املهمة. 

الإع��الم  ببع�ص  الغرب  تاأثر  لقد  الحسينية:   الروضة 
الدخيل على الإ�شالم فهل من �شبل متكُننا من اإزالة ذلك التاأثري 
باإن�شانيته  امل�شرقة لالإ�شالم والتعريف  ال�شورة  واإب��راز  واآث��اره 

وعامليته؟
 الصائغ:  نعم: وان اأ�سهل الطرق واأب�سطها واأ�سرعها تاأثريا يتم من خالل 
تقدمي احلجج املنظورة والدامغة والرباهني الوا�سحة على اأن ما يراه الغرب 
لل�سخ�سية املحمدية والإ�سالمية غري �سحيح، ول ميكن اأن يتم ذلك اإل من 
خالل تطوير ال�سخ�سية الإ�سالمية واإبــراز معتقداتها ال�سحيحة واأخالقها 
الفذة امل�ستمدة من اأخالق اأهل البيت عليهم ال�سالم وطرحها يف ال�سارع على 
اأنها ال�سورة الإ�سالمية احلّية ولي�ص كما �سوَّرها الر�ّسام الدمنركي الذي اأعتمد 
على الأفكار املت�سددة واملتطرفة التي تطلقها ال�سلفية والوهابية وال�سخ�سيات 

ر وتقُتل، اإذن يجب ا�ستخدام و�سائل اأخرى غري التي يتبعوها هم. التي تفجِّ
وعلينا وخ�سو�سا من خالل ف�سائياتنا باعتبارها الأكرث انت�سارا واملنهل الذي 
ي�ستمد منه العامل الغربي معطياته عن الإ�سالم واأهله باأن نبنّي عرب خمتلف 
الو�سائل والربامج التي نعر�سها اأن الإ�سالم دين يدعوا للت�سامح، ولي�ص دين 
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�سلَط  ال�سعبة  احلاج قا�شم م�شلح م�سوؤول 
ال�سوء على املهام والتفا�سيل قائاًل:" اأن �شعبة 
عام  منت�سف  يف  تاأ�س�ست  والتن�شيق  احلوار 
مكتب  مع  مبا�سرة  ارتباطها  ويكون  2010م، 
�سماحة المني العام للعتبة احل�سينية املقد�سة". 
مبينًا" اأن تاأ�سي�ص هذه ال�سعبة جاء على اأ�سا�ص 
داخل  من  املوؤمنني  الأخـــوة  بني  املحبة  اأوا�ــســر 
رجال  مع  التوا�سل  خالل  ومن  العراق،  وخــارج 
املوؤمن،  ال�سباب  الع�سائر وجمموعات  وال�سيا�سيني والأكادمييني وكذلك �سيوخ  الدين 

بغ�ص النظر عن املذهب والطائفة والدين والعرق".
�سيوخ وع�سائر  واأ�ساف" جتري با�ستمرار ات�سالت وزيــارات متبادلة مع الأخوة من 
اجلنوب والو�سط وال�سمال واملناطق الغربية اأي�ساً، وهذا التفاعل اليجابي كان له الدور 
الكبري يف اإجناز م�سروع امل�ساحلة الوطنية على �سوء التفاعالت احلا�سلة يف ال�ساحة 

العراقية بعد عام 2003.
وتابع احلاج قا�سم" بعد دعوة العديد من الوفود من داخل العراق وخارجه، وح�سورهم 
اىل كربالء وما �ساهدوه من ح�سن ال�سيافة ومن خ�سال حميدة حتّلى بها اأهايل كربالء 
وا�ستعدادهم  وتقديرهم  اإعجابهم  ازداد  فقد  املقد�ستني،  العتبتني  ومنت�سبو  الكرام 

لدميومة التوا�سل والت�سال".
وا�ستطرد بالقول" هنالك اأي�سًا يف امل�ستقبل القريب زيارات متبادلة بني وفود من العتبة 
كان  حيث  وتكريت،  و�سامراء  والرمادي  وكركوك  ودياىل  املو�سل  وع�سائر  احل�سينية 
لزائري كربالء من هذه املحافظات العزيزة دور كبري يف خدمة الزيارات املليونية التي 
كان اآخرها زيارة الأربعني لالإمام احل�سني عليه ال�سالم". مو�سحًا" ان عمل )�سعبة 
العلمية  املوؤ�س�سات  انفتح على  واإمنا  الع�سائر فقط  والتن�سيق( ليقت�سر على  احلوار 

والتعليمية مثل اجلامعات وغريها".
اأما يف جمال احلوار والتن�سيق خارج العراق فقال احلاج قا�سم" هنالك خطط م�ستقبلية 
لالنفتاح على الدول ال�سالمية وغري ال�سالمية اأي�سًا، من خالل اجلهود املبذولة من 
قبل املنت�سبني يف هذه ال�سعبة ودعم �سماحة الأمني العام للعتبة املقد�سة وبركات المام 
احل�سني عليه ال�سالم، فكما تعلمون ان خيمة المام احل�سني هي خيمة رحمة ومودة لكل 
الن�سانية، ونتوقع اأي�سًا اأن تكون ا�ستجابة كبرية من قبل جميع اأطياف جمتمعات العامل، 
وعلى �سبيل املثال ل احل�سر دعونا ال�سركة الفرن�سية التي تعمل يف ا�ستثمار معمل �سمنت 
كربالء لزيارة العتبة احل�سينية املقد�سة، وقد لّبت ال�سركة الدعوة بفرح و�سرور وتفاعل 
كبري، المر الذي جعلهم يدعون اأ�سدقاءهم وذويهم يف فرن�سا وغريها لزيارة العراق 

والعتبات املقد�سة والتعّرف على املجتمع العراقي اأكرث فاأكرث".
اأما عن دور )�سعبة احلوار والتن�سيق( يف الزيارات املليونية التي ت�سهدها كربالء عدة 
املليونية  الزيارات  فعال يف  دور  لها  ال�سعبة  قا�سم" ان  فقال احلاج  ال�سنة  مــّرات يف 
حيث ت�سرف على الأخوة املتطوعني من اأبناء ال�سعب العراقي على الرغم من اختالف 
حمافظاتهم، وتعمل على توفري ال�سكن واملاأكل وباقي الحتياجات اخلا�سة بهم، ف�سال 
عن توزيع الواجبات عليهم يف الوقات والأماكن املحددة". مبينًا" اأن العاملني يف هذه 
ال�سعبة عددهم ثالثة اأ�سخا�ص فقط وهم  قائمون الآن  بكافة الأعمال الآنفة الذكر، من 

اأجل اإي�سال الر�سالة احل�سينية املباركة لأبعد احلدود".
وختم احلاج قا�سم حديثه بالقول" ينبغي اأن ت�سل الر�سالة احل�سينية اإىل اأ�سقاع العامل 
كافة، واأهداف م�سروع الإ�سالح احل�سيني كذلك، ودميومة امل�سروع احل�سيني اأي�سا. 
وهذا يحتاج بطبيعة احلال اىل تكثيف احلوارات واإقامة املوؤمترات والندوات والتوا�سل 
اأجل مد اجل�سور احلوار الن�ساين مع باقي الأمم  اأعلى امل�ستويات، من  امل�ستمر على 

واحل�سارات".

�سلَط  ال�سعبة  والتعليمية مثل اجلامعات وغريها"احلاج قا�شم م�شلح م�سوؤول 

• تقرير: ميثم احل�سناوي

 �سعبة احلوار والتن�سيق يف العتبة 
احل�سينّية املقّد�سة  

ان طبيعة الإن�شان  ومنذ ن�شاأته وبداية تكوينه هي طبيعة اجتماعية تعتمد على اأ�شا�ص التحاور، ولكي يتعرف على بقية ال�شعوب ويّطلع على ثقافات 
املجتمعات الأخرى لبد من وجود طريقة تفاهم وتعامل قائمة على اأ�شا�ص احلوار املتبادل، وعلى هذا الأ�شا�ص تاأ�ش�شت �شعبة احلوار والتن�شيق يف 

..ليا وخارجيا العتبة احل�شينّية املقّد�شة من اأجل التوا�شل مع املجتمع

ج�شور  اإن�شانية ت�شعى 
لإي�شال الر�شالة احل�شينّية
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لقد كان اأمري املوؤمنني –عليه ال�سالم- يف ع�سره اأمنوذجا 
مواقف  يف  وال�سالبة  الرفيع  وللخلق  الإن�ساين  للنبل  راقيا 
الباطل يف كّل مناحي احلياة كما كان  اإحقاق احلق ودحر 
يقرن هذه ال�سالبة توا�سع فريد مبني على معرفة حقيقّية 
بعظمة املعبود وحاجة العبد يف كّل �سغرية وكبرية اإىل بارئه 
الذي �سيعود اإليه اإما �ساكرا واإما كفورا .... كانت هذه املبادئ 
الثابتة تتحكم يف درجة اقرتاب النا�ص وابتعادهم عن الإمام 
عليه ال�سالم ، فقد حّفت به ثّلة من املوؤمنني الذين �سدقوا ما 
عاهدوا اهلل عليه انطالقا من اإميانهم العميق بتلك املبادئ 

و�سرورة العمل على تطبيقها ومن هوؤلء املوؤمنني :
)�سع�سعة بن �سوحان العبدي (املن�سوب اإىل )عبد القي�ص(
واملولود يف زمن الر�سول الأكرم واملوؤمن بر�سالته وهو �سبي 
يافع  اأبي طالب وهو غالم  بن  لنهج علي  واملالزم   ، �سغري 
واملدافع عنه �سابا وكهال و�سيخا، وقد كان حمّبا للحق مدافعا 
وقد  يوم  ذات  قام  اأّنه  تاريخه  يف  الطربي  ذكر  فقد  عنه، 
كان عثمان بن عفان على املنرب فخاطبه بالقول ) يا امري 
املوؤمنني ، ملت فمالت اأمتك ، اعدل تعدل اأمتك ( وقد ذكر 
امل�سعودي يف مروجه اأي�سا اأنه حمل راية الأمام علي يف حرب 
يحمالن  وهما  وزيد  �سيحان  اأخويه  ا�ست�سهاد  بعد  اجلمل 
بع�ص  على  الإمام يف حرب �سفني  اأّمره  كما   ، الإمام  راية 
الكرادي�ص )كتائب (من جي�سه يف �سفني وكان من املحّذرين 
للعبة التحكيم يف تلك احلرب ، وقد كان بعد تلك احلرب 
يحمل ر�سائل الإمام اإىل معاوية بيده متحّمال وعثاء ال�سفر 
وذّل الوقوف بني يدي معاوية الذي قال له يوما )اأما اأّنه لو 
كانت الر�سل تقتل يف جاهلّية اأو اإ�سالم لقتلتك ( وقد كان 
الإمام ير�سله لعلمه بف�ساحته وبيانه وجراأته على احلق كما 
كان ير�سله ملحاججة اخلوارج بعد �سفني وكان خطيبا بارعا 
ومتكّلما حكيما ا�ستطاع اأن يقنع كثريا من اخلوارج بخطئهم 
فكّفروا عن ذنبهم وعادوا حل�سرية الدولة الإ�سالمّية اآنذاك 
وّله  اأّنه  الإمام درجة كبرية حتى  بلغت منزلته عند  وقد   ،
وهو  مر�ص  اإذا  الكوفة  يف  يعوده  الإمام  وكان  )ا�سطخر( 
يقول له )يا �سع�سعة لتتخذ عيادتي لك اأّبهة )فخرا( على 
قومك، فريد �سع�سعة: )بلى واهلل اأعدها مّنة من اهلل وف�سال 
وخريا( وكان الإمام عليه ال�سالم طاملا خاطبه بالقول : )اإين 
كما علمتك – يا �سع�سعة – خفيف املوؤونة ح�سن املعونة ( 
فريد خماطبا اإمامه : واإين يا اأمري املوؤمنني على ما علمتك 
الرابطة  هذه  اإن  رحيما...  روؤوفا  وباملوؤمنني  عليما  باهلل 
الروحّية القوية بني الإمام و�ساحبه دفعت اإمامنا ال�سادق 
عليه ال�سالم -كما جاء برجال الك�سي- للقول: )ما كان مع 

اأمري املوؤمنني من يعرف حّقه اإل �سع�سعة واأ�سحابه( 

حّبه لالإمام وحزنه على فقده
وخال�ص  اأولده  حمله  املوؤمنني  اأمري  ا�ست�سهد  حينما 
اأ�سحابه ومواليه لدفنه بالغري بني الذكوات الأربع وكان 
�سع�سعة اأحد احلا�سرين –كما ورد ببحار الأنوار- وقد 
بكى اإمامه بدمع مدرار يف ذلك اليوم وهو يقول : ) رحمك 
اهلل يا اأبا احل�سن كنت اأول القوم اإ�سالما واأخل�سهم اإميانا 
واأ�سّدهم يقينا واأخوفهم هلل واأحر�سهم على ر�سوله واآمنهم 
على اأ�سحابه واأف�سلهم مناقب و اأكرمهم �سوابق واأرفعهم 
درجات واأقربهم من ر�سول اهلل واأ�سبههم به هديا وخلقا 
و�سمتا وفعال ، واأ�سرفهم منزلة واأكرمهم عليه...فجزاك 
اهلل عن الإ�سالم وعن ر�سوله وعن امل�سلمني خريا (...اإلخ 
بع�سها يف  ترك �سع�سعة جمموعة ق�سائد كثرية   وقد 

رثاء الإمام منها قوله: 
باأُن�شك يا اأخّيا ومن يل اأن اأبّثك ما لدّيا ؟األ من يل 
لذاك خطوبه ن�شرا وطّي�اطوتك خطوب دهر قد توىّل
فلم يغن البكاء عليك �شّيابكيتك يا علّي بدّر عين�ي
ك من يدّياكفى حزنا بدفنك ثم اأنف�شت تراب ق
واأنت اليوم اأوع منك حّياوكانت يف حياتك يل عظات
 شّيافيا اأ�شفي عليك وطول �شوقي� رّد  ذل��ك  اأّن  ل��و  األ 

موقف لين�شى
لقد لزم �سع�سعة اإمامه واأخل�ص له حيا وميتا فقد ذكرت 
واأخذ  علي  الإمام  ا�ست�سهاد  بعد  اأنه  التاريخّية  امل�سادر 
اخلّل�ص  الكوفة  لأهل  معاوية  من  الأمان  احل�سن  الأمام 
ومنهم �سع�سعة وبينما كانوا قد دخلوا على معاوية ذات 
يوم ومعهم �سع�سعة بن �سوحان فنظر اإليه معاوية قائال 
: اإين لأبغ�ص اأن تدخل يف اأماين فرّد عليه �سع�سعة واإين 
لأبغ�ص اأن اأ�سميك بهذا ال�سم )يعني اإمارته للم�سلمني( 
اأن تكون �سادقا  اإن كنت تريد  ثم جل�ص فقال له معاوية 
معي فا�سعد املنرب والعن علّيا ، ف�سعد �سع�سعة املنرب 
رجل  عند  من  اأتيتكم   : قال  ثم  عليه  واأثنى  اهلل  فحمد 
اأن  ياأمرين  اإّنه   ، واأّخر خريه  �سّره  )يق�سد معاوية(قّدم 
األعن علّيا ، فالعنوه ، لعنه اهلل ، ف�سّج م�سجد اأهل ال�سام 
ما  واهلل  ل   : معاوية  له  قال  ملكانه  رجع  فلما  اآمني(  بــ) 
عنيت بهذا اللعن اأحدا غريي يا بن �سوحان  وهذا دليل 
ذكاء الرجل و�سرعة بديهته  و�سدة اإميانه واإقراره ب�سرعّية 
الولء للو�سي وعدم التخّلي عنه حتى حني ال�سّدة ، فقد 
على  )فالعنوه(  بقوله  ال�سابق  كالمه  يف  ال�سمري  اأعاد 
معاوية فتخّل�ص من املوقف بذكائه وفطنته  ، وهكذا حال 
اأ�سحاب الإمام رحمهم اهلل وح�سرهم مع من اأحّبوا...    

•  �سالح الربيعي

�شع�شعة بن 
وحان العبدي  �شُ

ا�شط�ف��������اف 
م��ع  اأب��������دّي 
بالقلب  احلق 
واليد والل�شان
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اإن الزائر القادم اإىل مدينة كربالء 
املقّد�شة ي�شاهد برجا �شاهق الرتفاع 
يف منطقة الإبراهيمّية وقد يت�شاءل 

عنه وعن عائديته ومهامه، ولكن 
ت�شاوؤلته تلك �شرعان ما تتحول اإىل 

�شورة من الإعجاب حينما يعلم اأن 
ذلك الج هو اأحد اأبراج الت�شالت 

العائدة للعتبة احل�شينية املقد�شة 
وهو برج قناة كربالء الف�شائية  

 ه   م�شاهدة برامالذي   يتمكن ع
هذه القناة ومنها البث املبا�شر من 

العتبات املطّهرة يف كربالء املقد�شة 
وغريها.

ومبا اأن القناة اأ�شبحت غنّية عن 
التعريف للعديد من املتابعني 

واملهتمني بثقافة وفكر اأهل البيت 
عليهم ال�شالم فاإننا �شنتحدث عن هذا 

الج العمالق  الذي اأزته اأيدي 
 عليه ال�شالم خدمة الإمام احل�شني
دون ال�شتعانة باخلات الأجنبية، 

كما كان يف املا�شي: 

وللتعرف عن كثب على تفا�سيل هذا امل�سروع حملنا 
اأوراقنا وت�ساوؤلتنا لنلتقي املهند�ص امل�سرف ه�ســام 

ها�ســـــــم العميدي وكانت انطالقة احلوار معه 
عن اجلهة املنّفذة للم�سروع وبع�ص اأن�سطتها يف 

العتبة احل�سينية املقد�سة فقال : نحن مركز الكرار 
لالت�سالت ال�سلكية والال�سلكية البعيدة املدى ونحن 

متخ�س�سون يف جمالت الت�سالت كافة وكذلك  يف 
�سناعة الأبراج وتن�سيبها بكافة اأحجامها وقد وفقنا 

اهلل بالعمل كمنت�سبني يف العتبة احل�سينية املقد�سة 
خلدمة �سيدنا ومولنا اأبي عبد اهلل احل�سني عليه 

ال�سالم يف ق�سم الت�سالت �سعبة ال�سيانة والربجمة 
وحدة الأبراج. 

وبعد ذلك عّرجنا باحلديث عن برج ف�سائية كربالء 
فقال: مت بعون اهلل ن�سب برج القناة الف�سائية الواقع 

يف منطقة الإبراهيمية يف مدينة كربالء املقد�سة 
التابعة اإىل العتبة احل�سينية املقد�سة بفرتة قيا�سية ل 
تتجاوز ال 50 يوما  بكادر متخ�س�ص بن�سب الأبراج 

من ق�سم الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية �سعبة ال�سيانة 
والربجمة بدون تدخل اأّية �سركة خارجية ولقد طلبت 

ال�سركات اخلارجية لن�سب الربج مبلغ 40  مليون دينار 
للن�سب فقط، وهذا املبلغ كبري جدا على كاهل العتبة 

احل�سينية املقد�سة لذلك با�سر ق�سم الت�سالت بكوادره 
املتخ�س�سة بالقيام بن�سب الربج مدعومة من اأمانتها 

املباركة العامة بامل�ساعدات الالزمة ولقد متت عملية 

برج  ف�شائية كرب��الء 
�سرح عمالق باأيـدي  الأوفياء

املقد�سة احل�سينية  العتبة  يف  الت�سالت   ق�سم  • اعداد: 
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الن�سب باأف�سل حال ومبدة قيا�سية وعمل هند�سي دقيق 
وبدون كتلوكات اأو خرائط اأو اأي دليل تعليمي مرفق مع 

الربج -واحلمد هلل وال�سكر هلل -على ذلك .
وعن اخلطوات التي �سار بها العمل حدثنا املهند�ص 

علي عبد احل�سني الوا�سطي فقال: لقد مّت العمل وفقا 
للخطوات التالية:
يف بادئ الأمر مت 

تهيئة العمل من قبل 
كادر ن�سب الأبراج 

بو�سع املعّدات 
الالزمة يف موقع 

العمل، لينطلق العمل 
بعدها مبراحل 

الإجناز كالتايل:
1- بعد اإكمال 

املهند�شني املنّفذين 
قاعدة الج وهي 

عبارة عن حفرة 
م�شاحتها 10يف10 

 35 مربع بعمق م
مّ   حدل 8 يف 8 

م م�شاحة العمل بال�شبي�ص واحل�شى و�شب امل�شاحة 
بارتفاع 7�شم ليكون قاعدة الج

2- القيام بكيب ازء الأول للج بارتفاع 10م 
ومب�شاحة 4 يف 4م مربع وتثبيته على القاعدة املجهزة 

ورفع القاعدة الأ�شا�شّية بالرافعة اإىل موقع العمل 
وتركيبها يف املوقع املخ�ش�ص لها وتزامنت معها عملية 

تركيب احل�شرية امل�شلحة لتكون ازء الأ�شا�شي يف 
قاعدة الج.

3- جتهيز القالب وتركيب اأعمدة الت�شليح لتهية 
عملية ال�شب واإكمالها  ومن ثم فح�ص ال�شمنت من 
قبل املهند�ص امل�شرف وعر�شه على الفح�ص للتاأكد 

من �شالبة ال�شمنت وبعد اإكمال عملية �شب القاعدة 
وتهيتها ّ تركيب قالب الأعمدة و�شّبها اأي�شا  

4- بعد اإنهاء عملية ال�شب كليا بداأت عملية التزفيت  
ب�شكل جيد جدا وذلك حلماية الكتلة الكونكريتية من 
املياه اوفية والرطوبة وكذلك الأمالح املوجودة يف 

البة كي ل توؤثر ن�شبة الأمالح والرطوبة على الكتلة 
الكونكريتية وتتلفها يف امل�شتقبل .

5- دفن الأ�ش�ص الكونكريتية بالرمل وال�شبي�ص وحدل 
املنطقة حدل جيدا 

6- البتداء بعملية رب اأجزاء الج وتهيتها بعد 
تلك اخلطوات

7 -  تركيب الج على �شكل اأجزاء مبعدل 5م للجزء 

الواحد  
8 - بعد تركيب اأجزاء الج كقطع اأ�شبح لدينا 12 
قطعة بارتفاع 5م يكون مب�شاحة 4 يف 4 م وينتهي 

برا�ص الج مب�شاحة 73 �شم مربع و تركيبها 
بالرافعة والرب اليدوي 

9-   رب القطع احلديدية مع بع�شها بعد ذلك من 
قبل كادرنا يدويا، وهكذا اإىل اإن  رب جميع 
  احاتال�ش  الأ�شطح الأجزاء وكذلك رب
بعد ارتفاع 30 م عن �شطح الر�ص وهذه تعّد 

ال�شاحة الأوىل واإما البقية فبعد كل 10 اأمتار 
تكون ا�شاحة اإىل نهاية القمة.

 -10 تركيب ازء الأخري من الج وهو الق�شم 
60 يدويا وذلك لعدم ا�شتطاعة الرافعة الو�شول اإليه 

.شلنك� كيب باحلبال والبكرةفتّم ال
11-  تركيب ال�شلم يدويا وهو يتاألف من 12 قطعة مع 

احلا�شن وحا�شن الكيبالت 
12- تاأ�شي�ص الج بالكهرباء وتركيب 20م�شباحا 

فال�ص يف كل 10 م 4 فال�ص وتركيب امل�شباح 
الرئي�شي  فال�ص حتذير  يف قمة الج 

13- تركيب مانع ال�شواعق من النحا�ص ال�شايف وكيبل 
  فقد الإيرث اأما الأر�شي شعري قطر 75 ملم�

تثبيت ار�شي من النحا�ص بطول 3 م يف الأر�ص. 
وعاودنا احلديث مع العميدي عن املدة التي مت 

بها الإجناز وما رافقها من م�ساعب فقال: لقد 
مت اإجناز مل�سروع مبدة قيا�سية اأمُدها �سهران 

-واحلمد هلل- ومّت العمل من  �سباحا و حتى 
 530 3 ظهرا وبعد ا�ستداد احلر اأ�سبح العمل من

�سباحا وحتى 2 ظهرا يف اأيام احلر ال�سديد علما اإن 
الأجزاء املعدنّية ت�سبح حارة ي�سعب التعامل بها حتى 
مع ا�ستخدام الكفوف وملدة �سهرين متتاليني �ساكرين 

املوىل -عّز وجل- على توفيقه لهذا الإجناز .
واختتمنا حديثنا مع املهند�ص فار�ص مريي من�سور  

مبلخ�ص عن الأبراج الأخرى التي مت ن�سبها حيث قال: 
لقد اأجنزنا واحلمد هلل بن�سب برج ارتفاع 33 مرتا فوق 

�سطح العتبة من جهة باب ال�سالم كذلك ن�سب برج 
فوق فندق التاج يف باب قبلة احل�سني عليه ال�سالم ويبلغ 

ارتفاعه 12 مرتا لأجهزة ال�سيناو وكذلك ن�سب برج 
القناة الف�سائية يف منطقة الإبراهيمية بارتفاع 60 مرتا 
عن �سطح الأر�ص ومن الأبراج التي هي قيد الإجناز هو 

برج 45 مرتا فوق بناية �سفري احل�سني وكذلك اأعادة 
�سيانة واإكمال برج خمازن احلي ال�سناعي خلف 

املخازن بارتفاع 60 مرتا عن �سطح الأر�ص.

برج  ف�شائية كرب��الء 
�سرح عمالق باأيـدي  الأوفياء

12
 م وينتهي 

-   رب القطع احلديدية مع بع�شها بعد ذلك من 

 اأمتار 

 يدويا وذلك لعدم ا�شتطاعة الرافعة الو�شول اإليه 

 قطعة مع 

م�شباحا 
 فال�ص وتركيب امل�شباح 

- تركيب مانع ال�شواعق من النحا�ص ال�شايف وكيبل 
  فقد الإيرث اأما الأر�شي ملم 

 م يف الأر�ص. 

530
 ظهرا يف اأيام احلر ال�سديد علما اإن  ظهرا يف اأيام احلر ال�سديد علما اإن 

الأجزاء املعدنّية ت�سبح حارة ي�سعب التعامل بها حتى 
مع ا�ستخدام الكفوف وملدة �سهرين متتاليني �ساكرين 

مبلخ�ص عن الأبراج الأخرى التي مت ن�سبها حيث قال: 

 ظهرا يف اأيام احلر ال�سديد علما اإن 

مبلخ�ص عن الأبراج الأخرى التي مت ن�سبها حيث قال: 
 مرتا فوق 

�سطح العتبة من جهة باب ال�سالم كذلك ن�سب برج 
فوق فندق التاج يف باب قبلة احل�سني عليه ال�سالم ويبلغ 

 مرتا لأجهزة ال�سيناو وكذلك ن�سب برج 
 مرتا 
عن �سطح الأر�ص ومن الأبراج التي هي قيد الإجناز هو 

 مرتا فوق بناية �سفري احل�سني وكذلك اأعادة 

مبلخ�ص عن الأبراج الأخرى التي مت ن�سبها حيث قال: 
 مرتا فوق 

�سطح العتبة من جهة باب ال�سالم كذلك ن�سب برج 
فوق فندق التاج يف باب قبلة احل�سني عليه ال�سالم ويبلغ 
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بعيد �سقوط ال�سنم عام 2003م مّر العراق بادوار كثرية ولّدت حالة 
من فقدان الثقة بني امل�سوؤول احلكومي والنا�ص، وكلما كان ج�سر الثقة 
بني الطرفني ممتدًا كلما كانت هناك �سفافية يف العمل و�سيانة له من 

الآفات التي تعرت�ص طريقه.
واآخر من هناك  اأ�سرية مل�ساألة راأي من هنا  اإبقاء اجلماهري  واإن   
واإعالم موافق اأو م�ساد �ستزيد من حالة الإرباك والرتباك و�ستبقى 
حالة ال�سبابية يف نف�سية املواطن، ما يوؤدي اإىل ات�ساعها وحتويلها 
مبرور الزمن اإىل عوا�سف عاتية جترف الأخ�سر والياب�ص وجتعلها 

بني ع�سية و�سحاها قاعا �سف�سفا، ولت حني مندم. 
اإن الثقة املتبادلة بني املواطن وامل�سوؤول من اأهم الأ�س�ص التي يعتمد 
عليها النظام الدميقراطي، ومتتد م�ساحة تلك الثقة لت�سمل جميع 
اأولئك الذين يوؤمنون بالتغيري واإرادة ال�سعوب يف تقرير م�سريها 

وحفظ احلقوق والواجبات لكل من املواطن وامل�سوؤول. 
ولكي ت�ستقيم املعادلة يف تفّهم امل�ساكل وحماولة التغلب عليها كل 
ح�سب موقعه وكل ح�سب ما يتمتع به من �سالحيات د�ستورية ودينية 
ووطنية وعرفية واجتماعية، فاإننا وباأم�ص احلاجة اإىل متتني الثقة بني 
الكيانات ال�سيا�سية املت�ساربة يف اأفكارها وتوجهاتها ومنابعها الفكرية 
ثانية  بينها من جهة  فيما  الكيانات  تلك  وبني  والثقافية من جهة 
وبني الكيانات واملواطنني من جهة ثالثة، وهكذا فاإن الثقة املتبادلة 
با�ستطاعتها اأن حتل الكثري من امل�ساكل واأن ت�سرّي العملية ال�سيا�سية 
وفقا لذلك بان�سيابية وا�سحة، اأما اإذا فقدت الثقة بني جميع الأطراف 
اأو بع�سها فاإن الأمور تتجه نحو التاأزمي ول نخرج من م�سكلة حتى 

ندخل باأعظم منها وهكذا دواليك. 
�سحيح اإن التجارب العاملية توؤكد اإن �سقوط الأنظمة ال�سمولية يخلف 
اإخفاقات م�ستمرة على  اإىل  وراءه جملة من الرتاكمات التي توؤدي 
م�ستوى الفرد واملجتمع، و�سحيح اإن احلكومة الدميقراطية النا�سئة 
تعاين من م�ساكل �سيا�سية وتقاطعات ب�سبب حرية التعبري وممار�سة 
التي  الإخفاقات  اإن  و�سحيح كذلك  الد�ستور،  كفلها  التي  احلقوق 
ترافق العملية ال�سيا�سية تعترب من الظواهر ال�سحية ومن عالمات 
موظفي  اأو  الوزراء  بع�ص  اإن  هنا  ننكر  ل  ولكن  ال�سيا�سي،  الوعي 
احلكومة الكبار عمدوا بق�سد اأو بدون ق�سد اإىل الإ�ساءة للنظام 
التي  بالوعود  الإيفاء  برمته وخا�سة من خالل عدم  الدميقراطي 
قطعوها للمواطنني مما اأدى اإىل خلق حالة من عدم الر�سا ان�سحبت 
اإىل الت�سكيك ب�سدقية هذا امل�سوؤول وبالتايل زعزعة ثقة املواطن 

مبجمل النظام. 
وحلّل تلك املع�سلة التي طاملا رافقت العملية ال�سيا�سية يف العراق لبد 
من تبني م�ساألة احلوار وهي من امل�سائل املهمة واحل�سارية والتي 
ت�ساهم يف رفع اأي اإ�سكال، مع تبّني عقيدة ال�سراحة التي تقت�سي 
اأن يكون امل�سوؤول �سريحًا مع املواطن خ�سو�سًا يف الوزارات اخلدمية 
والوزارات التي لها عالقة مبا�سرة مع املواطنني حتى ن�ستطيع حل 
جزء من امل�سكلة، واإذا مل يكن امل�سوؤول �سريحًا �ستتفاقم امل�سكلة اأيا 

كانت و�سنبقى ندور بحلقة مفرغة تبداأ ول تنتهي. 
وكل وزير عليه اأن يفرد وقتًا كافيًا ويبني ما هي �سيا�سته يف الوزارة؟ 
ما هي  امل�ستقبلية؟  م�ساريعه  ما هي  الإ�سالحية؟  وما هي خطته 
املعوقات التي تقف اأمامه؟ هل هي ت�سريعية حتى ي�سمع الربملان؟ هل 
هي تنفيذية حتى ي�سمع رئي�ص الوزراء؟  هل هي من كيانات اأخرى 
حتى ي�سمع املت�سدون؟  وهل هي خارجية واإقليمية حتى يكون املواطن 

الثقة 
بامل�شوؤول

 معيا ر
لقبوله

على بينة من ال�سغوط الداخلية واخلارجية؟ بعد ذلك يبداأ لقاء 
مفتوح مع النا�ص عن طريق و�سائل الإعالم ب�سرط اأن يكون الوزير 
�سريحًا ووا�سحًا وواقعيا، وتدّون ما دار فيها من مداولت ووعود 
ومداخالت، وتكون انتقادات املواطن ومطاليبه بذلك م�ستندة اإىل 
اأر�سية �سلبة قائمة على الواقعية والإمكانات بعيدة عن ال�سعارات 
والتهامات، وجتعله اأمام روؤية وا�سحة عما يدور حوله من ظروف 
و�سرائط وقابليات، واإنه ي�سع جميع تلك الأمور باحل�سبان قبل اأن 

يوجه اأ�سابع التهام لأية جهة. 
وعندما تكون الثقة �سائدة بني املواطن وامل�سوؤول يكون التعامل اإزاء 
ما يعتور النا�ص من م�ساكل تعامال مبدئيا اإن�سانيا �سموليا قائما على 
اأ�سا�ص املحبة والتعاون واخلدمة، وهكذا تعامل اأمري املوؤمنني مع ذلك 
الن�سراين الذي بلغ من الكرب عتيا، حيث عمل طيلة �سبابه لكي يعي�ص 
من ثمرة اأتعابه ولكنه مل يدخر �سيئا لوقت كربه وهرمه، ومع مرور 
الزمن فاإنه فقد ب�سره، ومل يبق اأمامه طريق للمعي�سة �سوى ال�سوؤال 

وال�ستجداء. 
مر به الإمام ذات يوم فقال: ما هذا، وملاذا اآلت اإليه حاله اإىل هكذا؟  
األ يوجد له ولد يتكفله األ يوجد له �سبيل اآخر ي�ستطيع بوا�سطته اأن 
يعي�ص اأيامه الأخرية عي�سة حمرتمة تبعده عن ال�سوؤال؟ فقالوا يا 
يعي�ص  وكان  قويا ب�سريا،  كان  ولقد  ن�سراين،  اإنه  املوؤمنني،  اأمري 
من كّد ميينه وعرق جبينه، والآن فقد قوته وب�سره معا، ولي�ص عنده 
ما ي�ستطيع اأن يقوت نف�سه به، فلم يبق له اإل ال�سوؤال، فقال الإمام: 

ا�ستعملتموه حتى اإذا كرب وعجز منعتموه، اأنفقوا عليه من بيت املال. 
اإن الإن�سان عندما ميتل طيبا وعدالة وكرما و�سجاعة ينظر لالأمور 
وحمل  والإح�سان  املحبة  �سفات  على  يتطبع  واإنه  واقعي  مبنظار 
ت�سرفات الآخرين على حمامل اخلري وعدم الظن بال�سوء، وهذه 
الأمور تكون من طباعه و�سجاياه من دون تكلف وت�سنع، واإذا انطلق 
اأحدنا من هكذا اأر�سية �سلبة فاإنه يغر�ص الثقة يف الآخرين ويكون 
اأمنوذجا حيا يف تطبيقاتها على اأفراد املجتمع، واأمري املوؤمنني ميثل 
ال�سدارة يف جتذير الثقة املتبادلة بني الأفراد �سعوبا وحكومات، اأقول 
ال�سدارة واأعني ما اأقول حيث اإنه ميثل الأبوة ل�سرائح املجتمع املختلفة، 
ولهذا �ساأل يف الق�سة مبا هذا ولي�ص مبن هذا، اإذ اإنه ي�ستنكر احلالة 
بغ�ص النظر عمن يتلب�سها �سواء اأكان م�سلما اأو م�سيحيا اأو من اأية 
طائفة اأو مّلة كان، فما دام يعي�ص يف املجتمع الإ�سالمي فهو مكفول، له 
ما للم�سلم وعليه ما عليه، واإنه ي�ستنكر وجود مثل تلك احلالت امل�سينة 
اأيا كان الذي يتقم�سها، وحري بنا اتخاذه ملهما اإذا ما اأرادنا حياة 

طيبة وعي�سا هنيئا.   
بني  الثقة  اأي�سا مدى جتّذر  املعرّبة  الق�سة  تلك  يتبني من خالل 
امل�سوؤول احلقيقي ومواطنيه التي تكون ال�سداقة وامل�سارحة واملحبة 
من اأهم مقوماتها، ولي�ص غريبا اأن ترفع تلك اخل�سال املت�سامية 
الإن�سان ال�سادق وجتعله نربا�سا يف العمل والعطاء والأ�سوة كما هو 
اأمري املوؤمنني، الذي �سهد العدو قبل ال�سديق بف�سله وعلوه و�سموخه 
ومدى م�سداقيته يف القول والعمل، واإذا ما اأردنا اأن ن�سري على جادة 
اأركان عدم الثقة ال�ساربة اأطنابها بيننا  ال�سواب لبد اأن نقو�ص 
كمواطنني وم�سوؤولني اأو بني امل�سوؤولني اأنف�سهم، ونعمل حثيثا يف البحث 
عن الفر�ص املتاحة وامل�ساعدة يف اخلال�ص من هذه امل�سكلة الهدامة، 
اإذ ل ميكن التفكري يف الو�سول اإىل خلق اأر�سية منا�سبة للعمل ال�سفاف 

دون حتقيق الثقة بني املواطن وامل�سوؤول يف النظام الدميقراطي.

•  ح�سن الها�سمي 
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ال�سيخ زين العابدين بن كربالئي 
م�سلم املازندراين البارفرو�سي احلائري 
واحد  املجتهدين  المامية  فقهاء  كبار  من   ،

مراجع الدين .
اقام يف كربالء �سنة 1250 هـ لكمال درو�سه 
القزويني  ابــراهــيــم  ال�سيد  ـــص  درو� فح�سر 
احلـــائـــري يف الــفــقــه وال�ـــســـول وعــلــى غريه 
النجف  اىل  غادرها  ثم  كربالء.  اعــالم  من 
ال�سيخ  درو�ــص  حلقات  اىل  فاختلف  ال�سرف 
اجلواهر(  �ساحب   ( النجفي  ح�سن  حممد 
وال�سيخ علي ابن ال�سيخ جعفر كا�سف الغطاء 
ال�سيخ مرت�سى  وعن  بالجازة عنهما  وروى   ،

الن�ساري.
عاد اىل كربالء ونه�ص باأعباء الهداية والر�ساد 
من  عـــدد  عليه  تتلمّذ  والــفــتــيــا.  والــتــدريــ�ــص 
الف�سالء وروى عنه لفيف من العلماء ابرزهم 

ل�سيخ  ا
تقي  حمـــمـــد 

وال�سيد  احلائري  ال�سريازي 
مرت�سى الك�سمريي وغريهم .

�سّنف كتبًا ور�سائل منها : �سرح على ) �سرائع 
 ( �سّماه  احللي  للمحقق  الفقه  يف  ال�سالم( 
العباد  العباد( مطبوع مل يتم ، وذخرية  زينة 
احلج،ر�سالتان  ومنا�سك  الفقه،  يف  مطبوع 
ذخرية  كبرية  احداهما  مطبوعتان  فتوائيتان 
العباد والخرى �سغرية زينة العباد وكتاب يف 

ا�سول الفقه وغريها.
احتوت  نفي�سة  كتب  خزانة  يجمع  ان  ا�ستطاع 

على مطبوعات نفي�سة وخمطوطات نادرة .
تويف يف ال�ساد�ص ع�سر من ذي القعدة املوافق 
189م  ودفن يف مقربة خا�سة به يف اجلانب 

ال�سرقي 
مـــــــن �ـــســـحـــن 

قا�سي  ــــاب  ب ــد  عــن ــني  ــس احلــ� المــــــام 
احلاجات.

موؤلف  علي  ال�سيخ   : منهم  اولد  عــدة  خلف 
كربالء  يف  ت1345هـــــ(   ( اجلــواهــر  فهر�ص 
وال�سيخ  طهران  يف  املتوفى  عبداهلل  وال�سيخ 

ح�سني املذكور يف كتابنا.
) طبقات الفقهاء 14 / 264 ، معارف الرجال 
ونقباء   ،  198 /  4 املوؤلفني  / 331، معجم   1

)9 الب�سر 2 / 805، واح�سن الوديعة

زين العابدين املازندرا احلائري 
�1227 – 1309 ه 

• �سامي جواد كاظم
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نور احلق 
 �سعر: د.ح�سني عدنان احل�سيني 
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 ي����ا ح�����س��ني ال�����س��ب��ط ي����ا رم�����ز ال���ف���داء
امل����ّت����ق����ني �����س����م����ر  ن������������وٌر يف  اأن������������ت 

 

 وع��������ط��������اء ف�����������اق ج�����������ود ال����ط����ي����ب����ني
ال�سديد وال��ع��زم  ال�سرب  بحر   خ�ست 
 ب���ل ���س��رع��ت ال�����س��ر واخل�����س��م العنيد
م�ستقيٍم ع������ل������ىٍّ  درب  يف  �������س������رت 

 

كاحلطيم ذاّلً  ال����ك����ف����ر  ف�����ت�����ه�����اوى 

 

الطفوف اأر��������س  يف  ح�����ّل  ���س��ه��ي��داً  ي����ا 

 

خ����وف دون  ������س�����راً  اهلل  ����س���ب���ي���ل  يف 

 

بالفعال ����س���دق���اً  ال����ق����ول  ق���رن���ت  ق����د 

 

ت����دح����ر اجل��������ور م���ه���ي���ب���اً وال���������س����الل

 

ي���ب���ور ب����������رزق ال  ال�������ب�������اري  ����ك  خ���������سّ

 

 ي����ج����زل اخل�������ر ع���ل���ى اأه��������ل احل���ب���ور
 ����س���ب���ط ط�����ه ������س�����رح ح�����ق يف ال���ع���ب���اد
 �����س����وت����ك ال����ث����ائ����ر ي���ع���ل���و يف ال����ب����الد
لل�سالم ه����ّب����ي  االأر�����������س  ����س���ع���وب  ي�����ا 

 

 ف���ان�������س���وره���ا ت���ن�������س���روا دي�����ن ال���وئ���ام
ك������������ربوا رّب������������ي ج������زي������ل احل���������س����ن����ات

 

بالنجاة ت����ف����وزوا  ال�������س���وء   واه�����ج�����روا 
ب�����در ال����دج����ى ط����ه احلبيب  واذك���������روا 
������س�����ٌر عجيب ������س�����ّره�����م  ب����ي����ت  اأه����������ل 

 

ب�����ال�����ب�����ي�����ان ي�����ح�����ل�����و  اهلل   وك���������ت���������اب 
للجنان ي�������س���م���و  ������اء  ال������و�������سّ ن����������وره 

 

ال�سباح؟ ل���ي���ل  م����ن  اخل������وف   ف���ع���الم 
لل�سالح ن����ب����ع  اخل��������ر  ����س���ب���ي���ل   يف 

امل�ساء وامل���ج���د  ال���ف���ردو����س  ه����وى   ي���ا 
ال���ث���ائ���ري���ن دروب  يف  ����س���م�������س   اأن��������ت 
ال���������س����ع����داء �������س������راج   ، ال����������رّب  م�����وئ�����ل 

 

ال�سديد واخل��ط��ب  ال��وه��ن  ي�سبك   مل 
ب������ج������ه������اد ط������������اب ذك�������������������راً ودع������������اء

 

ال�����دي�����ن م�����ن ك���ي���د عظيم  وح���ف���ظ���ت 
ب����وج����ه االأ����س���ق���ي���اء مل ت�������زل ����س���ي���ف���اً 

 

ب������ك ت�����زه�����و ث�����ّل�����ة ت�����ه�����وى احل����ت����وف

 

 ن����ه����ج����ك احل���������ق م������ن������ار ال���������س����ه����داء
للكمال ت�������س���م���و  اخل�����ل�����د   ب����ط����ري����ق 
 ت�����ل�����ث�����م امل�������ج�������د ب���������اأر����������س و������س�����م�����اء
 ي���ت���ه���ام���ى غ����ي����ث ع�������س���ق يف ال����ده����ور
 وب���������اأخ���������رى ي���ج���ت���ب���ي���ه���م ب�����ال�����وق�����اء
 ق���������دوة ال���������س����اع����ي ب���������س����وق ل���ل���ر����س���اد
ب��������ه��������ت��������اف ك����������������ّل ح������������ني ون����������������داء

 

ال����ت����وح����ي����د يف ك��������ّف االإم����������ام راي����������ة 

 

الفناء ����س���ي���ل  ي���ج���ت���اح���ك���م  اأن   ق���ب���ل 
 خ������ال������ق ال�������ك�������ون رف������ي������ع ال�������درج�������ات
 م���������ن خ�������ط�������وب وج������ح������ي������م وب���������الء
ت����غ����ي����ب ال  ن��������������������ّرات  وجن������������وم������������اً 

 

 ك��������ي ت���������ل���������وذوا ب���������س����ف����ني ل�����ل�����رخ�����اء
 ع���������ن ك�������ن�������وز ب����������اه����������رات ل�����ل�����زم�����ان
الرجاء حبل  ال��ه��دى  ح�سن   ف��ال��زم��وا 
 ع��������رة ال�������ه�������ادي وق���������������راآن ال����ف����الح
 ف����ان����ه����ل����وا م������ن ����س���ل�������س���ب���ي���ل و����س���ف���اء
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قال اأبو عبداهلل عليه ال�شالم: الأمر باملعروف 
والنهي عن املنكر خلقان من خلق اهلل

الأمر باملعروف 

اواب: 
ب�شمه تعاىل

بجوز ذلك يف حّد نف�شه، ولكن ل يجوز اإهاره اأمام 
الأجانب اإذا كان من الزينة، واإذا كان الطالء فوق الد 

وكان حاجبا نع من و�شول املاء للب�شرة يف الو�شوء فيجب 
اإزالته عند الو�شوء، واإن كان يتعّذر ذلك ففي جواز الطالء 

به اإ�شكال، واهلل املوفق.

ومن الأمر باملعروف:
ال�شخاء والكرم واليثار:

قال اهلل �سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي: )ويوؤثرون 
على اأنف�سهم ولو كان بهم خ�سا�سة(. 

ما  قال:  اأّنه  واآله  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  وعن 
 اخللق وح�سن  ال�ّسخاء  على  ّل  ا اأولياءه  اهلل  جعل 
وقال �سلى اهلل عليه واآله: ان من موجبات املغفرة 
وعنه   الكالم وح�سن  ال�سالم  ف�ساء  وا الطعام  بذل 
ذنب  عن  جتافوا  قال:  اأّنه  واآله  عليه  اهلل  �سلى 

 .ّن اهلل اآخذ بيده كلما عرث ال�سخي فا
 .اَل�سخياء دار  اجلّنة  واآله:  عليه  اهلل  �سلى  وعنه 
وعنه �سلى اهلل عليه واآله: ان اف�سل النا�ص اميانًا 

 .اأب�سطهم كّفًا
النفاق على الأهل والعيال: 

 الكاد :فعن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله اأّنه قال
على عياله كاملجاهد يف �سبيل اهلل وقال �سلى اهلل 
عليه واآله: خريكم، خريكم َلهله وعنه �سلى اهلل 
فهو  اهله  على  الرجل  اأنفق  ما  قال:  اأّنه  واآله  عليه 
�سدقة وعنه �سلى اهلل عليه واآله: دينار اأنفقته على 
اأهلك ودينار اأنفقته يف �سبيل اهلل ودينار انفقته يف 
رقبة ودينار ت�سّدقت به على م�سكني واأعظُمها اأجرًا 

 .الدينار اّلذي اأنفقته على اأهلك

وفق فتاوى املرجع الديني الأعلى �سماحة اآية اهلل العظمى 
ال�شيد علي احل�شيني ال�شي�شتا )دام ظله الوارف(

ب�شمه تعاىل
اإىل مكتب �شماحة املرجع الديني 

اية ا... العظمى الإمام ال�شيد علي 
احل�شيني ال�شي�شتا دام له 

.الوارف
ال�سالم عليكم ورحمة ا... وبركاته

ال�سوؤال: ما احلكم ال�سرعي ملا ي�سمى 
– اذ  احلواجب  – جتميل  )التاتو( 
جزءًا،  او  كاًل   – احلاجب  يخ�سع 
اإدمائه  مع  مو�سعي  تخدير  اإىل 
فيزال ال�سعر مع طلي املو�سع بطالء 

خا�ص.
جمع من املوؤمنني

 

 18رم 1432ه�
مكتب 

ال�شيد ال�شي�شتا دام له
النجف الأ�شرف.

وكان حاجبا نع من و�شول املاء للب�شرة يف الو�شوء فيجب 

وفق فتاوى املرجع الديني الأعلى �سماحة اآية اهلل العظمى 
ال�شيد علي احل�شيني ال�شي�شتا )دام ظله الوارف(

اواب: 
ب�شمه تعاىل

بجوز ذلك يف حّد نف�شه، ولكن ل يجوز اإهاره اأمام 
الأجانب اإذا كان من الزينة، واإذا كان الطالء فوق الد 

وكان حاجبا نع من و�شول املاء للب�شرة يف الو�شوء فيجب وكان حاجبا نع من و�شول املاء للب�شرة يف الو�شوء فيجب 
اإزالته عند الو�شوء، واإن كان يتعّذر ذلك ففي جواز الطالء اإزالته عند الو�شوء، واإن كان يتعّذر ذلك ففي جواز الطالء 

به اإ�شكال، واهلل املوفق.

ب�شمه تعاىل
اإىل مكتب �شماحة املرجع الديني 

اية ا... العظمى الإمام ال�شيد علي 
احل�شيني ال�شي�شتا دام له 

.الوارف
ال�سالم عليكم ورحمة ا... وبركاته

ال�سوؤال: ما احلكم ال�سرعي ملا ي�سمى 
– اذ  احلواجب  – جتميل  )التاتو( 
جزءًا،  او  كاًل   – احلاجب  يخ�سع 
اإدمائه  مع  مو�سعي  تخدير  اإىل 
فيزال ال�سعر مع طلي املو�سع بطالء 

خا�ص.
جمع من املوؤمنني

 18رم 1432ه�
مكتب 

ال�شيد ال�شي�شتا دام له
النجف الأ�شرف.

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

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

النهي عن املنكر 
مكتب �شماحة اية اهلل العظمى ال�شيد ال�شي�شتا

له الوارف دام  

بع�ص الن�شاء يلب�شن البنطلون العري�ص ويظهرن به امام الرجال الجانب 
العري�ص  البنطلون  ال�شي�شتا قد حلل لب�ص  ال�شيد  ويقولون بان �شماحة 
وذلك ح�شب فتوى �شماحته يف كتاب فقه املغبني التي تن�صل يجوز لب�ص 
البنطلون اإذا كان جم�ّشما ملفاتن بدنها اأو موجبا لثارة الفتنة غالبا فهم 
يقولون ان ال�شيد حرم البنطلون ال�شيق ونحن نرتدي بنطلون عري�ص.. فقلت 
لهم ان الفتوى قد تتنا�شب مع العرف الجتماعي للغرب..فقالوا ان فتوى ال�شيد 
واحدة ول يحلل يف مكان ويحرم يف مكان اخر وحالل مد حالل اىل يوم 
القيامة وحرامه حرام اىل يوم القيامة مع العلم انهم يعي�شون يف العراق 
لكنهم يقراأون فقه املغبني... مما ي�شجع بع�ص الن�شاء على ارتداء البنطلون 
مع العلم انه قد جرى نقا�ص حول املو�شوع وقالوا يل ان ل اأ�شّعب ال�شالم.. 
فال�شالم دين مت�شامح ...مع العلم باأن هوؤلء الن�شاء ممن يقيمون �شالة الليل 
ويحفظون زيارة عا�شوراء ويتو�شلون بالئمة عليهم ال�شالم لكن ي�شعن املكياج 
ول يلب�شن اوارب امام الجانب. فهل حقا يجوز لب�ص البنطلون العري�ص 
فهم  للعطور  بالن�شبة  ال�شيء  ونف�ص  الجانب؟  الرجال  امام  جم�شم  الغري 
يقولون ان ال�شيد حرم العطر للمراأة اذا كان الق�شد اثارة الرجال ... لكن انا 
ق�شدي ان اتطيب لنف�شي واح�ص بان رائحتي طيبة.. وما عالقتي بالرجال 
اذا �شّموا رائحة العطر واث��ريوا به فذنبهم على جنبهم لأنهم هم املذنبني 
ولي�ص اأناواأي�شا بع�ص الن�شاء يقولون بان الكحل حالل طبقا لفتوى ال�شيد 
ال�شي�شتا  يجوز الكحل واخلا ب�شر ان تاأمن من الوقوع يف احلرام ول 
تق�شد بها اثارة الرجال الجانب مع العلم انهن ي�شبحن جميالت عند و�شع 

الكحل امام الجانب.. فما تو�شيح فتوى ال�شيد؟ وما جواب اولك الن�شوة؟
له مد مقلدة �شماحة ال�شيد

ومن الأمر باملعروف:
ال�شخاء والكرم واليثار:

قال اهلل �سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي: )ويوؤثرون 
على اأنف�سهم ولو كان بهم خ�سا�سة(. 

ما  قال:  اأّنه  واآله  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  وعن 
 اخللق وح�سن  ال�ّسخاء  على  ّل  ا اأولياءه  اهلل  جعل 
وقال �سلى اهلل عليه واآله: ان من موجبات املغفرة 
وعنه   الكالم وح�سن  ال�سالم  ف�ساء  وا الطعام  بذل 
ذنب  عن  جتافوا  قال:  اأّنه  واآله  عليه  اهلل  �سلى 

 .ّن اهلل اآخذ بيده كلما عرث ال�سخي فا
 .اَل�سخياء دار  اجلّنة  واآله:  عليه  اهلل  �سلى  وعنه 
وعنه �سلى اهلل عليه واآله: ان اف�سل النا�ص اميانًا 

 .اأب�سطهم كّفًا
وعنه �سلى اهلل عليه واآله: ان اف�سل النا�ص اميانًا 

 .اأب�سطهم كّفًا
وعنه �سلى اهلل عليه واآله: ان اف�سل النا�ص اميانًا 

النفاق على الأهل والعيال: 
 الكاد :فعن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله اأّنه قال

النفاق على الأهل والعيال: 
 الكاد :فعن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله اأّنه قال

النفاق على الأهل والعيال: 

على عياله كاملجاهد يف �سبيل اهلل وقال �سلى اهلل 
عليه واآله: خريكم، خريكم َلهله وعنه �سلى اهلل 
فهو  اهله  على  الرجل  اأنفق  ما  قال:  اأّنه  واآله  عليه 
�سدقة وعنه �سلى اهلل عليه واآله: دينار اأنفقته على 
اأهلك ودينار اأنفقته يف �سبيل اهلل ودينار انفقته يف 
رقبة ودينار ت�سّدقت به على م�سكني واأعظُمها اأجرًا 

 .الدينار اّلذي اأنفقته على اأهلك

 قلت لبي: الأرقام اّلتي مّرت اأ�سارت ملا هو من املعروف، 
اأما املنكرات، اأو ما ُيَعد من املنكر؟ 

قال: ما يعد من املنكر كثري، �ساأُعدد لك بع�سًا منها، ولكن 
بنف�ص ال�سرط ال�سابق. 

قلت: تق�سد اأن اأعدك باجتنابها والّنهي عنها؟ 
قال: نعم. 

ُدك بذلك.  قلت: اأع
قال: اإذن اليك بع�ص مّما هو من املنكر. 

وبداأ اأبي يعدد م�ستعينًا بذاكرته ومب�سادرهـ  كما فعل �سابقًا 
ـ فعدَّ من املنكر ما ياأتي: 

الظلم: 
 لموا اأي شيعلُم اّلذين� قال اهلل تعاىل يف كتابه الكرمي: )و

منقلب ينقلبون(. 
 مرا مال  اقتطاع  اخلطايا  اأعظم   : علي  الإمام  عن 

 .م�شلم بغري حق
وعن الإمام اأبي جعفر الباقر  اأّنه قال: ملا ح�شرت علي 
ني اإىل �شدره ثم قال: يا ُبني اأو�شيك  بن احل�شني الوفاة �شم
اأباه   اأبي حني ح�شرته الوفاة، مما ذكر ان اأو�شا به  مبا 
 لم من ل يجد عليك نا�شراّياك واأو�شاه به، قال: يا ُبني ا

 .ّل اهللا
 مظلمة لم  من   : ال�سادق  عبداهلل  اأبي  المام  وعن 

 .بها يف نف�شه اأو يف ماله اأو يف ولده ذ اأُخ
وعنه  اّنه قال:  من اأكل من مال اأخيه لما ومل يرده 

 .من الّنار يوم القيامة ليه اأكل جذوةا

وفق فتاوى املرجع الديني الأعلى �سماحة اآية اهلل العظمى 
ال�شيد علي احل�شيني ال�شي�شتا )دام ظله الوارف(

 
البنطلون العري�ص والعطر والكحل
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◄اإعداد: هيئة التحرير

النهي عن الكالم 
يف ذات اهلل

بن  زيـــاد، عــن احل�سن  بــن  �سهل  بــن احل�سن، عــن   حممد 
حمبوب، عن علي بن رئاب، عن اأبي ب�سري قال: قال اأبوجعفر 
عليه ال�سالم: تكلموا يف خلق اهلل ول تتكلموا يف اهلل 

فاإن الكالم يف اهلل ل يزداد �شاحبه اإل حتريا.
�ش ول  تكلموا يف كل  حــريــز:  عــن  اأخـــرى  ـــة  رواي ويف 

تتكلموا يف ذات اهلل.
 حممد بن يحيى، عن اأحمد بن حممد، عن ابن اأبي عمري، 
عن عبدالرحمن بن احلجاج، عن �سليمان بن خالد قال: قال 
 " يقول:  وجل  عّز  اهلل  اإن  ال�سالم:  عليه  اأبوعبداهلل 
واأن اإىل ربك املنتهى" فاإذا انتهى الكالم اإىل اهلل 

فاأم�شكوا.
اأبي  ابــي عمري عن  ابــن  اأبيه، عن  اإبراهيم، عن  بن  علي    
اأيوب، عن حممد بن م�سلم قال: قال اأبوعبداهلل عليه ال�سالم: 
يا مد اإن النا�ص ل يزال بهم3 املنطق حتى 
يتكلموا يف اهلل فاإذا �شمعتم4 ذلك فقولوا: ل 

.اإله اإل اهلل الواحد الذي لي�ص كمثله �ش
عدة من اأ�سحابنا، عن اأحمد بن حممد بن خالد، عن اأبيه، 
اأبــي عبيدة  اأبــي عمري، عن حممد بن حمران، عن  ابن  عن 
اإياك  زياد  يا  ال�سالم:  عليه  اأبوجعفر  قــال  قــال:  احلــذاء 
العمل   وتهب ال�شك  ت��ورث  فاإنها  واخل�شومات 
وتردي �شاحبها وع�شى اأن يتكلم بال�ش فال يغفر 
لوا به  له، اإنه كان فيما م�شى قوم تركوا علم ما وكِّ
وطلبوا علم ما ُكفوه حتى انتهى كالمهم اإىل اهلل 
فتحرّيوا حتى ان كان الرجل ليدعي من بني يديه 
فيجيب من خلفه ويدعي من خلفه فيجيب من بني 

يديه.
ويف رواية اأخرى: حتى تاهوا يف الر�ص.

 عدة من اأ�سحابنا، عن اأحمد بن حممد بن خالد، عن بع�ص 
اأبا  �سمعت  قال:  اأبيه  عن  املياح،  ابن  احل�سني  اأ�سحابه، عن 
عبداهلل عليه ال�سالم يقول: من نظر يف اهلل كيف هو؟ 

هلك. 

 عدة من اأ�سحابنا، عن اأحمد بن حممد بن خالد، عن حممد 
بن عبداحلميد، عن العالء بن رزين، عن حممد بن م�سلم، 
عن اأبي جعفر عليه ال�سالم قال: اإياكم والتفكر يف اهلل 
ولكن اإذا اأرد اأن تنظروا اإىل عظمته فانظروا 

اإىل عظيم خلقه.
عليه  اأبــوعــبــداهلل  قــال  ــال:  ق رفعه  ــي عبداهلل  اأب بن  حممد 
اأكل قلبك طائر مل ي�شبعه  اآدم لو  يا ابن  ال�سالم: 
تريد  لغطاه  اأب��رة  خرق  عليه  و�شع  لو  وب�شرك 
اأن تعرف بهما ملكوت ال�شماوات والر�ص، اإن كنت 
�شادقا فهذه ال�شم�ص خلق من خلق اهلل فاإن قدرت 

اأن متال عينيك منها فهو كما تقول.
  علي بن اإبراهيم، عن اأبيه، عن احل�سن بن علي، عن اليعقوبي 
اأبي  اآل �سام، عن  اأ�سحابنا، عن عبدالعلى موىل  عن بع�ص 
 شبحت�عبداهلل عليه ال�سالم قال: ان يهوديا يقال له
اإىل ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله فقال:  جاء 
اأنت  فاإن  ربك،  عن  اأ�شاألك  جت    اهلل  ر�شول  يا 
�شل  قال:  رجعت،  واإل  عنه  اأ�شاألك  عما  اأجبتني 
عما �شت، قال: اأين ربك؟ قال: هو يف كل مكان 
ولي�ص يف �ش من املكان املحدود: قال: وكيف هو؟ 
لوق  والكيف  بالكيف  ربي  اأ�شف  وكيف  قال: 
واهلل ل يو�شف بخلقه، قال: فمن اأين ُيعلم اأنك 
نبي اهلل؟ قال: فما بقي حوله حجر ول غري ذلك 
اإل تكلم بل�شان عربي مبني اأما �شبحت اإنه ر�شول 
اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�شلم فقال �شبحت: ما 
راأيت كاليوم اأمرا اأبني من هذا، ثم قال اأ�شهد اأن ل 

اإله اإل اهلل واأنك ر�شول اهلل.
 علي بن اإبراهيم، عن اأبيه، عن ابن اأبي عمري، عن حممد 
بن يحيى اخلثعمي عن عبد الرحمن بن عتيك الق�سري قال: 
�ساألت اأبا جعفر عليه ال�سالم عن �س من ال�سفة فرفع يده اإىل 

ال�سماء ثم قال: تعاىل ابار.  

◄اإعداد: هيئة التحرير

 ت�شا بالرجال فالحو اذا كان البنطلون زيا
كان  وان   مطلقا لب�شه  ت��رك  الن�شاء  على    وجوبا
امام غري الجنبي واإّل ا�ش يف جواز لب�شه اأمام 
ل  وان  بدنها  ملفاتن  جم�شما  يكون  ل  ان  الجنبي 
يكون موجبا لثارة الفتنة غالبا كما هو كذلك اذا 
كان م�شتورا ب�شيء. كما ان جواز تعطرها بحيث ي�شم 
عطرها الرجال الجانب عنها م�شرو مبا ذكر يف 
ال�شوؤال وب�شر اآخر وهو ان ل يوؤدي ذلك اىل اثارة 
افتتانهم بها واّل كان حراما وان مل يكن من ق�شدها 
فق.واما  نف�شها  تطييب  بل  وافتتانهم  اثارتهم 
الكحل فمع عدم الأمن من وقوعها يف احلرام يجب 
عليها ال�ش حتى عن املحارم. هذا وجل ما ذكر كن 
ان يختلف من بلد اىل بلد ومن جمتمع اىل جمتمع 
اآخر فيكون بع�ص البنطلون زيا ت�شا للرجال يف 
 ا�شتعمال العطر موجبا او يكون  اآخر  جمتمع دون 
لإثارة الفتتان بها يف مكان دون اآخر. وهكذا فيلزم 

مراعاة ذلك حيث يلزم املحذور واهلل العا�شم.

ب�شمه تعاىل

مكتب 
ال�شيد ال�شي�شتا

يف النجف ال�شرف
اأجوبة امل�شائل ال�شرعية

18ع14271ه�

 ت�شا بالرجال فالحو اذا كان البنطلون زيا
كان  وان   مطلقا لب�شه  ت��رك  الن�شاء  على    وجوبا
امام غري الجنبي واإّل ا�ش يف جواز لب�شه اأمام 
ل  وان  بدنها  ملفاتن  جم�شما  يكون  ل  ان  الجنبي 
يكون موجبا لثارة الفتنة غالبا كما هو كذلك اذا 
كان م�شتورا ب�شيء. كما ان جواز تعطرها بحيث ي�شم 
عطرها الرجال الجانب عنها م�شرو مبا ذكر يف 
ال�شوؤال وب�شر اآخر وهو ان ل يوؤدي ذلك اىل اثارة 
افتتانهم بها واّل كان حراما وان مل يكن من ق�شدها 
فق.واما  نف�شها  تطييب  بل  وافتتانهم  اثارتهم 
الكحل فمع عدم الأمن من وقوعها يف احلرام يجب 
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ال�سيد منر اخلباز

قيمة ال�شدق
ال�سيد منر اخلباز

و�شيكون احلديث عن جمالية ال�شدق يف اور اأولها  
تعريف ال�شدق واأق�شامه.

  وال�سدق تعريفا هو تطابق الظاهر والباطن،و�سيء من التف�سيل 
باألفاظ  ويتكلم  معتقدات  يحمل  الإن�سان  كل  اأن  نقول:  والتو�سيح 
اأي  الثالثة  العناوين  فاإذا تطابقت هده  وميار�ص �سلوكيات معينة 
تطابق �سلوكه مع كالمه وتطابق كالمه مع معتقده فهو اإن�سان �سادق، 
ومتى ما اختلف ال�سلوك عن الكالم اأو اختلف الكالم عن املعتقد فاإن 
ذلك الإن�سان يعد كاذبا حينها، وهكذا ميكن تعريف ال�سادق باأنه ل 

يفعل اإل ما يقول ول يقول مال يفعل كما قال ال�ساعر:
 

يا اأيها الرجل املعلم غريه                                  هال لنف�شك كان ذا التعليم
ت�شف الدواء لذي ال�شقام وذي ال�شنى       كيم�ا ي�ش�ح  به واأن�ت �شق�ي�م.

اإل ما يعتقد فهناك  اإل ما يقول ول يقول  اإذن ل يفعل  فال�سادق 
تطابق بني �سلوكه وقوله واعتقاده اإذا تطابق الظاهر والباطن فهو 
:يقول عندما  احلقيقة  هذه  اإىل  ي�سري  الكرمي  والقراآن  �سادق 

 ل ب ق  ُكم ُوُجوه  وا�� لُّ ُت��و اأن    �� ال  ص� يل
عملية  لي�ص  الـــرب  ب ر�� غ�� امل و  ق ر�� ش����� امل
�سكلية تتوجه اإىل امل�سرق اأو املغرب ،الرب 

 ق ر ش� امل  ل ب ق ُكم ُوُجوه لُّوا ُتو اأن    ال  ص� يلعقيدة و�سلوك
 ة ك ئ ال امل و ر الآخ م و ي ال و اهلّل ب ن اآم ن م  ال ن كل و ب ر غ امل و
ى  ب ُقرال ي  و ذ  ه ُحبِّ لى  ع  ال�� امل ��ى  اآت و  يِّني ب الن و  اب ت كال و
 اب ق يف الرِّ و نيل ائ ال�ش و يل ب ال�ش ن اب و ني اك ش� امل ى و ام ت ي ال و
 ُدوا اه ا ع ذاإ م ه د ه ع ب ُوُفون امل و اة ك ى الز اآت و الة ال�ش ام قاأ و
 كاأُول  ص�اأ ب ال  ني ح و  اء ر وال�ش  اء ش�اأ ب ال  يف  ين ر اب ال�ش و
جمموعة  عن  عبارة  ال�شدق  هو  وه��ذا  ُقوا  د ش�  ي��ن ذ��ال
وقال  ُقون ُت امل ُهُم   كول اأُ و متطابقة  و�شلوك  معتقدات 
 ج ر ُ ي ن ج ر خاأ و ق د ش� ل خ ي ُمد نل خ دبِّ اأُقل ر و :تعاىل

.ا ري ش�ا نان طُشل� ُدنكن ل ل يلِّ م ع اج و ق د ش�

 اأق�شام ال�شدق
وينق�شم ال�شدق اىل ق�شمني هما: 

1- ال�شدق الظاهري:
هو ال�سدق مع النا�ص يف الأخبار ، وال�سدق يف الوعد، ويف الوفاء 
 :الأخبار قال تعاىل اإىل ال�سدق يف  الدعوة  اأمثلة  بالعهد، ومن 
 يف ق د�� ش��� ان�� ش����� ل  ّل يل�� ع�� اج و
،والــ�ــســدق يف  ي��ن ر�� الآخ

◄  ال�سيد منري اخلباز

 ن م :قال تعاىل
ُقوا  د ش� ال جر نين ماملُوؤ

 ه يل ع ُدوا اهلل اه ا ع م
ُه  ب حى ن ش� ق ن م ُهم ن م ف
ا  م ُر و ظ ت ن ي ن م ُهم ن م و
 �سدق  يال د ب ُلوا ت ّد ب

اهلل العلي العظيم.
اإن من بني اأهم القيم 

اجلمالية التي ّلت يف 
مدر�سة كربالء قيمة 
ال�سدق وهي القيمة 

التي حتد عنها االإمام 
احل�سني عندما 

قال:"واهلل ما تعمدت 
الكذب مذ علمت 

اأن اهلل قت عليه 
اأهله وي�شّر  به من 

اختلقه"، وحتد عنها 
العبا�سعندما قال:
اإ اأحامي اأبدا عن 

ديني وعن اإمام �شادق 
اليقني".
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◄  يكتبها: ح�سني ال�سالمي

اأ�سد  بل  اأخرى  جاهلية  هو  الآن  العالم  يف  يح�سل  ما 
الإعالم  بها  يقوم  التي  الزدواجية  من  نراه  فما  كفرا 
البع�ص  وحماولة  البحرين  يف  يجري  ما  اجتاه  العربي 
عك�ص  طائفي  حترك  اأنه  على  هناك  يجري  ما  ت�سوير 
ال�سنة  ي�سم  �سعبي  حتــرك  اأنـــه  يــوؤكــد  الـــذي  ــواقــع  ال
م�سروعة  ومعي�سية  �سيا�سية  مطالب  لتحقيق  وال�سيعة 
حملت  التي  الف�سائية  القنوات  ب�سا�سات  بدا  ما  وهذا 
ال�سعوب  تعاطف  الثورات،وجاء  اأخبار  نقل  عاتقها  على 
ــاركــه  ــوار،وب ــث ــهــم ال الــعــربــيــة والإ�ــســالمــيــة مــع اإخــوان
اأن  يقني  عن  اعتقدنا  بالفرح،و  ليب�سر  العاملي  التاأييد 
نف�ص  يلقى  �سوف  اآخــر  عربي  بلد  اأي  يف  �سيحدث  ما 
ما  لكن  والدعم  والعون  وامل�ساندة  والتاأييد  الرتحيب 
الإعالم  و�سائل  البحرين عك�ص ذلك  فمعظم  حدث يف 
ر�سمية   بجهة  املرتبطة  غري  القنوات  با�ستثناء  العربية 
فاإمنا   س� على  دل  اإن  وهذا  البحرين  ثورة  �سد  وقفت 
زال يتخبط يف وحل اجلاهلية  الإعالم ما  اأن  على  يدل 
التعامل  اإعالم مف�سوح ول ميتلك معيارا مهنيا يف  وهو 
مع ما يجري هناك بن�سر كل احلقيقة بل ركزت قنوات 
هو  واحد  طرف  على  منها  اخلليجية  وخا�سة  الف�ساء 
دون  اأو  الثائرة  لالأمة  اعتبار  اأي  دون  ال�سلطة  طرف 
األي�ص   : وال�سوؤال   ، وامل�سروعة  ال�سلمية  ملطالبها  اعتبار 
من حق ال�سعوب التظاهر والحتجاج واملطالبة بالتغيري 
اأمل  الإعـــالم؟  و�سائل  تتدعي  كما  وغريها  والإ�ــســالح 
العربية  املنطقة  �سعوب  بقية  مع  البحرين  اأهل  يخرج 
مطالبا بالإ�سالح؟حتى ان املتظاهرين مل يرفعوا �سعار 
البحرينية  الأعــالم  يحملون  كانوا  بل  باأحد  الإطاحة 
ويهتفون : �سلمية .. �سلمية.. ولي�ص كما فعل ثوار تون�ص 
طالبوا  حينما  اليمن  ــوار  وث ليبيا  ــوار  وث م�سر  ــوار  وث
لذلك  الأمــر  دعا  اإن  ال�سالح  بقوة  اأنظمتهم  باإ�سقاط 
تتجزاأ  ل  احلرية  اأن  يقّر  اأن  الكل  على  يجب  ...وعليه 
بني  املجال  هذا  يف  التفريق  يجب  ول  �سعبا   تخ�ّص  ول 
جرى  عما  يقّل  ل  البحرين  يف  يجري  فما  واآخــر  �سعب 
اإىل  بها احلال  التي و�سل  ليبيا  وما يجري يف  يف م�سر 
مل�ساعدة  ع�سكريا  بالتدخل  الغربية  الدول  قيام  درجة 
ال�سعب الليبي فوجهت �سربات لقوات النظام  ولكن ما 
معها  وقف  ومن  البحرين  حكومة  اأّن  القلوب  له  تدمى 
هذا  لقهر  خارجية  بقوى  وا�ستعانت  �سعبها  لقهر  �سعت 
اأن  اأ�سيل من مكوناته دون  ال�سعب  وقتله وتهدمي مكّون 

 يدري اأحد ودون اأن يتكلم اأي�سا فيما اإذا درى



اأ�سد  بل  اأخرى  جاهلية  هو  الآن  العالم  يف  يح�سل  ما 
الإعالم  بها  يقوم  التي  الزدواجية  من  نراه  فما  كفرا 

املمنوع من ال�شرف 
اإعالميا

ان ر�ُشول  ك و د ع وال ق اد ش� ان ُّه كناإ يل اع م ش�اإ اب ت كال يف ُكر اذ و :الوعد قال تعاىل
ا،وال�سدق  ي ش� ر م ه بِّ ر ند ع ان ك و اة ك الز و ة ال ال�ش ُه بل هُمُر اأاأ ي ان ك و54ا ّي بن
وهذا كله ن�سميه �سدقا  ول وؤُ ش� م ان ك د ه عال ّناإ د ه عال ب ُفوا واأ و :يف العهد قال تعاىل

ظاهريا ومبعنى اآخر �سدقا مع النا�ص.

2- ال�شدق الواقعي:
وهو ال�سدق مع النف�ص مبعنى هل اأنا �سادق مع نف�سي اأم ل؟  فقد اأكون �سادقا مع غريي يف 
اأخباري ويف وعودي وعهودي دائمًا لكنني غري �سادق مع نف�سي، وهل اأرى تناق�سا بني �سلوكي 
الظاهري و�سلوكي الباطني؟ وهنا ينبغي القول اىل اأن ال�سدق مع النف�ص اأهم من ال�سدق 

مع الغري، اأو اأن ال�سدق الواقعي لأهم من ال�سدق الظاهري.
كيف؟ 

مثال:هناك اإن�سان عند خروجه من داره تراه اإن�سانا مالئكيا خلوقا �ساحب ب�سمة وب�سا�سة 
ولكنه يف البيت وح�ص مع زوجته مع اأولده ومثل هذا الإن�سان لي�ص �سادقا مع نف�سه فيعي�ص 

تناق�سا بني مظهره اخلارجي وبني واقعه الداخلي.
 ومثال اآخر:

اإن�سان يعي�ص مع متدينني يف م�ساجدهم وي�ساركهم يف ماآمتهم ويعا�سرهم بهيئة املتدّين 
فرتاه وكاأنه قطعة من الإميان، ولكنه من وراء ال�ستار ميار�ص املعا�سي، وهكذا اإن�سان قطعا 
ميكن و�سفه باأنه لي�ص �سادقا مع نف�سه لأنه يعي�ص كذبًا �سلوكيًا وهناك تناق�ص يف �سخ�سيته 

وبالتايل فهذا الإن�سان لي�ص مّت�سفا بالق�سم الثاين من ال�سدق ،ال وهو ال�سدق الواقعي .
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•اإعداد: حيدر مرت�سى

هو حمّمد بن عّز الدين ح�سني بن عبد ال�سمد.. وُي�سّمى بهاء الدين وقد اأ�سبح �سهرة له، 
وكانت اأُ�سرته ُتلّقب بـ احلارثّي والَهْمدايّن واجَلبعّي. جّده احلارث الَهْمدايّن اأحد خوا�ّص اأمري 

املوؤمنني عليه ال�ّسالم.
ُولد �سنة 953 هجرّية يف بعلبك بلبنان، ون�ساأ يف ظّل والده ال�سيخ عّز الدين احل�سني بن عبد 
ال�سمد الذي كان عاملًا حمّققًا جامعًا اأديبًا جليَل القدر ثقًة ثقة ومن تالميذه ال�سهيد الثاين.

اأفا�سل  اأخذ عن والده وغريه من  اإىل بالد فار�ص، وهناك  انتقل ال�سيخ البهائّي مع والده 
العلماء. وقد عا�ص يف عهد الدولة ال�سفوّية التي �سهدت حركًة علمّية وا�سعة يومذاك. فبقي 
ال�سيخ فيها جاّدًا يف درا�سته يف كنف والده الذي اعتنى برتبيته وتوجيهه وحّثه على مكارم 
الأخالق واأر�سده اإىل العلوم النافعة، و�سّجعه على حفظ ال�سعر ونظمه، وغّذاه بحّب اأهل البيت 

عليهم ال�ّسالم وقول املدح والرثاء فيهم.

اأخالقه
كان ال�سيخ البهائّي من اأهل الرّب والإح�سان والعطف على الفقراء واليتامى، وقد �سّيد دارًا 
رحبًة يلجاأ اإليها الأيتام والأرامل، ويفد عليها الراجي والآمل، يقوم هو بالنفق عليهم ويو�سعهم 
من جاهه. وكان من توا�سعه اأنه مل يتحّرج من النزول اإىل ميادين املدينة والختالط بالعوام 
لاًل  والوقوف مع املاّرة. وقد ُعرف ب�سعة ال�سدر ورحابته، واّت�سل ب�سّتى الطوائف وباحث م
َحاًل ومل يتحّرج من اأخذ احلكمة اأينما ُوجدت.. حّتى نال ثقة النا�ص، فراأَب ال�سدوع الكثرية  ون

يف ع�سره، ووّحد الآراء وجمع ال�ستات، وعّول ال�سالطنُي والأمراء على اآرائه يف الإ�سالح.

مكانته العلمّية
يت�شّنى معرفة ذلك من خالل النظر من نافذتني الأوىل: تقييم العلماء، اإذ كان 

لهم اآراوؤهم الدقيقة املن�شفة، منهم:
• ال�سّيد عّزالدين الكركّي، قال: اأف�سل املحّققني، واأعلم املّدققني، كان اأف�سل اأهل زمانه، بل 

كان متفّردًا مبعرفة بع�ص العلوم.
• وذكره املجل�سّي الأّول ال�سيخ حمّمد تقي قائاًل: كان ال�سيخ البهائّي �سيَخ الطائفة يف زمانه، 
جليل القدر، عظيم ال�ساأن، كثري احلفظ، ما راأيت بكرثة علومه ووفرة ف�سله وعلّو مرتبته 

اأحدًا.
ظم ال�ساأن  ال�سيخ احلّر العاملّي: حاله يف الفقه والعلم والف�سل والتحقيق وجاللة القدر وع •

ن اأن ُيذَكر. وكان ماهرًا متبّحرًا، جامعًا كاماًل  وح�سن الت�سنيف ور�ساقة العبارة.. اأظهر م
�ساعرًا، عدمَي النظري يف زمانه يف الفقه واحلديث واملعاين والبيان والريا�سّي وغريها.

حلب ـ: َبّوَبْته املعايل اأفتَح رحابها، وبّواأته املعايل اأف�سَح  يف  ناق�سه  قد  وكان  ـ  • العر�سّي 
جنانها.

كر اأخباره ون�سر مزاياه، واإحتاف العامل بف�سائله وبدائعه. كان ال�سيخ  املحّبي: هو اأحّق بذ •
البهائّي اأّمًة م�ستقّلة يف الأخذ باأطراف العلوم، والت�سّلع بدقائق الفنون.

النافذة الثانية: هي مطلة على موؤلفاته واآثاره: ومما ل�سك فيه اأن تاأريخ العلم ومعاجم 
الرتاجم حتفل بذكر عدد كبري من علماء امل�سلمني، منهم من نراه قد اقت�سر على فن من 
فنون املعرفة، اأو عامل من علوم ال�سريعة؛ ومنهم من انقطع لعلوم الدنيا ل غري، وكل منهم 
عا�ص اإطار فّنه وعلمه وما كتبه فيه.ولكن نرى ال�سيخ البهائي قّد�ص �سره جمع من العلوم 
اأكرثها، واخت�ص بكتابة املخت�سرات احلاوية لع�سارة جملدات وتفوق فيها . فرناه فقيها مع 
الفقهاء، حمدثًا مع اأهل احلديث، مف�سرًا مع املف�سرين، اأديبا مع الأدباء، وريا�سيًا وفيل�سوفًا 
مع اأ�سحاب التعاليم، واإن ق�سما من اآثاره يف الريا�سيات والفلك ل زالت مرجعًا لكثريين من 

علماء امل�سرق واملغرب ومعينًا يرت�سف منه طالب املدار�ص واجلامعات وعلوم الدين. 
وما ذاك اإل لأنه زين مباآثره العلوم العقلية والنقلية، وملك بذهنه جواهرها ال�سنية، ل �سيما 
الريا�سيات فانه را�سها وغر�ص يف حدائق الألباب ريا�سها. اإذن هو بحق م�سارك عجيب يف 
جميع األوان ال�سرفة والعلوم من عقلية ونقلية، وقد وفق يف اأغلب ما كتبه ، بدليل ما نراه من 

اهتمام العلماء يف �سرح كتبه واثاره، وفعاليتها مع مرور الزمن، وبقاوؤها جديدة طريفة. 

اأ�شاتذته وم�شايخه 
اإىل حوا�سر  اإن رحالت �سيخنا البهائي لقتناء العلوم ردحا من عمره، واأ�سفاره البعيدة 
العامل الإ�سالمي حينذاك دون �سالته املن�سودة، وجتوله دهرًا يف املدن و الأم�سار وراء اأمنيته 
الوحيدة، واجتماعه يف تلكم احلوا�سر مع اأ�ساطني الدين، وعباقرة املذهب، ت�ستدعي كرثة 
م�سايخه يف الأخذ والقراءة والرواية غري اأن املذكور منهم يف غ�سون املعاجم  قلة ل تنا�سب ما 

�سنعرف عن �سياحته وتنقالته وُهم:
1ـ  والده املقد�ص ال�سيخ ح�سني بن عبد ال�سمد بن حممد، �ساحب النف�ص الطاهرة الزكية، 

والهمة الباهرة العلية.
وقد قراأ عليه ابنه -ال�سيخ البهائي - العلوم العربية واحلديث والتف�سري، وروى عنه قراءة 

هيئة التحرير

   ه�    ه� 

ال�شي البهائّي

جليل القدر، عظيم ال�ساأن، كثري احلفظ، ما راأيت بكرثة علومه ووفرة ف�سله وعلّو مرتبته 
اأحدًا.

جليل القدر، عظيم ال�ساأن، كثري احلفظ، ما راأيت بكرثة علومه ووفرة ف�سله وعلّو مرتبته 
اأحدًا.

جليل القدر، عظيم ال�ساأن، كثري احلفظ، ما راأيت بكرثة علومه ووفرة ف�سله وعلّو مرتبته 

ظم ال�ساأن  ظم ال�ساأن • ال�سيخ احلّر العاملّي: حاله يف الفقه والعلم والف�سل والتحقيق وجاللة القدر وع ظم ال�ساأن • ال�سيخ احلّر العاملّي: حاله يف الفقه والعلم والف�سل والتحقيق وجاللة القدر وع ال�سيخ احلّر العاملّي: حاله يف الفقه والعلم والف�سل والتحقيق وجاللة القدر وع

1ـ  والده املقد�ص ال�سيخ ح�سني بن عبد ال�سمد بن حممد، �ساحب النف�ص الطاهرة الزكية، 
والهمة الباهرة العلية.

وقد قراأ عليه ابنه -ال�سيخ البهائي - العلوم العربية واحلديث والتف�سري، وروى عنه قراءة 
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و�سماعًا واإجازة جلميع ما لالإجازة فيه مدخل من �سائر العلوم العقلية والنقلية. 
 2 ـ الفقيه املحقق، واملحدث املتكلم، ال�سيخ عبد العايل بن ال�سيخ علي بن عبد العايل العاملي 

الكركي، جنل �ساحب جامع املقا�سد، املولود �سنة 926هـ، واملتوفى 993 هـ باأ�سفهان.
3 ـ حممد بن حممد بن حممد بن اأبي اللطف بن علي بن من�سور املقد�سي ال�سافعي الأ�سعري 
العلوي ، املولود �سنة 940هـ، برع وهو �ساب حتى ف�سل وقدم على من هو اأ�سن منه حتى على اأخويه، 
و�سار مفتيًا للقد�ص ال�سريف على املذهب ال�سافعي، مات �سنة 993هـ. وقد اأجاز ال�سيخ البهائي 

باإجازة موؤرخة �سنة 992 هـ يف �سهر جمادى الأوىل منه. 

�شاعرّيته
ف�ساًل عن علومه وموؤّلفاته الراقية.. كان لل�سيخ البهائّي �سعر ح�َسن تناول اأغرا�سًا �سّتى، و�سّكل 
ديوانًا ُجمع من بعده وكان قد ُفقد، اإلّ اأّنه انت�سر يف الكتب واملعاجم �سواهَد نافعة ووا�سحة. ومّما 
امتاز به �سعره جديُد القول، ونظُمه يف كّل فنون الأدب اإ�سافة اإىل ال�سعر الدينّي.. على اأّنه برز يف 
�سعر الن�سح والوعظ ومدح النبّي واآله �سلوات اهلل عليه وعليهم، كما امتاز بالق�سائد الطويلة التي 

تبلغ اأحيانًا مئة بيت. فقال ميدح النبيَّ �سّلى اهلل عليه واآله يف مطلع اأحدى قائده:
ُتش�رُي  الك�ائن�اتِ  مجي�ُع  وبش�ي�ُرإل��ي��ك  رٌ  م��ن�����ذِ ه�������ادٍ  ب��أنّ�����ك 
نٌ  �����ن ن�����ور اإلل���ه م��ك�����وَّ �����ن ج��الل��ك ن�وُروأنّ����ك مِ ع��ىل ك��لّ ن���ورٍ مِ
لٌ  منزَّ فيها  القدس  روح  ضم�رُيوروح��ك  ال��وج��ودِ  قلب  يف  وقلبك 
ها  ُّ فرسِ الكائنات  قطب  ه يف ال��ع�����امل�����ني ُت��دي��ُروشخصك  �������رّ ع��ىل سِ
بمن�زلٍ  ال��ع�����زي��ز  اهلل  م��ن  حسرُين��زل��تَ  ���و  وهْ ُف  �����رْ ال��طَّ إل��ي��ه  يسري 

انتقاله للرفيق الأعلى
وهو مّما لبّد منه، وقد كان ذلك يف اأ�سفهان �سنة 1030 اأو 1031 هجرية، لكّن احلّر العاملّي اأّكد 
وفاته ب�سنة 1035 هجرّية. ثّم ُنقل جثمانه الطاهر من اأ�سفهان اإىل م�سهد الإمام الر�سا -عليه 
فة، وقربه معلوم ُيوَقف عنده  ال�ّسالم- عماًل بو�سّيته، فُدفن يف داره القريبة من احل�سرة امل�سرَّ
َبل زّوار املوىل علّي بن مو�سى الر�سا عليه ال�ّسالم.      وكان يوم وفاته م�سهودًا،  ن ق لقراءة الفاحتة م
وقد �سّلى عليه املجل�سي الأّول مع جميع الطلبة والف�سالء وكثرٍي من النا�ص بلغ عددهم خم�سني 
األفًا تقريبًا. ومن غريب ما اخُتتمْت به حياة ال�سيخ البهائّي ما حكى بع�ص الثقات، اأّنه ُقَبيل وفاته 

القبور  زيارة  من ق�سد  ــــٍع  جــــم يف 
اجللو�ص الأخالء، فما ا�ستقّر  بــهــم 
معه:  مَلن  قال  اإيّن �سمعُت �سيئًا، حّتى 
فاأنكروا فـــهـــل مــنــكــم َمـــن  �سمعه؟ 
وا�ستغربوه،  و�ساألوه عّما �سمع �سوؤاله 
واأغلق فلم يجبهم، ثّم رجع  داره  اإىل 
اأن  يلبث  فلم  اأهـــاب بــه داعي باَبه، 
املجل�سّي الردى فاأجابه. ويف  ـــة  رواي

ن قرب بابا ركن الدين، فقال: �سمعتم ذلك ال�سوت؟ قيل: ل. فا�ستغل بالبكاء  الأّول اأّنه �سمع �سوتًا م
ُت بال�ستعداد للموت.  والتوّجه اإىل الآخرة، وبعد الإحلاح عليه قال: اإيّن اأُخرب

◄  يكتبها: عبد الرحمن الالمي

يف  يجري  ما  كــّل  على  متاأمّلًا  عليه،  باديان  والــتــاأّوه  والكاآبة  �ساحبي  ي�ساألني 
البالد العربية من ا�سطهاد وتع�ّسف بحّق ال�سعوب من قبل اأنظمتها امل�ستبّدة، 

وباخل�سو�ص ال�سعب البحريني:
الكبرية  البطل يف حمنته  ال�سعب  اأو نفعله لهذا  اأن نقّدمه  ن�ستطيع  الذي  ــ ما 

هذه؟
لقد جرى هذا ال�سوؤال حتمًا على ل�سان كّل اإن�سان ميتلك �سمريًا فيه �سي من 
احلياة، بغ�ص النظر لهوّيته وقومّيته ومدى ثقافته، لأّن �سعبًا اأعزل  يخرج برجاله 
ون�سائه و�سيبه و�سبابه، ُمطالبًا باأب�سط حقوقه من احلرّية والعدالة ويهتف �سلمّية 
�سلمّية، ل �سيعّية ول �سنّية فُيباد باأعتى و�سائل الإبادة، ب�سرٍب بالر�سا�ص احلّي 
وق�سٍف من املروحّيات، وده�ٍص بالعجالت ويالحقونه جمروحًا يف امل�ست�سفيات 

ويطلقون عليه الر�سا�ص بدٍم بارد، األ يكون حمال لتعاطف اجلميع؟
واجلواب على هذا ال�سوؤال: نعم نحن قادرون على تقدمي الدعم باأ�سكال متعّددة 
كلمتنا  نقول  اأن  لنا  ولبــّد  علينا،  ذلك  يجب  بل  البحريني،  ال�سعب  لنتفا�سة 
واأن  املقروء  اأو  امل�سموع  اأو  منه  املرئّي  �سواًء  الإعــالم  كّل  ون�سّجل ح�سورنا يف 
نتظاهر معلنني �سجبنا وا�ستنكارنا واأن نعت�سم اأمام املراكز املهّمة اأو �ساحبة 
العالقة بالنظام البحريني اأو ال�سعودي، واأن نقراأ لهم دعاء الثغور وندعو لهم 

بالن�سر والعافية...
اأيتها الأمم  اأفواهنا: ملاذا هذا التمايز يا جمل�ص الأمن؟ ويا  واأن ن�سرخ مبلء 
املّتحدة يف التعاطي مع الق�سّية البحرينية، راأيناكم كيف وقفتم مع ال�سعب الليبي 
امل�سّلح؟ والذي ميتلك كّل و�سائل الدفاع عن نف�سه بل حتى الطائرات احلربية، 
وقّررمت احلظر اجلّوي يف ال�سماء الليبية، و�سربتم مراكز القّوة حلاكمهم امل�ستبّد 
وجعلتموه يندحر، ومل تفعلوا �سيئًا من هذا القبيل مع ال�سعب البحريني الأعزل، 
بل اأعطيتم ال�سوء الأخ�سر للنظام ال�سعودي باأن ُيدخل جيو�ص احلقد والإبادة، 

ما ي�سّمى بدرع اجلزيرة لقمع انتفا�سة ال�سعب البحريني واإبادتها.
ولكن هيهات اأن ُتباد ثورة ال�سعب، بل العك�ص هو ال�سحيح فاإّن ال�سعب البحريني 
زاد ر�سيده على باقي ال�سعوب من املرّبرات التي توجب النتفا�سة والثورة على 
هذا النظام الفا�سد بعدما ك�ّسر عن اأنيابه واأ�سفر عن وجهه احلقيقي من البط�ص 

ب�سعبه و�سفك دمائه واإ�سراك الأجانب يف قمعه واإبادته.
و�سمة عار على جبني اجلي�ص ال�سعودي اأن يلّوح بالن�سر وهو ذاهب لقتال �سعٍب 
اأعزل، واإّن اآل �سعود بفعلهم هذا يدّقون م�سامري نع�سهم الأخرية، و�سوف ياأتي 
عليهم الدور، فاإّنهم مل يّتعظوا بتجارب َمن �سبقهم، ف�سّدام الذي هو اأقوى من 
اأّي طاغية اآخر، واأ�سّد جربوتًا من غريه انظروا كيف �سقط وهوى، لأنه حارب 
�سعبه، وهذا ال�سعب التون�سي وكذلك امل�سري حينما تخّليا عن حاكميهما �سقطا 

بهذه ال�سورة الذليلة، و�سي�سقط حتمًا كّل َمن يحارب �سعبه.
اإّن املجتمع الدويل وال�سمري الإن�ساين احلّي لن ي�سامح دول اخلليج التي تعاونْت 
على اإبادة �سعٍب اأعزل، واإّن رياح التغيري مكت�سحة كّل الأنظمة الفا�سدة واملع�س�سة 
منذ ع�سرات ال�سنني ل حمالة، فال يظّن اآل �سعود واآل خليفة والأ�سر احلاكمة 
اأنها مبناأى من هيجان ال�سارع ال�سعبي، فاإن مل يكن اليوم كان غدًا،  الأخــرى 

و�ستبقى التبعات الإجرامية وما اقرتفوه بحّق ال�سعوب تالحقهم اإىل الأبد.
والن�سر مع ال�سعوب دومًا، ولن ينُجو حاكم اأر�سى دعائم الكره والبغ�ص يف قلوب 

�سعبه اأبدًا.




هـ. وقد اأجاز ال�سيخ البهائي  و�سار مفتيًا للقد�ص ال�سريف على املذهب ال�سافعي، مات �سنة 

ف�ساًل عن علومه وموؤّلفاته الراقية.. كان لل�سيخ البهائّي �سعر ح�َسن تناول اأغرا�سًا �سّتى، و�سّكل 
يف  يجري  ما  كــّل  على  متاأمّلًا  عليه،  باديان  والــتــاأّوه  والكاآبة  �ساحبي  ي�ساألني 
البالد العربية من ا�سطهاد وتع�ّسف بحّق ال�سعوب من قبل اأنظمتها امل�ستبّدة، 

؟اأين ال�شمري الإن�شا

ن قرب بابا ركن الدين، فقال: �سمعتم ذلك ال�سوت؟ قيل: ل. فا�ستغل بالبكاء  الأّول اأّنه �سمع �سوتًا م
ُت بال�ستعداد للموت.  والتوّجه اإىل الآخرة، وبعد الإحلاح عليه قال: اإيّن اأُخرب

ن قرب بابا ركن الدين، فقال: �سمعتم ذلك ال�سوت؟ قيل: ل. فا�ستغل بالبكاء  الأّول اأّنه �سمع �سوتًا م
ُت بال�ستعداد للموت.  والتوّجه اإىل الآخرة، وبعد الإحلاح عليه قال: اإيّن اأُخرب

ن قرب بابا ركن الدين، فقال: �سمعتم ذلك ال�سوت؟ قيل: ل. فا�ستغل بالبكاء  الأّول اأّنه �سمع �سوتًا م
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العراق  داخــل  من  احلــايل  الوقت  يف  الكبرية  الزائرين  اأعــداد  لتزايد  ونظرًا 
وخارجه فقد ُو�سعت خطط خا�سة بالعتبة احل�سينية املقد�سة لبناء دور ا�سرتاحة 
اأو مدن خدمية للزائرين، تقليدا ملا كان عليه الأمر يف الزمن القدمي حيث جموع 
الزائرين تاأتي �سريًا على الأقدام اإىل كربالء احل�سني عليه ال�سالم، ويف حتقيقنا 
هذا �سنتطرق اإىل اإحدى مدن الزائرين التي اأقامتها العتبة احل�سينية املقد�سة، 

وهي املدينة الواقعة على طريق )كربالء- بابل(.
العتبة  يف  الهند�سية  ال�سوؤون  ق�سم  رئي�ص  كاظم  ح�سن  حممد  املهند�ص  يقول 
اأربعة  الع�سرية على طريق )كربالء-بابل( مب�سافة  املدينة  احل�سينية:” تقع 
كيلومرتات من ال�سحن احل�سيني ال�سريف، وقد اأقيمت لغر�ص تقدمي اأف�سل 
اأن  اخلدمات لزوار احل�سني عليه ال�سالم وخا�سة يف الزيارات املليونية، حيث 
اخلدمات املقّدمة يف الوقت احلا�سر من قبل اجلهات ال�سعبية واحلكومية غري 

لالأعداد  بالن�سبة  كافية 
الـــهـــائـــلـــة مــــن الـــــــزوار، 
ولذلك ارتاأت اإدارة العتبة 
مدن  اإقـــامـــة  احل�سينية 
حمورين  على  للزائرين 

هما طريق الزائرين )كربالء- جنف( و)كربالء- بابل(، وم�ستقباًل )كربالء-
بغداد(، وحتتوي هذه املدن على كافة اخلدمات من طعام واإيواء واأماكن ا�سرتاحة 

وخدمة طبية وم�سجد لل�سالة وغري ذلك من املرافق ال�سرورية”.
وبنّيَ كاظم” اأن اخلدمات يف مدينة الزائرين التي هي حمور حديثنا، �ستكون 
مبدار �ساعات اليوم وطيلة العام ، ولذلك مت اإر�سال جلنة فنية خا�سة من العتبة 
احل�سينية لتلبية احتياجات املدينة كاملة من الأثاث والأجهزة وكافة الحتياجات 

الأخرى”. م�سيفا” اأن اجلهة املمولة لهذا امل�سروع هي ديوان الوقف ال�سيعي.
وو�سح” اأن العمل يجري باإ�سراف ق�سم امل�ساريع الهند�سية يف العتبة احل�سينية 
قاعات  من  املدينة  ما حتتويه  مبينًا” اأن  عراقية”.  كــوادر  وبوا�سطة  املقد�سة 
بناية   23 يبلغ  املــنــام 
بطابقني، كل قاعة من 
�سعتها  القاعات  هــذه 
وكذلك  زائــــر،   200
�سحي  مــ�ــســتــو�ــســف 
الطبيعي  ـــعـــالج  ـــل ل

وم�سلى”.
م  وا�ستطرد كاظم بالقول” هناك اأي�سا م�سيف ي�سع عدة اآلف من الزائرين يقدِّ
املجاميع  وكذلك ع�سرات  املليونية،  الزيارات  اأيام  املجانية يف  الطعام  وجبات 
ال�سحية واأماكن للو�سوء واحلمامات، و�سقق �سكنية بطابقني لإيواء الوفود التي 
ترتدد للزيارات املباركة من خارج البلد، وموقف خا�ص لل�سيارات بالإ�سافة اإىل 

امل�ساحات اخل�سراء واحلدائق والنافورات.
 

تفا�شيل فنية
امل�ساحة  امل�سروع” اأن  على  امل�سرف  املهند�ص  الكرمي،  عبد  الأ�ستاذ  بنّي  فيما 
اجلغرافية للم�سروع هي 50،000 األف مرت مربع”. م�سريا اإىل” اأن الكادر الذي 
�سيقوم بتقدمي اخلدمات للزائرين يف الزيارات الكبرية ويف الأيام العتيادية 

يكون باإ�سراف العتبة احل�سينية املقد�سة.
واأ�ساف عبد الكرمي” هناك خطط م�ستقبلية لبناء ع�سرات من مدن الزائرين 
على الطرق اخلارجية للمحافظات القريبة والبعيدة، وفيما لو توفرت الظروف 
املنا�سبة لإقامتها فاإننا �سنكون جاهزين من جهتنا للقيام بكل ما ن�ستطيع خدمة 

للزائرين واملزار ال�سريف”.
وتابع” يف الوقت احلا�سر توجد 6 مدن للزائرين، ثالثة منها تابعة لوزارة البلديات، 

• حتقيق: في�سل غازي- ميثم احل�سناوي

مدينة الزائرين 
على طريق بابل-كربالء املقد�شة
حمطة ال�سراحة املاليني بخدمات جمانّية 

طريق  مها  حمورين  عىل  للزائرين  مدن  بإنشاء  املقدسة  احلسينية  العتبة  إدارة  تقوم 
الزائرين (كربالء- نجف) و(كربالء- بابل)، ومستقبالً (كربالء-بغداد)، وحتتوي 
املدن عىل كافة اخلدمات من طعام وإيواء وأماكن اسرتاحة وخدمات طبية  هذه 

ومساجد للصالة وغري ذلك من املرافق الرضورية.

 ملحو ب�شكل  العراق  يف  الدينية  ال�شياحة  تطورت 
اأن  امل�شوؤولون  ويتوقع  الأخ��رية  ال�شنوات  يف  وخا�شة 
الأماكن  يق�شدون  الذين  وال��زوار  ال�شواح  عدد  ي�شل 
مليون  من   ��اأك املقد�شة  كربالء   وخا�شة الدينية 
اأجنبي يف ال�شنة، ب�شبب التح�ّشن  ون�شف مليون زائر 

الأمني امللحو منذ عام 2008.
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وقد مت اإجنازها ولكن مدن الزائرين اخلا�سة بالعتبة احل�سينية املقد�سة ل يزال 
العمل م�ستمرا فيها واإن �ساء اهلل �سيكتمل اإجنازها يف القريب العاجل”. مبينا” 

امل�ستخدمة  ــواد  امل اأن 
يف الــبــنــاء مــن اأجـــود 
اأنواع املواد الإن�سائية، 

كما اأن الطابوق امل�ستخدم هو اإيراين املن�ساأ ومبوا�سفات خا�سة، وهذا موجز 
مب�سط عن مكونات مدينة الزائرين التي هي مو�سوع التحقيق:

1-قاعات املنام وعددها 13 قاعة.
2-اأبنية �شحية عددها 8 بنايات، حتتوي كل بناية على 24 مرفقا �شحيا مع 

حمامات ومغا�شل للو�شوء.
�شحي  مرفق   100 على  حتتوي  بناية  كل   ،2 عددها  كبرية  �شحية  3-اأبنية 

ومغا�شل للو�شوء.
4-مطعم كبري بطابقني ي�شتوعب 1000 زائر للوجبة الواحدة.

5-جامع كبري ي�شع ل�500 م�شّلي.
6-�شقق �شكنية عددها 6 ل�شيوف العتبة.

7- 64 جناحا خا�شا لوفود العتبة.
8-مركز �شحي لعالج الن�شاء والرجال، يكون مفتوحا باأمر من مكتب الأمني العام 
للعتبة احل�شينية املقد�شة طيلة اأيام ال�شنة، ويعمل خلدمة الأهايل القريبني 

من املدينة، لعدم وجود مركز �شحي لهم.
ن الزائرين من �شهولة الت�شال. 9- بدالة خا�شة للمدينة متكِّ

10- اأحدث الأجهزة اخلا�شة بت�شفية املاء.
11- املدينة جمهزة مبولدة كهربائية خا�شة بها، توفر والكهرباء على مدار 

ال�شاعة وخا�شة يف الزيارات املليونية.
اإن كرم ال�سيافة وح�سن ال�ستقبال والرتحيب بالزائر وال�سائح هو ما  اأخريا، 
تت�سف به ال�سعوب الإن�سانية املتح�سرة ، لذلك فاإن ال�سياحة الدينية يف العراق 

وخا�سة كربالء املقد�سة لها طابع مميز حيث ي�سعر الزائر اأو ال�سائح باأنه بني اأهله 
وذويه، والعديد من الزائرين تطيب لهم الإقامة مدة اأطول مما بيتوا له النية، 
خ�سو�سًا يف املدن الدينية 
ــل البيت  لــزيــارة اأئــمــة اأه
والتربك  ال�سالم  عليهم 

بهم والتقرب اإىل اهلل تعاىل من خاللهم.
الدينية يف كربالء املقد�سة حتمل معاين كثرية وهي �سياحة جليلة  فال�سياحة 
العمرانية  امل�ساريع  تنفيذ  من  بد  ل  ولذلك  �سعائر،  عن  تعرّب  القدر  عظيمة 
وال�سياحية الكثرية والكبرية فيها، وتو�سيع منطقة ما بني احلرمني ال�سريفني وما 
حولهما، وتطوير املراقد واملعامل الدينية الأخرى يف املدينة و�سواحيها واأطرافها، 
مع زيادة الطاقة الفندقية واإ�سافة الأ�سواق اجلديدة، واإن�ساء املدن ال�سياحية 
والفنادق احلديثة يف حميط املدينة كمنقطة بحرية الرزازة واملنطقة التي تقع 

على طريق كربالء النجف وكربالء بابل.

 أن ما حتتويه املدينة من قاعات املنام يبلغ 23 بناية بطابقني، كل قاعة من هذه القاعات 
سعتها 200 زائر، وكذلك مستوصف صحي للعالج الطبيعي ومصىل.
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من اأ�سرار امللكوت
  ق�ش�ص الأنبياء
 مع احل�شني

امر املوؤمنني و�سرة احل�سني )عليهم ال�سالم(
اأم���ر امل��وؤم��ن��ني عليه ال�سالم م��ر يف خ��روج��ه اإىل 
باأعلى  ف��ق��ال  ال��ف��رات  �سط  ه��و  و  بنينوى  �سفني 

�سوته
)) يا ابن عبا�س اأتعرف هذا املو�سع ؟ (( قلت : ما 

اأعرفه يا اأمر املوؤمنني
فقال عليه ال�سالم

)) لو عرفته كمعرفتي مل تكن وزه حتى تبكي 
كبكائي ((

اخ�سلت حليته  ح��ت��ى  ط��وي��ال  ب��ك��اء  فبكى   : ق���ال 
و �سالت الدموع على �سدره و بكينا جميعا و هو 
اأبي  اآه م��ايل والآل  و  اآه  و  اآه  و  اآه  و  اآه  اآه  يقول )) 
�سفيان مايل و الآل حرب حزب ال�سيطان و اأولياء 
لقي  فقد  ع��ب��داهلل  اأب���ا  ي��ا  والطغيان �سربا  الكفر 

اأبوك منهم مثل الذي تلقى منهم ((
ثم دعا مباء فتو�ساأ و�سوء ال�سالة ف�سلى ما �ساء 
اهلل اأن ي�سلي ثم ذكر مثل كالمه االأول فنع�س عند 

انق�ساء �سالته و كالمه �ساعة ثم انتبه
فقال )) يا ابن عبا�س (( فقلت : ها اأنا ذا ، فقال 
عليه ال�سالم )) اأال اأحدثك مبا راأيت يف منامي اآنفا 
عند رقدتي (( فقلت : نامت عيناك و راأيت خرا 
يا اأمر املوؤمنني ، قال عليه ال�سالم )) راأيت كاأن 
بي�س  اأع��الم  ال�سماء معهم  نزلوا من  قد  برجال 
قد تقلدوا ب�سيوفهم و هي بي�س تلمع و قد خطوا 
حول هذه االأر�س خطة ثم راأيت كاأن هذه النخيل 
قد �سربت باأغ�سانها االأر�س ت�سطرب بدم عبيط 
و كاأن باحل�سني �سخلي و فرخي و م�سغتي و خمي 
الرجال  ك��ان  و   ق��د غ��رق فيه ي�ستغيث و ال يغا
يقولون  و  ينادونه  ال�سماء  من  نزلوا  قد  البي�س 
�سربا اآل الر�سول فاإنكم تقتلون على اأي��دي �سرار 
النا�س و هذه اجلنة يا اأبا عبد اهلل اإليك م�ستاقة 
ثم يعزونني و يقولون يل : يا اأبا احل�سن اأب�سر فقد 
اأقر اهلل به عينك يوم يقوم النا�س لرب العاملني(( .

احل�شني  اأخ��ي��ه  و���ش��رية  احل�شن  الم���ام 
عليهم ال�شالم

واإن احل�سن بن علي عليه ال�سالم دخل يوما اإليه 
احل�سني عليه ال�سالم فنظر اإليه فبكى وقال ) يا 
اأخ��ي ك��اأن بك تقتل م�سموما ( ق��ال احل�سن ) يا 
اأخي اأما اأنا فاأ�سقى �سما فاأموت به واأما اأنت يا اأخي 
فال يوم كيومك يهجم عليك ثالثون األفا يدعون 
اأنهم من اأمة جدنا ( ثم �ساق احلديث وذكر وقعة 

اجلزء الثالث
�سادق عبد الواحد املو�سوي

مل يقت�شر 
 تاري
الإمام 

احل�شني 
عليه 

ال�شالم 
على حياته 

املعروفة 
منذ ولدته 

وحتى 
�شهادته 

يوم الطف  
واإّا تعّدت 
ذلك لت�شمل 

 تاري
الب�شرية 

كّلها، وخري 
الأدلة 

على ذلك 
ما جرى 

من ق�ش�ص 
له -عليه 

ال�شالم -مع 
الأنبياء 
والر�شل 
والأئمة 

عليهم 
ال�شالم 
ومنها: 
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كربالء وبكى بكاء �سديدا .
اأب���ي حف�سة ق��ال ) ق��ال عمر بن  روى ���س��امل ب��ن 
�سعد للح�سني عليه ال�سالم يا اأبا عبداهلل اإن قبلنا 
اأنا�س يزعمون اأن اأقتلك ، فقال له احل�سني عليه 
ال�سالم : اإنهم لي�سوا ب�سفهاء ولكنهم حلماء علماء 
، اأما اإنه يقر عيني اأنك ال تاأكل به بّر العراق بعدي 

اإال قليال (( .
فما  ال�سالم  عليه  احل�سني  م��ع  )) وخرجنا  ق��ال 
بن  يحيى  ذك��ر  اإال  منه  ارحتلنا  وال  منزال  نزلنا 
زكريا عليه ال�سالم وقال يوما من االأيام : اأال اإن 
من هوان الدنيا على اهلل عز وجل اأن راأ�س يحيى 
بن زكريا اأه��دي اإىل بغي من بغايا بني اإ�سرائيل 

. ))
وه��ك��ذا ك��ان االأم���ر يف جميع االأن��ب��ي��اء واملر�سلني 
واملالئكة املقربني واأهل االأر�س اأجمعني مل يزالوا 
يف البكاء واحلزن واملالل حتى وقعت هذه الداهية 

العظمى والرزية الكربى .

يف  ...و���ش��ريت��ه  ال�شهداء  �شيد  احل�شني 
واقعة الطف بكربالء

لما كان يوم عا�سوراء وبقي احل�سني عليه ال�سالم 
وحيدا فريدا بال نا�سر وال معني يف اأر�س كربالء 
بعد اأن قتل اأن�ساره واأعوانه وبنو اأخيه وبنو عمه 
وبنو اأبيه واأوالده ومل يبق اأحد �سوى العليل زين 
العابدين عليه ال�سالم ، واإمنا �سار عليال لي�سقط 
عنه اجل��ه��اد واإمن���ا وج��ب �سقوط اجل��ه��اد حفظا 
للعامل اأن ينهدم ويبيد فما كان يجوز له اجلهاد 
وحدته  راأى  مل��ا  ال�سالم  عليه  فاحل�سني   ، ليقتل 
ال�سغار  واأطفاله  اأن�ساره ودع عياله  وقتل جميع 
وخرج اإىل امليدان وبقي واقفا متحرا متكئا على 
اأخيه  وبني  واأوالده  اأخوته  اإىل  ينظر  مرة  رحمه 
وبني عمه �سرعى مقتولني جمدلني ومرة ينظر 
اإىل  ينظر  وم���رة  وان���ف���راده  ووح��دت��ه  اإىل غربته 
وماآلهن   وعط�سهن  ووحدتهن  وغربتهن  الن�ساء 
اأ�سارى ومرة ينظر اإىل �سماتة االأعداء وت�سميمهم 
بقتل ق���ّرة ع��ني ال��ع��امل ، ث��م ن���ادى عليه ال�سالم 

ب�سوت عال حزين
) اأما من نا�سر فين�سرنا ، اأما من مغيث يغيثنا ، 
هل من موحد يخاف اهلل فينا ، اأما من ذاب يذب 

عن حرم ر�سول اهلل ( .
فلما نادى عليه ال�سالم هذا النداء تزلزلت اأركان 
العر�س وقوائمه وبكت ال�سموات و�سّجت املالئكة 

وا�سطربت االأر���س فقالوا باأجمعهم يا ربنا هذا 
حبيبك ف��اآذن لنا لن�سره ، وهو �سلوات اهلل عليه 
وروحي له الفداء يف هذه احلالة اإذ وقعت �سحيفة 
قد نزلت من ال�سماء يف يده ال�سريفة فلما فتحها 
راأى اأنها هي العهد املاأخوذ عليه بال�سهادة قبل خلق 
اخللق يف هذه الدنيا فلما نظر عليه ال�سالم اإىل 
ظهر تلك ال�سحيفة فاإذا مكتوب فيه بخط وا�سح 

جلي
) يا ح�سني نحن ما حتمنا عليك املوت وما األزمنا 
حظك  ينق�س  وال  اخل��ي��ار  فلك  ال�����س��ه��ادة  عليك 
عندنا فاإن �سئت اأن ن�سرف عنك هذه البلية فاعلم 
اأنا قد جعلنا ال�سموات واالأر�سني واملالئكة واجلن 
كلهم يف حكمك فاأمر فيهم مبا تريد من اإهالك 
هوؤالء الكفرة الفجرة لعنهم اهلل ( فاإذا باملالئكة 
قد ملئوا بني ال�سماء واالأر�س وباأيديهم حرب من 
النار ينتظرون حكم احل�سني عليه ال�سالم واأمره 

فيما ياأمرهم به من اإعدام هوؤالء الف�سقة .
الكتاب وما يف  ال�سالم م�سمون  فلما عرف عليه 
تلك ال�سحيفة رفعها اإىل ال�سماء ورمى بها اإليها 

فقال
اأو  اأق��ت��ل واأح��ي��ى �سبعني م��رة  اأن  ي��ا رب وددت   ((
واإن قد  م��رة يف طاعتك وحمبتك  األ��ف  �سبعني 
�سئمت احلياة بعد قتل االأحبة ، �سيما اإذا كان ف 
قتلي ن�سرة دينك واإحياء اأم��رك وحفظ نامو�س 
�سرعك (( ثم اأخذ عليه ال�سالم رحمه ومل ياأذن 
ال�سريفة  بنف�سه  احل��رب  وبا�سر  ب�سيء  للمالئكة 
، وحمل على اأولئك الكفار وطحن جنود الفجار 
كاأنه  الفقار  الغبار جمالدا بذي  واقتحم ق�سطل 
علي املختار ، فلما راأوه ثابت اجلاأ�س غر خائف 
ل���ه غ���وائ���ل م��ك��ره��م وقاتلوه  ن�����س��ب��وا  وال خ��ا���س 
�سعد جنده  اب��ن  اللعني  واأم���ر   ، و�سرهم  بكيدهم 
فمنعوه من املاء وردوه وناجزوه القتال وعاجلوه 
اإليه  وب�سطوا  والنبال  بال�سهام  ور�سقوه  ال��ن��زال 
راقبوا  اأك��ف اال�سطالم ومل يرعوا له ذماما وال 
فيه اآثاما يف قتلهم اأولياءه وهو مقدم يف الهبوات 
وحمتمل لالأذيات قد عجبت من �سربه مالئكة 
واأثخنوه  اجلهات  كل  من  به  واأح��دق��وا  ال�سموات 
ب��اجل��راح وح��ال��وا بينه وب��ني ال����رواح ومل يبق له 
نا�سر وهو حمت�سب �سابر يذب عن ن�سوته واأوالده 
حتى نكبوه عن جواده فهوى اإىل االأر�س جريحا 
تطاأه اخليول بحوافرها وتعلوه الطغاة ببواترها 
باالنقبا�س  واخ��ت��ل��ف��ت  جبينه  ل��ل��م��وت  ر���س��ح  ق��د 

واالنب�ساط �سماله وميينه يدير طرفا خفيا اإىل 
رحله وبنيه وقد �سغل بنف�سه عن ولده واأهاليه .

واأ�سرع فر�سه �ساردا اإىل خيامه قا�سدا حممحما 
ج���واده خمزيا ونظرن  الن�ساء  راأي���ن  فلما   ، باكيا 
اإىل �سرجه عليه ملويا برزن من اخلدور نا�سرات 
�سافرات  ال��وج��وه  اخل���دود الط��م��ات  ال�سعور على 
وبالعويل داعيات وبعد العز مذلالت واإىل م�سرعه 
مبادرات ، وال�سمر جال�س على �سدره مولغ �سيفه 
، ق��د �سكنت حوا�سه  ل��ه مب��ه��ن��ده  ن��ح��ره ذاب����ح  يف 
وخفيت اأنفا�سه ورفع على القناة راأ�سه ، و�سبي اأهله 
املطايا  اأقتاب  ف��وق  احلديد  يف  و�سفدوا  كالعبيد 
تلفح وجوههم حّر الهاجرات ي�ساقون يف الرباري 
والفلوات اأيديهم مغلولة اإىل االأعناق يطاف بهم 
يف االأ�سواق ، فالويل ثم الويل للع�ساة الف�ساق قد 
وال�سيام  ال�سالة  وعطلوا  االإ���س��الم  بقتله  قتلوا 
ونق�سوا ال�سنن واالأحكام وهدموا قواعد االإميان 

وحرفوا اآيات القراآن وهموا يف البغي والعدوان .
فقام ناعيه عند قرب جده الر�سول �سلى اهلل عليه 
واآله فنعاه اإليه بالدمع الهطول قائال : يا ر�سول 
وحماك  اأهلك  وا�ستبيح  وفتاك  �سبطك  قتل  اهلل 
، و�سبيت بعدك ذراري���ك ووق��ع امل��ح��ذور بعرتك 
واآله  عليه  اهلل  �سلى  ال��ر���س��ول  فانزعج   ، وذوي���ك 
وب��ك��ى قلبه امل��ح��ول وع����زاه ب��ه امل��الئ��ك��ة املقربون 
واالأن��ب��ي��اء امل��ر���س��ل��ون ، وف��ج��ع��ت ب��ه اأم���ه الزهراء 
واختلفت جنود املالئكة املقربني تعزي اأباه اأمر 
املوؤمنني عليه ال�سالم واأقيمت له املاآمت يف عليني 
ولطمت عليه احلور العني وبكت ال�سماء و�سكانها 
والبحار  واأقطارها  واله�ساب  وخزانها  واجلبال 
وحيتانها ومكة وبنيانها واجلنان وولدانها والبيت 
واملقام وامل�سعر احلرام واحلل واالإحرام وكل �سيء 

دخل يف الوجود واأقر باملعبود ،
قال موالنا ال�سادق عليه ال�سالم يف زيارة له عليه 

ال�سالم
له  واق�سعرت  اخللد  يف  �سكن  دم��ك  اأن  اأ�سهد   ((
اأظلة العر�س وبكى له جميع اخلالئق ، وبكت له 
ال�سموات ال�سبع واالأر�سون ال�سبع وما فيهن وما 
بينهن ، ومن يتقلب يف اجلنة والنار من خلق ربنا 

، وما يرى وما ال يرى ((
لعن اهلل يزيدا وكل من �سايع وقاتل و�ساند ور�سي 
بهذا االمر ولعن اهلل كل ظامل ظلم اآل حممد من 

االأولني واالآخرين اىل يوم الدين......
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الآثار الروحية والجتماعية
لزيارة م�شاهد املع�شومني عليهم ال�شالم 

اإن الزائر الذي يواب على الزيارة وفعل اخلري من املوؤكد اأن حالته �شتتغري و�شيزداد اإانه اأك، و�شيا ف�شيا 
�شيتجنب اأفعال ال�شوء وتثل لإرادة اخلري املتج�شدة بت�شرفات وتعامل املوؤمنني املوالني لالأئمة الطهار عليهم 
ال�شالم، من خالل في�ص الكات والكرامات التي تت�شح للعيان دوما وهذا المر �شينعك�ص يف تعامل الزائر مع اأ�شرته 

واأهله والأ�شخا�ص الآخرين يف املجتمع ..

•�سباح الطالقاين-ح�سني ال�سالمي
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ب اىل اهلل تعاىل..  الزيارة تقرُّ
الزائر )احمد علي( يقول" حينما نذهب ونزور الإمام 
احل�سني عليه ال�سالم وباقي املراقد املقد�سة من املفرت�ص 

اأن نكون واعني للغر�ص 
لزيارتنا،  ال�سا�سي 
اإىل  التقرب  وهو  األ 
خالل  من  تعاىل  اهلل 

واله،  عليه  اهلل  �سلى  العظم  النبي  بيت  لأهل  املوالة 
ولي�ص فقط ان يكون الدافع عاطفيا جمردًا، فنحن اتباع 
اهل بيت الرحمة ومن املفرت�ص ان منتثل ملا يريدون منا 

ويرجون لنا".

عملية تربوية..
قبور  زيارة  اأن  الله("  عبد  )اركان  الزائر  يوؤكد  فيما 
ترويح  ملجرد  لي�ست  ال�سالم  عليهم  املع�سومني  الأئمة 
للنف�ص، اأو ق�ساء للوقت، ول املق�سود منها عبادة املوتى 
اإمنا  املتطرفة،  ال�سالة  الوهابية  احلركة  �سورتها  كما 

الذين  الأنا�ص  الإن�سان  فيها  يتذكر  تربوية  عملية  هي 
ا�سطفاهم اهلل �سبحانه وف�سلهم على جميع الب�سر، وهي 
رحلة تربوية اإيجابية للنف�ص، لتحد من طموحها الدنيوي 

وطول اأملها، وهي عملية وعظ للنف�ص، وتطهري لها من 
الطمع واجل�سع وطول الأمل، وحب الدنيا الذي هو راأ�ص 

كل خطيئة".

جتديد لل�شلة بالإ�شالم..
اأخرى  لفوائَد  عو�ص(  �سراد  )ح�سني  الزائر  ويتطرق 
يحوز عليها املوايل لأهل البيت عليهم ال�سالم فيقول" من 
خالل التاأمل يف الأحاديث ال�سريفة ون�سو�ص الزيارات 
جند العديد من فوائد الزيارة مل�ساهد املع�سومني عليهم 
بالإ�سالم  لل�سلة  جتديد  الزيارة  اأن  فمثال  ال�سالم، 

احلقيقي من خالل الإقرار بعهود يلزم الإن�سان بها نف�سه 
اأمام روح املزار الذي يعتقد بقد�سيته، فقد ورد يف مقطع 
اهلل  )اأ�سهد  ال�سالم  عليهم  البيت  اأهل  اأئمة  زيارة  من 
تبارك وتعاىل اأين بكم موؤمن، ولكم تابع يف ذات نف�سي، 

و�سرائع ديني، وخواتيم عملي، ومنقلبي ومثواي(".
وي�سيف" نحن نرى يف هذا اإقرارا وتعهدا باللتزام اأمام 
الأئمة  نهج  على  وال�سري  والتباع  والإميان  تعاىل،  اهلل 
الطاهرين، فالزيارة تعُهد والتزام بل اإلزام الزائر لنف�سه 
بوجوب  لها  ويوحي  بها  ويلقنها  عليها،  يفر�سها  باأمور 

اللتزام باأوامر اهلل والنتهاء عن نواهيه".

تاأكيد للميثاق الإلهي..
الت�سريح  هذا  على  ويزيد 
غني(  )رحيم  الزائر 
تاأكيد  الزيارة  بالقول" 
يف  والتعُهد  الإلهي،  للميثاق 
النبوة  نهج  على  وال�سري  الدين  على  واحلفاظ  التم�سك 
والإمامة". مبينًا" وهنا دللة اأخرى على اأن الزيارة عقد 
وميثاق مع اهلل تبارك وتعاىل بالولية لأوليائه، والرباءة 
توجيهات  وفق  الزيارة  اأكدت مفاهيم  وقد  اأعدائه،  من 
الأئمة الطاهرين عليهم ال�سالم وتاأكيداتهم على �سيعتهم 
باأخالقهم، واحل�سور عند �سرائحهم، وتالوة  بالتحلي 
هداية  كمحطات  لنا  خّلفوها  التي  الزيارات  ن�سو�ص 
روحية، واجتماعية تبث الوعي الفكري والبناء الروحي، 
ال�سنة  اأيام  طيلة  على  الأبواب  مفتوحة  املحطات  وهذه 

تغذي الزائرين بالعزم، والإرادة والب�سرية النرية".

زوار الإمام احل�سني عليه ال�سالم يتحدثون للمجلة

 لو مل يكن لزيارة احلسني عليه السالم تأثري بالغ يف النفوس، وتغري للواقع النفيس 
واالجتامعي ملا كان كل هذا التأكيد عىل زيارته.
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زوار الإمام احل�سني عليه ال�سالم يتحدثون للمجلة
بيان لعظمة الر�شالة الإ�شالمية..

فيما ي�سري الزائر )�سعد مطر خميف  ( اإىل" اإن الزيارة 
ت�سّلط الأ�سواء على اجلهود التي بذلها من يعقد العزم 
لعظمة  بيان  وهي  الأ�سعدة،  خمتلف  على  زيارته  على 
الر�سالة التي �سحى من اأجلها، ودعوة �سريحة لاللتزام 
مبا التزم به واإىل ما دعى اإليه �سواء كان يف العبادات، 
اأو املعامالت اأو الأخالق؛ ولهذا فنحن نقول يف الزيارة 
واأمرت  الزكاة،  واآتيت  ال�سالة،  اأقمت  اأنك  )اأ�سهد 

باملعروف، ونهيت عن 
املنكر وجاهد يف اهلل 

حق جهاده(".

�شل�شلة ربانية 
مباركة

ويعترب الزائر )عبد الر�سا جميد املو�سوي(" اإن الزيارة 
خالله  ومن  بالزيارة  املق�سود  بالإمام   الإن�سان  تربط 
تو�سله بخط الأنبياء واملر�سلني، وت�سعره باأنه على �سلة 
�سعوري  توا�سل  عملية  فهي  مباركة،  ربانية  �سل�سلة  يف 
الأطهار  والأئمة  واملر�سلني  الأنبياء  مب�سرية  ووجداين 
نا�سعة  جندها  احلقيقة  مبينًا" هذه  ال�سالم".  عليهم 
لالإمام احل�سني عليه  وارث  بزيارة  املعروفة  الزيارة  يف 
ال�سالم والتي تبتدئ بـ)ال�سالم عليك يا وارث اآدم �سفوة 

اهلل...(

الزيارة اإدانة 
�شريحة للطغيان

وكان للزائر )علي �سراد عو�ص( نظرة مميزة لفل�سفة 
الزيارة فيقول" اإن الزيارة - ل�سيما- زيارة احل�سني عليه 
ال�سالم  ت�ستمل على اإدانة �سريحة لكل الطغاة واملنحرفني 
عن خط الإ�سالم يف كل زمان ومكان، وهذا املعنى وا�سح 
يف ن�سو�ص الزيارات الواردة عنهم عليهم ال�سالم، والتي 
يربز فيها عن�سر التويّل لأولياء اهلل والترّبي من اأعداء 
اهلل ب�سكل جلي �سريح ففي زيارة الزهراء �سيدة ن�ساء 

وبنيها،  وبعلها،  اأبيها  العاملني �سلوات اهلل عليها، وعلى 
يقول الزائر )اأ�سهد اهلل ور�سله ومالئكته اأيّن را�ص عّمن 
ر�سيت عنه، و�ساخط عّمن �سخطت عليه، مترّبئ ممن 
ترباأت منه، موال ملن واليت، معاد ملن عاديت، مبغ�ص ملن 
اأبغ�ست، حمب ملن اأحببت، وكفى باهلل �سهيدًا، وح�سيبًا، 

وجازيًا، ومثيبا(".
الن�سو�ص  من  وغريه  الن�ص  هذا  خالل  وي�سيف" من 
الوا�سحة ال�سريحة يّت�سح لنا اأن الزيارة حتريك ثوري 
�سد قوى الطاغوت، وحت�سيد لكل قوى الإميان؛ لتقف �سدًا 
منيعًا يف وجه امتداد قوى الكفر وال�سرك والنفاق. وبناء 

ال�سالم  عليهم  البيت  اأهل  زيارة  تكون  الفهم  على هذا 
اجتماعي،  وترابط  فكري،  وبناء  روحي،  اإعداد  عملية 
وت�سعيد ثوري وحتد لقوى الطاغوت يف كل مكان وزمان 

وحتى يوم القيامة".

تغيري للواقع الجتماعي..
يكن  النبي( فيبني" لو مل  الزائر)علي �سادق عبد  اأما 
لزيارة احل�سني عليه ال�سالم تاأثري بالغ يف النفو�ص، وتغري 

والجتماعي  النف�سي  للواقع 
على  التاأكيد  هذا  كل  كان  ملا 
من  اأننا  م�سيفا"  زيارته". 
خالل ذلك ن�ستطيع اأن نف�سر 
املوقف املت�سدد من قبل حكومات الطاغوت على امتداد 
الزمن على زوار احل�سني عليه ال�سالم من قتل و�سجن، 
وت�سريد، وقطع الأيدي، وفر�ص ال�سرائب على من يزور 
احل�سني عليه ال�سالم، وملا مل ينفع كل ذلك هدموا قرب 
احل�سني عليه ال�سالم واأجروا عليه املاء، بل حرثوا اأر�سه 
وزرعوها كما عمل هارون العبا�سي ولكن هيهات اأن ينقطع 
فذهب  الطاهرين،  الأئمة  اأيدي  على  وهدايته  اهلل  نور 
الطواغيت وبقيت امل�ساهد املقد�سة لالأئمة �ساخمة تعانق 

عنان ال�سماء اإىل يوم الدين".

ا���ش��ت�����ش��ع��ار ل��وج��ود 
القدوة..

ويقول الزائر )ماجد م�سعد حمدان(" ان زيارة امل�ساهد 
املقد�سة لي�ست فقط حماولة خللق جوٍّ اإمياين واإمنا هي 
اخلرية  ملعانيها  ومتثيل  القدوة.  لوجود  ا�ست�سعار  اأي�سًا 
يف الفكر، والروح وال�سلوك ويف العطاء واجلهاد، تاأكيدًا 

لل�سعور بالإمتام والقتداء".
وي�سيف" فاملوؤمن عندما يزور الر�سول الأكرم �سلى اهلل 
عليه واآله، اأو اأحد اأهل بيته عليهم اأف�سل ال�سالة وال�سالم 
اإمنا يوؤكد اإميانه بنهجه واقتدائه ب�سريته، وامتثاله لأمره، 

متقربًا بذلك هلل تعاىل".
وبهذا تكون الزيارة تدعيم لإميان الإن�سان باهلل تعاىل، 
�سعوره  خالل  من  اهلل  اإىل  كدحه  يف  حلركته  وت�سعيد 
بالإمتام، واإقتدائه بالر�سول اأو الإمام، وهذا هو اأهم ما 

ُتبنى به �سخ�سية املوؤمن.
على  ال�سالم  عليهم  املع�سومني  زيارة  اآثار  بع�ص  هذه 
الفرد واملجتمع وما تركناه اكرب، ن�ساأل اهلل زيارتهم يف 
الدنيا و�سفاعتهم يف الآخرة، واأن نكون على خطاهم ويف 

طاعة دائمة هلل �سبحانه، اآمني يا رب العاملني.

زوار الإمام احل�سني عليه ال�سالم يتحدثون للمجلة

 الزيارة تأكيد للميثاق اإلهلي، والتعُهد يف التمسك واحلفاظ عىل الدين والسري عىل 
هنج النبوة واإلمامة.

 الزيارة عقد وميثاق مع اهلل تبارك وتعاىل بالوالية ألوليائه والرباءة من أعدائه.
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اأفراد  لدى  الجتماعية  للم�ساكل  الديني  العالج  راأ�ص  اإن 
املجتمع هو تعريف ال�سباب واملراهقني بنبي الإ�سالم حممد 
بالنحو  عليهم  اهلل  �سالم  بيته  واأهل  واآله  عليه  اهلل  �سلى 
والكيفية التي عّرفوا بها اأنف�سهم، وبالطريقة نف�سها التي 
عّرف بها القراآن الكرمي �سخ�سية ر�سول اهلل املوزونة التي 
خلقه  كان  فقد  والعقد؛  النف�سية  الأمرا�ص  كل  من  خلت 

القراآن الكرمي. وكذلك اآل بيته الأطهار املنتجبني. 
الفئات  كل  تهدي  اآيات  الكرمي  القراآن  يف  اإن  يخفى  ول 
للكثري  وعالج  لالنحراف،  عر�سة  هي  التي  العمرية 
املجتمع  �سرائح  يف  اليوم  تنت�سر  التي  النف�سية  العقد  من 

املختلفة. 
من ال�سروري اطالع اجلمهور على ذلك، لغر�ص �سيانتهم 
من ال�سرر واملفا�سد، لأن روح ال�سباب رقيقة رمبا متيل اىل 
جتاذبات كثرية، مما يفقد املرء �سوابه و�سعوبة اإعادته اإىل 
الطريق ال�سوي، لذلك قراءة القراآن الكرمي وبالذات �سور 

ال�سفاء النف�سي، خري احرتاز يف هذا الوقت ال�سعب.  
الإح�سا�ص  للفرد  يوّفر  بالدين  اللتزام  اأن  الثابت  من 
والأفكار  الرغبات،  �سد  يح�سنه  والطماأنينة،  بالأمان 
ال�ساذة. كما اأن معظم الق�سايا التي يعاين منها الإن�سان 
اليوم هي ب�سبب الأزمة الأخالقية والبعد عن تعاليم الدين. 
فاللجوء اىل الدين والعبادات ي�ساهم يف احلد من الكثري 
اأن الدين الأثر الوا�سح يف النمو  من م�ساكل احلياة، كما 
ال�سحيحة  الدينية  التعاليم  وال�سلوكي.  والنف�سي  العقلي 
عندما تتغلغل يف النف�ص ويف الفكر، تدفع الفرد اىل ال�سلوك 

الإيجابي يف احلياة.
اأبعاد حياة  كافة  يتناول  اأنه  على  الدين  اإىل  النظر  ميكن 
الإن�سان، وهو يعترب قوة دافعة خالقة. الفرد يف اأول بلوغه 
اىل  مييل  حيث  عامة  دينية  ليقظة  يتعر�ص  ومراهقته 
التاأمل، الن�سغال ب�سفات اهلل عز وجل، ويتوجه ملمار�سة 
الأ�سرية  التن�سئة  له  توّفرت  اإذا  وذلك  الديني  الن�ساط 
اجليدة والقدوة احل�سنة. ولكن هناك ن�سبة من املراهقني 
وال�سباب يكونون من املتحم�سني دينيًا دون وعي، فرتاهم 
تعمل  التي  الهدامة  احلركات  اأو  الت�سوف  نحو  يندفعون 
با�سم الدين، وحتاول جعلُه �سناعة للموت يف حني اأنه اإدامة 

للحياة على اأح�سن واأكمل وجه.
على  تعمل  هي  الدين،  من  م�ستمدة  ال�سوية  الأخالق  اإن 
تنظيم �سلوك الفرد واجلماعة، كما تعمل على تنمية ال�سمري 
الفردي واجلماعي، وجعل ال�سلوك اليجابي حمببا، مفيدا، 
ال�سلوك، لأن  اإ�سالح  الدين تعمل على  فاإن مفاهيم  لهذا 

للعامل الديني، تاأثريا قويا يف النف�ص والفكر. 
القراآن الكرمي حافل بالآيات التي تعترب منهجا للهداية، يف 

  العالج 
الديني واأثره 

يف ال�شلوك 
الفردي 
وامعي

الل��ت��زام  اأن  ال��ث��اب��ت  م��ن 
����ر ل��ل��ف��رد  ب���ال���دي���ن ي����وفِّ
الإح�������ش���ا����ص ب����الأم����ان 
�شد  نه  يح�شّ والطماأنينة، 

الرغبات والأفكار ال�شاذة.

العالج والرتويح عن النف�ص و�سغوطات احلياة، يقول اهلل 
تعاىل يف كتابه العزيز: )اإنهم فتية اآمنوا بربهم فزدناهم 
جاءتكم  قد  النا�ص  اأيها  )يا  وكذلك  الكهف/13.  هدى( 

.5/موعظة من ربكم و�سفاء ملا يف ال�سدور( يون�ص
ومع  نف�سه  مع  �سادقا  يكون  الذي  هو  املوؤمن  الإن�سان 
غريه، مطمئنا، ل يكذب، ل يخون، ل يقلق، يقول احلق، 
يفعل احلق... لذلك لي�ص غريبا اأن يكون �سعف الإميان، 
الأوهام،  مثل  الأفراد  م�سكالت  حدوث  عوامل  اأبرز  من 
النتحار، ا�ستغالل الآخرين الإ�ساءة اإىل الأطفال، ارتكاب 
والأمرا�ص  والعقلية  النف�سية  الأمرا�ص  حتى  اجلرائم،  

الع�سوية تتفاعل وتتاأثر بالعامل الديني لدى الإن�سان.
يقول اهلل تعاىل يف و�سية �سيدنا لقمان لبنه وهو ير�سده 
حتى ي�ستقيم اأمره يف احلياة: )واإذ قال لقمن لبنه، وهو 
يعظه يا بني ل ت�سرك باهلل اإن ال�سرك لظلم عظيم  وو�سينا 
الإن�سان بوالديه حملته اأمه وهنا على وهن وف�سله يف عامني 
اأن اأ�سكر يل ولوالديك اإيل امل�سري  واإن جاهداك على اأن 
ت�سرك بي ما لي�ص لك به علم فال تطعهما و�ساحبهما يف 
اإيّل مرجعكم  اأناب اإىل ثم  الدنيا معروفا واتبع �سبيل من 

فاأنبئكم مبا كنتم تعملون (.
والإر�ساد  والتوجيه  الرتبية  اأ�سول  ترينا  الآيات  هذه  اإن 
باأطفالهما  الأبوين  اهتمام  �سرورة  ترينا  كما  والعالج، 
من حيث تعليمهم ال�سلوك ال�سحيح، منذ �سغرهم، حتى 
نزواتهم،  على  ال�سيطرة  اأمكنهم  احلياة  اىل  خرجوا  اإذا 

ودوافعهم.. 
�سفاء  يف  اإيجابي  اأثر  لها  القراآنية  الآيات  من  والكثري 
ال�سلوكية،  والنحرافات  والجتماعية،  النف�سية  الأمرا�ص 
حيث توجب حما�سبة النف�ص، التاأمل الروحي، طلب التوبة، 
الإن�سان يحافظ على توازنه كما يحافظ على  مما يجعل 

طاقته وقدراته.
وجوهر ذلك يتمثل بوجوب فهم الفرد لأ�سباب م�سكالته، 
انحرافه اأو ف�سله.. وفهم الأمور التي ترتتب على ذلك. بهذا 
ال�سوي  ال�سلوك  التمييز بني  القدرة على  الفرد  تنمو لدى 
تعاىل:)  يقول اهلل  الذات.  تنمو  وبعد ذلك  ال�سوي،  وغري 
بل الإن�سان على نف�سه ب�سرية(  . بعدها، يتمكن الفرد اأن 
يكت�سب اجتاهات فكرية وقيما �سليمة، اأن ي�سبح قادرا على 
فهم م�ساكله ومواجهتها، وعلى �سبط نف�سه مع الإح�سا�ص 

بالر�سا وال�سعادة.
النية اخلرية يف تقومي نف�سه.. تدفعه  للفرد  عندما تكون 
نف�سه نحو فعل اخلريات والكّف عن ال�سرور، وجتعله ي�سعر 
التوافق يف احلياة، ومن  اأ�سباب  الذات، هذه من  بخريية 

اأ�سباب العطاء والنجاح.    

• عبد الكرمي العامري/باحث اجتماعي
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البقع   امل�شّعة يف الب�شرة
لغز وتف�سرات

الأرا�شي  عن  تبعد  التي  الزين  كوت  منطقة  يف  وبالتحديد   مدينةالب�شرة جنوب  كم   55 ال�شيبة  ناحية  يف  هرت 
 هرت بقع اأر�شية بي�شاء با�شكال متنا�شقة ومنتظمة بخطو اهرة فريدة من نوعها حيث   ينالإيرانية اأقل من كلوم
متتد ملات المتار وتراب هذه البقع حلو املذاق ورائحته زكية وي�شّع ليال على الرغم من اأن الأر�ص التي حتي بهذه البقع 

يف غاية امللوحة.

التي و القرية  اأهـــايل  جعل  الأمـــر  هــذا 
بقد�سيتها  ي�سعرون  البقع  هــذه  ت�سم 
اىل  وجودها  تف�سري  ين�سبون   جعلهم  مما 
اجلمل  معركة  فيها  حدثت   التي  الر�ــص 
)عليه  طالب  ابــي  بن  علي  المــام  بقيادة 
قبلة  منها  جعل  الذي  المر  وهو  ال�سالم( 
لآلف املواطنني الذين توافدوا اإليها للتربك 

الدعاء  وقـــراءة  برتبتها 
 ، فيها  الــ�ــســالة  واأداء 
عند  ـــر  الم يــتــوقــف  ومل 
�سائر  من  الهايل  توافد 

مناطق املحافظة وامنا حتولت هذه الأر�ص 
ديني  جــدل  اىل  ليال   امل�سّعة  البقع  ذات 
احلكومة  تدّخل  ا�ستدعى  وتاريخي  وعلمي 
ي  لتق�سّ وعلمية  دينية  وموؤ�س�سات  املحلية 

حقيقة هذه البقع .
انطلقت  احل�شينية(  )الرو�شة  جملة 
التي  احلــقــائــق  هــذه  بع�ص  على  لــلــوقــوف 

تو�سلت اإليها املوؤ�س�سات ذات ال�ساأن .

املزارت ال�شيعية يف الب�شرة تن�شب 
عليه ال�شالمالبقع اإىل الإمام علي

اأن  للمجلة  مطلعة  مــ�ــســادر  ك�سفت  لقد 
يف  ال�سيعية  ــمــزارات  ــل ل الــعــامــة  الأمـــانـــة 
الب�سرة اأعلنت على ل�سان م�سوؤولها ال�سيد 
دين  رجل   - املو�شوي   نزار 
بارز-  ان البقع التي يزيد 
ـــى)3000( عـــددهـــا  عـــل

مع�سكر  اآثــــار  هــي  بقعة 

 حتقيق: د. عبا�ص العبادي

املزارت الشيعية يف البرصة تنسب البقع إىل اإلمام عيل(عليه 
السالم)
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اجلي�ص الذي �سارك بقيادة الإمام علي بن 
ابي طالب)عليه ال�سالم( يف معركة اجلمل   
والدليل يف ذلك  اأنها تقع يف منطقة توجد 
اإ�سالمية  ل�سخ�سيات  تعود  مــراقــد  فيها 
�ساركت يف املعركة   ومن تلك ال�سخ�سيات 
ال�سحابي زيد بن  �سوحان  العبدي الذي 
حمل راية جي�ص المام علي )عليه ال�سالم( 
يوجد  حيث  فيها  وا�ست�سهد  املعركة  خالل 

مرقده بالقرب  من املوقع .
وف�شال عن ذلك اأن هذه البقع حلوة املذاق 
اإىل  يدعو  مما  ليال  وت�شع  زكية  ورائحتها 
كرامات  من  كرامة  بفيو�شات  الإي��ح��اء 

 . عليه ال�شالم الإمام علي

جامعة الب�شرة تر�شل فرقا علمية 
لتق�شي احلقائق 

البحوث  نتائج  على  املجلة  اطلعت  وقــد 
رئا�سة  اإىل  الكليات  بع�ص  مــن  املر�سلة 
العلوم  كلية  قامت  حيث  الب�سرة   جامعة 
اأجراها  الــظــاهــرة  ــاإعــداد درا�ــســة حــول  ب
اأربعة باحثني من ق�سم علم الأر�ص وت�سري 
خال�ستها اىل ان البقع الر�سية امل�سّعة هي 
عبارة عن خملفات نظام اإروائي قدمي ميتد 

مبحاذاة �سط العرب .
كلية  اأعــــــّدت  ــل  املــقــاب ويف 
الزراعة يف جامعة الب�سرة 
الظاهرة  هذه  حول  درا�سة 
وقد خرجت بنتائج ناق�ست 
تو�سلت  الــتــي  النتائج  بها 
ــوم حيث  ــل ــع ــهــا كــلــيــة ال ــي اإل

الرتبة  علوم  ق�سم  يف  بحثي  فريق  تو�سل 
واملياه الذي اأر�سلته كلية الزراعة اىل موقع 

اأخذ عينات من الرتبة واإجراء  البقع وبعد 
الرتبة  مــع  ومقارنتها  عليها  الفحو�سات 
غري  الــرتبــة  هــذه  ان  ات�سح  بها  املحيطة 
واإن  الزمن  من  عقود  منذ  زراعيا  م�ستغلة 
الختالف بني تربة البقع والرتبة املحيطة 

تف�سريها  ميكن  ل  اأ�سباب  اىل  يرجع  بها 
بالأدلة املادية والعلمية املبا�سرة .

فــــاإن كلية  ــاريــخــي  ــت ال املــ�ــســتــوى  ــى    وعــل
الب�سرة  جامعة  يف  التاريخية  الدرا�سات 
عميدتها  لــ�ــســان  عــلــى  قــاطــع  ب�سكل  نــفــت 
تكون  اأن  ال�سوداين  جبار  ربــاب  الدكتورة 
فيها  وقعت  البقع  فيها  توجد  التي  املنطقة 
اأنها  ، وال�سبب يف ذلك هو  معركة اجلمل  
كانت مغمورة باملياه يف تلك الفرتة ، وهذا 
الدرا�سة  به  جــاءت  ما  مع  يتناق�ص  اأي�سا 
ذكرت  حيث   ، العلوم  كلية  اأعدتها  التي 

م�ساريع  فيها  تنفذ  كانت  املنطقة  هذه  اأن 
الآن على  واأنها حتتوي حتى  زراعية كبرية 

اآثار قنوات اإروائية مندثرة .   
 

احلكومة املحلية ت�شعى عل 
املنطقة �شياحية ذات 

طابع ديني
يخ�ّص  ــا  ــم ــي ف اأمــــــا 
فلم  املحلية  احلكومة 
تكن بعيدة عن اجلدل 
الذي يثار حول حقيقة 
اأكد  فقد  البقع  هــذه 
للمجلة بع�ص امل�سوؤولني يف 
والآثار يف جمل�ص حمافظة  ال�سياحة  جلنة 
الر�ص  بتحويل  اللجنة  الب�سرة  عن عزم 
التي توجد فيها البقع اإىل منطقة �سياحية 
مناذج  اأر�سلت  قد  اأنها  و  ديني  طابع  ذات 
اإىل املتحف الربيطاين  لغر�ص  من الرتبة 
اإعداد  طــور  يف  وهــي   ، وحتليلها  فح�سها 
رئا�سة  اإىل  يــقــدم  الــظــاهــرة  حــول  تقرير 
اتخاذ  لغر�ص  الب�سرة  حمافظة  جمل�ص 
منها  وال�ستفادة  الأر�ــص  هذه  ب�سان  قرار 
ب�سكل  والب�سرة  عام  ب�سكل  البلد  مل�سلحة 

خا�ص .                               

السيد نزار املوسوي( رجل دين بارز):
آثار  التي يزيد عددها عىل( ٣٠٠٠)بقعة هي  البقع    ان 
أيب  بن  عيل  اإلمــام  بقيادة  شارك  الذي  اجليش  معسكر 

طالب(عليه السالم) يف معركة اجلمل
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  باامع الأموي �شاهد حّي على انت�شار اإرادة 
اخلري والعدل

  باامع الأموي  باامع الأموي  باامع الأموي  باامع الأموي  باامع الأموي  باامع الأموي  باامع الأموي�شاهد حّي على انت�شار اإرادة �شاهد حّي على انت�شار اإرادة �شاهد حّي على انت�شار اإرادة �شاهد حّي على انت�شار اإرادة 
 مقام الإمام احل�شني

ت�شم دم�شق القدة العديد من الأحياء العريقة والأ�شواق واخلانات وامل�شاجد 
والكنائ�ص واملدار�ص وال�شوارع املر�شوفة والقلعة وال�شور الروما، وادير 
بالذكر اأنها ت�شم معظم اآثار مدينة دم�شق. يف حني اأن دم�شق القدة ل ت�شكل 
�شوى حوايل 5 من م�شاحة مدينة دم�شق احلالية ومتتاز الآثار التاريخية يف 
املدينة باأنها تعود لعدة فات وحقب زمنية من احل�شارات التي تعاقبت على 

املدينة العريقة التي يعود تاري بنائها اإىل قبل اآلف ال�شنني.
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تقع دم�سق القدمية قرب مركز مدينة دم�سق املتمثل 
مبنطقة املرجة.

لقد تعر�ست العديد من معامل دم�سق القدمية قبل 
مئات ال�سنني للتدمري بفعل الزلزل واحلروب حيث 
دمرت اأجزاء من دم�سق القدمية يف فرتات تاريخية 
�سابقة، وكان يف كل فرتة يعاد بناء وترميم املباين 
التي  املعامل  من  العديد  اأن  جند  لذلك  املت�سررة، 
الع�سر  اإىل  و�سلت  ن�سبًيا  بعيدة  اأزمنة  اإىل  تعود 
الثانية  العاملية  ب�سكل جيد وخالل احلرب  احلديث 
بع�ص  تعر�ست  كذلك  ل�سوريا  الفرن�سي  والنتداب 
لذلك  ترميمها،  واأعيد  للتخريب  والأ�سواق  الأوابــد 
وبواباتها  و�سوارعها  العريقة  املدينة  معامل  جتد 
واأ�سواقها حمافظة على قدر كبري من عبق التاريخ.

املعامل  من  الكثري  بالكثري  القدمية  دم�سق  وتزخر 
التاريخية الهامة ومنها: 

)عليه  احل�سني  راأ�ــص  مقام  وفيه  الأمـــوي  اجلامع 
ال�سالم( حفيد الر�سول حممد 
و�سّلم(  واآلــه  عليه  اهلل  )�سّلى 
زكريا  بن  يحيى  النبي  ومقام 
اجلامع  ويف  ال�سالم(،  )عليه 
منرب خ�سبّي بديع َمْطلّي بطالء 
ــب، وهــو يف الأ�ــســل منرب  ُمــذهَّ
ـــذي كـــان عند  جــامــع اأزبــــك ال

العتبة اخل�سراء، فلّما تخّرب امل�سجد ُنقل اإىل م�سهد 

اأّما  احل�سني، ويف موؤّخرة امل�سجد دّكة تبليغ كبرية، 
عمودًا  واأربعني  اأربعٍة  على  فيحتوي  اجلامع  �سحن 
عليها َبوائك حاملة لل�سقف، وهو من اخل�سب املطلي 

ومذّهبة  الألوان  متعّددة  وهند�سية  نباتية  بزخارف 

ثالث  ال�سقف  و�سط  ويف  والإبـــداع،  الدقة  يف  غاية 
منائر مرتفعة م�سقوفة كذلك، ويف جدران امل�سجد 
النحا�ص  من  كبريًا  �سّباكًا  ثالثون  يوجد  الأربــعــة 
املطلي بالذهب تعلوها �سبابيك 
من  دوائرها  �سغرية  اأخرى 
الرخام، وللم�سجد مئذنتان، 

اإحداهما ق�سرية وقدمية.
زوار  مــن  العديد  درج  لقد 
اجلامع  ـــارة  زي اىل  �ــســوريــا 
الأموي يف دم�سق حيث تقول 
الروايات التاريخية باأن �سبايا الإمام احل�سني )عليه 
يف  املقّد�سة  كربالء  من  بهم  جيء  الذين  ال�سالم( 
العراق، قد اأدخلوا اىل داخل هذا اجلامع، وهناك 
ال�سالم(،  )عليه  العابدين  زيــن  لــالأمــام  مو�سع 

ومو�سع لراأ�ص الأمام احل�سني )عليه ال�سالم(. 
حدثْت  الأليمة  الطّف  واقعة  اأّن  البع�ص  ي�سكل  وقد 
يف عام )61هـــ( يف عهد احلاكم الأمــوي يزيد بن 
الأمــــوي يف عهد  اجلــامــع  بــنــاء  مّت  بينما  مــعــاويــة، 
عام  يف  امللك(  عبد  بن  )الوليد  الأمـــوي  احلاكم 
96/86هـ، فكيف ميكن التوفيق بني دخول ال�سبايا 
ووجود مو�سع لراأ�ص الأمام احل�سني )عليه ال�سالم( 

مع اأن اجلامع الأموي مل يكن قد بني بعد؟
ويف معر�ص اجلواب على هذا الإ�سكال نقول:

اأقــوال عدة  على  ال�سريف  الراأ�ص  اخُتلف يف مدفن 
ولكّن اأ�سهرها هو اأّن الراأ�ص اأُعيد اإىل اجل�سد وُدفن 

عليه  احلسني  رأس  مقام  بدمشق  األم��وي  اجلامع  يف   
السالم إىل جنب مقام النبي حييى بن زكريا عليه السالم 
فهام شهيدان خالدان عاشا حياة كدح وكفاح ضد الظلم 

والباطل واجلربوت 
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 هل  

معه، اأعاده الإمام زين العابدين )عليه ال�سالم( مع 
املهموم  نف�ص  عن  املقّرم  نقل  كما  ال�سهداء  روؤو�ــص 
وريا�ص الأحزان، وقال ال�سيخ ابن منا بعد اأن عر�ص 
اأقواًل عّدة: )والذي عليه املعّول من الأقوال اأنه اأُعيد 
اإىل اجل�سد بعد اأن طيف به يف البالد وُدفن معه(، 
وقال ال�سيد ابن طاوو�ص: )فاأما راأ�ص احل�سني )عليه 
بكربالء مع ج�سده  فُدفن  اأُعيد  اأنه  فُروي  ال�سالم( 
على  الطائفة  عمل  وكان  ال�سالم(  )عليه  ال�سريف 
هذا املعنى امل�سار اإليه...(، وذكر ال�سيد املرت�سى يف 
بع�ص م�سائله: )اإن راأ�ص احل�سني )عليه ال�سالم( ُرّد 
ّم اإليه وقال الطو�سي:  اإىل بدنه بكربال من ال�سام و�سُ
بعد  املجل�سي  العاّلمة  وقال  الأربعني(،  زيارة  ومنه 
نقله لبع�ص الأقوال: )هذه اأقوال املخالفني يف ذلك، 
مع  راأ�سه  ُدفــن  اأنــه  الإمامّية  علمائنا  بني  وامل�سهور 
ال�سالم(...(  )عليه  احل�سني  بن  علي  رّده  ج�سده، 
على  الراأ�ص  يف  )اختلفوا  اجلــوزي:  بن  �سبط  وقــال 
اأقوال اأ�سهرها اأنه رّده اإىل املدينة مع ال�سبايا ثّم ُرّد 
حبيب  تاريخ  ويف  معه(،  فُدفن  بكربال  اجل�سد  اإىل 
ال�سري: )اأّن يزيد بن معاوية �سّلم روؤو�ص ال�سهداء اإىل 
علي بن احل�سني )عليه ال�سالم( فاأحلقها بالأبدان 
اإىل  تــوّجــه  ثــّم  �سفر  مــن  الع�سرين  يــوم  الــطــاهــرة 
املدينة الطّيبة، وقال: هذا اأ�سح الروايات الواردة يف 
مدفن الراأ�ص املكّرم(، وقد نقل ال�سيد املقّرم اأي�سًا 
عن علماء اآخرين تاأييد ذلك كالطرب�سي وال�سرباوي 

وابن ريحان البريوين وغريهم.
الراأي  هــذا  تخالف  التي  فــالأقــوال  حــال  كــّل  وعلى 
املجمع عليه، هي زيادة يف ال�سرف والرفعة للح�سني 
)عليه ال�سالم(، فكاأّن اهلل )عّز وجّل( اأراد اأن يكون 
للح�سني يف كّل مو�سع مقام حتى ُيزار يف كّل مكان 

كما ُيزار يف كّل زمان، اأينما حّل 
الزوار ورحلوا، �سواء يف كربالء 
يف  اأو  ال�سام  يف  اأو  حلب  يف  اأو 
م�سر اأو يف اأي مكان يحمل اأثرًا 
للح�سني )عليه ال�سالم(، ولكّن 
احل�سني  وراأ�ــص  احل�سني  مقام 

)عليه ال�سالم( هو يف قلوب حمبيه دائمًا.
منارًا  اأ�سحى  ال�سالم(  عليه   ( احل�سني  راأ�ــص  اإّن 
لالأجيال وقبلًة لها، واأ�سحى احل�سني رمزًا لكل من 
يطلب احلرية والكرامة حتى اأ�سحت ق�سيته ق�سية 

العامل باأ�سره، وحتى بكاه الأنبياء بل ال�سماء والأر�ص 
)عليه  للح�سني  ُيرفع  اأن  لبّد  كان  لذلك  �سيء  وكل 
ال�سالم( يف كّل مكان مقام وَعَلم ل مُيحى ول ُيدر�ص 

على كرور الليايل والأيام.
كان  ــه  اأن �سنجد  الأمـــوي  اجلــامــع  لتاريخ  وبــالــعــودة 
اأيام  يف  تهدم  ثم  للرومان  ثم  لليونان  وثنيًا  معبدًا 
كني�سة  امل�سيحيون  فاتخذه  كيودو�ص  رومــا  قي�سر 

ـــزاويـــة اجلنوبية  ال مــن  املــ�ــســلــمــون  واتــخــذ  ــهــم،  ل
ال�سرقية قرب الكني�سة م�سجدا لهم وبقي امل�سلمون 
وامل�سيحيون يتقا�سمون املبنى ويدخلون اإليه من باب 
فيه  فرائ�سهم  ـــوؤدون  وي واحــد 
�سبعني  ـــوايل  ح مــتــجــاوريــن 
احلاكم  عــهــد  حــتــى  ــا.  ــام ع
ــد بـــن عبد  ــي ــول ـــــوي )ال الأم
امللك( الذي قام بعملية �سم 
و�سرع  امل�سجد  اىل  الكني�سة 

بعملية بناء �سخمة له ا�ستغرقت ع�سر �سنني
) من عام 86 هجرية اىل عام 96 هجرية(.

فقد كان هناك م�سجد لكن ما قام به احلاكم الأموي 
عبد امللك بن مروان هو تو�سعته وبناوؤه من جديد.

- أراد أن يكون للحسني عليه السالم  كأن اهلل -عزّ وجلّ
يف كل موضع مقام حتى يزار يف كلّ مكان كام يزار يف كل 

زمان، أينام حلّ الزوار ورحلوا  

52 جمادى الأوىل  1432هـ



املثقف قائد فكري، له ق�سب ال�سبق يف حت�سيد الطاقات 
الب�سرية ذات الطابع الفكري والدبي والتعليمي، ومن 
ثم بلورتها، واإحالتها اىل منَتج عملي �ساخ�ص، وموؤثر 
الن�سطة  يف  وم�ساراتها  وال�سعوب،  الأفراد  حركة  يف 
وتطوير  بلورة  ويف  والتعليمية،  والقت�سادية  ال�سيا�سة 
اأمناط العي�ص اأي�سا، والتدخل يف ميادين احلياة الخرى 

ور�سم حتركاتها واجتاهاتها.
ل فيها  وهذا ال�ستنتاج وليد التجارب القريبة التي تدخَّ
فارتقوا  احلياة،  ل�سنع  والكّتاب  واملثقفون  الفال�سفة 
ب�سعوبهم اىل مراتب عليا، ويف مثال قريب على ذلك، 
وبنظرة �سريعة اىل حياة جان جاك رو�سو )28 يونيو 
112-2 يوليو 18/ �سوي�سرا( �سنكت�سف باأنه كان 
التاريخ  من  فرتة  وهي  العقل،  ع�سر  يف  كاتب  اأهم 
اإىل  ع�سر  ال�سابع  القرن  اأواخر  من  امتدت  الأوروبي، 
�ساعدت  وقد  امليالديني،  ع�سر  الثامن  القرن  اأواخر 
التي  ال�سيا�سية،  الأحداث  ت�سكيل  واأفكاره يف  فل�سفته 
اأّدت اإىل قيام الثورة الفرن�سية، حيث اأثرت اأعماله يف 

التعليم والأدب وال�سيا�سة.
يف  التاأثري  على  قدرته  من  رو�سو  اأهمية  توّلدت  وقد 
حتقيق  نحو  وتوجيهها  الطاقات  حت�سيد  ثم  ال�سارع، 
حياة الأمة املرّفهة، وثمة غريه من الكتاب والفال�سفة 
العون  تقدمي  يف  الوا�سح  تاأثريه  ترك  من  واملثقفني 
الفكري والثقايف عموما ل�سعبه، فاأتاح له فر�سة التحول 
والتطور،  النور  خانة  اىل  والرتّدي،  اجلهل  خانة  من 
وهذا دليل قاطع على مدى التاأثري الكبري الذي تركه 
مراحل  ودفعها  جمتمعاتهم،  يف  واملثقفون  املفكرون 

مهمة اإىل اأمام.
على ال�سعيد العربي �سنجد – يف حقب م�ست- تاأثريا 
اأعطى للكاتب املثقف، دورا رياديا يف  من هذا النوع، 
لبع�ص  وكان  وم�ساراته،  املجتمع  بتوجهات  التحكم 
تتحكم  فكرية  قدرات  الراحلني-   – العرب  املثقفني 
يف �سناعة احلركة ال�سعبية �سيا�سيا واأخالقيا، وت�سهم 
اإىل حد كبري يف ح�سد الراأي ومراكمته تباعا وعلى نحو 
م�ستمر، من اأجل التاأثري الأكرب يف الأفراد واجلماعات، 

لتحقيق الهدف املطلوب، �سواء كان �سيا�سيا او غريه.
ويف نظرة ملا تنطوي عليه �ساحة الواقع العربي الراهن، 
�سنلحظ تراجعا لدور املثقف واملفكر وحتى الفيل�سوف، 

ال�سليمة،  امل�سارات  يف  وتوجيهها  الأحداث  بلورة  يف 
حيث مت�سك جماميع ال�سباب العربي الناه�ص، بزمام 
املجتمعي  احلراك  يقودون  وهم  والتوجيه،  املبادرة 
عرب الفي�ص بوك، تاركني لأ�سحاب الدور الأهم، مهمة 
التفّرج على ما يجري يف الدول العربية من انتفا�سات 
بركانية جديدة من نوعها على منطقة ال�سرق الو�سط 
الأمريكان  القادة  اأحد  اأن  لدرجة  العامل،  ورمبا 
و�سف  الأمريكي(  الرئي�ص  نائب  بايدن  )جو  الكبار 
حلظة تنّحي ح�سني مبارك عن احلكم ب�سبب �سغط 
م�سر  يف  حمورية  حلظة  باأنها  ال�سعبية  النتفا�سة 

وال�سرق الو�سط.
تقنيات  باعتمادهم  العرب  ال�سباب  به  بادر  ما  هذا 
العربي  احلاكم  ي�ستطيع  ل  التي  املعا�سرة  الت�سال 
مينع  اأن  قوة  اأو  جربوت  من  اأوتي  مهما  املت�سلط 
وال�سعبية  ال�سبابية  النتفا�سات  لتن�سيق  ا�ستخدامها 
يف العامل الفرتا�سي الذي �سرعان ما حتّول اىل عامل 
واقعي ملتهب اأ�سقط عرو�ص عربية عتيدة ول يزال ياأتي 
على عرو�ص اأخرى ينظر املرتّبعون عليها بخوف وهلع 

وده�سة ملا اأحدثه �سباب الفي�ص بوك.
يف هذا الوقت يقف املثقف واملفكر والفيل�سوف العربي 
عن  مبتعدا  الريادي،  دوره  عن  ومتخليا  متفرجا، 
ذلك الدور الذي كان �سببا يف اندلع الثورة الفرن�سية 
الب�سرية  تنعم  التقانة حيث  العامل اىل ع�سر  وحتّول 
الفكر  واأنتجها  لها  مّهد  التي  الثورة  تلك  بنتائج  الآن 
والفل�سفة والثقافة التي اأخذت دورها كما يجب، الأمر 
الذي يحيلنا اىل تكرار الت�ساوؤل، ُترى هل انتهى ع�سر 

املثقف/ املفكر/ الفيل�سوف/ العربي؟.
الوقائع  ظل  يف  بالإيجاب  �ستاأتي  الإجابة  ان  يبدو 
ال�ساخ�سة التي ت�سري اىل تراجع دور الثقافة واملثقفني 
العرب لي�ص اإىل مرتبة اأدنى، بل الركون اىل حالة التفّرج 
من بعيد بانتظار ما �ستاأتي به انتفا�سات �سباب الفي�ص 
بوك العربي الذي ت�سري ال�سواهد اىل اأنهم عقدوا العزم 
على اأخذ دور الثقافة واملثقفني وال�سروع باإ�سقاط اأنظمة 
عن  مبعزل  تباعا  تتهاوى  بداأت  التي  والقمع  الت�سلط 
اأي دور ملحوظ للكّتاب واملثقفني، ما يدفعنا للقول بال 

  . تردد: لقد انتهى ع�سر املثقف العربي فعال

• علي ح�سني عبيد

 هل  
انتهى ع�شر 

املثقف؟
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•   يعّده: عبد الرحمن الالمي

 لقد اأولى الإ�سالم اهتمامًا بالغًا بمو�سوع الطهارات وجعلها �سرطًا اأ�سا�سيًا لكثير 
من العبادات، فاإّن ا�ستح�سال الطهارة اأمر لبّد منه، وعليه تقُف كثير من العبادات وعلى راأ�سها 
ال�سالة اليومية التي من �سروطها طهارة اأع�ساء الم�سلي وطهارة ملب�سه ومكانه، ول نعني هنا 
بالطهارة المعنوية التي هي الو�سوء من الحدث الأ�سغر، اأو الغ�سل من الحدث الأكبر، اأو التيّمم 
من كليهما، بل نعني الطهارة المادية اأو الح�ّسية، وهي اإزالة الخبث كالدم والبول والغائط وغيره 
لة في كتب الر�سائل العملّية للمراجع العظام -رحم اهلل الما�سين  من الخبائث بالكيفّيات المف�سّ

منهم وحفظ الباقين- والتي هي من �سروط �سّحة بع�ص العبادات الواجبة.
والمتاأّمل في اآيات القراآن الكريمة يجد اأّن اهلل -تبارك وتعالى- اأعطى قيمًة عالية لهذا المو�سوع 
 ب اإنَّ اللـه ُيح  :وجعل الملتزمين به اأحبابًا له )عّز وجّل(، كما تدّل الآيات التالية على ذلك
 ب ُيح َواللـه  ُروا  َيَتَطهَّ اأَن  بوَن  ُيح  َجال ر  يه ف البقرة/222(، و( يَن ر اْلُمَتَطهِّ  ب َوُيح يَن  اب وَّ التَّ
العبادية،  الفرائ�ص  اإقامة  عند  الطهارة  ب�سرورة  يوحي  مّما  )التوبة/108(،   يَن ر هِّ اْلُمطَّ

كال�سالة والطواف وغيرها.
وهذا اختبار ق�سير نجريه مع اأنف�سنا، لنعرف مدى ثقافتنا في هذا الأمر المهّم، ولنتدارك 
الق�سور اإْن كان موجودًا، وما علينا اإلّ اأن نوؤ�ّسر على الحالة التي توافق معرفتنا بالأمر، ثّم نذهب 

الى النتيجة، لكي نح�سب ما جنيناه من نقاط: 

 اإّن حكم �سريان النجا�سة في الأ�سياء المتعّددة يختلف بين المراجع، فمنهم َمن يرى عدم 
توقف النجا�سة في حال تعّدد المتنّج�سات، اأي �سريانها في الجميع الى ما ل نهاية، ومنهم َمن 
يتوقف على المتنّج�ص الثالث، فمثاًل اإذا لقت اليد اليمنى البول فهي تتنج�ص واإذا لقتها اليد 
الي�سرى مع الرطوبة يحكم بنجا�ستها اأي�سًا، وكذا اإذا لقت اليد الي�سرى مع الرطوبة �سيئًا اآخر 
كالثوب فاإنه يحكم بنجا�سته، ولكن اإذا لقى الثوب �سيء اآخر مع الرطوبة فال ُيحكم بنجا�سته، 

فهل اأنت مّمن:
أ يعلم بتلك التفا�سيل ال�سرورية، ويعرف راأي مرجعه ويطّبقه في كّل الوجوه؟

ب    يعلم بذلك ولكّنك ت�ست�سلم للهواج�ص والظنون؟
ج    ل ينتبه الى مثل هذه الأمور؟

 يق�ّسم الفقهاء الماَء الى كثير كماء المطر والنهر والينابيع وماء الإ�سالة والكّر الذي في 
خزانات المياه التي تبلغ 36 �سبرًا مكّعبًا اأو اأكثر، والى القليل الذي هو �سوى ما تقّدم، والتطهير 
بالماء القليل ي�ستلزم الحذر من غ�سالة ال�سّبة الأولى في المتنّج�ص الذي يحتاج الى اأكثر من �سّبة 
كالبول، لأنها نج�سة منّج�سة، لذلك نجد غالبية الأخوة ي�ستخدمون ماء الإ�سالة عبر الخراطيم 
)�سوندات( في بيت الخالء، لأّن ماء الإ�سالة كما تقّدم ل يتنّج�ص بمالقاة النج�ص فهل اأنت 

مّمن:
أ  ينتبه لهذا الأمر ويحر�ص على فعل ذلك؟

ب    ي�ستخدُم الإبريق غالبًا؟
ج    ل ينتبه الى مثل هذه الأمور؟

 في حالة حدوث جرح ما، في اأع�ساء الج�سم، وخرج الدّم منه، فالبّد من تطهيره، لكي 
ل تنت�سر النجا�سة الى الأع�ساء والأ�سياء الأخرى، وللقيام بالو�سوء اأو الغ�سل، ل�سرط طهارة 
الأع�ساء قبلهما، ولأجل ذلك يلزم اإيقاف الدّم بالنتظار، اأو باإ�سافة مادة لإيقافه كال�سّب مثاًل، 

ثّم القيام بتطهيره، فهل اأنت مّمن:
أ  يعلُم ذلك ويحر�ص على فعله؟

ب    يفعل ذلك اأحيانًا؟
ج    ل ينتبه الى مثل هذه الأمور؟

 المطّهرات الثناع�سر كالماء والأر�ص وال�سم�ص وال�ستحالة والنقالب والنتقال وغيرها، 

من املتطّهرين؟
هل اأنت

54 جمادى الأوىل  1432هـ



لبّد من معرفتها ومعرفة كيفية التطهير بها، والنجا�سات الع�سر اأو الأكثر كالبول والغائط والمني 
والدم والميتة والكلب والخنزير والكافر والخمر وغيرها، لبّد من اجتنابها، واإذا تنّج�ص اأحد 
اأع�سائنا بها لزم التطهير منه بالمطّهرات التي تقّدمْت على التف�سيل المذكور في الر�سائل 

العملية للمراجع العظام، فهل اأنت من:
أ  يعلُم ذلك ويحر�ص على فعله؟

ب    يعلم بع�ص ذلك؟
ج    ل ينتبه الى مثل هذه الأمور؟

 القواعد الفقهية التي ُذكرْت في الر�سالة العملية للمراجع العظام كقاعدة ا�ست�سحاب الحالة 
ال�سابقة في ال�سّك بطهارة اأو نجا�سة �س ما، اأو الماء الكثير ل ينج�ص بمالقاة النج�ص، اأو قاعدة 
كّل �سٍ لك طاهر حتى تعلم نجا�سته، فمن المهّم اأن نعرف اأن لي�ص في الطهارة والنجا�سة اأحكامًا 
ظّنّية، اأو �سّكّية، اأي اإّما اأن يكون ال�سيء طاهرًا، اأو متنّج�سًا جزمًا ويقينًا، فال مجال لالحتمالت 
والظنون في اأّن هذا ال�س متنّج�ص اأو ل، وغيرها من القواعد التي يحتاج المكّلف الإحاطة بها 

لكي يطّبقها في حياته اليومية، فهل اأنت من:
أ يطالع ر�سالة مقلَّده لكي يحيط علمًا بهذه القواعد المهّمة؟

ب    يفعل ذلك اأحيانًا؟
ج    ل ينتبه الى مثل هذه الأمور؟

 اإّن ذهابك الى الحاّلق والجلو�ص تحت يده، يعّر�سك في اأغلب الأحيان الى حدوث الجروح، 
وخروج الدم، ولجهل اأغلب الحالقين باأمور الطهارات والنجا�سات ير�ّص على الجرح بع�ص العطور 
المعّقمة )قولونيا( ثّم يم�سح مكان الجرح بالمنديل، نا�سرًا بقايا الدّم الى اأغلب الوجه، ومو�ّسعًا 

بذلك المنطقة المتنّج�سة، فهل اأنت مّمن:
أ  يطلب من الحالق اأن ينتبه الى هذا الأمر؟

ب    يطلب منه ذلك اأحيانًا على ا�ستحياء؟
ج    ل ينتبه الى مثل هذه الأمور؟

 اأحيانًا نجد في البي�ص الذي نعّده لالأكل دمًا، ويلزم مّنا اأن نجتنبه، فنزيل الدّم وما حوله 
قلياًل، ثّم ناأكل الباقي، هذا على راأي بع�ص المراجع، وكذلك اإذا تنّج�ص ال�سمن اأو الجبن، فيجب 

التخّل�ص من المقدار المتنّج�ص، وكذلك باقي المواد الكثيفة، فهل اأنت مّمن:
أ  يحر�ص على فعل ذلك؟

ب    يفعل ذلك اأحيانًا؟
ج    ل ينتبه الى مثل هذه الأمور؟

 حينما نذبح الدجاجة اأو باقي الحيوانات فاإّن الدّم المتخّلف في الذبيحة محكوم بالطهارة، 
 اإذا كان الخارج منها بالمقدار المتعارف، اأّما الدّم الُملقى على الأر�ص من جّراء ذبحها فهو نج�ص
، فيلزم اإزالته من الأر�ص ومن ثّم تطهيرها، وكذلك المتبقي على ال�سكين وما تناثر على  ص� منجِّ

اأرجلنا ومالب�سنا، فهل اأنت مّمن:
أ  ينتبه لهذا الأمر ويحر�ص على فعل ذلك؟

ب    يفعل ذلك اأحيانًا؟
ج    ل ينتبه الى مثل هذه الأمور؟

 يخرج الدّم حينما نلّح على اأ�سناننا بالتنظيف بالفر�ساة مختلطًا بمعجون الأ�سنان الذي في 
فمنا، ويخرج اأي�سًا اأثناء تنظيفنا لها بالخيط اأو عيدان الأ�سنان، فيتنّج�ص العود اأو الخيط، فاإّنه 
علينا في مثل هذه الأمور اأن نتحّرز من انتقال النجا�سة الى ظاهر فمنا اأو اأيادينا، واإذا ح�سل 
ذلك كان لزامًا علينا اأن نتطّهر منه، ونرمي بالعود اأو الخيط في �سّلة المهمالت، فهل اأنت مّمن:

أ  يحر�ص على فعل ذلك؟

ب    يفعل ذلك اأحيانًا؟
ج    ل ينتبه الى مثل هذه الأمور؟

 الوقوع بمر�ص الو�سوا�ص وهو المبالغة في اأمور التطهير، والتاأكيد ال�سديد على تلبية الهواج�ص 
ال�سيطانية، والدّقة المبالغ بها، والخروج عن الحدود ال�سرعية، التي ر�سمها لنا ديننا ال�سمح، فاإّن 
ذلك اأمر بغي�ص ول يقبل به ال�سرع الحنيف، ولبّد من انت�سال النف�ص من هذه الحالة ال�سقيمة، 

فهل اأنت مّمن:
أ  ل ي�سمح لو�ساو�ص ال�سيطان اأن تنفذ اإليه؟

ب    يقع اأحيانًا فري�سة لهذه الأمرا�ص النف�سية البغي�سة؟
ج    ل ينتبه الى مثل هذه الأمور؟

النتيجة:
أ   بعد هذه اجلولة من الختبار، يف مدى ثقافتنا الفقهية يف الطهارات والنجا�سات، جنمع النقاط التي ح�سلنا عليها، علمًا اأّن فرع 

ج   يعادل )5( نقاط. ب    يعادل )( نقاط، وفرع  يعادل )10( نقاط، وفرع 
 اإّن ح�سولك على النقاط من )90( اىل )100( يدّل على اأنك وهلل احلمد من املثّقفني يف هذا الأمر، وعلى انتباه ووعٍي عالينْي باأهميته، 

وحري�ص على تطبيق ال�سرع احلنيف الذي يبّينه لنا مراجعنا املقّد�سون. 
 واإّن ح�سولك على )0( اىل ما دون )90( يدّل على اأنك ت�سري متقّدمًا يف ا�ستح�سال باقي املعلومات التي تخ�ّص مو�سوعنا املهّم، 

وينبغي لك اجلّد واملثابرة وامل�سارعة للح�سول عليها، وعدم ال�ست�سالم للغفلة والك�سل، فاإّن الأمر يف غاية الأهمّية.
 اأما َمن ح�سل على ما دون )0( فلنا معه وقفة طويلة:

اإّن النظر القليل يف مقّدمة الختبار والتمّعن بالآيات الكرمية التي �سقناها لال�ست�سهاد على اأهمية التطّهر، وبغ�ّص النظر عن وجوب التعّبد 
مبا يريده املوىل من عندنا، فاإّنه ل يخلو من املنفعة العظيمة، لأننا جنزم باأّن وراء الأوامر الإلهية حكمة بالغة عظيمة، فبالطهارة يتخل�ص 
الن�سان من الو�ساخ احل�ّسية والنجا�سات التي عرّب عنها الفقه ال�سالمي باخلبث، ولقد ثبت باحل�ّص والتجربة اأّن هناك رابطًا قويًا بني 
الكرمي اىل كل ذلك يف قوله  القراآن  اأ�سار  الفقه باحلدث، وقد  والتي عرب عنها  الروحية  املعنوية من الدنا�ص  والنقاوة  الطهارة منها 
ه اَلْقَداَم )النفال/11(  َت ب ُكْم َوُيَثبِّ َط َعَلى ُقُلوب ب رَيْ َول ْيَطان ْجَز ال�سَّ َب َعنُكْم ر َوُيْذه ه َرُكم ب ُيَطهِّ َماآًء ل َماآء َن ال�سَّ ُل َعَلْيُكم م تعاىل:َوُيَنزِّ
وهذه دعوة اىل اللتزام من اهلل )تبارك وتعاىل( بها جلني هذه الثمرات، ثّم ليكن يف احل�سبان اأّن الإن�سان مل ُيخلق عبثًا، بل خلقه اهلل 

)عّز وجّل( لأن يق�سي ما اأوجب عليه ويجتاز امتحان الدنيا بنجاح، ول ينظر لهذه الأمور نظر ا�ستهانة وحتقري.  
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مهام جليلة وطموحات مت�شاعدة
مكتب هيئة احلج والعمرة يف كربالء املقد�سة..

تاأ�ش�شت الهية العليا للح والعمرة يف اأوائل �شهر �شعبان 2006، وكانت �شابقا جزء تابع اإىل وزارة 
الأوقاف ويديرها ويراأ�شها ب�شكل موؤقت بع�ص امل�شوؤولني يف الأعوام التي �شبقت �شقو النظام البائد 
عام 2003. ويف عام 2006 �ُشكلت الهية جمددا برئي�ص بدرجة وزير، وُبنيت هيكلية لهذه الهية 
والإر�شاد  والإعالم   والتخطي للحجاج  العامة  اخلدمات  مديرية  منها  عديدة  مديريات  تت�شمن 

الديني واأي�شا مديرية التفتي�ص وكذلك مكاتب وكالء ال�شيد رئي�ص الهية.

ومن �سمن املحافظات التي ُفتحت فيها مكاتب لهيئة 
التي حتدث  املقد�سة  والعمرة حمافظة كربالء  احلج 
قائاًل:"  �سالح(  )ح�سني  ال�سيد  فيها  املكتب  م�سوؤول 
يف عام 2006 كان العمل م�ستعجاًل ورغم ال�سعوبات 
 200 جنح مو�سم احلج جناح ن�سبي يف وقتها، اأما يف
ال�سكن  وم�ستوى  والأداء  التطور  يف  اأف�سل  كــان  فقد 

واخلدمات املقّدمة للحجاج".
وا�ستدرك �سالح بالقول" اإن الغر�ص من تاأ�سي�ص الهيئة 
والعمرة، يف جميع حمافظات  �سوؤون احلج  لإدارة  هو 
مراجعات  لت�سهيل  للهيئة  مكاتب  وهنالك  الــعــراق 

اأخرى،  اأو وزارت  بغداد  املركز  يكون  احلجاج حتى ل 
اأما اإقليم كرد�ستان ففيه هيئة تابعة اإىل الهيئة املركزية 

للحج والعمرة".
واأ�ساف �سالح" ا�سرتت الهيئة يف عام 2008 عددًا من 

الطائرات وبداأت تنقل احلجاج واملعتمرين، وبالن�سبة 
يل كم�سوؤول لبعثة املدينة املنورة لفرتة الأربع �سنوات 
الأخرية حت�ّسَن م�ستوى اخلدمات من بنايات ب�سيطة يف 
عام 2006 اإىل الإقامة يف فنادق درجة اأوىل تبعد 80 

مرتًا فقط عن امل�سجد النبوي ال�سريف".
نظام  اإىل  املعتمرون  يخ�سع  بالقول"  �سالح  وبـــنّيَ 
ال�سركات ولي�ص لنظام الهيئة وين�ص هذا النظام على 
تعاقد م�سوؤول احلملة مع �سركات نقل خا�سة، اأما عقود 
النقل من واإىل املطار ثم العودة اإىل املطار فهي تابعة 
لل�سركة املتعاقد معها، اأما م�ستوى اخلدمة فالهيئة اأعلى 

نطمح اإىل اإن�شاء ا�شتثمار يف ال�شعودية كي 
يكون ال�شكن ثابت للعراقيني ول نقع حتت 
�شنة  بني  الأ�شعار  وارتفاع  املناف�شة  طائلة 

واأخرى.

عذاب عبد  • تي�سري 
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م�ستوى منها من ناحية امل�ستلزمات والأكل وال�سكن".
وعن املعوقات وامل�ساكل قال �سالح" اأهم م�سكلة واجهتنا 
ب بنا يف ال�سعودية ورغم هذا فقد تغلبنا  اإننا غري مرحَّ
على الكثري من العقبات الإدارية، ولكن لدينا م�ساكل 
كثرية منها م�سالة الإقامة واملبيت يف )منى( التي هي 
من �سعائر احلج، وبعالقات دبلوما�سية بناءة ا�ستطعنا 
اأن ننقل بع�ص حجاجنا ومعتمرينا بينما بقي اجلزء 
اأداء ال�سعائر  اأّثــر على  الأكــرب منهم خــارج منى مما 

وان�سيابيتها".
وتابع �سالح" امل�سكلة الأخرى هي اأن اململكة ال�سعودية 
منذ  العراقيني  احلجاج  عــدد  يف  زيــادة  اأيــة   تعط مل 
لي�ص فيه منو �سكاين، حيث  العراق  وكــاأن  عام 2003 
اأن حُت�سب ن�سبة النمو ال�سكاين، ويكون  من املفرت�ص 
لكل مليون ن�سمة 1000 حاج، ولكن لغاية الآن ُيح�سب 
�سكان العراق بـ 2 مليون ن�سمة.. ال�سعودية تقول باأنه 
ل ميكن اأن نزيد الن�سبة لأنه مل يح�سل تعداد �سكاين 
لديكم، ورغم هذا �سعينا لأن نثبت رقم 32 األف حاج 
واأخذنا موافقة الأمم املتحدة وكتاب ر�سمي منها ولكن 
بدون فائدة، يف حني باملقابل نرى بع�ص الدول حت�سل 

على عدد حجاج اأعلى من ن�سبتها ال�سكانية؟
وا�ستطرد �سالح" نتيجة التوجه الديني لعموم النا�ص 
زخم  هنالك  ال�سابق  النظام  من  ال�سغوط  وتــراكــم 
ارتفع  املــادي  فامل�ستوى  التقدمي على احلــج،  كبري يف 
مليون  العام 3،500،000  لهذا  تقّدَم  وقد  العراق،  يف 
الدولة،  نهائيا من قبل  ولي�ص هناك دعم  بــرًا،  احلج 

حيث انتقل نظام الهيئة اإىل طريقة الكتفاء الذاتي من 
الأرباح التي تدرها طائرات نقل احلجاج التي متتلكها 

الهيئة".
اإن�ساء  وعن م�ساريع امل�ستقبل قال �سالح" نطمح اإىل 
ا�ستثمار يف ال�سعودية كي يكون ال�سكن ثابت للعراقيني 
ول نقع حتت طائلة ارتفاع الأ�سعار بني �سنة واأخرى، 
ولكن هنالك بع�ص املعوقات من ال�سعودية حيث نحاول 
لأنه  بــرًا  املعتمرين  لنقل  ال�سماح  على  معهم  التفاق 
لو �سمحوا لنا بذلك ف�ستكون التكلفة للمعتمر الواحد 
كل  با�ستطاعة  ويكون  فقط،  دولر   400 اأو   300 بني 
اأن يذهبوا للعمرة. يف حني باملقابل الأردن  العراقيني 

م�سموح لها للعمرة برا وبي�سر وبب�ساطة...

ن�شاطات اأق�شام الهية
وحتدَث )ح�سن �سريح( م�سوؤول ق�سم �سوؤون احلجاج 
يف مكتب الهيئة بكربالء قائاًل،" منثل ق�سم ال�ستقبال 
وجتديد  والو�سولت  الت�سجيل  يخ�ص  الذي  الرئي�سي 
و�سوؤون  معامالت  متابعة  اإىل  بالإ�سافة  املعلومات، 

احلجاج من اإ�سدار جوازات اأو تاأ�سريات وما�سابه".
املتعهدين  ق�سم  )�سياء( عن  ال�سيد  يف حني حتــّدَث 
مات  قائاًل" يهتم هذا الق�سم ب�سوؤون املتعهدين من �س
دخول و�سوؤون حركتهم وح�ساباتهم والتوجيهات التي 
ت�سدرها الهيئة لهم قبل واأثناء رحالتهم، كما يهتم 
تقيمها  التي  بالدورات  املتعهدين  بتبليغ  الق�سم  هذا 
الهيئة لهم.. ومتتاز كربالء املقد�سة بالن�ساط املتميز 
نتائج  يف  النجاح  ن�سبة  كانت  حيث  ال�ساأن  هــذا  يف 

امتحانات املتعهدين 100، وقد امتحَن 24 متعهدًا.
باإقامة  الق�سم  قيام هذا  اإىل  وتابع �سياء" بالإ�سافة 
جمعة  يــوم  كل  يف  اجتماعات  من  امل�ستمرة  الربامج 
وال�سعي وكل ما  الطواف  اآليات وتفا�سيل  ن�سرح فيها 

يتعلق باأمور احلج والعمرة".
وحتدَث )حممد هدو( من ق�سم الإدارة واحلا�سبة، عن 
مهام هذا الق�سم قائاًل" انه يهتم بكل �سوؤون احلجاج 
من اإدارة وتدقيق وقرعة واإعادة تنظيم واأي�سا وفيات 
ا�سم  يعترب  الهيئة  منجزات  من  اأن  باعتبار  وتبديل 
باأي �سورة من  يلغى  بال�سَند( ول  ُملكًا )اأ�سبه  احلاج 

اأحد  ا�سم  اأُلغي  اإذا  الهيئة  وق�سائيا حتا�سب  ال�سور، 
النزاهة  هيئة  موجود يف  احلاج  ا�سم  حيث  احلجاج، 
وكذلك يف الق�ساء، ويف حالة الوفاة يورث هذا احلق 
ح�سب الق�سام ال�سرعي، فياأتي الوَرثة وح�سب اجلن�سية 
و�سهادة اجلن�سية ويتنازلوا عن حق والدهم املتوفى اإىل 

احد الأ�سخا�ص منهم".

اأخرى  اأق�سام  على  الهيئة  وحتــتــوي  هدو"  واأ�ــســاف 
كالق�سم القانوين الذي يهتم بال�سكاوي التي تو�سع يف 
�سندوق ال�سكاوي، وكذلك متابعة كافة الأمور القانونية 
وق�سم  املفت�سية  ق�سم  اإىل  بالإ�سافة  بالهيئة،  املتعلقة 

اخلدمات وق�سم الإعالم".

م�ستوى منها من ناحية امل�ستلزمات والأكل وال�سكن"

ا���ش��ت هية احل��� وال��ع��م��رة ع����ددا من 
الطائرات يف عام 2008 وبداأت بنقل احلجاج 
واملعتمرين لتتحول اإىل موؤ�ش�شة ذات اكتفاء 

ذاتي دون العتماد على الدولة.

نتيجة التوجه الديني املتزايد لعموم النا�ص 
وتراُكم ال�شغو من النظام البائد هنالك 

.يف التقدمي على احل زخم كبري جدا

اململكة ال�شعودية مل تع اأية زيادة يف عدد 
احلجاج العراقيني ومل تاأخذ بعني العتبار 
اأي و �شكا منذ عام 2003 متذرعة بعدم 

اإجراء اإح�شاء �شكا يف العراق.
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حتدثت  القراآن  لدار  الن�سوي  الق�سم  يف  والعمل  الدارة  تفا�سيل  وملعرفة 
الق�سم يف  تاأ�سي�ص  بداأ  قائلة:  الهادي  ابت�سام م�سطفى عبد  الق�سم  مديرة 
عام 1429هـ ويت�سمن الق�سم املديرة واملعاونة وموظفات يعملن على اأجهزة 

احلا�سوب وت�ستقطب الدار خمتلف الأعمار وال�سرائح".
وتابعت" اإن الق�سم ينظم حلقات تدري�سية منها �سبع حلقات للحافظني، ت�سم 
حلقتني للحفظ ال�سريع، ويف هذه احللقتني ن�ستقطب الطالبات اللواتي لديهن 

اإعفاء يف الدرو�ص املدر�سية، بالتن�سيق مع مديرية الرتبية واملدار�ص".
واأ�سارت عبد الهادي اإىل انه" يف ال�سيف املا�سي حفظت بع�ص الطالبات 
عمر  ق�سر  من  وبالرغم  فقط،  اأ�سهر  ثالثة  مبدة  بالكامل  الكرمي  القراآن 
هذه الدار اإل اأننا منتلك خم�ص ع�سرة طالبة حافظة للقراآن الكرمي، وبع�ص 

الطالبات يف وقت قريب يحفظن القراآن بالكامل اإن �ساء اهلل تعاىل".
تهتم  ثامنة  حلقة  هناك  ال�سبع  احللقات  اإىل  الهادي" اإ�سافة  عبد  واأّكدت 
القراآن، ويربز  اللواتي يرغ يف حفظ  ال�سن  الأخوات كبريات  با�ستقطاب 

ال�سحيحة  القراءة  تعليمهن  يف  احل�سينية  العتبة  يف  القراآن  دار  دور  هنا 
للقراآن الكرمي، حيث يتم ذلك على مرحلتني الأوىل تعليم القراءة ال�سحيحة 
ت�سمل  الثانية  واملرحلة  لغويًا،  لذلك  امل�ستعدات  لالأخوات  الكرمي  للقراآن 
القراآن  دار  تقوم  حيث  والقراءة  اللفظ  يف  �سعوبة  يجدن  اللواتي  الأخوات 

بتعليمهن ب�سورة تف�سيلية".
اأما بخ�سو�ص م�ساركات الدار يف امل�سابقات التي تقام داخل وخارج العتبة 
خمتلف  يف  �سارك  الن�سوي  الق�سم  اأن  الهادي"  عبد  اأكدت  فقد  املقّد�سة، 
على  طالبات  عدة  وح�سلت  الوزراء،  جمل�ص  م�سابقة  ومنها  امل�سابقات 
الوقف  م�سابقة  يف  اأي�سا  الدار  و�ساركت  قيمة،  وجوائز  متفوقة  درجات 
ال�سيعي ومديرية الرتبية وح�سدت طالباتنا املراكز الأوىل يف حفظ القراآن 

الكرمي". 
يف  جوائز  على  يح�سلن  الالئي  الطالبات  اأن  اإىل"  الهادي  عبد  واأملحت 
العتبة  يف  القراآن  دار  بل  ق من  التكرمي  اأي�سا  يتلقنَي  اخلارجية  امل�سابقات 

احل�سينية".
املحافظات  اأغلب  يف  القراآن  لدار  فروع  هناك  بالقول"  املتحدثة  وختمت 
تعنى  واملو�سل،  وبغداد  والنجف  واحللة  والنا�سرية  الب�سرة  مثل  العراقية 
اإعطاء  واإمنا  فقط  الكرمي  القراآن  بحفظ  لي�ص  الطالبات  مهارات  بتو�سيع 
يتخرج  لكي  ال�سحيحة،  والقراءة  التالوة  واأحكام  القراآن  لتف�سري  مناهج 
الدار م�ستقباًل، ف�سال عن  اأ�ساتذة يف  يكونوا  املباركة طلبة  الدار  من هذه 
اإن �ساء  العراق  للدار داخل وخارج  اإليها يف فتح فروع  التي نطمح  اخلطط 

اهلل تعاىل".

• تقرير: محمود الم�سعودي

دار القراآن الن�سوية 
يف العتبة احل�سينية املقد�سة

لقد كان ا�شت�شهاد الإمام احل�شني عليه ال�شالم من اأجل اإحياء الإ�شالم لكي ل يندثر يف غياهب الظلم والنحراف الأموي، ومن اأجل اأن يبقى امل�شلمون على 
طريق احلق متم�شكني بالعبادة وتالوة القراآن، كان لبد للعتبة احل�شينية املقد�شة يف كربالء اأن تهتم بهذا ال�شاأن الكبري، وقد تنّوع اهتمام العتبة بهذا 
الأمر فكان منه افتتاح دار لتعليم القراءة ال�شحيحة واأحكام التالوة للقراآن الكرمي حتت م�شمى دار القراآن الكرمي، وتت�شمن هذه الدار ق�شمني ، اأحدهما 

للرجال واآخر للن�شاء.

نبع  لثقافة القراآن 
 يف املجتمع املوؤمن
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امل�ستب�سر يا�سني املعيوف البدران:
  يف القلب يفتُح النور اإعماُل العقل
اإذا كّنا نعي�ص و�ش مذاهب متعددة وطرق اإ�شالمية �شّتى، 

 ل نحاول البحث عن املذهب احلقيقي؟   مل

ُولد الأخ يا�سني يف �سوريا مبدينة )دير الزور(، ن�ساأ يف اأ�سرة تعتنق املذهب ال�سافعي، 
الأ�سول  ممار�سة  يف  كافيًا  التقليد  يرى  ل  الإ�سالم  باأن  اأدرك  الر�سد  �سّن  وببلوغه 

العقائدية، بل اأنه ُيوجب على كّل فرد البحث عن �سحة هذه العقائد.
وتبادر هذا الت�ساوؤل يف ذهنه: يف مثل هذه احلالة العقيمة التي نعي�سها و�سط مذاهب 
َ ل نحاول البحث عن املذهب احلقيقي، كي نتم�سك به،  متعددة وطرق اإ�سالمية �سّتى، مل

وملاذا ناأخذ الإ�سالم من موقع واحد، بينما هناك طرق وم�سارب عديدة؟".
فو�سل الأخ يا�سني اإىل قناعة بهذه النتيجة: "نحن جميعًا وكّل م�سلم بحاجة اإىل درا�سة 
لكي  عميقة،  درا�سة  وال�سيا�سية  الفقهية  املذاهب  درا�سة  واإىل  علمية  درا�سة  التاريخ 
ن�ستطيع اأن نتبنّي مواطن اخلطاأ ونقول يا فالن اأنت خمط، ولكي نتبنّي مواطن احلّق 

حمّق،  اأنت  فالن  يا  ونقول 
العلمي  البحث  بعد  وذلك 

والتمحي�ص".
لقد كان طريق البحث مليئًا بامل�ساكل والعراقيل  اإذ يقول الأخ يا�سني: "التقيت بعّينات 
من اأهل القرى واملدن )املجاورة( مّما جعل بيني وبينهم بع�ص املناق�سات واملحاورات 
التي وّلدت عندي حافزًا جديدًا لأن اأعيد النظر يف قراءاتي ال�سابقة واأن اأقارن بينها وبني 
كتب اأخرى، وما حتمل يف طّياتها من ق�سايا التاريخ وجمرياته، ولقد وجدُت عند الكثري 

اأحاورهم  كنت  مّمن 
واآخذ منهم تقاع�سًا عن 
اقتحام احلقيقة، و�سمتًا 

اأمام الدليل الوا�سح متم�ّسني يف ذلك مع ما يطلب الواقع، ومع ما هو موروث عن الآباء 
ي احلقيقة ومعرفتها".  والأجداد لكنني عزمت على العمل الدوؤوب وال�ستمرار يف تق�سّ

وتفاجاأ الأخ يا�سني حينما كان يبحث يف كتب التاريخ، باأّن امل�سالح ال�سيا�سية والأهواء 
ال�سخ�سية لعبت دورًا هاّمًا يف ت�سويه احلقيقة، واأن ال�سلطة حاولت اأن ت�سيطر على نظام 

التاريخ واأن ت�سو حمتواه وفق ما يتالءم مع م�ساحلها ال�سخ�سية.
ومبا اأّن ال�سيعة كان لهم موقفًا �سلبًا اأمام ال�سلطان منذ �سدر الإ�سالم اإىل يومنا هذا، 

اأّدى ذلك اإىل ت�سويه �سورتهم واإل�ساق التهم املختلفة بهم.
ي احلقيقة،  اإعمال العقل حني البحث وحني تق�سّ اأهّمّية  اأدرك الأخ يا�سني  ومن هنا 
فيقول يف هذا املجال: "قد ين�ساأ من اإهمال العقل ورف�سه حالة ق�سرية تدفع الفرد اإىل 

التم�سك بالتقاليد والأعراف املا�سية اأّيًا كانت".
وبذلك توجه الأخ يا�سني اإىل غربلة التاريخ والبحث عن احلقيقة، من خالل التعّرف 
على الأمور املتناق�سة املوجودة فيه، فاأخذ هذا الأمر بيده اإىل ال�ستب�سار ومعرفة اخلّط 

الإ�سالمي ال�سحيح الذي حاولت ال�سلطات ب�ستى ال�سبل اأن تبعد النا�ص عنه.
يرى الأخ يا�سني اأّن من اأهّم املوانع التي تقف بوجه العلماء وتدفعهم ليكونوا �سّدًا مانعًا 
لتعّرف الآخرين على احلقائق هو العناد الطائفي والتع�سب الأعمى، فيقول: "قاتل اهلل 
العناد الطائفي، والتع�سب الأعمى الذي طال ليُلُه وكرث ع�ساُقُه املتعلقون بق�سور الأ�سياء 

والذين �سّببوا نك�سات وجّروا جنايات على امل�سلمني ل تغتفر".
ويقول اأي�سًا: "من املوؤ�سف ومن املوؤمل اأّن اجلاهل و�سعيف الإميان كّلما مّر به الزمن 
بًا و�سعفًا، فال  يزداد تع�سّ
ينطق بقول احلق وهذا ما 

يوؤملنا ويحّز يف نفو�سنا اأ�سفًا وحزنًا على اأمتنا".
ويف ت�سّديه للدعوة ملذهبه اجلديد، جّند الأخ يا�سني نف�سه بعد ال�ستب�سار والنتماء اإىل 
مذهب اأهل البيت )عليهم ال�سالم( للعمل اجلاد يف �سبيل اإنقاذ اأبناء جمتمعه ودعوتهم 
للعودة اإىل �سبيل الّر�ساد والركوب يف �سفينة اأهل البيت )عليهم ال�سالم(، لكنه واجهته 
عقبات كثرية يف هذا املجال، فيقول حول ما لقاه من عقبات يف �سبيل ن�سره ملذهب اأهل 
�سائك  الطريق  "اإّن  البيت: 
 ، جمهد واجتيازه  وطويل 
ومل  يعقل  مل  جمتمع  عرب 
ح ما يريد اأو اأن ميّد  يعرف البحث عن احلقيقة، الأمر الذي ل يتيح للداعية اأن يو�سّ
ب�سره حتى نهاية الطريق ذلك، لأّن الأمة انحدرت وانحرفت يف اجّتاه مظلم خّطه لها 
امل�ستعمرون والطامعون الغا�سمون الذين يقفون لأّمتنا الإ�سالمية باملر�ساد وي�سعون يف 

�سبيل الداعية من احلواجز والعراقيل ما ي�سعب عليه جتاوزها والتغلب عليها".
وي�سيف الأخ يا�سني حول جتربته يف الدعوة: "لقد اأجهْدنا اأنف�سنا لأكرث من ع�سرين 
عامًا، كي نتالحم مع اأبناء بلدنا يف حوار دوؤوب، اإّل اأننا وجدنا الأعذار والإجابات التي 
كانت بالأم�ص هي نف�سها اأعذار اليوم ل تختلف يف جوهرها ول م�سامينها اخلاوية من 

احلقيقة ويتعلل البع�ص بطول الطريق لكن اهلل �سبحانه وتعاىل يقول:
  اهللَّ ُفوَن ب ُة َو�َسَيْحل قَّ ُم ال�س ن َبُعَدْت َعَلْيه َبُعوَك َوَلـك دًا لَّتَّ يبًا َو�َسَفرًا َقا�س َلْو َكاَن َعَر�سًا َقر(

ُبوَن( )التوبة:42(. ُهْم َلَكاذ ُ َيْعَلُم اإنَّ ُكوَن اأَنُف�َسُهْم َواهللَّ َرْجَنا َمَعُكْم ُيْهل َلو ا�ْسَتَطْعَنا خَلَ

اال�سم: يا�سني البدران
البلد: �سوريا

املذهب ال�سابق: �سافعي

اً يف تشويه احلقيقة.. إنّ املصالح السياسية واألهواء الشخصية لعبت دوراً هامّ

قد ينشأ من إمهال العقل ورفضه، حالة قرشية تدفع الفرد إىل التمسك بالتقاليد 
اً كانت. واألعراف املاضية أيّ
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ماهية الق�ص
 خيال اأم حقيقة؟

ال�سيخ �سالح ال�سيخ هادي اخلفاجي

�شورة الإ�شالم ت�شحية
• طالب عبا�ص 

اإن الق�سة الق�سرية اأمل لذيذ، وفرح حمبط، يبدعه خيال 
الكاتب، بعدما يرت�سب عميقًا يف ذاته، ثم �سرعان ما ي�سدقه 
وعيه... فيتخذ مثل هذا الأمل، اأو ذاك الفرح، هيئة يقينية، 
ال�سرية  اإبداعية، حتاكي مكانيًا  يتج�ّسد يف ن�سو�ص  حينما 
احلياتية ل�سخو�سها، وتوؤرخ زمانيًا لالأحداث، على م�ستوى 
كونه حماولة من  يعدو  ل  م�سعى  اأو اجلماعات، يف  الأفراد 
قبل القا�ص املبدع، لإقناع الآخر ب�سدق الروؤى والت�سورات 
املطروحة فيها، عرب العك�ص جلمالية التمثل الفني يف ر�سم 
الأحداث والأ�سخا�ص، وحماولة اإ�سفاء الواقعية عليهما، بل 
وعلى كل ما يجري به مداد القلم، من خالل نقله لهذه التجربة 
احلياتية اأو تلك ، اأو هذا احلدث اأو ذاك، عرب بوح تعبريي 
موح، فيب�سطه �سعوره ناب�سًا بدفق احلياة، اأو خارجهما عرب 
النزياحات الدللية من اأجل تهيئة الأجواء، لدخول املتلقي 
بتفاعله كمنتج ثان لذات الن�ص الق�س�سي، فيبكي ويفرح، 
العوامل  تلك   ملثل  ابتداء  املخّلق  اخليال  من  الرغم  على 
يخلـّقه  مكان  يف  و�سراع،  واأ�سخا�ص  حوادث  من  القلمية، 
فيحركه ح�سب  لتوقيتاته،  ـ  ـ جتاوزا  يخ�سعه  وزمن  املبدع، 
ما يقت�سيه البناء الفني للن�ص، تراجعا اأو ب�سكل قفزات، اأو 
ياأتي تراتبيًا كما احلياة، اأو قطعة جمتزاأة منها، بالإ�سافة 
غري  احلقيقة  بتلك  غالبا  واعرتافه  متاما،  الكاتب  لوعي 
البعيدة عن الواقع، ل�ستنادها اأ�سا�سا ـ مهما  جمح اخليال ـ 
على الذاتية الواقعية، كون مبدعها، اإن�سانا له حدوده واأبعاده 
التج�سيد،  باأطر  اأوهامه،  الزمان واملكان، وهيكلية حتى  يف 
لالآخرين. بالن�سبة  مفهومة  غري  اأو  مفهومة  اأكانت  �سواء 

وا�ستنادا ملا قيل من قبل "بان احلقيقة اأغرب من اخليال"  
فما الغرابة يف خيال اأدنى من احلقيقة؟ ومن هذا املنطلق 
قامت احلقيقة؛ حقيقة كون الأدب ذي اأهمية بالغة، لعموم 
�سرورات  من  و�سرورة  احلياة،  هذه  يف  الب�سرية  امل�سرية 
التحديات،  من  الهائل  الكم  هذا  و�سط  وا�ستمراره،  وجوده 
بل ومن اجل الدفع لعجلة التقدم يف ال�سعوب والأمم على مّر 
التاريخ، كاإحدى امل�سّلمات يف خزين اخلربة، لإغناء التجربة 
الفكرية وال�سعورية  الإن�سانية، من خالل فتحه لالجتاهات 
اجلديدة، وتو�سعته الآفاق... من اأجل بلو فجر كمالها الآتي. 

ب��ه اإلح��س��ان يف اإلن��س��ان يربوه��و االخ����الص ل��الي��امن ل��بُّ
قلب ايّ  ق��ل��ب��ا  ح���ل  م���ا  يصبواذا  احل��ق  ح��بّ  لغري  فليس 
جي��ري ف��ي��ه  نبعا  للخري   جدب ت���ر فيه  للمروءة  فيخصب 
رهنا باإلخالص  الدين  ب رأي��ت  كذا يا صاح رهن الغيث ُسحْ
فعل اهلل  ع��ن��د  ال���دي���ن  خل���ري ي��رت��ض��ي��ه وي��س��ت��ح��بّ وان 
ح��بّ وم��ا ج���دو ادع���اء امل���رء دينا ل��ل��خ��ري  ي��غ��ش��ه  مل  اذا 
خريٌ القلب  منه  يمسّ  قلب وكيف  ب��اإلخ��الص  حي��ظ  مل  اذا 
ل���ك���ل ع����ب����ادة اب������دا ول����بّ وح���ب اخل���ري ل��الن��س��ان روح
فعل ق��ي��د  ال���ع���ب���ادة  ربّ ول���ك���ن  اي������اه  ي��رت��ض��ي��ه  خل����ري 
قلب اإلخ���الص  يملك  يصبووأم���ا  فلإلحسان  دي��ن  ل��ذي 
دين كل  منبع  اإلخ��الص  ل��ه مصب ك��ذا  ول��ل��خ��ريات ك���ان 
وي��ن��ب��ض ب���امل���روءة م��ن��ه قلب ف��ي��ص��ب��ح ك����لّ إن���س���ان أخ���اه
إن��ا اهلل  رس�����ول  ي���ا  أط��ع��ن��ا م��ا أم����رت وم���ا حت��بّ ل��ي��ه��ن��ك 
احتواهم قد  مسلمون  درب وب��ورك  الدين  يف  هلم  وإخ���وان   
ه��م أب���دا ع��ىل األع����داء حرب ف���س���ن���يّ وش���ي���ع���ي ل��ع��م��ري
قلب مه��ا ق��ل��ب ال��ع��راق ف���ذا بطني وال���ك���لّ  أذي���ن���ه  وذاك 
هبّوا رع����وا هل��م ذم����ار ال����ود حتى ح��ني  نفيس  أغ��ىل  ف���دوا 
لبّى ب��األم��س  ب��الهل��م  خيبو  ف����ذاك  ال��ده��ر  ط��ول  ليس  ن���داء 
وقضب ن����داء ال��س��ب��ط ي���وم ال��ط��ف ملا س��م��ر  هت��اف��ت��ت  عليه 
حسني يف  ال��ن��ب��وة  ص��دق   كذب رأ الباغني   ل��د ل��ه  وب���ان 
ال��ب��اغ��ي وإال ي���ق���ارع  ع���ن اهل�����ادي وش��ي��ع��ت��ه ي���ذبّ ف��ه��ب 
نفسا امل���وت  رضام  يف  ح��ب��اه��ا م��ن��ه ب��ال��رض��وان ربّ فألقى 
ضحى عثامن  ك��ام  ضحى  ب��ن��ف��س ه��زه��ا ل��ل��خ��ري ح��بّ لقد 
ترشئب ب��ي��وم اجل���رس ح��ني إل��ي��ه ظلت ع��ي��ون  ال��غ��رق��ى  م��ن 
غوث رج��اء  األك��ف  خطب وتلتمس  ه��ن��اك  ي���زال  عنهم  ب��ه 
روح سبقته  وق���د  هل��م  ت��ذبّ ف��ه��بّ  عنهم  ق��ض��ت  م��ب��ارك��ة 
حنونا احل��س��ن��ى  م��ن  ي���دا  ك��رب مت��د  وي����زاح  أخ��ت��ه��ا  لتنقذ 
م���واس���اة وت��ض��ح��ي��ة وح���بّ وه���ذي ص���ورة اإلس���الم حقا
األع��ادي ن��رش  كالتي  سلبوليست  ث���م  واق���ت���ت���ال  ف�����راق 
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ر�سا عي�سى دروي�ص
�سعر:

 ق�سيدة يف التقّرب لعقيلة الطالبيني ، ال�سيدة زينب الكربى

مرس���اكِ عىل  أرشعتي  رؤاكِأهرقُت  سفي����نِ  يف  أرفُل  وأتيُت 
سن��اكِوبصدريَ األزمان خفقُة ذاه���لِ عظيمَ  بمقلتهِ  يرن���و 
؟ واشتبكت بسؤيل ساع�ةٌ ُع����الكِمن أنتِ بِدُء  فيها ولدت و كان 
األم����الكأرشقتِ ملء الُطهر حي�ن ترقرقت من  زمرٌ  حولكِ  من 
رض����اكِوالداُر يسعاها (األمنُي) وره��ُطه نعيم  يف  لتغدو  خدماً 
رواي��ةً من��كِ  حُييُك  النبي  أدن�����اكِكان  لصدرهِ  حنيَ  للمجدِ 
األف����الكِوبحيُث (قبَّل) قام قطُب جم���رةٍ دورة  ُيكمُل  للصربِ، 
ه س���رَّ أفص�حَ  الغيبِ  أفق  م���داكِلكنَّ  حي��ول  م��ا  إل��ي��هِ  وب��دا 
بمن����ظرِ الدموع  منه  أع����داكِفتقاطرت  يدي  عىل  فيه  تسبني 
العن����ا ولكنَّ   ، مولدكِ يوُم  يطوي السننيَ فيستحيُل أس���اكِهو 
اكتملت فصوُل حك���ايةٍ من قبلِ أن ترسي بوحي احل�اكيولربام 
اإلدراكِأعقيلةَ األطهارِ والرشُف ال���ذي حقي�قُة  إلي�����هِ  الذتْ 
الدهر منكِ كم���اله ل��واكِأبداً يصوُغ  اليقي���ن  م���لء  وبكفهِ 
ال� رها اخللوُد بريشةِ  ُه���داكِذكراكِ سطّ صف�اُء  وسيّجها   تقو
مُع واخلطوب مروع�ةٌ ؟هل كان ُيسْ ، سو نج��واكِ والرزء مزدحمٌ
ه أش����دَّ املصاُب  بلغَ  إذا  ) من سل���واكِحتى  كانتْ (صالُة الليلِ
أنم����ا حسُبكِ  العلياء  ذروة  علي���اكِيا  العال  من  الزماُن  حيوي 
���دا أقسمُت ما كان اهُلد ل����والكِيا من تقاسمت البطولةَ والفِ
أم����الُكُه ما  اهلل  عليكِ  ����اكِصىل  محِ بقدسِ  سةً  ُمقدَّ طافت 

اأهرقُت اأ�شرعتي
على مر�ش���اك 



اأثر الإن�شان 
البيئة  ت����ل����و ع����ل����ى 

• د. منهال جا�سم ال�سريح

�سك- هو مظهر من مظاهر  -بــال  التلوث 
اأثر الإن�سان على البيئة، اإذ غرّي الكثري من 
مالحمها، وترتب على ذلك اختالف اأمناط 
وكلما  الــعــامل،  مناطق  من  كثري  يف  احلياة 
الخرتاع  ميادين  يف  تقدمًا  الإن�سان  اأزداد 

والبتكار زادت خماطر التلوث.
اإجنــازات  من  الإن�سان  حققه  ما  اأن  ويبدو 
ح�سارية كانت على ح�ساب �سحته وراحته، 

وحتى على م�ستقبل حياته، وبناًء عليه فقد ارتفعت يف الآونة الأخرية اأ�سوات الكثري من 
العلماء تنذر الب�سرية من اخلطر املحدق بها، وترى اأن ال�سالمة تكمن يف املحافظة على 
الطبيعة، اإذ اأن تغيريها ب�سكل جذري يهدد الأر�ص مبن عليها من كائنات حية وجامدة، 

والتي تعترب كلها موطنًا لالإن�سان ومبثابة املهد للوليد.
اإن احل�سارة املعا�سرة بلغت يف تطورها م�ستوى بداأت معه يف تكييف الظواهر الطبيعية 
نف�سها وحتويلها اإىل طاقة ت�ستخدم خلدمة الب�سرية جمعاء، لذا فقد اأ�سبح عمل الأفراد 
يف بلد ما يوؤثر يف ظروف احلياة والعمل يف البلدان املجاورة، وبالأخ�ص يف جمالت تلوث 
اأو جواز، فمثاًل  لآخر بدون تاأ�سرية مرور  �سينتقل من قطر  الهواء واملياه، هذا التلوث 
الدخان والأبخرة التي تنطلق من حو�ص الرون يف جمهورية اأملانيا الغربية حتملها الرياح 
حتى ال�سويد والرنويج، ويف كل عام جند كمية تقدر بـ 155 مليون مرت مكعب من البخرة 

الكيميائية يف طريقها اإىل هولندا من منطقة هذا احلو�ص.
وتلوِّث امل�سانع الإيطالية الهواء يف اليونان وبلغاريا ويوغ�سالفيا بينما ينطلق الدخان 
املت�ساعد من امل�سانع اليوغ�سالفية ليغزو مناطق اأخرى، كما ميكن ا�ستن�ساق الأبخرة 
الكيماوية املت�ساعدة من امل�سانع البولندية يف جيكو�سلوفاكيا والنم�سا، وتوؤدي عملية تلوث 
مياه الراين يف اأملانيا الغربية كنتيجة ملا تقذفه معاملها من نفايات اإىل التاأثري على �سكان 
�سوي�سرا اإذا ا�ستعملوا هذه املياه لكون الراين مير بالأرا�سي ال�سوي�سرية بعد الأرا�سي 
الأملانية، وهو يعترب اأكرب اأنهار العامل تلوثًا لدرجة اأن الهولنديني اأطلقوا عليه يف �سخرية 

)مريرة عبارتهم املعروفة )اأنه �سندوق قمامة العامل
لقد اأخذت �سبه جزيرة ا�سكندنافيا ن�سيبًا من تلوث املياه، وبداأت اأ�سراب الأ�سماك متوت 
يف اأنهارها وبحرياتها بتاأثري اإلقاء النفايات الب�سرية فيها، وكذلك قتلت نفايات م�سنع 
 البحر واألقت بجثثها على ال�ساط مبيد الباراثيون يف الدمنارك الأ�سماك على �سواط

على امتداد عدة كيلومرتات.

يف  الأ�سماك  �سيد  ُحــرم  ال�سويد  يف  بينما 
اأربعني نهرًا وبحرية لرتكز مركبات الزئبق 
اللتهابات  اأن  مالحظة  ميكن  كما  فيها، 
بدرجة  تتف�سى  اأخــذت  قد  املعدية  الكبدية 
الأوربية  الـــدول  من  كثري  يف  حقًا  مزعجة 
مياه  معاجلة  �سعف  ب�سبب  والأمــريــكــيــة 
بفريو�سات  ملوثة  وو�سولها  املياه(  )دورات 
هذا املر�ص املعدي اإىل اأنابيب مياه ال�سرب، 
اأما يف الوادي الأو�سط بكاليفورنيا فاإن الأطباء ين�سحون دائمًا باأن ي�سرب الأطفال املاء 
العذب املغلي فقط، ولقد ا�سطرت مدينة اجلن مبني�ستوتا اأن تبحث عن م�سدر اآخر جديد 
للمياه بعد اأن تلوثت املياه بالنرتات التي ترتاكم برتكيز �سديد يف املح�سولت الزراعية، 
والنرتات يف حد ذاتها لي�ست خطرة، لكن عندما توجد اأنواع معينة من البكرتيا يف اجلهاز 

اله�سمي فاأنها حتول النرتات اإىل )ملح حام�ص النرتيك( وهي مادة �سامة للغاية.
اأما املوارد وطرق ا�ستغاللها وال�ستفادة منها فهي اليوم تتطلب جهودًا م�سرتكة تقوم بها 
عدة بلدان لأن الإجراءات التي يتخذها اأحد الأقطار �سمن حدوده الإقليمية اأم�ست غري 

كافية للمحافظة على نقاوة املياه واجلو.
اأن توؤيد وتدعم كافة النقابات واملنظمات الجتماعية هذه الإجــراءات وحتث    ويجب 
ا�ستخدام  عند  املجال  هذا  يف  املجاورة  الأقطار  مع  جهودها  لتوحيد  دولها  حكومات 

منجزات الثورة العلمية التكنيكية العاملية.
ان اأ�سد امللوثات الهوائية خطرًا هو اأك�سيد النرتيك وثاين اأك�سيد الكربيت، واأنواع كثرية 
من الهيدروكاربونات، وهذه كلها تتفاعل مع الإ�سعاع ال�سم�سي وتنتج عنها م�ساعفات 
د املجتمع تكاليف باه�سة  خطرية، وهذه امللوثات مع اختالف عنا�سرها ومركباتها تكبِّ
ناجتة عن الأ�سرار التي ت�سيب �سحة الإن�سان وتقلي�ص املحا�سيل  الزراعية والنخفا�ص 
يف نا الألبان وتق�سري عمر املوا�سي، وزيادة التكاليف الزراعية من جراء الإكثار من 

الأ�سمدة واملخ�سبات.
 كما تعمل على اإف�ساد الألوان والطالء للمباين واملمتلكات وغريها وتوؤك�سد املعادن، وقد 
تكوِّن حجابًا من ال�سُحب يخفي اجلمال الطبيعي للبيئة، ويجري تقدير كثري من هذه الأمور 
اقت�ساديا فانخفا�ص النا الزراعي والتكاليف التي يتحملها املجتمع يف مقاومة خطر 

التلوث الهوائي ُتعترب �سيئًا حم�سو�سًا وقاباًل للقيا�ص والتقدير.
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◄  بقلم: د. حميد ح�سون بجية

      هي اإحدى املجرتني التابعتني ملجرتنا - الطريق اللبنية او 
الأر�ص  تعترب  الذي  الوا�سع  النجمي  النظام  اي  التبانة،  درب 
التابعتان  املجرتان  �سّميت هاتان  وقد  ال�سغرية.  اأحد مكوناته 
فرديناند  الربتغايل  البحار  با�سم  تيّمنا  ال�سم  بهذا  ملجرتنا 
ماجالن  كان  الذي  املالحني  طاقم  اكت�سفهما  حيث  ماجالن 
يعمل معه خالل رحلتهم الأوىل حول العامل. و�سحابتا ماجالن 
عبارة عن جمرتني غري نظاميتني تقت�سمان غالفا غازيا واحدا 
وتقعان على بعد حواىل22 درجة يف الف�ساء ب�سكل منعزل قرب 
عبارة  الكربى،  وهي  فاحداهما،  اجلنوبي.  ال�سماوي  القطب 
اما  تقريبا،  درجــات  خم�ص  قطرها  ن�سف  م�سيئة  رقعة  عن 
الخرى ، وهي اأ�سغرهما، فتبلغ اأقل من درجتني عر�سا. ورغم 
اإن �سحابتي ماجالن ميكن روؤيتهما بو�سوح وبالعني املجردة يف 
الن�سف اجلنوبي من الكرة ال�سماوية، لكنهما ل ميكن روؤيتهما 
الكربى  ال�سحابة  وتبعد  الكرة.  تلك  من  ال�سمايل  الن�سف  يف 
اأكرث من 150000 �سنة �سوئية عن الأر�ص بينما تقع ال�سحابة 

ال�سغرى على بعد200000 �سنة �سوئية تقريبا من الر�ص.
        ورمبا كانت �سحابتا ماجالن قد تكونتا  بعد ب�سعة باليني 
تكونت  التي  التبانة  درب  جمرة  نظام  تكثف  من  ال�سنني  من 
�سديد  تو�سع  من  حــدث  ما  وهــو  العظيم،  النفجار  بقايا  من 
يعتقد  مكثف   ب�سكل  م�سغوطة  كانت  املــادة  من  واحــدة  لكتلة 
على  ال�سحابتان  هاتان  وحتتوي  منها.  ن�ساأ  قد  كان  الكون  ان 
ت�سّكلت من  لها كانت قد  جنوم �سابة وعناقيد جنمية ل عداد 
يف  �سحيقة  جنوم  ومن  بدائي،  غاز  من  موؤّلفة  �سدميية  غيوم 
ممتازة  خمتربات  دور  بــاأداء  ماجالن  �سحابتا  وتقوم  القدم. 
واملت�سم  قليال  املتاأخر  ون�سوئها  النجوم  تكوين  كيفية  لدرا�سة 
وفر  ان  منذ  الهتمام  من  كثريا  نالتا  وقد  ال�سديد.  بالن�ساط 
الفلك للمجاميع  مرقاب هابل الف�سائي امكانية درا�سة علماء 
التوّهج  فائقة  جنوم  )وهي  وال�سوبرنوفا  وال�سدم   النجمية، 
اخلارجية(،  طبقاتها  قذف  بعد  نيوترونية  كنجوم  نواتها  تظل 
يف  حتــدث  التي  الأخـــرى  الــظــواهــر  درا�ــســة  امكانية  كذلك  و 
ال�سابق  يف  يراقبونها يف  العلماء  كان  والتي  �سحابتي ماجالن 

جمرة درب التبانة فقط.  




�شحابة ماجالن

العامل  يد  على  ال�سم�ص  اأ�سعة  اإىل  بتعر�سها  تتلون  التي  النظارات  من  النوع  هذا  طــّوَر 
)كورنينج( يف اأواخر عام 1960، ومت تداولها جتاريًا يف عام 1990. 

ونظرًا ل�سعبية هذه النظارات؛ فقد �سار يطلق عليها بالنظارة املتحولة، لكن الت�سمية 
اللونية،  النظارة  اأي   )photochromatic( اأو  ) photochromic( ال�سحيحة لها هو
بها  تقوم  خا�سة  كيميائية  تفاعالت  ملجموعة  نتيجة  اللوين  التغري  هــذا  يحدث  حيث 

.)UV( العد�سات عند تعر�سها لالأ�سعة فوق البنف�سجية
مثل  �سطحها ماليني من اجلزيئات  على  اللونية )photochromic( حتوي  فالـعد�سة 
مادة )كلوريد الف�سة(، هذه اجلزئيات تكون )�سفافة( لل�سوء املرئي يف غياب الأ�سعة 
فوق البنف�سجية، وهو ما نالحظه يف حالة الإ�ساءة ال�سطناعية، ولكن عندما نتعر�ص 
لالأ�سعة فوق البنف�سجية، كما يف اأ�سعة ال�سم�ص املبا�سرة، حتدث �سل�سلة تفاعالت كيميائية 
على �سطح النظارة توؤدي اإىل تغري �سكل )اجلزيئات(. اإن ال�سكل اجلديد لهذه اجلزئيات 
يعمل على امت�سا�ص جزء من ال�سوء، مما يت�سبب بتغري لون العد�سة وت�سبح اأكرث غمقًا، 
الأ�سعة فوق  كثافة  �سكلها يختلف مع  يتغري  التي  فاإن عدد اجلزيئات  وبطبيعة احلــال، 

البنف�سجية.
اأما عند دخولنا مكان ل توجد فيه اأ�سعة فوق بنف�سجية، فاإن تفاعال كيميائيًا معاك�سًا 
يحدث، ما يوؤدي اإىل رجوع اجلزيئات الكيميائية اإىل �سكلها الأ�سلي، التي ت�سمح لل�سوء 

باملرور دون امت�سا�ص جزء منه، ويف كال التفاعلني فاإن العملية حتدث ب�سرعة كبرية.
الطريقة الأوىل ل�سنع هذه النظارات هي بر�ص املادة الكيميائية على كامل العد�سة، ولكن 
امل�سكلة يف هذه الطريقة هو ظهور مناطق على �سطح العد�سة متباينة ال�سمك بالن�سبة 

للمادة الكيميائية، حيث الأجزاء ال�سميكة تظهر اأغمق من امل�ساحات الرقيقة.
وبعدها ُطورت طريقة جديدة، حيث يتم غمر العد�سات مبحلول كيميائي، وبذلك تلت�سق 
جزيئات املادة الكيميائية على العد�سات البال�ستيكية لت�سكل طبقة ب�سمك 150 مايكرون 
تقريبًا، وبهذا تعد هذه الطريقة اأف�سل من الطريقة التقليدية التي تكّون طبقة ب�سمك 5 

.مايكرون تقريبًا، والتي ل توفر جزيئات كافية ل�سنع ظالم كاٍف
ويجب النتباه اإىل احلالت التي ل يحدث فيها التغري اللوين للعد�سات، بالرغم من وجود 
لل�سوء  ولي�ص  البنف�سجية  ت�ستجيب لالأ�سعة فوق  العد�سات  الطبيعي؛ وذلك لأن  ال�سوء 
املرئي وخري مثال على ذلك هو عند ركوب ال�سيارة، حيث يقوم زجاج ال�سيارة بامت�سا�ص 

معظم الأ�سعة فوق البنف�سجية، وبالتايل ل يحدث التغري اللوين بدرجة كبرية.

النظارات اللونية
 photochromic كيف تعمل؟

مرت�سى  • حيدر 
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ال�شعرات احلرارية 
طاقة اأج�سامنا املتجددة 

قيا�ص  وحــدة  هي  احلرارية(  )ال�سعرة 
اأن الكثريين اعتادوا على  الطاقة، ومع 
ربطها بـ )الطعام(، اإل اأنها يف احلقيقة 
مثاًل  كــان،  �سيء  اأي  يف  الطاقة  تقي�ص 
البنزين  من  تقريبًا(  لرت   4( الغالون 
من    31000000 حــوايل  على  يحتوي 

ال�سعرات احلرارية.
ال�سعرة  فــــاإن  الــتــحــديــد  وجـــه  ــى  وعــل
اأو احلرارة  احلرارية هي كمية الطاقة 
الالزمة لرفع درجة حرارة 1 غرام من 

املاء، درجة مئوية واحدة.
الب�سر بحاجة اإىل )طاقة( للبقاء على قيد احلياة والتنف�ص والتنقل و�سخ الدم يف 
اجل�سم، ويح�سل الإن�سان على هذه )الطاقة( من الغذاء. فعدد ال�سعرات احلرارية   

بالطعام هو قيا�ص مقدار الطاقة املحتملة التقريبية املوجودة يف ذلك الطعام.
فغرام من الكربوهيدرات يحوي على 4 �سعرات حرارية، وغرام من الربوتني يحوي 
والأطعمة  حرارية،  �سعرات   9 يحوي  وغرام من الدهون  حرارية،  4�سعرات  على 
هي مكونة من هذه املركبات الثالثة، فاإذا عرفنا مقدار الكاربوهيدرات والدهون 
اأو  احلرارية  ال�سعرات  �سنعرف عدد  فاإننا  املوجودة يف طعام معني،  والربوتينات 
كمية الطاقة التي يحتويها طعام معني، وبالتايل كمية الطعام الواجب تناولها ل�سد 

احتياجنا من الطاقة.
دهون،  )كاربوهيدرات،  اإىل  ويتحول  املعدة  يف  وُيه�سم  الطعام  نتناول  عندما 
بروتينات( مُتت�ص هذه املركبات وُتنقل اإىل اخلاليا لال�ستفادة من الطاقة املخزنة 

فيها.
كم �سعرة حرارية حتتاجها اخللية لأداء وظائفها؟ 

كمعدل تقريبي يحتاج اجل�سم بالعادة اإىل 2000 �سعرة حرارية يوميًا، قد يزداد اأو 
يقل ح�سب كل فرد، فالطول والوزن واجلن�ص وال�سن وم�ستوى الن�ساط كلها عوامل 
توؤثر على احتياجاتك من ال�سعرات احلرارية، ولكن ب�سورة عامة هناك عوامل ثالث 

رئي�سية تتحكم يف ح�ساب عدد ال�سعرات احلرارية التي يحتاجها ج�سمك يوميًا: 
معدل الأي�ص الأ�سا�سي.

هو مقدار الطاقة التي يحتاجها ج�سمك للعمل يف حدوده الدنيا - كما لو كنت يف 

غيبوبة - ومعدل الأي�ص ي�سمل الطاقة 
الالزمة للحفاظ على �سربات القلب، 
واأداء الكلى وا�ستقرار درجة  والتنف�ص، 
عامة،  ــورة  ــ�ــس ــم. وب ــس اجلــ� ـــــرارة  ح
اأ�سا�سي  اأيــ�ــص  الرجال لديهم معدل 

اأعلى من الن�ساء.
الن�ساط البدين

اأعلى عدد من ال�سعرات   ي�ستهلك ثاين 
والن�ساط البدين ي�سمل كل  احلرارية، 
ال�سرير اخلا�ص  �سيء من ترتيب 
بــك اإىل الــركــ�ــص واملــ�ــســي، والـــرفـــع، 
اإىل  التذكر، وعموما فاإن جمرد التنقل بحاجة  التفكري وحماولة  والنحناء، وحتى 
حرق املزيد من ال�سعرات احلرارية، لكن عدد ال�سعرات احلرارية التي حترق يف اأ

ي ن�ساط معني يعتمد على وزن اجل�سم. 
التاأثري احلراري للغذاء

وهو العامل الثالث الذي يحدد كمية الطاقة التي يحتاجها ج�سمك، وهذا املقدار هو 
الطاقة التي ي�ستخدمها اجل�سم  له�سم الطعام الذي تتناوله، فعملية اله�سم وحترير 
الطاقة هي اأ�ساًل بحاجة اإىل طاقة لتك�سري الغذاء و�سوًل اإىل عنا�سره الأ�سا�سية من 

اأجل ا�ستخدامها من قبل اجل�سم.
حرق ال�سعرات احلرارية وممار�سة التمارين

وعندما  دهون،  هيئة  على  �ستخزن  اأكرث  �سعرات حرارية  تتناول  عندما  بب�ساطة؛ 
ال�سحوم  �سيحرق  فاجل�سم  ج�سمك،  يحتاجها  مما  اأقــل  حرارية  �سعرات  تتناول 

املخزنة يف ج�سمك؛ لتوفري �سعرات كافية لعمل اجل�سم.
 05 اإن تناول 3500 �سعرة حرارية اأ�سافية واأكرث مما يحتاجها ج�سمك فهو �سيزيد
كيلوغرام )تقريبًا( من ال�سحوم يف ج�سمك، والدهون هي الو�سيلة التي يحفظ بها 

ج�سمك ال�سعرات احلرارية الفائ�سة ليوم احلاجة
ومن ناحية اأخرى يف حالة احتياج ج�سمك اإىل كميات اأ�سافية من ال�سعرات احلرارية 
– اأثناء ممار�سة الريا�سة مثاًل – فاجل�سم �سيقوم بتحويل 05 كيلوغرام )تقريبًا( 

من الدهون املخزونة اإىل طاقة لتعوي�ص العجز احلا�سل يف الطاقة.

• حيدر مرت�سى
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الأمرا�ص الفطرية والعاهات

يف  مثاًل  توؤثر  لأنها  وذلك  غريها،  قبل  لالأمرا�ص  الفطرية  ال�سباب  يف  ينظر  تقليديًا 
الرحم فتحدث اختاللت تكون عادة ظاهرة للعيان عند الولدة، وهذه الختاللت يعود 
�سببها اأما خلطاأ ما يف الرتكيب ال�سبغي للبوي�سة امللقحة، اأو لعطب اأ�ساب اجلنني اّبان 

تطوره داخل الرحم، ولي�ص من ال�سهل دائمًا اأن حتكم اأي ال�سببني هو الأ�سح.
اإن اجلنني يف تطوره الرحمي ميكن اأن ُي�ساب باأذى من جراء اأمرا�ص اأ�سيبت بها اأمه، 
لدى  ت�سبب  قد  الأوىل،  احلمل  اأ�سهر  خالل  الأم  يف  مثاًل  الأملانية  احل�سبة  نزلت  فاإذا 
اجلنني عاهات يف القلب والأذينني، واأحيانًا يف العقل والب�سر، وهنالك اأمرا�ص اأخرى 
الأطفال  ذلك  على  ي�سهد  كما  احلمل،  فرتة  خالل  الأم  تعاطتها  اإذا  املخدرات  ت�سببها 
امل�سوهون الذين تعاطت اأمهاتهم املخدرات املعروفة با�سم )التاليدوميد(، بل اأن تدخني 
احلامل لأكرث من ع�سر لفافات من التبغ يوميًا من �ساأنه اأن يعيق النمو الطبيعي للجنني 

داخل الرحم.
العاهات  با�سم  فتعرف  جيل،  بعد  جياًل  الأبناء  اإىل  الآباء  من  تنتقل  التي  العاهات  اأما 
بحيث  الدم  تخثري  جهاز  يختل  فيه  الذي  الهيموفيليا  مر�ص  هو  اأ�سهرها  لعل  الوراثية، 

ي�سبب حتى اجلرح الب�سيط نزيفًا طويل الأمد.
اأ�سباب اأخرى اأن اجلوع املميت و�سوء التغذية �سببان وا�سحان من اأ�سباب املر�ص، وعلى 
عك�ص ذلك، ميكن لطعام يبدو وافرًا اأن ي�سبب لنا املر�ص اإذا كان مع ذلك مفتقرًا اإىل 

فيتامينات معينة، وهي املواد الغذائية ال�سرورية حلفظ ال�سحة.
دومًا  يفتقر  الذي  والطعام  الآخر،  بع�سها  دون  الأطعمة  بع�ص  موجودة يف  الفيتامينات 
اإىل مر�ص  الوقت  يوؤدي مع  اأن  بد  الفيتامينات ل  نوع معني من  الكافية من  الكمية  اإىل 
ي�سببه نق�ص ذلك الفيتامني، هذا ما حدث بالفعل اأثناء احلرب العاملية الثانية، عندما 
ال�ست�سقاء على  الإ�سقربوط، وق�سى مر�ص  الطويلة مر�ص  بالبحارة يف رحالتهم  فتك 
اآ�سيا، كذلك ينجم مر�ص تلنّي العظام لدى الأطفال عند نق�ص  الآلف من الأ�سرى يف 

الفيتامينات.
عنا�سر  فهناك  التغذية،  نق�ص  اأمرا�ص  ي�سبب  الذي  هو  وحده  الفيتامني  نق�ص  ولي�ص 
عن�سر  اأهمها  من  ال�سحة،  حلفظ  وجوهرية  �سرورية  الطعام  مقومات  من  اأخرى 
العن�سر  قلياًل من هذا  لأن  الدم؛ ذلك  فقر  ي�سبب  الغذاء  ونق�ص احلديد يف  احلديد، 

�سروري لإنتاج اليحمور يف خاليا الدم احلمراء.
اإىل  اإليه  افتقارنا  يوؤدي  الذي  اليود،  وهو  قليلة  بكميات  للج�سم  لزم  اآخر  عن�سر  وثمة 

مر�ص خطري هو ت�سخم الغدة الدرقية.

• د. منهال جا�سم ال�سريح

◄  بقلم: حيدر تكمجي

عبثًا حاولت -مرارًا وتكراراً- فهم نظرية اأين�ستاين الن�سبية، تلك النظرية 
التي رغم جماليتها وعبقريتها و�سهرتها اإل اأين ما زلت ل اأفهمها، ولهذا 
يل،  ي�سرحها  اأن  منه  وطلبت  الفيزياء  در�ــص  الــذي  �سديقي  اإىل  ذهبت 
فاأجابني اأن هناك خم�سة اأفراد يف العامل قد فهموا هذه النظرية، وهم 

.وهو بهذا قد برر �سكوكي حول نف�سي الآن موتى
لي�سبح  كان  فهل  يولد يف جمتمعاتنا،  اأن  لأين�ستاين  قدر  لو  يعلم؟  ومن 
مبدعًا عبقريًا؟ اأو رمبا لو توفرت ظروف و�سروط )العبقرية والإبداع( يف 

جمتمعاتنا، فهل كان ليولد لدينا عباقرة ومبدعني مثل اآين�ستاين؟ 
فهم  عن  ناهيك  والبتكار  لالإبداع  العقل  يحتاجه  ما  اإن  حــال،  كل  على 
النظريات الكبرية هو خيال )Imagination( خ�سب ي�ستطيع اأن 
ي�سرح بك يف عامل الالمعقول ويخرتق حدود الال ممكن، حتى تتمكن من 
اإيجاد العالقات التي تربط اأ�سياء قد تبدو لالآخرين متباعدة متنافرة بل 
وم�ستحيلة، ولكن يف النهاية وبف�سل خيالك الرث تتمكن من ا�سطياد هذه 
العالقات والهبوط بها على اأر�ص الواقع املعقول لت�سنفها �سمن النظريات 

العبقرية.
عليه  حمكوم  جمتمعاتنا  يف  الإبداعية  املواهب  هذه  مثل  عن  البحث  اإن 
بالف�سل، فنظمنا التعليمية قائمة على مبداأ )احفظ حتى ينقطع نف�سك(، 
فلي�ص املهم اأن تفهم اأو تفكر اأو ت�ستنتج، املهم اأن حتفظ، فهو �سبيلك لنجاح 

يف المتحان
�ساحمه اهلل معلمي الذي كان يوّبخني كلما حللت له امل�ساألة بطريقة غري 
طريقته، حتى واإن كان النا نف�سه؛ لأن التعليم عنده عمل روتيني يقوم على 
القانيم الثالث: الكتاب احلفظ والع�سا، اأما م�سطلحات مثل )الع�سف 
الذهني، تنمية التفكري الإبداعي، مهارات احلل البتكاري( التي تقوم على 

.اأ�سا�ص ف�سحة من اخليال الإبداعي، فهي عنده بدعة ولي�ص اإبداع
لقد اعرت�ص زميلي يف العمل على عبارة "ف�سحة من اخليال الإبداعي"، 
الواقعي ولي�ص... وهو غري  الواعي  التفكر  ياأتي من  الإبــداع  اأن  فهو يرى 
خمط يف راأيه، فهو يتكلم عن النوع الأول امل�سمى )اخليال الرتكيبي( 
والذي هو ترتيب املفاهيم والأفكار اأو اخلطط القدمية يف تراكيب جديدة، 
وبالرغم من اأن )اخليال الرتكيبي( ل ياأتي ب�سيء جديد، اإل اأن اأهميته 
تاأتي من كونه ميثل املرحلة الوىل واملقدمة للـ )اخليال البداعي( الذي 

اأ�سلفنا الكالم عنه.
اإن الجتاهات العاملية احلديثة يف التعليم توؤمن بفل�سفة ) من يقراأ كثريًا 
ويفكر قلياًل ي�سيبه ك�سل يف الذهن (؛ لهذا تعمل نظم التعليم احلديثة على 
تكري�ص وتطوير امل�ستويات الفكرية لدى الطلبة من خالل تنمية )اخليال 
اخلالق( اأو الذي ي�سمى اأي�سًا )املرونة يف التفكري(، لي�سبح الفرد النا�سج 
قادرًا على اإيجاد احللول املبتكرة للم�ساكل، والبتعاد عن )الن�سخ الفكري( 

لتجارب الآخرين.



نحو اإبداع خاّلق
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شيل دمهااملهدور الزبى� قد بل
• طالب عبا�ص الظاهر

�شيدي.. 
يا مولي

اإلم ي�شتمر فينا هذا الت�ش
وحتام ت�شتطيل ف�شحة النتظار؟

من اأجل قيام دولة العدل واحلرية
على يدك املباركة..

وهذي ال�شعوب طفح الظلم بها
وبل �شيل دمها املهدور الزبى

بغدر امللوك والأمراء وال�شالطني
...و...و

فهل من مغيث .. وهل من نا�شر؟
ورائحة جرائم احلكام فاحت

واأزكمت اأنوف حتى �شواري الوحو�ص
وراح ي�ش ب�شمت 

اأنني اأحبائك املظلومني
املكلومني بخنجر الطغيان 
فيكاد يخفت فيهم ال�شدى
ودمعهم يجّف يف اجره

ودمهم قد تيب�ص على �شيا االد
وتعطنت كرياته يف غمد �شيفه

 
�شيدي ..
يا مولي

قد جت وتك الفراعنة ادد 
و�شادوا جمدهم بعرق الأبرياء

ودا�شوا الكرامة باأحذية الطغيان 
فهاج اأخريا اإع�شار الثورة

وب������������داأت 
اإىل  اخل��اوي��ة  ال�����ش��روح  تتهاوى 

احل�شي�ص 
�شرح تلو الآخر 

وتت�شاق تيجان ال�شالطني الظاملة 
التاج اإثر التاج

وكل منهم بات يرجتف كجرذ 
يبحث عن حفرة

هام�شا يف نف�شه:
 اإذا ما حلقت حلية جارك 

فا�شكب املاء على حليتك
ذ حتى املاءافة اإن ل جتد حلظت

 
�شيدي 

يا مولي..
هذا اأوان الغ�شب  الهادر

ومطره الأ�شود على راأ�ص الطغاة
لإر�شاء دعائم دولة العدل القادم

على هذي الأر�ص
كي يرثها عباد اهلل ال�شاحلون

فكم..كم نحتاج دعاءك
وبركات األطافك بالأبرياء العّزل 

اإل من اإانهم
كي تاأخذ بيدهم اإىل بّر الأمان

حيث ل �شيف
ول جالد

�شوى �شلطة و�شلطان ال�شمري
 

66 جمادى الأوىل  1432هـ





ق�شم الهدايا 
والنذور 

يف العتبة احل�شينّية 
املقّد�شة

 
احر�س اأّيها الزائر الكر على اقتناء الو�سل اخلا�س  

بتربعك عند تقدميك اأّية هدّية لالإمام عليه ال�سالم... 


