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عن ب�شري الدهان قال: قلت لأبي عبد اهلل: رمبا 
فاتني احلج فاأعّرف عند قرب احل�شني، فقال: 
 اأح�شنت يا ب�شري، اأميا م�ؤمن اأتى قرب احل�شني
عارفًا بحقه يف غري ي�م عيد كتب اهلل له ع�شرين 
حجة وع�شرين عمرة مربورات متقبالت، وع�شرين 
غزوة مع نبي مر�شل اأو اإمام عدل، ومن اأتاه يف ي�م 
عيد كتب اهلل له مائة حجة ومائة عمرة، ومائة غزوة 
مع نبي مر�شل اأو اإم��ام ع��دل، ومن اأت��اه ي�م عرفة 
عمرة  واأل��ف  حجة  األ��ف  له  اهلل  كتب  بحقه  عارفًا 
متقبالت، واألف غزوة من نبي مر�شل اأو اإمام عدل.

قال: فقلت له: وكيف يل مبثل امل�قف؟ قال فنظر 
اإذا  اإن امل�ؤمن  اإيل �شبه املغ�شب، ثم قال: يا ب�شري 
اأتى قرب احل�شني ي�م عرفة واغت�شل يف الفرات، 
ثم ت�جه اإليه كتب اهلل له بكل خط�ة حجة مبنا�شكها 

ول اأعلمه اإل قال: وغزوة .
عن علي بن اأ�شباط، عن بع�ض اأ�شحابنا، عن اأبي 
عبد اهلل قال: اإن اهلل تبارك وتعاىل يبدء بالنظر 
اإىل زوار قرب احل�شني ع�شية عرفة. قال: قلت: 
قبل نظره لأهل امل�قف؟ قال: نعم. قلت: كيف ذلك؟ 
قال: لأن يف اأولئك اأولد زنا، ولي�ض يف ه�ؤلء اأولد 

زنا.



•  بقلم: رئي�ض التحرير 

ما اأن يحل �شهر رم�شان الكرمي مرتديا حلته املختلفة عن كل 
ال�شه�ر حتى ت�شتبني طق��شه للعيان مظهرا وج�هرا.

فمن حيث املظهر جند اأن �ش�ر الكل وال�شرب يف الطرقات 
رغم مكروهيتها يف بقية اأيام ال�شنة فاإنها ت�شمحل بل وتكاد 
تنمحي متاما، وهذه ال�ش�رة اخرتناها باعتبارها من اأو�شح 
كثرية  مظاهر  هناك  فان  وال  ال�شهر،  مظهرية  على  الأمثلة 
اأخرى تنبلج يف هذا ال�شهر كاإف�شاء ال�شالم والرتاحم والت�ادد 
وغياب مظاهر الله� واللعب والغناء وغريها، وهي مما ل ميكن 
لها اأن تغيب ل�ل ان يك�ن ال�شبب يف ذلك التغيري الذي وقع على 
ج�هر الن�شان من جراء تلب�شه بحالة ال�شيام و�شعيه لتطبيق 

متطلبات قب�له من اهلل تعاىل.
ومن  اأهم ال�شفات التي اأّكدها ديننا احلنيف �شفة ال�شيام 
عن الكالم يف غري مر�شاة اهلل تعاىل، وقد عّد ال�شارع املقد�ض 
خمالفة هذه ال�شفة مما ينق�ض من درجات ال�شائم  وحظه 

و�ش�ل اىل �شياع �شيامه بالتمام والكمال ب�شببها.
وهناك الكثري من اجلهات التي ل ميكنها ترك الكالم باعتباره 
مهنة رئي�شية لها، وعلى راأ�شها العالم، وهنا ل ن�جه احلديث 
اجلهات  اىل  بل  العامل  يف  الإعالم  جهات  اأو  اأن�اع  كل  اىل 
تدعي  التي  اأو   – الإ�شالمية  بال�شبغة  املّت�شحة  الإعالمية 
�شفة  تك�ن  اأن  غريها  قبل  عليها  ينبغي  حيث  اإ�شالميتها- 
امل�شداقية – وخا�شة يف هذا ال�شهر الكرمي – واحدة من بني 
اأظهر  اخل�شال واأهمها مما ينبغي اأن تتزين بها براجمها- 
�شكال وم�شم�نا-، ولكنها مع الأ�شف ال�شديد ولبعدها الكامل 
والتزوير  الكذب  يف  الثابت  بديدنها  مت�شكت  الإ�شالم  عن 

وت�ش�يه احلقائق والد�ض واخلداع وغريها من مظاهر ال�ش�ء.
وان المر والدهى ان بع�ض تلك ال��شائل واجلهات العالمية 
قد زادت من جهدها وجهيدها لتجعل من �شهر رم�شان فر�شة 
النف��ض  �شف�ف  يف  وبّثها  �شم�مها  جرعات  لزيادة  ذهبية 
املري�شة اأو اجلاهلة، م�شتغلة فيهم ت�جههم نح� الأم�ر الدينية 

يف هذا ال�شهر.

وكم اأ�شبحنا نتمنى اأن ن�شاهد تلك القن�ات العالمية �شائمة 
لي�ض عن الأكل وال�شرب بل عن �شيا�شاتها ال�ش�داوية واهدافها 
اخلبيثة التي جعلت من ال�شالم دينا اإجراميا فقط – رغم 
ك�نه يف حقيقته الدين الن�شاين الأ�شمى يف مبادئه ودع�اته 
الرامية اىل ن�شر قيم اخلري والف�شيلة بني النا�ض جميعا دون 
تفريق بينهم �ش�اء يف ل�ن او عرق او ح�شب اأو مال اأو غري ذلك 

من ا�شكال التمييز.
وقد يرى البع�ض اأن هذه الدع�ة ينبغي ت�جيهها اىل اجلهات 
القتل  عن  ال�شهر  هذا  يف  ت�ش�م  باأن  والإجرامية  الإرهابية 

والتخريب.
اإ�شابة، ولكن �شيام القن�ات  الراأي يكاد ل يخل� من   و هذا 
العالمية املح�ش�بة على ال�شالم – كما ا�شلفنا- لها اأهميتها 
التي قد تف�ق اأهمية �شيام الإرهاب لأنها هي ال�شبيل الأق�ى يف 
�شياع الفاح�شة واجلرمية والإرهاب، وهي التي زينت اجلرمية 
واألب�شتها مظهر ال�شرعية، وبالتايل فاإن �شيامها و�شمتها من 
�شاأنه اأن يجرد الإرهاب من اأق�ى واأهم اأ�شلحته، مما قد ي�شهل 

فيما بعد عملية الق�شاء عليه اىل الأبد.
اهتماما  اأوىل  قد  اأنه  ي�شت�شف  الرهاب  لأن�شطة  املتابع  وان 
وا�شعا لهذا املجال احلي�ي، وقد تف يف ا�شتخدامه لالنت�شار 
والت��شع، وذلك لعلمه قبل غريه ان م�شريه الزوال بدون هذا 
– يف  اأهم  الإعالم  اإىل �شيام ذلك  الدع�ة  فاإن  الغطاء،لذا 
راأينا- يف هذه املرحلة من جهة، ومن جهة ثانية فلعّل وع�شى 
�شيامه هذا ال�شهر يق�ده اىل �شيام الدهر كله، ومن ثم ي�شمه 
رب�ع  يف  بن�شره  اإخ�انه  وي�شارك  احلق  الإ�شالم  �شاحة  اإىل 

العامل.

بقلم: رئي�ض التحرير
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�سهرية ت�سدر عن �سعبة �الإعام  �لدو يف ق�سم �الإعام

�مل�سرف �لعام
العميد ش مد شيدال

رئي�س �لتحرير
تالوال يحي 

مدير �لتحرير
االطال شبا�

هية �لتحرير
عبد الرمن الالمي  ش الشالمي

شيدر  مرت يدر املنكو�شي 

�الإ�سر�ف �لفكري
اقاا شال� ال�شي

�الإ�سر�ف �للغوي
علي  يا�ش

�ملر��سلون
شل غافي يشل ال�شريف

شناوميثم ا  شعودمود امل

�لت�سوير
  العميد قا�شم هاد  �شن كمال معا

�لت�سميم و�الإخر�ج
علي واد �شلوم  ميثم مد اشيني 

�لهاتف و�ملوقع
00964  7801032655

www.imamhussain.org

�لربيد �الإلكرتوين
alrawdhamag@yahoo.com

�لطبع و�لتوزيع
�شعبة الطبع والتويع  العتبة اشينية املد�شة

 ادار الكتب والو  رقم اليدا
 شنةل  غداد  نيةالو

العراقي يشحة الان لد معتمد
م  شنةل  الرقم 

ال�شر النج  شيامطبعة دار ال

 ادار الكتب والو  رقم اليدا

ماحظة:
املجّلة غ ملزمة ن�شر املواد التي تشلا ول 

  اا لأ�شحااإعادت

�ل�سيخ �لكربائي:
دوشعاهم املم االعلمية والطلبة ل وا شالدعم العتبة ل 



دوشعاهم املم االعلمية والطلبة ل وا شالدعم العتبة لدوشعاهم املم االعلمية والطلبة ل وا شالدعم العتبة ل

�ل�سيد �ل�سايف:
ندعو لبنا مو�ششات قوية عيد عن املشالح



�ل�سيام
يالغر عيو





�لعدد  - �سهر رم�سان �ملبارك  هل

�شاد مد شن  
د ميد شو جية  

شيد علي امليالة الشما�  
شن الا�شمي  

ال�شي قا�شم اآل قا�شم  
علي ش عبيد  

د ش عدنا اشيني  

• �لكّتاب �مل�ساركون
رئي�س جامعة �لب�سرة:

نلتي العتبة اشينية املد�شة كي نرتي



�ل�سوم
متا الكرامات



�لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة
ر الكروال�ش
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  �لعتبة �لعلوية �ملقد�سة تبا�سر ببناء م�سيف 
وجممع �سحي للزو�ر بكلفة  مليار دينار 

  �فتتاح مركز �إلكرتوين ال�ستقبال �ملقرتحات 
و�ل�سكاوى يف �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة  

اأحالت العتبة العل�ية املقد�شة عقد بناء م�شيف لزوار المام علي  على م�شاحة 1750 مرت مربع مببل 13 مليار 
دينار على �شركة متعددة اجلن�شيات . وقال م�ش�ؤول ق�شم ال�ش�ؤون الفنية والهند�شية يف العتبة العل�ية يف ت�شريح نقله 
ملرا�شل م�قع ن�ن م�ش�ؤول ق�شم ال�ش�ؤون الفكرية والثقافية احلاج ها�شم الباججي ) من �شمن امل�شاريع التي متت املبا�شرة 

بتنفيذها م�شروع دار �شيافة العتبة العل�ية التي �شممت ل�شتقبال ال�ف�د املهمة اىل تفد لزيارة مرقد اأمري امل�ؤمنني عليه ال�شالم من داخل العراق وخارجه. 
وبنّي حمب�بة : اإن قطعة الر�ض التي �شيتم تنفيذ امل�شروع عليها تبل م�شاحتها 1750م مربع و تقع يف اجلهة اجلن�بية لل�شحن ال�شريف ، وقد متت امل�شادقة على 
الت�شميم النهائي للبناء بعد ان قام مكتب دجلة لال�شت�شارات الهند�شية ب��شعه على ان يك�ن البناء مكّ�نا من طابقني حتت الر�ض للحمامات واملرافق ال�شحية 
وب�اقع 350مرفق وحمام للرجال والن�شاء ، اإ�شافة اىل طابق اأر�شي وطابقني اأول و ثان  ، ليك�ن املجمع بخم�شة ط�ابق حيث �شممت هذه الط�ابق الثالث لتك�ن م�شيفا 

و�شققا �شكنية . 
و عن اجلهة التي �شتق�م بتنفيذ امل�شروع قال حمب�بة :  الت�شال بعدد من ال�شركات واملكاتب الهند�شية املخت�شة وبعد معاينة العرو�ض وقع الختيار على جمم�عة 
هند�شية متعددة اجلن�شيات )عراقية تركية اإماراتية (حيث �شتت�ىل تنفيذ هذا امل�شروع خالل الفرتة القلية القادمة ومبدة اإجناز ت�شل اىل �شبعمائة ي�م وبكلفة تقارب 

ثالثة ع�شر مليار دينار عراقي فقط.

زّينت املداخل امل�ؤدية اىل احلرم احل�شيني ال�شريف بثمان 
ثريات كري�شتال مطلية بالذهب.. بح�شب م�ش�ؤول وحدة 
الرثيات بالعتبة احل�شينية املقد�شة.

وقال امل�ش�ؤول  "ان الك�ادر الفنية العراقية العاملة يف وحدة 
الرثيات بالعتبة احل�شينية املقد�شة اجنزت ن�شب ثمان ثريات 
كري�شتال ن�ع با�شكت مطلية بالذهب عيار 24 قرياط. واإن هذه 
الرثيات قد زّينت مداخل العتبة املطهرة من جهتني ال�شرقية 
والغربية ".

واأ�شاف "ان كل ثريه من تلك الرثيات حتت�ي على ثمانية 
م�شابيح  ابعادها تبل ارتفاع 33�شم ×75�شم القطر، اما 
وزنها فيبل 17 كغم للرثيا ال�احدة ".

ولفت خريي اىل ان جمم�ع ما  ن�شبه من ثريات داخل 
ال�شحن امل�شقف اجلديد بل 46 ثرية ن�ع ماريرتيزا من اأ�شل 
56 ثرية �شيتم ن�شبها يف اأوقات لحقة ".

اأعلن م�ش�ؤول �شعبة النرتنت يف ق�شم الإعالم بالعتبة احل�شينية 
املقد�شة عن افتتاح مركز خا�ض ل�شتقبال ال�شكاوى واملقرتحات 

مبا يخ�ض اأق�شام العتبة املقد�شة، �شعيا منها لتقدمي اف�شل 
اخلدمات للزائرين الكرام.

وقال الأ�شتاذ )احمد علي عبادي( " ان العتبة احل�شينية املقد�شة 
افتتحت هذا املركز اللكرتوين كي تقدم اأن�شب اخلدمات  

واأ�شرعها  للم�اطنني والزائرين على مدار ال�قت ويف كل الظروف. 
SMS �وقد خ�ش�شت الرقم التايل ل�شتقبال ر�شائل ال

07700344443
وكذلك خ�ش�ض الربيد الإلكرتوين التايل للغر�ض نف�شه:
  وقد opinion@imamhussain.org

ت�شكيل جلنة خا�شة لفرز ومعاجلة كل املقرتحات وال�شكاوى 
واملالحظات التي �شرتد اإليها

  تزيني مد�خل �حلرم �حل�سيني 
�ل�سريف برثيات مميزة  

• هياأة التحرير
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  دعم �لعتبة لف�ساء �حلوزة �لعلمية و�لطلبة الاح م�سعاهم �ملهدوي  
احل�شينية  للعتبة  ال��ع��ام  الم���ني  األ��ق��ى 
املهدي  عبد  ال�شيخ  �شماحة  املقد�شة 
الكربالئي كلمة يف حفل افتتاح مهرجان 
المان الثقايف الثالث الذي اأقامته هيئة 
حتت  ال�شالم(  )عليه  ال�شادق  الم��ام 
 الأ اأم��ان    املهدي  )الإم���ام  �شعار 
يف  احل��ري��ة  قاعة  وعلى  الكلم(  وج��ام��ع 
حمافظة الدي�انية مبنا�شبة ولدة المام 
العتبتني  وت��ع��اون  وب��دع��م    امل��ه��دي 
وا�شتمر  واحل�شينية،  العل�ية  املقد�شتني 

اأربعة اأيام للفرتة من )17-20( �شعبان املعظم.
وي�طئ  ميهد  من  لوليائه  تعاىل  اهلل  قدر  لقد  بق�له:  الكلمة  �شماحته  ا�شتهل  وقد 
ملق�مات الظه�ر لل�يل امل�ع�د به اأمال ومنقذا..وقد انربى لهذه املهمة رجال حّم�ض 
اهلل تعاىل قل�بهم لالميان.. وما هذا املهرجان .. مهرجان المان الثقايف .. ال نفحة 

مهدوية ت�شيء الدرب يف هذا ال�شبيل.
واأ�شاف �شماحته: ويف ظل الظروف احلا�شرة فنحن بحاجة اىل و�شع درا�شة ملنهاج 
عمل يت�شمن كيفية التحرك نح� تعميق الرتباط ال�جداين بالمام  وحت�يله اىل 
الظرف  وبح�شب  ن�شتطيع  كيف  واملق�ش�د من ذلك  امل�ؤمنني..  لدى  معا�شة  ظاهرة 
الزماين واملكاين الذي نعي�شه – اأن نتخطى بع�ض ح�اجز الغيبة امل�ؤثرة يف �شعف 
اىل  مييل  بطبعه  والن�شان  الغيب  ع��امل  من  لك�نها  ب��الم��ام   ال���ج��داين  الرت��ب��اط 

املح�ش��شات وي�ؤمن بها عاجال بخالف املغيبات.
وتابع قائال: وهنا- بع�ض الم�ر- اأحب ذكرها – اإجمال- ورجائي باهلل تعاىل و�شاحب 

املنا�شبة ان اوّفق يف م�شامينها.
الأمر الأول: نحن بحاجة اىل ت�شخي�ض طبيعة املادة العلمية والثقافية الر�شينة واملتعلقة 
بالغيبة لالمام ول �شك ان هذه الثقافة بحر وا�شع من املعرفة يف جميع ج�انبها من 
العقيدة وال�شرية والخالق ونح� ذلك.. وما نحتاج عر�شه من هذه الثقافة حتدده 
طبيعة الج�اء والظروف التي يعي�شها امل�ؤمن�ن وبح�شب ظروف زمانهم ومكانهم.. 
وهذا املهرجان يعر�ض ج�انب بحثية ون�شاطية خمتلفة عن هذا الرتباط ال�جداين- 
جزى اهلل تعاىل القائمني عليه  خريا- ولكن هي جزء من ثقافة الغيبة تخاطب النخب 

املثقفة من املجتمع وبالتايل فنحن بحاجة اىل تفعيل منط اآخر من الطرح والن�شاط 
يخاطب �شرائح اأخرى ت�شّكل م�شاحة وا�شعة من املجتمع.

واأو�شح اأنه: رمبا ل نحتاج يف ال�قت احلا�شر اىل البحث يف اإثبات 
اأ�شل الغيبة واإمكانها ودلئلها بقدر ما نحتاج اىل ت�جيه املجتمع 

نح� الهتمام بركائز الرتباط بالمام عجل اهلل فرجه، وبيان 
ما  وخا�شة  امامهم  جتاه  امل�ؤمنني  من  املطل�بة  ال�ظائف 

يتعلق مب�ا�شفات امل�ؤمنني الذين ميتلك�ن 
�ش�اء  المام  لن�شرة  ال�شتعداد  مق�مات 
يدركهم  اأم  يدرك�ه  ان  لهم  مقدرا  اأك��ان 
م�شتلزمات  وم��ا هي  ظ��ه���ره،  قبل  امل���ت 
ال�عي العلمي والقدرة الروحية والنف�شية 
ل��ل���ق���ف م��ع الم����ام  وت��اأي��ي��ده حني 
ظه�ره؟ وما هي و�شائل الع��داء ل�شفاء 
لدى  ال�عي  و�شلب  والت�شكيك  ال�شبابية 
ظه�ر المام؟كما اننا يف نف�ض ال�قت – 
يف بلد كاأوربا مثال- نحتاج اىل طرح اأ�ش�ض 

وركائز اأخرى من الثقافة املهدوية تختلف عن هذه ال�ش�ض املذك�رة.
وملخ�ض هذا المر .. ان املطل�ب ان ن�شّخ�ض طبيعة الج�اء املحيطة وما ه� و�شع 
اجلماعة امل�ؤمنة لن�شخ�ض على �ش�ء ذلك ما ه� ال�شحيح من الطرح للثقافة املهدوية 

املنا�شب لهذه الج�اء وترك ما �ش�اه اىل اأماكن اخرى.
اأما الأمر الثاين فقد ابتدره �شماحته بالت�شاوؤل عن الآليات وال��شائل املطل�بة قائال: ما 
هي الآليات وال��شائل املطل�ب اتباعها.. ف�شرائح املجتمع تختلف يف تفاعلها وم�شت�ى 
تلقيها للثقافة املهدوية بح�شب ال��شيلة القادرة على التاأثري يف قل�بها ووجدانها، فتلقي 
ال�شتاذ وامل�ظف واملثقف ب�ش�رة عامة يختلف عن تلقي العامة من النا�ض وبالتايل ل 
بد من انتخاب ال��شائل امل�ؤثرة يف الرتباط ال�جداين مع المام . فكما اإننا بحاجة 
ما�شة اىل هذا املهرجان الثقايف – وفق اهلل تعاىل القائمني عليه واأجنح مطلبهم- 
حيث املخاطب فيه هم النخبة من ابناء املجتمع... كذلك نحن بحاجة اىل خماطبة 
املهدوية  الثقافة  مع  يتفاعل�ن من خاللها  التي  الليات  وانتخاب  النا�ض  العامة من 

وحت�شينهم من ال�شبهات واأدعياء املهدوية.
 واأثنى �شماحته على بع�ض اخلط�ات التثقيفية التي انتهجها بع�ض ف�شالء احل�زة حيث 
قال: وِنعَم ما انتهجه بع�ض ف�شالء احل�زة العلمية قبل فرتة زمنية حيث بداأوا فتح 
الندوات واحل�ارات وت�زيع خمتلف الكتب واجراء امل�شابقات مع عامة النا�ض والت�جه 
بانف�شهم اىل هذه املناطق خا�شة الفقرية منها والبعيدة عن مراكز الثقافة واملعرفة 

والعلم.. فان ذلك �شي�شاهم يف حت�شينهم من الدع�ات الزائفة.   
وقبل ان يختم �شماحته كلمته مبباركة اجله�د املتميزة ل�شحاب املهرجان، اأعلن دعم 
العتبة احل�شينية املقد�شة مل�شاعي لف�شالء والطلبة يف هذا الجتاه قائال: اأت�جه 
من هذا املهرجان بال�شكر اجلزيل له�ؤلء الف�شالء والطلبة واأعلن من 
هذا امل�قع تقدمي الدعم الكبري لهم من العتبة احل�شينية املقّد�شة 

لإجناح م�شعاهم املهدوي.

  �شماحة ال�شيخ الكربالئي يعلن من مهرجان الأمان الثقايف:  

7رم�شان املبارك  1432ه�



يف خط�ة تعك�ض مدى الهتمام الذي ت�ليها الأمانة العامة للعتبة الكاظمية املقد�شة وا�شتمرارًا 
لنهجها الثابت يف رعاية  املحافل وامل�شابقات القراآنية واملنا�شبات الدينية فقد اأقامت الأمانة 
العامة للعتبة الكاظمية املقد�شة ق�شم الثقافة والإعالم حمفاًل قراآنيًا يف رحاب ال�شحن 
الكاظمي املقد�ض بح�ش�ر نخبة من قراء وحفظة القراآن الكرمي يف العامل الإ�شالمي بعد 
م�شاركاتهم يف العتبات املقد�شة الأخرى، وقد �شهد هذا املحفل اإقباًل كبريًا من اجلم�ع 

امل�ؤمنة وزائري الإمامني اجل�ادين عليهما السالم.

  حمفل قر�آين يف رحاب �ل�سحن �لكامي �ل�سريف 

  �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة توّقع 
عقد� ل�سر�ء مطبعة متكاملة  

ال�شيخ عبد  املقد�شة �شماحة  للعتبة احل�شينية  العام  الأمني  وقع 
املهدي الكربالئي عقدًا مع اإحدى ال�شركات املحلية لتجهيز العتبة 

احل�شينية مبطبعة اأوف�شيت اأملانية املن�شاأ وذات م�ا�شفات عاملية.
وقال رئي�ض ق�شم ال�ش�ؤون املالية يف العتبة احل�شينية "اإن الأمانة 
العامة للعتبة احل�شينية املقد�شة وّقعت عقدًا ل�شراء مطبعة اأوف�شيت 
بتكلفة مالية ت�شل اإىل )3 ملي�ن دولر اأمريكي( وهي من منا�شئ 
اأملانية لتغطية كافة احتياجات العتبة املطهرة يف طباعة اإ�شداراتها 

الثقافية والفكرية ال�شادرة عن اأق�شام العتبة ووحداتها.
وتابع )جالوي نعمة ال�شيالوي( باأّن "مت�يل املطبعة  من قبل دي�ان ال�قف ال�شيعي �شمن منحة العتبات املقد�شة لعام 2011، و ا�شتح�شال 
م�افقة ال�شيد رئي�ض الدي�ان على مت�يل هذه املطبعة التي حتتاجها العتبة املقد�شة". م��شحًا باأّن "العتبة احل�شينية قامت باإن�شاء بناية كبرية 
متكاملة امل�ا�شفات للمطبعة اجلديدة، التي �شت�فر اجلهد واملال ب�شبب التكاليف املالية املبذولة من العتبة احل�شينية والتي كانت ت�شل اإىل )900 

ملي�ن دينار عراقي( �شن�يًا باعتمادها الكلي على املطابع الأهلية".
وبنّي ال�شيالوي باأّن "هذه الفكرة ت�ّلدت قبل ثالث �شن�ات وعملنا خالل هذه املدة على ا�شتح�شال امل�افقات الكاملة وجتهيز البناية اخلا�شة 
لة عن الأجهزة املطل�بة وتكييفها مع اأج�اء العراق ملعرفة مدى  وت�فري الك�ادر العاملة واختيار اأف�شل العرو�ض املقّدمة، و و�شع درا�شة مف�شّ

قدرتها على تلبية احتياجات العتبة احل�شينية، مبّينا اأن تاأّخر التم�يل يف الأع�ام ال�شابقة اأدى اإىل تاأجيل عملية ال�شراء".
 واأو�شح رئي�ض ق�شم ال�ش�ؤون املالية باأّن "�شراء املطبعة جاء بعد بحث ط�يل عن ال�شركات امل�شت�ردة لالأجهزة احلديثة وامل�ا�شفات التي حتتاجها 
العتبة احل�شينية ملطب�عاتها، وبعد تقدمي اأكرث من 10 عرو�ض من قبل �شركات معتمدة، �شكل �شماحة الأمني العام للعتبة املقد�شة جلنة خمت�شة 
لختيار اأف�شل العرو�ض املقدمة، ووَقع الختيار على �شركة ال�شف�ة التي كانت الأقرب اإىل طم�حاتنا واحتياجاتنا"، مبينًا باأّن "تاريخ التجهيز 

يبداأ من ي�م ت�قيع العقد وملدة خم�شة اأ�شهر و�شيتم افتتاح امل�شروع نهاية هذا العام باإذنه تعاىل".
فيما اأ�شار مدير ال�شركة املجهزة للمطبعة اإىل اإّن "�شركته �شتعمل جاهدة على تقدمي الأف�شل واملميز للعتبة احل�شينية املقد�شة من خالل هذه 

املطبعة التي تعّد الأوىل من ن�عها يف العراق".
وتابع، "ت�شم املطبعة )29 جهازًا ملختلف الأعمال الطباعية( من من�شاأ اأملاين يتم ال�شيطرة عليها بالكمبي�تر والتحّكم عن بعد، وهي اأحدث ما 

ت��شلت له ال�شركات العاملية يف جمال الطباعة".
واأ�شاف باأّنه "من �شمن بن�د العقد امل�ّقع ه� جتهيز العتبة املطهرة بالأجهزة الكاملة للمطبعة، وتركيبها عن طريق ك�ادر عراقية والتي �شتعمل 

نف�شها على تدريب ك�ادر العتبة املطهرة للعمل عليها، كما  التفاق على �شيانة الأجهزة ملدة �شنة كاملة".
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�شمن �شعيها الدوؤوب يف ن�شر الرتاث الديني والفكري والثقايف لئمة اأهل البيت،  اأقامت الأمانة العامة 
للعتبة الكاظمية املقد�شة ق�شم الثقافة والإع��الم جمال�ض ال�عظ والإر�شاد يف رحاب ال�شحن الكاظمي 
التي تناول فيها درو�شًا  القّيمة  العل�ي( ويف حما�شراته  ال�شيد )عادل  املقد�ض وبح�ش�ر العالمة �شماحة 
اأخالقية اإر�شادية ت�جيهية م�شتخل�شة من فكر  هل البيت عليهم السالم ونهجهم ال�شليم وقد ُحّثت تلك املجال�ض على  
�شرورة ا�شت�شعار روح التفاين والإخال�ض والإبداع ووج�ب التاأ�شي بخلق واآداب الإمامني الكاظمني عليهما السالم يف 
كظم الغيظ وال�شرب على الأذى وبذل غاية اجل�د والكرم وجعلها ال�شمة البارزة يف التعامل مع اأبناء املجتمع 

الإ�شالمي،وبح�ش�ر امل�ؤمنني من زائري الإمامني اجل�ادين عليهما السالم.

    و�سول  �أجز�ء �لهيكل 
�حلديدي   �خلا�س  �سروع تو�سعة 

حرم �أبي �لف�سل �لعّبا�س عليه 
�ل�سام  

 hipro ل�شركة  التابعة  والهند�شية  الفنية  ال���ك����ادر  اأك��م��ل��ت 
القباب  هياكل  معظم  تركيب  املاليزية   )  )technologies
احلديدية اخلا�شة مب�شروع ت��شيع حرم اأبي الف�شل العبا�ض بت�شقيف 

�شحنه ال�شريف.
 هذا ما حتدث به رئي�ض ق�شم امل�شاريع الهند�شية يف العتبة العبا�شية 
املقد�شة واجلهة امل�شرفة على امل�شروع املهند�ض �شياء جميد ال�شاي م�شيفا" بعد اكتمال و�ش�ل الأجزاء اخلا�شة بالهيكل احلديدي اخلا�ض بالت�شقيف 
ملخازن العتبة املقد�شة وقد با�شرت ك�ادر ال�شركة املذك�رة باملرحلة الأوىل من الأعمال املَ�كلة لها �شمن العقد وهي عملية تركيب اأجزاء الهياكل 

احلديدية اخلا�شة بالقباب وقد  حلد الآن تركيب معظم هياكل القباب و عددها اأربع ع�شرة  قبة �شغرية واأربع قباب كبرية "
ة بهذا املجال، لبيان ن�ع  م�شيفًا " ان هياكل احلديد التي و�شلت اإىل خمازن  فح�شها بثالث مراحل وب�ا�شطة اإحدى ال�شركات العاملية املخت�شّ

احلديد وج�دته وع�امل التمدد واملقاومة، و�شمل الفح�ض اأي�شا مدى حتمله لالأوزان الثقيلة" .
واأو�شح ال�شائ" بعد اكتمال عملية تركيب الهياكل احلديدية �ش�ف ت�شرع ال�شركة بعملية رفعها وو�شعها يف الأماكن املخ�ش�شة لها على ال�شقف، 
و�شمن امل�ا�شفات الهند�شية التي و�شعتها �شركة اأر�ض القد�ض -وهي �شركة عراقية تتخذ من مدينة كربالء املقد�شة مقرًا لها–وقد اأجنزت بدورها 
كافة الأعمال املدنية اخلا�شة بامل�شروع والتي �شملت �شب الأ�ش�ض اخلر�شانية للهيكل احلديدي لل�شقف الذي يغطي ال�شحن ال�شريف، و�شب )22( 
 ( بعمق )8( اأمتار وعر�ض )30(�شم لكٍل منها، و يبلPillars( تثبيتها حتت الأر�ض بركائز حديدية ركيزة ك�نكريتية حتيط باحلرم املطّهر، و
عدد الركائز احلديدية حتت كل عم�د ك�نكريتي )2( وبالتايل ي�شبح جمم�عها )42( ركيزة حديدية  و�شعها يف الأر�ض واأ�شيف لها اخلرا�شانات 

امل�شلحة بعد اأن  ربطها ب�شبكة الت�شليح لالأعمدة الك�نكريتية " .
ومن اجلدير بالذكر اأن م�ا�شفات امل�شروع العمرانية جاءت كنقلة ن�عية يف عامل العمارة الإ�شالمية من كل ج�انبه، فكل ركن وجزء من الت�شميم متت 
درا�شته بدقة م�شتفي�شة من قبل الأمانة العامة للعتبة العبا�شية املقد�شة، وال�شركة املنفذة لالأعمال الهند�شية واملعمارية، ودي�ان ال�قف ال�شيعي، اإذ 
لأول مرة يقام مثل هذا ال�شرح، ووفق هذا الف�شاء الكبري، من دون اأن ي�شتنَد اإىل اأعمدة �شاندة داخل ال�شحن، واملادة التي �شيتم تغليف ال�شقف بها 
ُاختريت بعناية خا�شة، ومن �شركة لها باع ط�يل يف هذا املجال، وهي �شركة )technologies hipro( املاليزية املتخ�ش�شة مبجال )املن�شاآت 
احلديدية(، ولها اأعمال يف اأكرث من دولة، وال�شقف �شيحافظ على ما م�شاحته 40 لالحتفا به كف�شاء مفت�ح يعمل بنظام )skylight(، والتي 
ت�شمح مبرور ال�ش�ء وروؤية جزء من ال�شماء اإىل �شكل ال�شطح الداخلي من اأجل الإبقاءعلى اإيحائية احلرم ال�شابقة، وم�شاحة 60 �شيتم تغليفه باملرايا 

واجلدران بالكا�شي الكربالئي، حر�شًا من قبل الأمانة العامة للعتبة العبا�شية املقد�شة على الحتفا بالطراز املعماري الإ�شالمي للحرم كّله.

  جمال�س �لوع و�الإر�ساد �لديني يف رحاب �ل�سحن �لكامي �ملقد�س 
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• يعّده ويحرره : �شباح الطالقاين

�شماحة  العليا  الدينية  املرجعية  ال�شيا�شي دعا ممثل  ال�شعيد  على 
لي�م 28رجب  الثانية  اجلمعة  خطبة  خالل  ال�شايف  احمد  ال�شيد 
1432 امل�افق 201171، دعا ال�شيا�شيني العراقيني اإىل ال�شري نح� 
خط�ات حقيقة وجادة لبناء م�ؤ�ش�شات ق�ية بعيدة عن م�شالح ذاتية 
ع ي�اكب عملية �شيا�شية قد يك�ن من الأم�ر الطبيعية  بق�له" كل ت�شدُّ
التي ترافق اأية عملية بناء لكن امل�شكلة هي البحث عن راأب ال�شدع 

ب�شكل جّدي". 
مبحاولة  الأ�شا�ض  بالدرجة  معنية  ال�شيا�شية  اجلهات  م��شحا" اإن 

اإيجاد حل�ل حقيقية وجدية مل�شاكل البلد.. 
وتابع" لذلك فاإننا نحتاج اإىل خط�ات حقيقية لبناء و�شياغة الطبيعة 
الإن�شانية يف البلد وهذه ال�شياغة حتتاج اإىل تاأقلم مع واقع جديد فيه 
الدولة بناء حقيقيا  النجاح، وهذه تبداأ يف بناء م�ؤ�ش�شات  مقّ�مات 

بعيدًا عن مكا�شب الذات". 
واأ�شاف"  ابتداء يجب اأن تعطى اأول�ية يف بناء م�ؤ�ش�شات الدولة لأن 

مردودها اإيجابي على اجلميع". 
الدولة  م�ؤ�ش�شات  خالل  من  وال�شخ�شي  الذاتي  البناء  اأن  مبينا" 

م�شريه اإىل الف�شل".
وانتقد ال�شيد ال�شايف التباعد بني الأطراف ال�شيا�شية والذي ي�شفي 
"قد تك�ن هناك م�شكلة  ب�شالله على ال��شع العام للم�اطن بق�له 
حقيقية حتتاج اإىل قرار اإداري يقلب الطبيعة الإداري��ة التي نتعامل 
بها..هذه اجلراأة يف عالج بع�ض الق�شايا الإدارية حتتاج اإىل تعاون 
من اأهل احلل والعقد، وحتتاج اإىل تكاتف حقيقي من اجلميع مع غ�ض 

النظر عن اخللفية ال�شيا�شة". 
واأ�شاف" اإن اجلهات التنفيذية والرقابية والإخ�ة يف جمل�ض الن�اب 
م�ش�ؤول�ن م�ش�ؤولية مبا�شرة عن تغيري الأنظمة والق�انني التي اأثقلت 
كاهل امل�اطن لذلك لبد للبلد اأن مي�شي م�شيًا �شحيحًا حقيقيًا عن 

طريق م�ؤ�ش�شاته الر�شمية". 

و دعا ممثل املرجعية الدينية العليا �شماحة ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي يف 
اخلطبة الثانية من �شالة اجلمعة التي اأقيمت يف ال�شحن احل�شيني ال�شريف يف 
6- �شعبان -1432ه� امل�افق 8-7-2011م، اإىل اإجراء حتقيق نزيه عن اأ�شباب 
احلرائق التي حتدث بني فرتة واأخرى يف مباين وزارات مهمة قائاًل"  هناك 
كالم كثري يقال يف و�شائل الإعالم ول ُيعلم مدى �شحة ما يذكر من اأ�شباب 

 لهذه احلرائق فهل تكرارها يف وزارات مهمة م�شاألة طبيعية اأم مفتعلة؟
بالنزاهة  املّت�شف  التحقيق  اإج���راء  من  هنا  لب��د  قائال"  �شماحته  وعّلق 
ال�شعب  لأب��ن��اء  حقيقتها  وبيان  الأ�شباب  لت�شخي�ض  واملهنية  وامل��ش�عية 
العراقي،واتخاذ الإج��راءات املطل�بة حلماية هذه املباين املهمة.. ولبد من 
على   للحفا والعلمية  احلديثة  والأر�شفة  الت�ثيق  لأ�شل�ب  ال���زارات  اتباع 

م�شامني ال�ثائق امل�ج�دة لدى هذه ال�زارات.
ومن جانب اآخر تناول �شماحة ال�شيخ الكربالئي ما ذكرته منظمة )الي�ن�شيف( 
من اأن عدد الأطفال الأكرث حرمانًا يف العراق يبل اأربعة ماليني طفل ب�شبب 
احلروب والعق�بات الدولية على مدى العق�د الثالثة املن�شرمة، والتي األقت 
اأن  املنظمة  وذك��رت  الأط��ف��ال،  وخا�شة  العراقي  املجتمع  على  ثقيل  بعبء 
امل�ش�ؤولية تقع على عاتق احلك�مة العراقية لتقدمي خدمات التعليم والرتبية 
وال�شحة، ودعت اإىل تخ�شي�ض اأم�ال كافية لإتاحة الفر�شة له�ؤلء الأطفال 

لينال�ا حقهم من ذلك. 
وتبعا لذلك طالب �شماحته احلك�مة العراقية" اأن ت�شع درا�شة مل�ارد ال�شرف 
للكثري من الأم�ال يف غري مطالب مهمة واأ�شا�شية لل�شعب العراقي، وت�جيه هذه 
الأم�ال نح� رعاية ه�ؤلء الأطفال.. فمع اإن هناك الكثري من امل�ؤ�ش�شات اخلريية 
التي تق�م برعاية الأيتام والأطفال يف العراق اإل اإن اإمكانيات هذه امل�ؤ�ش�شات ل 
تفي اإل ب�شيء ب�شيط من متطلبات الرتبية والتعليم وال�شحة له�ؤلء الأطفال، 
وبالتايل فان احلك�مة مطالبة ب��شع �شّلم لالأول�يات يف ال�شرف املايل الكثري 
والذي يك�ن مل�ارد غري مهمة واأ�شا�شية، فان كرثة ه�ؤلء الأطفال وتركهم من 

دون الرعاية املطل�بة �شي�شكل عبئًا اإ�شافيا على املجتمع العراقي م�شتقبال.

:ساال ال�سي  :يرال ال�سي  

�جلهات �ل�سيا�سية معنية باإيجاد 
حلول حقيقية وجدية مل�ساكل �لبلد

على �ل�سيا�سيني �أن ي�سعو� الإنقاذ 
�مل�ساريع ومكافحة �ملفا�سد

�شماحة  العليا  الدينية  املرجعية  ال�شيا�شي دعا ممثل  ال�شعيد  على 
لي�م  الثانية  اجلمعة  خطبة  خالل  ال�شايف  احمد  ال�شيد 

1432
خط�ات حقيقة وجادة لبناء م�ؤ�ش�شات ق�ية بعيدة عن م�شالح ذاتية 

بق�له" 
التي ترافق اأية عملية بناء لكن امل�شكلة هي البحث عن راأب ال�شدع 

ب�شكل جّدي
م��شحا

اإيجاد حل�ل حقيقية وجدية مل�شاكل البلد.. 
وتابع" 

الإن�شانية يف البلد وهذه ال�شياغة حتتاج اإىل تاأقلم مع واقع جديد فيه 
الدولة بناء حقيقيا  النجاح، وهذه تبداأ يف بناء م�ؤ�ش�شات  مقّ�مات 

بعيدًا عن مكا�شب الذات
واأ�شاف

مردودها اإيجابي على اجلميع
مبينا" 

م�شريه اإىل الف�شل
وانتقد ال�شيد ال�شايف التباعد بني الأطراف ال�شيا�شية والذي ي�شفي 

ب�شالله على ال��شع العام للم�اطن بق�له 
حقيقية حتتاج اإىل قرار اإداري يقلب الطبيعة الإداري��ة التي نتعامل 
بها..هذه اجلراأة يف عالج بع�ض الق�شايا الإدارية حتتاج اإىل تعاون 
من اأهل احلل والعقد، وحتتاج اإىل تكاتف حقيقي من اجلميع مع غ�ض 

النظر عن اخللفية ال�شيا�شة
واأ�شاف

م�ش�ؤول�ن م�ش�ؤولية مبا�شرة عن تغيري الأنظمة والق�انني التي اأثقلت 
كاهل امل�اطن لذلك لبد للبلد اأن مي�شي م�شيًا �شحيحًا حقيقيًا عن 
م�ش�ؤول�ن م�ش�ؤولية مبا�شرة عن تغيري الأنظمة والق�انني التي اأثقلت 
كاهل امل�اطن لذلك لبد للبلد اأن مي�شي م�شيًا �شحيحًا حقيقيًا عن 
م�ش�ؤول�ن م�ش�ؤولية مبا�شرة عن تغيري الأنظمة والق�انني التي اأثقلت 

طريق م�ؤ�ش�شاته الر�شمية

�جلهات �ل�سيا�سية معنية باإيجاد 
حلول حقيقية وجدية مل�ساكل �لبلد

و دعا ممثل املرجعية الدينية العليا �شماحة ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي يف 
اخلطبة الثانية من �شالة اجلمعة التي اأقيمت يف ال�شحن احل�شيني ال�شريف يف 

6- �شعبان -
احلرائق التي حتدث بني فرتة واأخرى يف مباين وزارات مهمة قائاًل

كالم كثري يقال يف و�شائل الإعالم ول ُيعلم مدى �شحة ما يذكر من اأ�شباب 
 لهذه احلرائق فهل تكرارها يف وزارات مهمة م�شاألة طبيعية اأم مفتعلة؟

قائال �شماحته  وعّلق 
ال�شعب  لأب��ن��اء  حقيقتها  وبيان  الأ�شباب  لت�شخي�ض  واملهنية  وامل��ش�عية 
العراقي،واتخاذ الإج��راءات املطل�بة حلماية هذه املباين املهمة.. ولبد من 
على   للحفا والعلمية  احلديثة  والأر�شفة  الت�ثيق  لأ�شل�ب  ال���زارات  اتباع 

م�شامني ال�ثائق امل�ج�دة لدى هذه ال�زارات.
ومن جانب اآخر تناول �شماحة ال�شيخ الكربالئي ما ذكرته منظمة )الي�ن�شيف( 
من اأن عدد الأطفال الأكرث حرمانًا يف العراق يبل اأربعة ماليني طفل ب�شبب 
ومن جانب اآخر تناول �شماحة ال�شيخ الكربالئي ما ذكرته منظمة )الي�ن�شيف( 
من اأن عدد الأطفال الأكرث حرمانًا يف العراق يبل اأربعة ماليني طفل ب�شبب 
ومن جانب اآخر تناول �شماحة ال�شيخ الكربالئي ما ذكرته منظمة )الي�ن�شيف( 

احلروب والعق�بات الدولية على مدى العق�د الثالثة املن�شرمة، والتي األقت 
اأن  املنظمة  وذك��رت  الأط��ف��ال،  وخا�شة  العراقي  املجتمع  على  ثقيل  بعبء 
امل�ش�ؤولية تقع على عاتق احلك�مة العراقية لتقدمي خدمات التعليم والرتبية 
وال�شحة، ودعت اإىل تخ�شي�ض اأم�ال كافية لإتاحة الفر�شة له�ؤلء الأطفال 

لينال�ا حقهم من ذلك. 
وتبعا لذلك طالب �شماحته احلك�مة العراقية

للكثري من الأم�ال يف غري مطالب مهمة واأ�شا�شية لل�شعب العراقي، وت�جيه هذه 
الأم�ال نح� رعاية ه�ؤلء الأطفال.. فمع اإن هناك الكثري من امل�ؤ�ش�شات اخلريية 
التي تق�م برعاية الأيتام والأطفال يف العراق اإل اإن اإمكانيات هذه امل�ؤ�ش�شات ل 
تفي اإل ب�شيء ب�شيط من متطلبات الرتبية والتعليم وال�شحة له�ؤلء الأطفال، 
وبالتايل فان احلك�مة مطالبة ب��شع �شّلم لالأول�يات يف ال�شرف املايل الكثري 
والذي يك�ن مل�ارد غري مهمة واأ�شا�شية، فان كرثة ه�ؤلء الأطفال وتركهم من 

دون الرعاية املطل�بة �شي�شكل عبئًا اإ�شافيا على املجتمع العراقي م�شتقبال.
والذي يك�ن مل�ارد غري مهمة واأ�شا�شية، فان كرثة ه�ؤلء الأطفال وتركهم من 

دون الرعاية املطل�بة �شي�شكل عبئًا اإ�شافيا على املجتمع العراقي م�شتقبال.
والذي يك�ن مل�ارد غري مهمة واأ�شا�شية، فان كرثة ه�ؤلء الأطفال وتركهم من 

على �ل�سيا�سيني �أن ي�سعو� الإنقاذ 
�مل�ساريع ومكافحة �ملفا�سد
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ندعو لبناء موؤ�س�سات قوية بعيدة 
عن �مل�سالح

ندعو لبناء موؤ�س�سات قوية بعيدة ندعو لبناء موؤ�س�سات قوية بعيدة 
:ساال ال�سي

10 رم�شان املبارك  1432ه�



العليا وخطيب اجلمعة يف كربالء  الدينية  املرجعية  و تطّرق ممثل 
املقد�شة �شماحة ال�شيد احمد ال�شايف يف اخلطبة الثانية من �شالة 
�شعبان  ال�شريف يف 13  ال�شحن احل�شيني  اأقيمت يف  التي  اجلمعة 
اخلري 1432ه� امل�افق 15-7-2011م اإىل ق�شية عدم تنفيذ الربامج 
التي تعهدت بها الكتل ال�شيا�شية وتاأخرها يف تقدمي اخلدمات ومكافحة 

املفا�شد 
حتقيق  يف  تت�فق  مل  ال�شيا�شية  الكيانات  بع�ض  �شماحته" اإن  وق��ال 
براجمها التي �شعت من اجلها ونحن الآن يف ن�شف العمر الزمني ملا 
�شمعناه من برامج، وعلى هذه الكيانات اأن تراجع نف�شها ملعرفة اأ�شباب 

عدم تتحقق هذه الربامج
احلالت  تلك  ع��ن  ال�شتف�شارات  م��ن  ع��ددا  �شماحته  وا�شتعر�ض 
ر فيها؟ هل ال�شبب الف�شاد  قائال:هل ال�شبب اخلدمات؟ من املق�شِّ
اأعطي  ال��ذي  ال�شعار  اإن  ال�شبب  هل  املق�شر؟  ومن  والإداري  امل��ايل 
لل�شعب ه� من الأول �شعار مزيف؟ هل اإن من اأعطى هذه ال�شعارات 

انتهازي واأراد اأن يت�شلق على اأكتاف الآخرين؟
وحّث �شماحته ال�شيا�شيني اأن ي�شع�ا من اأجل اإنقاذ الكثري من امل�شاريع 
واملفا�شد قائاًل" يف بع�ض احلالت ن�شّخ�ض امل��ش�ع لكننا ل ن�شع له 

احلل�ل الناجعة". 
م�ؤكدًا" اإن البلد بلدنا والكل م�ش�ؤول عنه وهذه احلال جتعلنا من باب 

احلر�ض عليه اأن نك�ن جميعا معنيني بذلك كل ح�شب م�قعه". 
وا�شتطرد قائاًل" قبل هذا ال�شيف الالهب �شمعنا وع�دًا كثرية يف 
م�شائل اإ�شالح الكهرباء واأمثالها، وهذه امل�شائل يجب اأن تبذل فيها 
اأق�شى احل��الت لردم ما يعيقها من م�شاكل ودفعها لالأمام، فهذا 
ال�شعب الذي ترونه وه� يحيي ال�شعائر الدينية ي�شتحق منا كّل خدمة 

واهتمام".

و ا�شتعر�ض ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة يف كربالء املقد�شة 
�شماحة ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي يف اخلطبة الثانية من �شالة اجلمعة التي 
اأقيمت يف احلرم احل�شيني ال�شريف يف 20�شعبان 1432ه� امل�افق 7-22-
2011م تداعيات التفجريات التي ح�شلت يف كربالء املقد�شة خالل الزيارة 

ال�شعبانية التي اأّدت اإىل ا�شت�شهاد وجرح اأكرث من 100�شخ�ض.
و�شدد على �شرورة ت�شخي�ض الأ�شباب التي اأّدت اإىل ح�ش�ل تلك اخلروقات   
قائال:  اإن هذا ي�ؤ�شر مدى متّكن اجلماعات الإرهابية من اخرتاق حميط املدينة، 
مطالبا، اجلهات الأمنية و�شع معاجلات متنع اأو حتدُّ – على الأقل- من هذه 
العمليات م�شتقبال، م�ؤكدا" اإن هذه اخلروقات تفيد مدى احلاجة اإىل اجلهد 

ال�شتخباري بدعمه وتفعيله وزّج عنا�شر كف�ءة ومهنّية فيه. 
ونقل �شماحة ال�شيخ الكربالئي اأن الكثري من امل�اطنني قد ا�شتك�ا من معاناتهم 
ب�شبب قطع الطرق عليهم من م�شافات بعيدة، معتربا، اإن هذا الأمر ي�ؤ�شر اإىل 
�شرورة اأن تك�ن الإجراءات الأمنية من�شجمة ومت�ازنة مع اآليات ت�شهيل و�ش�ل 
الزائرين اإىل مركز املدينة، ومن جملة املعاجلات املطل�بة زيادة و�شائل النقل 
التي تخ�ش�ض لنقل الزائرين ذهابًا واإيابا وا�شتحداث و�شائل حديثة للنقل ك�شكك 

احلديد، وفتح طرق جديدة ت��شع من املداخل امل�ؤدية اإىل املدينة املقد�شة. 
ويف جانب اآخر من خطبته تناول �شماحته مبداأ تر�شيق ال�زارات والآلية املتبعة 
فيه والذي عر�ض على جمل�ض الن�اب م�ؤخرا، وذلك ملعاجلة الرتهل يف وزارات 
الدولة، من اأجل ت�فري اأم���ال كبرية ت�شرف يف وزارات ل حاجة لها وميكن 
�شرفها يف م�ارد اأخرى مهمة يحتاجها اأبناء ال�شعب العراقي، وقال يف هذا 
ال�شدد" اإن هذا املبداأ وتفعيله خط�ة مطل�بة لتحقيق الغر�ض املذك�ر، ولكنه 

جزء من املعاجلة التي رمبا ت�شتغرق �شه�رًا عدة". 
وذك�ّر �شماحته" اإن هناك مبداأ اآخر مهما جدًا لل��ش�ل اإىل الغر�ض املذك�ر، وه� 
مبداأ تخفي�ض الرواتب للم�ش�ؤولني والدرجات اخلا�شة فقد عر�شت على جمل�ض 
الن�اب ومنذ خم�شة اأ�شهر م�ش�دة قان�ن تخفي�ض الرواتب ت�شمن تخفي�شًا �شكليًا 
ورمزيًا وه� مبقدار ملي�ن دينار فقط  م�شتغربًا تنا�شي اأع�شاء جمل�ض الن�اب 
وجتاهلهم هذا املبداأ وو�شعهم تلك امل�ش�دة على الرف�ف العالية لت�شبح يف 

"مطاوي الن�شيان

:ساال ال�سي  :يرال ال�سي  

العليا وخطيب اجلمعة يف كربالء  الدينية  املرجعية  و تطّرق ممثل 

بع�س �لكيانات �ل�سيا�سية مل تتوفق 
يف حتقيق بر�جمها

زيادة و�سائل نقل �لز�ئرين.. وتنا�سي 
مبد�أ تخفي�س رو�تب �مل�سوؤولني

العليا وخطيب اجلمعة يف كربالء  الدينية  املرجعية  و تطّرق ممثل 
املقد�شة �شماحة ال�شيد احمد ال�شايف يف اخلطبة الثانية من �شالة 

ال�شريف يف  ال�شحن احل�شيني  اأقيمت يف  التي  اجلمعة 
اخلري 

التي تعهدت بها الكتل ال�شيا�شية وتاأخرها يف تقدمي اخلدمات ومكافحة 
املفا�شد 

�شماحته وق��ال 
براجمها التي �شعت من اجلها ونحن الآن يف ن�شف العمر الزمني ملا 
�شمعناه من برامج، وعلى هذه الكيانات اأن تراجع نف�شها ملعرفة اأ�شباب 

عدم تتحقق هذه الربامج
احلالت  تلك  ع��ن  ال�شتف�شارات  م��ن  ع��ددا  �شماحته  وا�شتعر�ض 
ر فيها؟ هل ال�شبب الف�شاد  قائال:هل ال�شبب اخلدمات؟ من املق�شِّ
اأعطي  ال��ذي  ال�شعار  اإن  ال�شبب  هل  املق�شر؟  ومن  والإداري  امل��ايل 
لل�شعب ه� من الأول �شعار مزيف؟ هل اإن من اأعطى هذه ال�شعارات 

انتهازي واأراد اأن يت�شلق على اأكتاف الآخرين؟
وحّث �شماحته ال�شيا�شيني اأن ي�شع�ا من اأجل اإنقاذ الكثري من امل�شاريع 

واملفا�شد قائاًل
احلل�ل الناجعة

م�ؤكدًا
احلر�ض عليه اأن نك�ن جميعا معنيني بذلك كل ح�شب م�قعه

وا�شتطرد قائاًل
م�شائل اإ�شالح الكهرباء واأمثالها، وهذه امل�شائل يجب اأن تبذل فيها 
اأق�شى احل��الت لردم ما يعيقها من م�شاكل ودفعها لالأمام، فهذا 
ال�شعب الذي ترونه وه� يحيي ال�شعائر الدينية ي�شتحق منا كّل خدمة 

واهتمام

العليا وخطيب اجلمعة يف كربالء  الدينية  املرجعية  و تطّرق ممثل 

بع�س �لكيانات �ل�سيا�سية مل تتوفق 
يف حتقيق بر�جمها

و ا�شتعر�ض ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة يف كربالء املقد�شة 
�شماحة ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي يف اخلطبة الثانية من �شالة اجلمعة التي 

اأقيمت يف احلرم احل�شيني ال�شريف يف 
2011م تداعيات التفجريات التي ح�شلت يف كربالء املقد�شة خالل الزيارة 

ال�شعبانية التي اأّدت اإىل ا�شت�شهاد وجرح اأكرث من 
و�شدد على �شرورة ت�شخي�ض الأ�شباب التي اأّدت اإىل ح�ش�ل تلك اخلروقات   
قائال:  اإن هذا ي�ؤ�شر مدى متّكن اجلماعات الإرهابية من اخرتاق حميط املدينة، 

مطالبا، اجلهات الأمنية و�شع معاجلات متنع اأو حتدُّ 
العمليات م�شتقبال، م�ؤكدا

ال�شتخباري بدعمه وتفعيله وزّج عنا�شر كف�ءة ومهنّية فيه. 
ونقل �شماحة ال�شيخ الكربالئي اأن الكثري من امل�اطنني قد ا�شتك�ا من معاناتهم 
ب�شبب قطع الطرق عليهم من م�شافات بعيدة، معتربا، اإن هذا الأمر ي�ؤ�شر اإىل 
�شرورة اأن تك�ن الإجراءات الأمنية من�شجمة ومت�ازنة مع اآليات ت�شهيل و�ش�ل 
الزائرين اإىل مركز املدينة، ومن جملة املعاجلات املطل�بة زيادة و�شائل النقل 
التي تخ�ش�ض لنقل الزائرين ذهابًا واإيابا وا�شتحداث و�شائل حديثة للنقل ك�شكك 

احلديد، وفتح طرق جديدة ت��شع من املداخل امل�ؤدية اإىل املدينة املقد�شة. 
ويف جانب اآخر من خطبته تناول �شماحته مبداأ تر�شيق ال�زارات والآلية املتبعة 
فيه والذي عر�ض على جمل�ض الن�اب م�ؤخرا، وذلك ملعاجلة الرتهل يف وزارات 
الدولة، من اأجل ت�فري اأم���ال كبرية ت�شرف يف وزارات ل حاجة لها وميكن 
�شرفها يف م�ارد اأخرى مهمة يحتاجها اأبناء ال�شعب العراقي، وقال يف هذا 

ال�شدد
جزء من املعاجلة التي رمبا ت�شتغرق �شه�رًا عدة

وذك�ّر �شماحته
مبداأ تخفي�ض الرواتب للم�ش�ؤولني والدرجات اخلا�شة فقد عر�شت على جمل�ض 
الن�اب ومنذ خم�شة اأ�شهر م�ش�دة قان�ن تخفي�ض الرواتب ت�شمن تخفي�شًا �شكليًا 
ورمزيًا وه� مبقدار ملي�ن دينار فقط  م�شتغربًا تنا�شي اأع�شاء جمل�ض الن�اب 
وجتاهلهم هذا املبداأ وو�شعهم تلك امل�ش�دة على الرف�ف العالية لت�شبح يف 

مطاوي الن�شيان

زيادة و�سائل نقل �لز�ئرين.. وتنا�سي 
مبد�أ تخفي�س رو�تب �مل�سوؤولني

:ساال ال�سي  :يرال ي:ال�سيرال ال�سي 

على �ل�سيا�سيني �أن ي�سعو� الإنقاذ �مل�ساريع 
ومكافحة �ملفا�سد
على �ل�سيا�سيني �أن ي�سعو� الإنقاذ �مل�ساريع على �ل�سيا�سيني �أن ي�سعو� الإنقاذ �مل�ساريع على �ل�سيا�سيني �أن ي�سعو� الإنقاذ �مل�ساريع 
ال�سي الري:

خطبة �جلمعة   لي�م 20 �شعبان 1432ه� امل�افق 22-7-2011مخطبة �جلمعة   لي�م 13 �شعبان 1432ه� امل�افق 15-7-2011م
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•  �شادق مهدي ح�شن 

اأّل اأطيل الكالم يف هذا،واإمنا ا�شت�قفتني بع�ض  ومن نافلة الق�ل 
امل�اقف والت�شرفات امل�ؤ�شفة التي ت�شدر اأحيانًا عن ))البع�ض(( 
اأ�شرحة الأئمة .. ت�شرفات ل تخل� يف الأعمِّ  داخل امل�شاجد ويف 
فيها  وامل�شلني  اهلل  بي�ت  حلرمة  والنتهاك  الإ�شاءة  من  الأغلب 

..وهذه وقفة مع بع�ض ما يجري :
ُع البع�ُض عن الغيبة والكذب واخل��ض يف خمتلف  ل يت�رَّ  •
اأحاديث الباطل، فبدًل من الدعاء وال�شتغفار اأو احلديث يف اأمر 
نافع ، تراهم من�شغلني باحلديث عن عي�ب النا�ض وعرثاتهم وعن 
و  الريا�شة  اأ�شنافها ،وعن  تن�ع  املبتذلة على  التلفزي�ن وبراجمه 
اأبطالها وعن الفن وجن�مه  وغالبًا ما يرفع�ن اأ�ش�اتهم باملزاح 
اخلارج عن حدود اللياقة واملمتزج بال�شحك املجلجل فيقطع�ن على 
امل�شلني ت�جههم و ا�شرت�شالهم بال�شالة ،وعلى الداعني ت�ا�شلهم 
ق�له  اهلل،فتذكروا  لكتاِب  تالوت�َهم  القراآن  ق�ُّراء  باملناجاة،وعلى 

تعاىل:)واأن امل�شاجد هلل فال تدع�ا مع اهلل اأحدا(
اآدم خذوا زينتكم عند كلِّ م�شجد(  َبني  قال تعاىل:)يا   •
امل�شجد  اإىل  اهتمامًا،فيح�شر  للنظافة  البع�ض  ُيعرُي  ل  ذلك  ومع 
وي�ؤدي ال�شالة مبالب�ض مّت�شخة حتمل بني طياتها روائح م�شتهجنة 
ت�شبب الأذى ملن يف امل�شجد، كما ل يرتدد اآخرون بالتدخني حتى ل� 
كان امل�شجد مزدحمًا فيمتلىء املكان برائحة الدخان اخلانق الذي 
وِف�را�ض  املُ�شلَّى  ات�شخ  اإذا  حتى  يتحرج�ن  ول  الأن�ف،بل  يزكم 

امل�شجد مبا تخلفه �شجائرهم .
وجه  على  اجلماعة  ال�شالة-�شالة  اأداء  واأثناء  اأحيانا   •
من  اأقبحه  وما   ، )امل�بايل(  برنني  امل�شّل�ن  اخل�ش��ض-ُيفاجاأ 
  اهلل  بيت  ويف  ال�شالة  اأثناء  الفاح�ض  الغناء  ت�شمع  اأن  م�قٍف 

  �مل�ساِجَد هلل...  

  ال يخفى على �ملتتبعني لتاريخ �الإ�سام مدى عظمة �لدور �لذي لعبته �مل�ساجد يف حياة �مل�سلمني يف خمتلف جو�نب �حلياة 
�لرتبوية و�لعلمية و�لعقائدية و�الجتماعية وغريها،كما ال يخفى ما للم�ساجد من قد��سٍة نابعة من كونها ت�سرفت بانت�سابها 
هلل فهي بيوت �هلل جل جاله ، و للم�ساجد �أحكام �سرعية و�أخاقية �سّرح بها �لقر�آن �لكر و�أحاديث �لنبي �الأكرم )�سلى 

�هلل عليه و�آله و�سلم( ورو�يات �أهل بيته )�سام �هلل عليهم( مما ماأ بطون �لكتب ور�سائل �لفقهاء �لعملية.

فلماذا هذه النغمات التي متالأ الأذن يف الدنيا حرامًا و يف الآخرة 
لل�شالة  احرتامًا  تقدير  اأق��ل  على  �شامتًا  اجلهاز  فليكن   ،؟ ن��ارًا 

ولقد�شية املكان.
فيه  ا�شرتاحة،يق�ش�ن  دار  امل�شجد  من  البع�ض  يّتخذ   •
املبارك  رم�شان  �شهر  اأيام  الن�م،خ�ش��شًا  من  متطاولة  �شاعات 

وين�شى اأن الن�م يف امل�شجد مكروه �شرعًا.
والأعجب من هذا كله فاإنك ل جتُد اآذانًا �شاغية لدى الق�شم الأكرب 
ممن تنهاهم عن فعل هذه الأم�ر وغريها، والأنكى من هذا وذاك 
)وكاأنهم  و�ُشخرّيةً   ُه��زَوًا  لُه  ِحَك  ن�ُ�شْ ِمن  يتخذ  َمن  هناك  اأن  ه� 

م�ا عن النباأ العظيم كما ُعم�ا( والعياذ باهلل .. �شُ
اأخ�تي الأعزاء: 

األ�شنا جنتهد لنك�ن يف اأف�شل الأح�ال ونتجّنب فعل اأي �ش�ء عندما 
كذلك  نك�ن  اأن  الأوىل  فمن  اإذن  النا�ض،  اأب�شط  عند  �شي�فًا  نحلُّ 
امل�شاجد  يف  �شيما  ل  العاملني  رب  ح�شرة  يف  �شي�ف  دوم��ًا  ونحن 
املباركة واأن منتثل لق�له تعاىل:)واأقيم�ا وج�هكم عند كل م�شجٍد 

وادع��ه خمل�شني له الدين(
اللهم اجعلنا ممن ي�ؤدي امل�شاجد حّقها............. ووف�ِّق اجلميع 

ملا فيه اخلري والهدى .
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ولقد داأبت العتبة احل�شينية املقد�شة على بذل كل جمه�دها من اجل ت�فري اق�شى �شبل 
الراحة  للزائر الذي يت�شرف بزيارة الإمام احل�شني عليه ال�شالم ومنها رفد املنطقة 
اخلا�شة بتج�ال وا�شرتاحة الزائرين مبا يريح النف��ض من مناظر طبيعية عرب احلدائق 

التي باتت منت�شرة يف الكثري من املناطق املحيطة بالعتبة احل�شينية املقد�شة،.
 وعن م�شادر تلك احلدائق من ال�رود وال�شتالت حدثنا م�شئ�ل �شعبة الزينة والت�شجري 
يف العتبة احل�شينية ال�شيد عبا�ض امل��ش�ي قائال: بداأت فكرة اإن�شاء م�شتل العتبة احل�شينية 
مع تزايد احلاجة امللحة ملثل هذا امل�شروع، ففي ال�شابق كنا نت�شّ�ق �شتالت ال�رد من 
م�شاتل العا�شمة بغداد، ولكن بعد الت�شاور مع الأمني العام للعتبة املقد�شة �شماحة ال�شيخ 
عبد املهدي الكربالئي -دام عّزه - اإن�شاء م�شتل العتبة احل�شينية يف منطقة احلافظ 
مب�شاحة قدرها 54دو، ليك�ن املنهل الأ�شا�ض يف ت�فري ما حتتاجه حدائق العتبة من 

اأ�شجار وورود وغريها. 
وعن اأن�اع هذه ال�شتالت التي يت�شمنها امل�شتل ي�شيف امل��ش�ي بداأ امل�شتل بعمل ال�شتالت 
امل��شمية والدائمة وكانت البذور امل�شتخدمة م�شت�ردة من منا�شئ عاملية )كبريتراند 
اليابانيه  وبان امريكان( وتتمثل مهام امل�شتل بتزويد حدائق ما بني  الفرن�شية وتاك 
احلرمني وامل�شاحات وال�ش�ارع املحيطة باحلرم ال�شريف وقد �شهد امل�شتل اإقبال وا�شعا حتى 
اإن املعار�ض وامل�شاتل الأخرى يف كربالء بداأت تت�ش�ق منه وا�شتطرد امل��ش�ي بعد النجاح 
الذي �شهده امل�شتل  �شراء م�شاحة ا�شافية تبل45  دو وهي حماذية للم�شتل وهناك 
كادر عمل مك�ن من ثالث وجبات ي�شم امل�شتل جماميع منها جمم�عة الظّليات التي تعنى 
برعاية الظّليات وحمايتها وهناك اي�شًا جمم�عة امل��شميات ال�شت�ية وال�شيفية التي ت�شم 
ال�شتالت ال�شيفية وال�شت�ية اأ�شافة اإىل اللهانة امل��شمية التي تزرع بعناية فائقة فتك�ن 
عالية اجل�دة ، وي�شم امل�شتل �شتالت نادرة يحتفظ بها يف مزروعاته  وهناك املجم�عة 
الدائمة التي حت�ي ال�شتالت الدائمة كاجل�ري واليا�شمني واليا�ض والفك�ض وملا يتمتع به 
  امل�شتل من خ�ش��شية يف كيفيه زراعة ال�شتالت والإجادة يف عمل ت�شاميم احلدائق
تزويد بع�ض م�ؤ�ش�شات الدولة كرئا�شة جامعة كربالء وجمل�ض حمافظة كربالء ودوائر 
الدولة الأخرى التي حتتاج اإىل ت�شميم حدائق اإما كيفية ال�شقي والرعاية لهذه ال�شتالت 
في��شح امل��ش�ي :   هناك كادر متخ�ش�ض يف جمال ال�شقي بال�شافة اإىل مهند�ض ال�قاية 
الذي يتخ�ش�ض يف مكافحة الإمرا�ض والفطريات والآفات الزراعية ومهند�ض متخ�ش�ض 
بالت�شميد يعمل على تغذية هذه  ال�شتالت وال�شجريات بالداأب ومن ثم بالي�ريا واملن�شطات  
ال�رقية وي�شري امل��ش�ي : اإىل وحدة الديك�ر التي تعنى بت�شميم ال�شاللت والناف�رات التي 

ت�شفي الطابع اجلمايل على احلديقة اأو امل�شتل  .

• تقرير: ف�شل ال�شريفي

م�شتل العتبة اشينية 
م�سدر ت�سجري حلد�ئق 

�لعتبة

اأ�شجار وورود وغريها. ولقد داأبت العتبة احل�شينية املقد�شة على بذل كل جمه�دها من اجل ت�فري اق�شى �شبل 

ما �إن مت�سي  يف �لطرق �ملحيطة بالعتبتني �ملقد�ستني  �حل�سينية و�لعبا�سية حتى تنت�سي بعبق �ليا�سمني و�ليا�س و�جلوري 
و�لرو�ئح �لزكية في�سفو ذهنك ويطيب لك �ملكان، فمن نافور�ت �ملياه �ىل �حلد�ئق �لتي ت�سم خمتلف �لورود و�لتي 
 حتيط باحلرمني �ل�سريفني جعلت �لز�ئر يعي�س حالة من �الرتياح و�ال�سرتخاء، ويعمد �لكثري من �لز�ئرين �ىل �لتقا

�ل�سور �لفوتوغر�فية  بالقرب من هذه �الأماكن 
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�سهاد�ت قالها �لغربيون يف �ل�سيام  فهو  عبادة من �أجّل �لعباد�ت  
وقربة من �أ�سرف �لقربات، وطاعة مباركة لها �آثارها �لعظيمة 
ه �هلل دون �سائر �لعباد�ت   �لكثرية �لعاجلة و�الآجلة، وقد خ�سّ

بلللل)�إنه ( فقال يف �حلديث �لقد�سي: كل عمل �بن �آدم له �إال 
 و�أنا �أجزي به  ل�سيام فاإنه�

•  م��ن���ق������ل
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 م��س��ت��ر ك�����ارك: ص��وم��وا 
تصّحوا

وكان  الإ���ش��الم  كبار معتنقي  اأح��د  م�سرت كللارك: 
الأمريكي  الرئي�ض  عهد  يف  الق�مي  ل��الأم��ن  م��دي��رًا 
"لقد كان ال�ش�م �شببًا يف اعتناقي  نيك�ش�ن- يق�ل: 
الإ���ش��الم لأن��ه ك��ان ع��الج��ًا ج��ذري��ًا ملر�ض ال�شداع 
الن�شفي )ال�شقيقة( الذي عانيت منه على مدى عمري 
الط�يل دون اأن يفلح عالج من العالجات يف خال�شي 
منه، وعندما قراأت ق�ل النبي �شلى اهلل عليه و�شلم 
بداأت ال�ش�م الإ�شالمي على عني اأحد الإئمة، فما اأن 
انتهى ال�شهر حتى اختفى ال�شداع نهائيًا، واحلمدهلل 

رب العاملني".

 جاين: الصيام مفيد جسديًا 
وعقليًا وروحيًا

جاين: من كندا تق�ل: "اأنها تعاين من مر�ض �شغط 
اأدوية متن�عة لكن  دم مرتفع، تعاطت مرارًا وتكرارًا 
دون جدوى مع هذا املر�ض، ثم ن�شحتها �شديقاتها 
بال�شيام،  تلتزم  ب���داأت  فلما  بال�شيام،  امل�شلمات 
ف�جئت بهب�ط ال�شغط املرتفع للدم، ومنذ تلك الفرتة 
قررت امل�اظبة على ال�شيام، حيث اإنها تعتقد اأنه مفيد 
لالإن�شان يف جمالت كثرية، ج�شديًا وعقليًا، وروحيًا".

م��ش�عي  ببحث  الآن  تق�م  "اأنها  قائلة:  وت�شتطرد 
عميق ح�ل ف�ائد ال�شيام من جميع الن�احي، وهذا 
ُكْم اإِن ُكنُتْم  �ُم�ْا َخرْيٌ لَّ يذكرنا بق�له تعاىل: {َواأَن َت�شُ

َتْعَلُم�َن} البقرة: 184

 م��رغ��اري��ت��ا: ش��ه��ر رم��ض��ان 
فضائله كثيرة

 5 منذ  اأ�شلمت  بريطانية-  مهتدية  مرغاريتا:  �أما 
�شهر  ب�شيام  اللتزام  ب��داأت  منذ  "اإنها  تق�ل:  �شنني 
رم�شان املبارك تعلمت ف�شائل كثرية كانت جتهلها هي 
وكثري من �شديقاتها، مثل ال�شرب، والتحمل والتربع 
للفقراء، وامل�شاكني، وت�شتطرد قائلة: "اأنه يجب على 
الإن�شان �ش�اء اأكان م�شلمًا اأو غري م�شلم اأن يدرك اأن 
اهلل تعاىل خلقنا لأداء واجبات معينة )العبادة( التي 
اإتقان العمل وتط�ير اأمناط عي�شنا مبا  يندرج حتتها 

يرت�شي اهلل تعاىل، ويع�د علينا بالنفع"
ال�شع�ر  واحلي�ان  الإن�شان  بني  الفروق  "من  وتق�ل: 
بامل�ش�ؤولية جتاه الغري، وحت�شني الأو�شاع املعي�شية يف 
العامل، فاحلي�انات منقادة نح� اإ�شباع غرائزها ب�شكل 
تن�شح  ول��ذا  ذل��ك،  ع�اقب  التفكري يف  دون  باآخر  اأو 
الإن�شان األ يك�ن مثل احلي�انات، فقد كرمه اهلل تعاىل 

 َ اهللَّ {اإِنَّ  تعاىل:  بق�له  يذكرنا  الكالم  هذا  بالعقل، 
ِري  جَتْ اٍت  َجنَّ اِت  احِلَ ال�شَّ َوَعِمُل�ا  اآَمُن�ا  ِذيَن  الَّ ُيْدِخُل 
ُع�َن َوَياأُْكُل�َن َكَما  ِذيَن َكَفُروا َيَتَمتَّ ِتَها اْلأَْنَهاُر َوالَّ ِمن حَتْ

اُر َمْثً�ى لَُّهْم} حممد: 12 ْنَعاُم َوالنَّ َتاأُْكُل اْلأَ

 تيري: الصيام مدرسة للصبر 
والتكافل االجتماعي

�شن�ات  ثالث  منذ  اأ�شلم  اأمريكي-  وه�  تريي:  �أما 
امل�شلمني،  بت�حيد  ي�حي  رم�شان  �شيام  "اإن  فيق�ل: 
والتحمل  ال�شرب  قمة  امل�شلم  يتعلم  ومنه  وت��اآزره��م، 
ي�شجعه  مما  واملع�ذين،  الفقراء  مع  ال�شع�ر  وتبادل 
على التربع بكل غال ونفي�ض ل�شالح الأقل حظًا منه 
من امل�شلمني وغريهم، ثم يتاأ�شف بعد ذلك، باأن هذه 
الف�شائل تت�شاءل بعد �شهر رم�شان املبارك، وقد ن�ه 
باأنه يحزن كثرًيا عند انتهاء �شهر رم�شان لأنه يف هذا 
ال�شهر الف�شيل يعي�ض اأج�اء خمتلفة متاًما ل يكاد يجد 
م�شطلحات كافية ل��شفها، ويدع� اهلل تعاىل اأن يبلغه 
يف  زمالئه  بع�ض  ب��اأن  ن�ه  وقد  �شاءاهلل،  اإن  رم�شان 
العمل من غري امل�شلمني، يحر�ش�ن كل احلر�ض على 

اأداء ال�شيام معه، وي�شعرون بالرتياح من فعل ذلك.

أواظب على صيام  جيرمي:   
رمضان قبل اعتناقي اإلسالم

اأ���ش��ل��م منذ  اأوغ���ن���دا-  جللريمللي: وه���� مهتدي م��ن 
خم�ض �شنني يق�ل: "اأن �شهر رم�شان مبثابة مع�شكر 
تدريبي حيث يتلقى امل�شلم�ن تدريًبا مكثًفا يف ال�شرب، 
والتحمل، والبتعاد عن الرذائل واملحرمات، فيم�شك�ن 
عن الطعام، وال�شراب، والتدخني، واجلماع من طل�ع 
الفجر اإىل غروب ال�شم�ض كما يتجنب امل�شلم�ن كثريًا 
من الرذائل مثل النميمة والغيبة، وق�ل الزور، و�شهادة 
الزور، وغري ذلك كثري، ثم ينعى حالة بع�ض امل�شلمني 
�شهر  بعد  اإن��ه��م  حيث  رم�شان،  عباد  �شماهم  مم��ا 
رم�شان يع�دون اإىل عاداتهم ال�شيئة القدمية كاأن �شيئًا 
مل يكن، ثم ن�ه باأنه كان ي�اظب على �شيام رم�شان 
قبل اعتناقه الإ�شالم، وكان لهذا ال�شهر الكرمي اأثرًا 
بالًغا عليه مما �شجعه على م�ا�شلة القراءة، والبحث 
ح�ل الإ�شالم ثم انتهى به املطاف اإىل اعتناق الإ�شالم 
عندما  اأن��ه  كثرًيا  انتباهه  �شد  وقد  تامة،  قناعة  عن 
ذهب اإىل اأحد م�شاجد العا�شمة الأوغندية فاإن الإمام 
اأج��ربه على  اأح��ًدا  اإذا كان  اأن يتاأكد مما  اأراد  هناك 
عندما  ال�شهادتني،  اإنطاقه  قبل  الإ�شالم  يف  الدخ�ل 
�شاأله الأول عن الدافع اإىل ذلك التاأكد، قال له الأخري: 
�ْشُد  َ الرُّ َبنيَّ يِن َقد تَّ اإن اهلل تعاىل يق�ل: {َل اإِْكَراَه يِف الدِّ

} البقرة: 256 ِمَن اْلَغيِّ

عصا  الصوم  ف��ادون:  م��اك   
سحرية لعالج األمراض

ماك فون: من علماء ال�شحة الأمريكني- يق�ل: "اإن كل 
اإن�شان يحتاج اإىل ال�ش�م، واإن مل يكن مري�شًا لأن �شم�م 
الأغذية جتتمع يف اجل�شم، فتجعله كاملري�ض فتثقله ويقل 
ن�شاطه فاإذا �شام خف وزنه، وحتللت هذه ال�شم�م من 

ج�شمه، وتذهب عنه حتى ي�شف� �شفاًء تاًما.
وي�شتطيع اأن ي�شرتد وزنه ويجدد خالياه يف مدة ل تزيد 
ل  وق���ة  بن�شاط  يح�ض  لكنه  الإفطار،  بعد  ي�مًا  عن 20 
عهد له بهما من قبل.وقد كان ماك ف�ن يعالج مر�شاه 
بال�ش�م وخا�شة امل�شابني باأمرا�ض املعدة وكان يق�ل: 
"فال�ش�م لها مثل الع�شا ال�شحرية ي�شارع يف �شفائها، 

وتليها اأمرا�ض الدم والعروق الروماتيزم وغريه..."

الصوم  ك��اري��ل:  القسيس   
ي��ن��ظ��ف  األن��س��ج��ة وي��ب��دل��ه��ا 

باستمرار
ن���ب��ل يف  ج��ائ��زة  احل��ائ��ز على  كللاريللل:  �لق�سي�س 
املجه�ل(:  ذل��ك  )الإن�����ش��ان  كتابه  يف  يق�ل  الطب- 
"اإن كرثة وجبات الطعام ووفرتها تعطل وظيفة اأدت 
دورًا عظيمًا يف بقاء الأجنا�ض احلي�انية وهي وظيفة 
التكيف على قلة الطعام، ولذلك كان النا�ض ي�ش�م�ن 
على مر الع�ش�ر، واإن الأديان كافة ل تفتاأ تدع� النا�ض 
لفرتات  الطعام  من  واحلرمان  ال�شيام  وج���ب  اإىل 
حمدودة، اإذ يحدث يف اأول الأمر �شع�ر باجل�ع ويحدث 
اأحيانًا تهيج ع�شبي ثم يعقب ذلك �شع�ر بال�شعف، بيد 
اأنه يحدث اإىل جانب ذلك ظ�اهر خفية اأهم بكثري فاإن 
ا الدهن املخزون  �شكر الكبد يتحرك ويتحرك معه اأي�شً
حتت اجللد، وت�شحي جميع الأع�شاء مبادتها اخلا�شة 
من اأجل الإبقاء على كمال ال��شط الداخلي و�شالمة 
اأن�شجتنا وال�ش�م  القلب، واإن ال�ش�م لينظف ويبدل 
الذي يق�ل به كاريل يطابق متامًا ال�ش�م الإ�شالمي 
ال�جبات  نظام  م��ن  يغري  فه�  الإم�����ش��اك  حيث  م��ن 

الغذائية ويقلل كميتها".

وسيلة  الصوم  بارتول:  روب��رت   
فعالة للتخالص من ميكروب الزهري

اأن�شار  من  اأمريكي  طبيب  وه�  بارت�ل  روب��رت  كتب 
العالج الدوائي للزهري يق�ل: "ل �شك يف ان ال�ش�م 
من ال��شائل الفعالة يف التخل�ض من امليكروبات، ومن 
بينها ميكروب الزهري، ملا يت�شمنه من اإتالف اخلاليا 
التج�يع يف  اإع��ادة بنائها من جديد وتلك نظرية  ثم 

عالج الزهري".
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•  د.حميد ح�ش�ن بجية 

. ن�سبه وم�سقط ر�أ�سه
ورد يف الأعالم اجلزء الرابع)1( ما يلي: امل�شع�دي)...-346ه ...-957م( ه� علي بن احل�شني 
بن علي، اب� احل�شن امل�شع�دي، من ذرية عبد اهلل بن م�شع�د، من اأهل بغداد. اقام مب�شر وت�يف 
فيها. ويف امل��ش�عة العربية املي�ّشرة)2( ه� اأب� احل�شن علي بن احل�شني. ولد ون�شاأ يف بغداد. ويف 
م��ش�عة امل�رد)3( ه� اب� احل�شن علي بن احل�شني، ولد يف بغداد وت�يف يف الف�شطاط مب�شر. 
اأول من جمع بني التاريخ واجلغرافيا يف كتاب واحد، ه� كتابه ال�شهري)مروج الذهب  ويعّد 
ومعادن اجل�هر(. ويف املنجد يف الأعالم )4( ه� علي بن احل�شني ت956 ولد يف بغداد من 
عائلة تنت�شب اىل ال�شحابي ابن م�شع�د. ويف كتاب )اجلغرافي�ن العرب()5(، يذكر�شربي 
حممد ح�شن اأنه ولد )يف بغداد ون�شاأ فيها(. كما يذكر يف الهام�ض كرثة )الآراء والأقاويل ح�ل 
حمل ولدة امل�شع�دي(و من بينها انه)من اأهايل بابل يف املنطقة ال��شطى من العراق( كما يق�ل 

احلم�ي يف املعجم.
ويذكر حممد حمي الدين يف ترجمته مل�ؤلف كتاب مروج الذهب ومعادن اجل�هر )6(اآراء ثالثة 
كتاب ح�ل ن�شاأته: )ِعداُده يف البغداديني( يف ف�ات ال�فيات لبن �شاكر وكذلك يف كتاب)تاريخ 
اللغة العربية(جل�رجي زيدان، وك�نه )من اهل املغرب(ح�شب راأي ابن الندمي يف )الفهر�شت(. 
ولكن يف اجلزء الثاين )�ض52( من الكتاب، ينقل حمي الدين ق�ل امل�شع�دي نف�شه عن م�طنه:

)واأو�شط الأقاليم الإقليم الذي ولدنا به، واإن كانت اليام  ناأت بيننا وبينه، و�شاحقت م�شافتنا 
عنه، وولدت يف قل�بنا احلنني اليه، اإذ كان وطننا وم�شقطنا، وه� اإقليم بابل ...(.

وقد ورد يف كتاب امل�شع�دي)اثبات ال��شية �ض7( ه� اب� احل�شن علي بن احل�شني بن علي 
امل�شع�دي الهذيل. من ذرية عبد اهلل بن م�شع�د ال�شحابي ولذا قيل له امل�شع�دي. وه� جد ال�شيخ 

الط��شي. ولد يف بابل كما ن�ض عليه يف مروج الذهب .)7(
بيد اأن تللك امل�شادر تتفق على اأنه اأم�شى �شبابه يف التج�ال وال�شفر، فقد زار بالد فار�ض 
والهند و�شرنديب )جزيرة�شيالن( ومدغ�شقر وبالد ما وراء النهر حتى ال�شني، واذربيجان 
وجرجان وال�شام-على اختالفها يف ذكر تلك البلدان. وقد ا�شتقر يف نهاية الأمر يف م�شر و�شكن 

الف�شطاط وت�يف فيها.
. عقيدته

وكما اختلف الق�م ح�ل مكان ن�شاأته، اختلف�ا ح�ل ما كان يتبنى من مذهب. فمثال ورد يف 
العالم انه كان معتزليا. بيد اأن مذهبه يف كتاب)اثبات ال��شية( ه� مذهب اآل البيت وانه 
"كان اماميا اثنا ع�شريا ومن الأجاّلء الثقات")�ض8(. وقد اثبتت ذلك اق�ال علماء مدر�شة 
اهل البيت من امثال العالمة احللي وال�شهيد الثاين واملجل�شي وابن طاوو�ض وابن ادري�ض احللي 

وكا�شف الغطاء وغريهم.
فيق�ل عنه العالمة احللي يف)اخلال�شة( اأنه )ثقة من اأ�شحابنا(. ويف )ريا�ض العلماء(، يق�ل 
عنه عبد اهلل الفندي )كان �شيخا جليال متقدما يف اأ�شحابنا المامية عا�شر ال�شدوق عليه 
الرحمة(. ونقل الفندي عن ال�شيد الداماد ما قاله عن رجال الك�شي لل�شيخ الط��شي انه قال 
عنه: )�شيخ جليل ثقة ثبت ماأم�ن احلديث عند العامة واخلا�شة(. ويف )ال�جيزة(، للمجل�شي 
انه )من املمدوحني(. ويف )البحار(، قال :اإن النجا�شي عّده من رواة ال�شيعة. وقال عنه ال�شيد 
ابن طاوو�ض يف )فرج الهم�م( ...... من العاملني بالنج�م ال�شيخ الفا�شل ال�شيعي علي بن 

احل�شني امل�شع�دي �شاحب مروج الذهب
للحق(.  معتقد  اأ�شحابنا  م�شنفي  من  )ه�  احللي  ادري�ض  ابن  عنه  يق�ل  )ال�شرائر(،  ويف 
ويف)منتهى املقال(، يق�ل اأب� علي احلائري عنه )ه� من جّلة العلماء الإمامية ومن قدماء 
الف�شالء الثنا ع�شرية. ومل اأقف اىل الآن على من ت�قف يف ت�شيع هذا الرجل(. ويف )رو�شات 
اجلنات(، قال :اإنه)ا�شتهر بني العامة باأنه �شيعي املذهب(، وقد ذكر �ش�اهد على ت�شّيعه وك�نه 
الن�ري يف)خامتة  املحدثني مريزا حممد ح�شني  الثني ع�شرية. وذكر خامتة  المامية  من 
امل�شتدرك( ما قاله العلماء ح�له اذ عدوه من ثقات المامية، وقال انه مل يرد ب�شاأنه طعن ال يف 

ت�شنيف كتابه )مروج الذهب(
ومما ي�ؤكد ذلك ما يذكر امل�شع�دي من مناقب لأمري امل�ؤمنني )عليه ال�شالم( واحّقّيته باخلالفة 
يف حديث املنزلة والطري والغدير وم�ؤاخاته لر�ش�ل اهلل )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم(. ولعل ما 
ي�ؤيد ذلك ما يرد يف كتابه)اإثبات ال��شية( من اأفكار ن�ّض عليها اأهل البيت من قبيل: ات�شال 
احلجج والنبياء من اأبينا اآدم اإىل نبينا اخلا)�ض(وك�ن كل واحد منهم احلجة احلا�شرة يف 
زمانه، وهنا يذكر النبياء والر�شل وال�شاحلني منذ اأبينا اآدم  مرورا بكل الأنبياء والر�شل. 
وكذلك ك�ن الإمام املهدي)عجل اهلل فرجه( بقية اهلل يف الر�ض واحلجة على اخللق. وانه 

حمنة من اهلل ميتحن بها خلقه.
ولعّل حماولة اإق�شاء مكان م�لده)اىل املغرب( وكذلك تغيري حقيقة مذهبه تاأتي يف نف�ض الطار 
الذي �شارت به حماولت ت�ش�يه املعل�مات عن حمبي اأهل البيت، كما حدث للعامل جابر بن حيان 
والق�ل بتلمذته على يدي احد الم�يني ولي�ض على يدي المام ال�شادق، وو�شل الأمر حتى 

اىل الق�ل بانه-اأي ابن حيان- لي�ض �شخ�شية حقيقية
. موؤلفاته

للم�شع�دي ا�شافة اىل كتاب )مروج الذهب ومعادن اجل�هر(، وه� من اأ�شهر كتبه، وه� تاريخ 
عام بدءا من اخلليقة وحتى عام 947م، وقد اأودعه م�شاهداته ودرا�شاته يف كل البلدان التي 
زارها، كتب اخرى من قبيل )املقالت يف ا�ش�ل الديانات(و)ال�شتب�شار يف المامة( و)ال�شف�ة 
يف المامة( و)الهداية اىل حتقيق ال�لية( و)املعايل يف الدرجات( و)اثبات ال��شية(و )اخبار 
الزمان من ال املا�شية والح�ال اخلالية(و)البيان يف ا�شماء الأئمة(، و)اخبار الزمان ومن 
اأباده احلدثان( وه� كتاب تاريخ يف نح� ثالثني جملدا بقي منه اجلزء الأول خمط�طا، و)التنبيه 
و)الر�شائل( الده�ر(  �شالف  كان يف  وما  العل�م  و)ذخائر  اخل���ارج(،  وال�شراف(و)اخبار 

و)ال�شتذكار مبا مر يف �شالف الأع�شار( و)اأخبار الأ من العرب والعجم(و)خزائن املل�ك 
و�شر العاملني( و)امل�شائل والعلل يف املذاهب وامللل(و)البانة عن ا�ش�ل الديانة( و)�شر احلياة(

و) ال�شياحة املدنية( يف ال�شيا�شة والجتماع، وله كتاب يف الدعية، و)مزاهر الخبار وطرائف 
الآثار وحدائق الأزهار يف اأخبار اآل حممد عليهم ال�شالم(و)ال�اجب يف الحكام والل�ازب( 

وكتب اأخرى كثرية مذك�رة يف كثري من امل�شادر امل�ث�قة.

  �مل�سعودي و�لوالء الأهل 
    لبيت�
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ولتفا�شيل اأكرث ح�ل املجمع الثقايف حتدث 
ق�شم  م�ش�ؤول  احل�شينية  الرو�شة  ملجلة 
ح�شن  حممد  املهند�ض  الهند�شية  ال�ش�ؤون 

كاظم قائال :
متت املبا�شرة باإن�شاء املجمع الثقايف الذي 
يعّد من اأ�شخم املراكز الثقافّية وه� الأول 
من ن�عه باملحافظة على م�شاحة مقدارها 
اجلمعية  منطقة  يف  واحد   دو ح�ايل 
املطّلة على �شارع دار املحافظ القدمي ،وبنّي كاظم :اأن ال�شركة املنفذة هي 
يتم  اإن  امل�ؤمل  ومن  دينار،   13،800،000،000 العقد  وقيمة  تركية  �شركة 
اجنازه خالل ع�شرين �شهرا ، واأو�شح : يتكّ�ن املجّمع من بناية حتت�ي على 
لل�شيارات  مراآب  مبثابة  �شيك�ن   حيث  الأر�ض  حتت  و�شرداب  ط�ابق  �شتة 
الطابق  اأما  والن�شاء  للرجال  وحمامات  �شحية  جماميع  اىل  بالإ�شافة 
الأر�شي �شيك�ن معر�شا للكتاب الدائم والطابق الأول �شيك�ن خا�شا لإذاعة 
وهي  ال�شريف  ال�شحن  داخل  يف  الن  مكانها  اإن  حيث  احل�شينية  الرو�شة 
م�شاحة ل تت�شع للفعاليات املهمة  املناطة باإذاعة الرو�شة ،اإما الطابق الثاين 
للباحثني  ملكتبة كبرية حتت�ي على مكتبة �ش�تية وغرف خا�شة  فيخ�ش�ض 
الثاين  الطابق  مثل  فيك�ن  الثالث  الطابق  و  الإ�شالمي  الفكر  �ش�ؤون  يف 
مدر�شة  �شيك�نان  واخلام�ض  الرابع  الطابق  واأما  للن�شاء  خم�ش�ض  ولكنه 
ومكتبة  لالنرتنت  قاعات  على  حتت�ي  مكتبة  ب�شمنهما  الإ�شالمية  للعل�م 
اإما  �شمعية وب�شرية وفق اأحدث الت�شاميم وبا�شتعمال م�اد وبدائل حديثة 

الطابق ال�شاد�ض ف�شيك�ن �شقق �شكنية ل�ف�د العتبة احل�شينية، واأّكد كاظم 
لغر�ض  ركيزة   350 وبعدد  مرتا   12 بعمق  الك�نكريتية  الركائز  بناء  :�شيتم 
العتبة  يف  الفكرية  ال�ش�ؤون  رئي�ض  قال  جانبه  ومن  ال�شتة.  الط�ابق  حتمل 
بعد  الأماكن  ثالث  املجمع  يعترب  الفتالوي:  علي  ال�شيخ  املطهرة  احل�شينية 
املكان اجلديد  والفكري حيث يك�ن  الثقايف  يعتني باجلانب  الذي   العتبتني 
جامعا بني ال�ش�ؤون الفكرية والثقافية ب�شكل اأو�شع مما ه� عليه الن وبت��شيع 
اللكرتونية  ال�شعبة  وج�د  اىل  اإ�شافة  املهام  و  الك�ادر  وت��شيع  ال�حدات 
ووحدة  للباحثني  النرتنت  ووحدة  والب�شرية  ال�شمعية  وحدة  �شعبة  وفيها 
وتابع  باحلا�ش�ب،  م�ج�د  ه�  ما  كل  ومطالعة  واملعاجم  للق�امي�ض  املطالعة 
الفتالوي يتك�ن املجمع من  جمم�عة مراكز ثقافية مت�شمنا مكتبة خا�شة 
م�شلى  واأي�شا  للمطالعة  واأخرى  للدرا�شة  قاعات  و  للن�شاء  واأخرى  للرجال 
بالإ�شافة اىل  �شعبة الدرا�شات و�شعبة التحقيق و�شعبة الن�شاطات الثقافية 
ينتقل  �ش�ف  الفكرية  ال�ش�ؤون  ق�شم  يف  م�ج�د  ما  وكل  اللكرتونية   و�شعبة 
ال�ش�ؤون  ق�شم  على  جديدة  اإ�شافات  هناك  الفتالوي    واأ�شار   ، املجمع  اىل 
الفكرية من ناحية ت��شيع مكتبة الطفل واإن�شاء قاعات خا�شة مبكتبة الطفل 
التحقيق  �شعبة  يف  العمل  وت��شيع  ال�شينما  وقاعات  الفنية  ال�ر�شة  وقاعات 
واإيجاد ك�ادر اإ�شافية لها  وت��شيع �شعبة الدرا�شات وت�شاف وحدات جديدة 
عاملة لها، وبخ�ش��ض املكان احلايل لق�شم ال�ش�ؤون الفكرية قال الفتالوي 
:ح�شب ت�جيهات الأمني العام تبقى يف مكانها و�ش�ف تدار من جهات اأخرى 
متثل  التي   املركزية  املكتبة  واأما  اجلديد  املقر  يف  باإدارة  مرتبطا  يبقى  اأو 

العتبة احل�شينية �ش�ف تك�ن يف املجمع اجلديد .

• تقرير: محم�د الم�شع�دي 

العتبة اشينية املد�شة 

نظرً� ل�سرورة �إ�ساعة  ثقافة �أهل �لبيت عليهم �ل�سام وللحاجة �ملا�سة للنهو�س بالو�قع �لثقايف يف كرباء با�سرت 
�لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة باإن�ساء جممع �الإمام �حل�سن �ملجتبى �لثقايف �لذي يعّد من �أ�سخم �ملر�كز �لثقافّية   د�خل 

�لعر�ق وقد خ�س�س مكانه  يف منطقة �جلمعية ليكون مركز� اللتقاء  �ملفكرين و�لباحثني يف �ل�سوؤون �الإ�سامية .

 �إن�ساء جمّمع �الإمام  �حل�سن 
�ملجتبى  �لثقايف 
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 .. حل�سني�
ثبات وو�سوح 

بطبيعته  الإن�شان  ف��ان  واإل  اهلل  من  الثبات  ه��ذا  لكن 
يطيق  ول  املخاطر  وجه  يف  ال�ق�ف  عن  عاجز  الأولية 
لنبيه الأكرم)�شلى اهلل  ال�شدائد، ولذا يق�ل عز وجل 
َت ِبِه ُفوؤَ�َدَك( وما  عليه واآله و�شلم(: )َكَذِلَك ِلُنَثِبّ
 َْنا �أَْفِر زال اأولياء اهلل املجاهدون يف �شبيله يق�ل�ن ) َرَبّ

ْرَنا..(. ْت �أَْقَد�َمَنا َو�ن�سُ � َوَثِبّ رْبً َعَلْيَنا �سَ
فال�شرب والثبات على املباد من اهلل ثم الن�شر اأي�شا 
اإذ  امل�ؤمنني  على  ي�شرتط  �شبحانه  اهلل  ولكن  اهلل  من 
 َ �هلَلّ ُرو�  َتْن�سُ �إِْن  �آَمُنو�  �َلِّذيَن  َها  �أَُيّ َيا  يق�ل:) 

ْت �أَْقَد�َمُكْم(. ْرُكْم َوُيَثِبّ َيْن�سُ
(؟ َ ُرو� �هلَلّ  فما معنى )�إِْن َتْن�سُ

اهلل  دين  ن�شرة  املق�ش�د  اأن  يف  املف�شرون  يختلف  مل 
وال�شعي وراء تطبيق اأحكامه، وه� �شبحانه وتعاىل يق�ل 

) �إن �لدين عند �هلل �الإ�سام(.
من  الن�شر  اأن  يعلم�ا  اأن  مكان  كل  يف  امل�ؤمنني  فعلى 
ُر �إاَِلّ ِمْن ِعنِد �هلّلِ  �سْ اهلل تعاىل كما قال: )َوَما �لَنّ
دين  لن�شرة  يعمل�ا  اأن  عليهم  ثم  ِكيِم(  �حْلَ �ْلَعِزيِز 
ُر  ا َعَلْيَنا َن�سْ اهلل حتى ياأتي الن�شر اإذ قال )َوَكاَن َحًقّ

�مْلُوؤِْمِننَي ...(.
اأن يعمل�ا لن�شرة دين  اأن يطلب�ا الن�شر من غري  اأما 
على  واأعمالهم  واأفكارهم  ت�شريعاتهم  تك�ن  بل  اهلل، 
ُلّ  َ اَل َيْهِدي َمْن ُي�سِ خالف ال�شريعة الإلهية )َفاإَِنّ �هلَلّ

ِريَن(. َوَما َلُهْم ِمْن َنا�سِ
لقد �شرب وثبت وا�شتقام اأنبياء اهلل ور�شله واأ�شحابهم 
القران  يف  وق�ش�شهم  ق�شاياهم  وتلك  املخل�ش�ن 
الكرمي حتى بعث النبي الأكرم �شلى اهلل عليه واله و�شلم 
رِبْ َكَما  فاأُمر بال�شرب كما اأمروا اإذ قال تعاىل له)َفا�سْ
اأمر بال�شتقامة  �ُسِل( وقد  ِمَن �لُرّ �ْلَعْزِم  �أُوُلو  رَبَ  �سَ
قال تعاىل)َفا�ْسَتِقْم َكَما �أُِمْرَت( فالقى ما لقى حتى 

قال )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم(: ما اأوذي نبي مبثل ما 
اأوذيت(.

لقد ثبت على املباد واأو�شح منهجه يف اأ�شعب الظروف 
وا�شد الأح�ال ويف جميع املراحل ولقد اعلم منذ الي�م 
الأول وباأعلى �ش�ته )قولو� ال �إله �إال �هلل تفلحو�(

بع�ض  عليه  وا�شرتط  القبائل  على  نف�شه  عر�ض  ملا  ثم 
روؤ�شائها يف الإميان به والدفاع عنه اأن يك�ن لهم الأمر 
�الأمر هلل  �إن  �الأمر بيدي  ق��ال: )لي�س  بعده،  من 

ي�سعه حيث ي�ساء(.
واأراد بع�ض رجال قري�ض اأن ي�شاوم�ه فرف�ض امل�شاومة 
وا�شتمر يف الدع�ة اإىل اهلل ونبذ الأوثان حتى اخرج من 
مكة ونزل املدينة فان�شمت اليه�د اإىل قري�ض واأن�شبت 
اإىل  امل�اطن  جميع  يف  الن�شر  له  اهلل  وكتب  احل��رب، 
اأق���ام ح�له �شغائن، قال  اأن ف��ارق الأم��ة، ويف �شدور 

عليه  ال�شالم) ال يبدونها لك �إال لعلي 
من بعدي(.

عليهم وج���اء  البيت  اأه��ل  دور 
ال�شالم من بعده، يق�ل 
اللهم  امل���ؤم��ن��ني:  اأم���ري 

ين  اأ�شتعديك على قري�ض اإ
فاإنهم اأ�شمروا 

• �شماحة العالمة 
ال�شيد علي امليالين

�الأ�سا�سي  و�ملللقللوم  �الأول   ل�سر� �إن 
 ملباد� على  �لثبات  هو  �لهي  عمل  لكل 
وو�سوح �لفكر و�ملنه و�لعمل، و�لقر�آن 
باالألفاظ  �ملعنى  هللذ�  يللوؤّكللد   لللكللر�

�ملختلفة.
يقول  �ل�سرب(   (  بلف فتارة 
�آَمُنوْ�  �َلِّذيَن  َها  �أَُيّ )َيا  تعاىل 
َوَر�ِبُطوْ�  اِبُروْ�  َو�سَ وْ�  للرِبُ ��للسْ
ُتْفِلُحوَن(  َلَعَلُّكْم  �هلّلَ  ُقوْ�  َو�َتّ
 ) �ال�ستقامة   بلف و�أخللرى 
يقول تعاىل )�إَِنّ �َلِّذيَن َقاُلو� 
ُل  ُ ُثَمّ ��ْسَتَقاُمو� َتَتَنَزّ َنا �هلَلّ َرُبّ
َتَخاُفو�  �أاََلّ  �مْلََاِئَكُة  َعَلْيِهُم 
وثالثة  للللَزُنللللو�...(،  حَتْ َواَل 
تعاىل  يقول  بلف)�لثبات( 
َها �َلِّذيَن �آَمُنوْ� �إَِذ� َلِقيُتْم  )َيا �أَُيّ
�هلل  و�ذكلللرو�  َفاْثُبُتوْ�  ِفًَة 

كثري� لعلكم تفلحون..(.
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لر�ش�لك )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( �شروبا من ال�شر 
والغدر، فعجزوا عنها وُحلَت بينهم وبينها فكانت ال�جبة 
بي والدائرة علّي اللهم احفظ ح�شنا وح�شينا، ول متّكن 
فاأنت  ت�فيتني  ف��اإذا  فجرة قري�ض منهما ما دمت حيا 

الرقيب عليهم واأنت على كل �شيء �شهيد.
البيت  واأهل  الدائرة عليه وعلى احل�شنني  ، كانت  نعم 
بالرغم من تلك ال��شايا الكثرية الثابتة يف حقهم حتى 
اإين  انه يف ال�شاعات الأخرية من عمره ال�شريف قال: 
خملف فيكم ما اإن مت�شكتم به لن ت�شل�ا بعدي، كتاب 

اهلل وعرتتي اأهل بيتي.
لكن اأهل البيت عليهم ال�شالم حتمل�ا م�شئ�لية حفظ 
هذا الدين ون�شره والدفاع عنه بكل ثبات وو�ش�ح حتى 
عليه  احل�شني  اهلل  عبد  اأب��ي  �شيدنا  اإىل  الن�بة  و�شلت 

ال�شالة وال�شالم.
لقد بداأت نه�شة الإمام احل�شني عليه ال�شالم يف حياة 
معاوية ومن حني اأن طلب البيعة من ال�شحابة والتابعني 
ليزيد فمنهم من اأبى البيعة فقتل، كعبد الرحمن بن اأبي 
بكر وعبد الرحمن بن خالد بن ال�ليد، ومنهم من اأبى 
فابعد ك�شعيد بن عثمان بن عفان ومنهم عر�شت عليه 
الأم���ال – ممن ل ي�شع امل��شع لذكره- كعبد اهلل بن 
وقيل  و�شكت،  األ��ف  املائة  اأخ��ذ  فاإنه  بن اخلطاب  عمر 
وكاملنذر بن  البخاري،  اأحاديث  ت�ؤكده  الذي  بايع، وه� 
الزبري بن الع�ام، فانه بعد اأن اأخذ املائة األف من يزيد 
مل ي�شكت بل قال للنا�ض: انه ل مينعني ما �شنع اأَُبّي اأن 
اأخربكم خربه واهلل انه لي�شرب اخلمر وانه لي�شكر حتى 

يدع ال�شالة.
ال�شالم  عليه  اإمامنا  طريقة  و�ش�ح  اإىل  انظروا  ولكن 
للنا�ض:  اأعلن  وهنا يظهر الفرق بينه وبني غريه، فانه 
))ال و�هلل ما بايعنا(( وقال: اأنا واهلل اأحق بها منه، 
فان اأبي خري من اأبيه وجدي خري من جده وان اأمي خري 

من اأمه واأنا خري منه(.
قال احلافظ الذهبي: انه قد اكره النا�ض على 
بيعة يزيد وروي امل�ؤرخ�ن اأن معاوية قال 
ليزيد، قد وطاأت لك الأم�ر وذللت 
لك  واأخ�شعت  الأع���داء  لك 

رقاب العرب(.
ول�����ك�����ن الإم����������ام 
عليه  احل�����ش��ني 
كتب  ال�شالم 

اإليه: 
اأن  اع���ل���م 

هلل كتابا ل يغادر �شغرية ول كبرية اإل اأح�شاها، واعلم 
بالتهمة  واأخ��ذك  بالظنة  بنا�ض لك قتلك  لي�ض  اأن اهلل 
واإمارتك �شبيا ي�شرب ال�شراب ويلعب بالكالب، ما اأراك 

اإل وقد اأوبقت نف�شك واأهلكت دينك واأ�شعت الرعية(.
) دع عن ما حتاول، فما �أغناك �أن تلقى �هلل من 
وزر هذ� �خللق باأكرث مما �أنت القيه فو �هلل ما 
برحت تقدح باطا يف جور وحنقا يف ظلم وما 
�إال غم�سة فتقدم على عمل  امل���ت  بينك وما بني 

حمفوظ يف يوم م�سهود، والت حني منا�س(.
وعجيب اأمر عبد اهلل بن عمر الذي و�شفه احلافظ بن 
العربي املالكي ب�شيخ ال�شحابة وا�شتدل ببيعته ليزيد على 
�شرعية حك�مة يزيد، عجيب اأمره فانه امتنع عن البيعة 
لعلي اأمري امل�ؤمنني ثم بايع يزيد وخّطاأ اأهل املدينة يف 
ث�رتهم �شده ثم بايع عبد امللك بن مروان بتلك الطريقة 
التي مل يكن لها مثيل يف ال�شالم ان مد احلجاج الثقفي 

رجله ف��شع عبد اهلل يده على رجل احلجاج.
اأراد  حني  من  احل�شني  الإم���ام  نه�شة  ب��داأت  لقد  نعم 

معاوية البيعة ليزيد وكان �شريحا وا�شحا يف م�قفه...
لقد كان الإمام عليه ال�شالم على علم باأنه �شيقتل كما 
علم بذلك �شائر اأهل البيت عليهم ال�شالم باأخبار النبي 
�شلى اهلل عليه واآله و�شلم كما يف الأحاديث امل�شتفي�شة 
بالأ�شانيد  املحدث�ن  اخ��رج  ما  ذلك  ومن  املت�اترة  بل 
ال�شحيحة عن عبد اهلل بن جني عن اأبيه اأنه �شار مع 
نادى:  اإىل �شفني  وه� منطلق  نين�ى  فلما ح��اذى  علي 
اأبا عبد اهلل ب�شط الفرات،  اأبا عبد  اهلل �شربا  �شربا 
قال : قلت : وما ذاك؟ قال: دخلت على ر�ش�ل اهلل ذات 
ي�م وعيناه تفي�شان، قلت: يا نبي اهلل ما �شاأن عينيك 
تفي�شان؟ قال: قام من عندي جربئيل قبل فحدثني اأن 
ولدي احل�شني يقتل ب�شط الفرات ... اإىل اآخر احلديث.
اأخرجه احمد يف امل�شند واأب� يعلى والطرباين وغريهم.

بل لقد علم بذلك �شائر النا�ض وحتى الن�شاء يف البي�ت 
وال�ش�اهد على ذلك كثرية جدا.

نعم احل�شني عليه ال�شالم �شاللة النبيني و�شبط ر�ش�ل 
اهلل وخام�ض اأهل الك�شاء ورابع اأهل البيت الذين باهل 
بهم النبي اأهل جنران ، ياأبى اهلل ور�ش�له وحج�ر طابت 
وطهرت من ان يبايع ملثل يزيد الفج�ر واخلم�ر والكبائر 

امل�بقات.
وقد كان �شريحا وا�شحا يف م�قفه وثابتا على مبادئه، 
وما فتئ م�ؤكدا على ثباته حتى اآخر حلظة من حياته 

الكرمية، بق�له: مثلي ل يبايع مثل يزيد..
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�سلطة �لر�أي   .. اأزمة امل�شلمني 
�ن �لعمل بالر�أي يف نظرنا – بو�سفنا �أتباعا ملدر�سة �لوحي- ميثل ذلك �ملنعطف �خلطري 
�لذي تقولبت يف طياته كل �الطروحات �ملنحرفة عرب �لتاريخ، وهو �لوعاء �جلاهلي 
�لو�سيلة  �مل�سلمني وهو  �لب�سع �لذي ترعرعت فيه كل �الجتاهات �لرجعية يف تاريخ 

�ملخرتعة �لتي �نتفخت بربكتها �أكر��س  �لطامعني و�النتهازيني و�لو�سوليني.

وقبل هذا فان ال�شراع بني الراأي كمق�لة م�شدرية 
متخبطة متثل الكربياء البلي�شي يف مقابل ال�حي 
ك�اقع حقاين ثابت ميثل امللك�ت العلى، لي�شكل اول 
ترعرع  املمكن  ال�ج�د  يف  باطلة  منحرفة  مدر�شة 
ومنا فيها قابيل ومنرود و�شداد وفرع�ن .. ثم ارتد 
ال�شامري وبلعم بن باع�راء وع�شرات غريهم عن 

مدر�شة ال�حي والتحق�ا مبدر�شة الراأي.
وان ال�ش�ؤال الذي ينبغي ان يطرح فيما يتعلق بازمة 
املل�شمني التي ما فتئت تالحقهم الي�م ف�شال عن 

الم�ض ه� ما احلل؟
وهل يت�ش�ر امل�شلم�ن مبختلف ط�ائفهم ومذاهبهم 
و�شروب  ال�شالة  ب��اداء  تنتهي  امل�شلم  وظيفة  ان 
ن�شم  حينما  ام  الدين؟  بفروع  امل�شماة  العبادات 
الدين(  )اأ�ش�ل  ال�شرورية  اعتقاداتنا  ذلك  اىل 
الرئي�شية التي تركن اليها تلك الفروع ن�ؤدي ما علينا 
من وظيفة وتتبل�ر امامنا حقيقة الدين ونحقق مراد 

ال�شماء يف النتماء ال�شحيح لال�شالم؟
يعلن الر�ش�ل )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( ان ذلك 
غري كاف لن تدور ا�شالعنا على ج�هر ال�شالم 
وحقيقته فه� )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( يق�ل: 
من ا�شبح ومل يهتم ب�ش�ؤون امل�شلمني فلي�ض منهم(
واآل��ه و�شلم( اىل ان  ار�شادا منه )�شلى اهلل عليه 
ال�شالمية ل  التعبري عن ه�يته  امل�شلم يف  وظيفة 
تنتهي عن ذلك احلد من النتماء الذي ه� ا�شبه 
 شيء بالنتماء الكن�شي الذي ل يعرف اهلل واملباد�

ال�شماوية بال�شكل الذي جاء به ال�حي
ان امل�ش�ؤولية امللقاة على عاتق كل م�شلم يريد اإثبات 
بناء  يف  الفعالة  امل�شاهمة  هي  ال�شالمية  حقيقته 
الب�شر حتقيقا لرادة  لبني  ا�شالمي واحد  جمتمع 
اهلل تعاىل املط�ية يف: اأن ل اله ال اهلل واأن حممدا 

ر�ش�ل اهلل.
النبياء  �شيد  خالل  ومن  الت�حيد  كلمة  ن�شر  ف��اإن 
و�شلم(  واآل��ه  عليه  اهلل  )�شلى  حممد  واملر�شلني 

والجتماع  ال�شيا�شة  جم��الت  يف  الن�شانية  لتنتظم 
والقت�شاد والخالق والدين و.... ه� الهدف ال�شماوي 
ا�شرف  وبعث  ال��ق��راآن  تعاىل  اهلل  اأن��زل  لأجله  ال��ذي 
اخللق امل�شطفى )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( خامتا 
على حني فرتة من الر�شل ، بيد ان هذا الهدف العظيم 
اإذا ما ق�رن بال�اقع اخلارجي نقف خجلني امام خيبة 
امل�شلم بنح� خا�ض، ونقف  الن�شان عم�ما والن�شان 
خجلني لن امل�شلم يحمل اأ�شرف ر�شالة �شماوية واأنقى 
عن  التعبري  على  ج��دارة  وبكل  ق��ادرة  فكر  منظ�مة 

ال�شمري الن�شاين، فلماذا اخليبة؟
اإن ما اأعلن عنه التاريخ الب�شري بال لف ول دوران ان 
احلياة  مع  يتعامل�ن  كان�ا  الأغلب  الأعم  على  الب�شر 
طبقا ملبداأ امل�شلحة على ح�شاب الخرين، واأكاد اأ�شهد 
م�شل�شل  يف  وال�شراعات  احل��روب  ان  يقني  كّلي  بل 
التاريخ التي انتهكت ب�شببها العرا�ض و�شفكت الدماء 
ورمي ب�شببها اإبراهيم يف النار والقي بي��شف يف اجلب 
وعلق مبداأ عي�شى على ال�شليب ون�شر زكريا مبن�شار 
وقدم راأ�ض يحيى هدية لبغي عاهر وذبح �شيد ال�شهداء 
احل�شني يف كربالء من ال�ريد اىل ال�ريد و�شبي )ال 
بيت ر�ش�ل اهلل( ب�شكل مروع وقبله �شيد �شباب اجلنة 
احل�شن بن علي حينما لفظ كبده ال�شريف قطعة قطعة 

واأمري امل�ؤمنني حينما قتل يف حمراب العبادة.
احلروب  من  الب�شري  التاريخ  يذكره  ما  ان  اأق����ل: 
اإن�شاين  الال  اجلانب  عن  تك�شف  التي  وال�شراعات 
)ال�ح�شي( لبني الن�شان..،هي �شفحة، احمٌر ل�نها 
وتقهقر  امل���ت  رائحة  منها  تف�ح  الناظرين،  ت�شر  ل 
ال�شمري وهي – لعمر احلق- دليل على خيبة الن�شان 
عرب التاريخ ومن ثم فهي دليل �شار على ا�شتطالة 
فل�شفة امل�شلحة على ح�شاب الخرين هذا بنح� عام.

وحينما نتحدث عن واقع امل�شلمني عرب األف واربع مائة 
عام بنح� خا�ض ل نتحدث عن �شيء جديد فكل ما 
قل  اأو  امل�شلم�ن  اجرتحه  ال�شابقة   ال اجرتحته 

املتم�شلم�ن منهم.

ولي�ض هذا ا�شرافا يف الق�ل اوافراطا يف التفكري ا ذ ه� 
ما اأنباأنا به الر�ش�ل )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( بق�له   

)حذو القذة بالقذة(
وذراعا  ب�شرب  �شربا  قبلكم  من   ش�  ّلرتك وبق�له 
بذراع وباعا بباع حتى ل� اأن احدهم دخل حجر �شب 

لدخلتم
وق�له )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم(: ل ترتك المة �شيئا 

من �ش الولني حتى تاأتيه
�شرار  ليحملّن  و�شلم(:  واآل��ه  عليه  اهلل  )�شلى  وق�له 
هذه المة على �ش الذين خل�ا من قبلكم حذو القذة 

بالقذة
الفل�شفة  هي  ما  قل  او  امل�شرتك  القا�شم  ه�  ما  لكن 
كبني  لتجعلهم  املتم�شلمني(   ( بامل�شلمني  الخ���ذة 

ا�شرائيل حذو القّذة بالقّذة؟
ان اجل�اب عن هذا الت�شاوؤل ه� ما يك�شف النقاب عن 
ف�شل عند الن�شان امل�شلم عرب التاريخ ف�شال الن�شان 
الخر وه� يف ما اعتقد ينح�شر يف تلك اليدي�ل�جية 
التي تنط�ي على اإرادة ل تلتقي مع الرادة التي جاهد 
من اأجلها اآدم و�شيث ون�ح وابراهيم وم��شى وعي�شى 
عليهم ال�شالم اجمعني، ويف اخر املطاف حممد وال 

حممد �شل�ات اهلل و�شالمه عليه وعليهم.
الكلمة من معنى  وهذا ي�شفر عن �شراع  مبا حتمله 
تاريخي مل يقف عند حد من احلدود اىل ي�منا هذا، 
غطاء  حتت  امل�شت�رة  اإن�شانية  الال  الإرادة  بني  يدور 
باأعبائها  نه�ض  التي  ال�شماوية  الرادة  وبني  الن�شان 
�شراع  ه�  وال��ذي  اهلل  ورج���الت  واملر�شل�ن  النبياء 
بني تلك الفل�شفة املتق�مة ذاتا بامل�شلحة على ح�شاب 
كل �شيء وبني الطروحة املقد�شة القادرة على الخذ 
بالن�شان واملجتمع اىل حيث الكمال ، تلك الطروحة 
الني جاء بها ال�حي لنقاذ الب�شرية من براثن الظلم 

بكل معانيه ال�ش�داء.
وفيما يتعلق مبا قبل اخلليقة عر�ض اهلل تعالت ا�شماوؤه 
تينك  بني  لل�شراع  العامة  املعامل  الكرمي  كتابه  يف 
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املتقّومة ذاتا باالستكبار واجلحود والعناد واللجاج، وقد نادى  ان كل ما ال يلتقي مع إرادة اهلل تعاىل هو ما يرشع من مرشعة إبليس   
الرسول املصطفى ان الضالل البرشي بمعناه الشامل الوسيع نابع عن هذه الرشعة الشيطانية

بني  كان  املرحلة  هذه  يف  ال�شراع  ان  بيد  الإرادت���ني 
مقررات القد�ض اللهية وبني ال�شيطان نف�شه.

قال تعاىل: )... ُقْلَنا ِلْلَمالآِئَكِة ا�ْشُجُدوْا لآَدَم َف�َشَجُدوْا 
اِجِديَن}11{ َقاَل َما َمَنَعَك  َن ال�شَّ اإِلَّ اإِْبِلي�َض مَلْ َيُكن مِّ
اٍر  ْنُه َخَلْقَتِني ِمن نَّ َنْا َخرْيٌ مِّ اأَلَّ َت�ْشُجَد اإِْذ اأََمْرُتَك َقاَل اأَ
َيُك�ُن  َفَما  ِمْنَها  َفاْهِبْط  َقاَل  ِط��نٍي}12{  ِمن  َوَخَلْقَتُه 
اِغِريَن}13{  َك ِمَن ال�شَّ َ ِفيَها َفاْخُرْج اإِنَّ َلَك اأَن َتَتَكربَّ
ِمَن  ��َك  اإِنَّ َق��اَل  ُيْبَعُث�َن}14{  َي��ْ�ِم  اإىَِل  ن��ِظ��ْريِن  اأَ َق��اَل 
َلُهْم  ْق��ُع��َدنَّ  لأَ اأَْغَ�ْيَتِني  َفِبَما  َق��اَل  املُ��ن��َظ��ِري��َن}15{ 
ن َبنْيِ اأَْيِديِهْم  ُهم مِّ َراَطَك امْلُ�ْشَتِقيَم}16{ ُثمَّ لآِتَينَّ �شِ
ُد  جَتِ َوَل  �َشَماآِئِلِهْم  َوَعن  اِنِهْم  اأمَْيَ َوَع��ْن  َخْلِفِهْم  َوِم��ْن 

ُهْم �َشاِكِريَن}17{ اأَْكرَثَ
المر الذي يبل�ر لنا حقيقة ان كل ما ل يلتقي مع ارادة 
املتقّ�مة  ابلي�ض  م�شرعة  من  ي�شرع  ما  ه�  تعاىل  اهلل 
ذاتا بال�شتكبار واجلح�د والعناد واللجاج، وقد نادى 
الر�ش�ل امل�شطفى ان ال�شالل الب�شري مبعناه ال�شامل 
قال  فقد  ال�شيطانية  ال�شرعة  هذه  عن  نابع  ال��شيع 
حمذرا المة : ))ل تقي�ش�ا فان اول من قا�ض ابلي�ض(( 

.
�شدد  يف  وه���  و�شلم(  واآل���ه  عليه  اهلل  )�شلى  وق��ال 
فكر:  كنظام  ال�شالم  عن  الدفاعية  الطروحة  بناء 
اعظمها  فرقة  و�شبعني  ثالث  على  امتي  ))�شتفرتق 
ل�ن وُي�شل�ن((  فتنة ق�م يقي�ش�ن الأم�ر براأيهم فَي�شِ

وغري ذلك ....
التاريخ  عرب  الن�شاين  ال�شراع  ان  واح���دة،  وبكلمة 
عن  يخرج  ل  احلاكمني  خري  وه���  اهلل  يحكم  وحتى 
التي  القراآنية  الي���ات  معامله  ح��ددت  ال��ذي  الإط���ار 
ذكرناها اآنفا، والتي مل نذكرها مما يجري جمراها، 
وفهم طبيعة هذا ال�شراع يبل�ر لنا كثريا من املق�لت 
ال�شالمية يف اطار 
ال�شليم،  امل��ن��ط��ق 
وال�شالل  فالهداية 
واملع�شية  والطاعة 
بل ومق�لت خطرية 
بعد  ذات  وم��ه��م��ة 

طائفي وعقائدي من مثل: املرجئة، املعتزلة، اخل�ارج، 
ال�شيعة، ال�شنة، و....، ل ميكن ان نزعم بتمثيل احدها 
لال�شالم او جلانب من ج�انبه من دون ال�ق�ف على 
ه�ية كل مق�لة من هذه املق�لت عرب التاريخ وعالقة 

ذلك باحد طريف ال�شراع..
الناحية  من  ول�   ( ب�شه�لة  ميكننا  املنطلق  هذا  من 
�شاحة  الي�م يف  فامل�شلم�ن  الزم��ة،  النظرية( جتاوز 
الح��داث العاملية تخبط�ا كثريا وما زال���ا يتخبط�ن 
ال�شيا�شية  ط��م���ح��ات��ه��م  حت��ق��ي��ق  ���ش��دد  يف  وه����م 
اذ  والدينية،  والخالقية  والقت�شادية  والجتماعية 
ان عليهم ان يلتفت�ا اىل ان البناء الفكري الذي على 
ا�شا�شه يريدون حتقيق طم�حاتهم تلك وامل�ؤطرة باطار 
ال�شتكبار  ايدي�ل�جية  اىل  منتمية  هي  هل  ال�شالم 
وفل�شفة امل�شلحة على كل �شيء ام انه مما يعرب عن 
واملع�ش�مني  النبياء  بل�شان  امل�شاغة  ال�حي  ارادة 

كاطروحة �شماوية..؟
واألفت النظر اىل ان خ��ض هذا املعرتك اأمر ع�شري 
واإن بدا ي�شريا لننا انطالقا من عقيدتنا ال�شالمية 
وطبقا لق�اعد العل�م الن�شانية ل ن�شتطيع ان نتحدث 
اإل من خالل  اأنه منه  عما ه� مل�شق بال�شالم على 
ثالثة معايري، القراآن وال�شنة ومنطق ال�شمري احلي 
وال��ف��ط��رة) املنطق ال���ش��الم��ي(، ول��ك��ن -وه���ذا ه� 
الع�شري– علينا ان نتعامل مع القراآن وال�شنة مب��ش�عية 
مبالحظة تاريخية م�شامني القراآن وتاريخية ما ترمي 

اإليه ال�شنة.
اأعني بذلك ان امل�شكلة لي�شت يف حجية القراآن وال�شنة 
 ، حّجّيتهما  على  الإ�شالم  اأه��ل  باإجماع  ط�يت  لنها 
ويف ما يخ�ض ال�شنة النب�ية لي�شت امل�شكلة يف ما ه� 
تلك  خالل  اي�شا  ط�يت  امل�شكلة  فهذه  منها،  احلجة 
املعايري التي قننها العلماء والباحث�ن ال�شالمي�ن يف 

هذا ال�شاأن قدميا وحديثا..
فامل�شكلة كل امل�شكلة كيف اآل امر غري احلجة لن يك�ن 

حجة؟
ويف املقابل كيف ام�شى احلجة لن 

يك�ن غري حجة؟
وما هي الدوافع وال�شباب التي اخذت مبنظ�مة الفكر 

ال�شالمية جّراء ذلك اىل ما هي عليه الي�م؟
الكلمة  من  الهدف  ان  اىل  ال���ش��ارة  من  هنا  بد  ول 
خالل  ال���راأي  مق�لة  حقيقة  على  ال�ق�ف  ه�  اأع��اله 
بطريقة  ذل��ك  ومقارنة  ال�شالمي  التاريخ  م�شرية 
الر�ش�ل )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( يف بناء النظرية 
التي  النب�ية  الط��روح��ة  معامل  وعر�ض  ال�شالمية، 
وقفت ب�جه الراأي، والتي مل تف�شح املجال اأمامه لياأخذ 
دوره كاأ�شا�ض ينط�ي على حقيقة امل�شلحة على ح�شاب 

كل �شيء، وف�شحت ع�اره خالل م�شرية التاريخ.
مبحاولت  القيام  �شرورة  اىل  النظر  لألفت  واأع���د 
درا�شية م��ش�عية تهدف اىل تعبيد الطريق لل��ش�ل 
اىل منظ�مة فكر ن�شتغني معها كم�شلمني عن كثري مما 
ال�شق بال�شالم على انه تعبري عن ارادة اهلل تعاىل 
الذي  الم��ر  و�شلم(  واآل��ه  عليه  اهلل  )�شلى  والر�ش�ل 
ومن  داره  عقر  يف  الكفر  ملحاربة  ال�شبيل  لنا  �شينري 
ثم لبناء جمتمع ان�شاين ين�ش�ي حتت ل�اء ال�شالم 

ومقررات القراآن وال�شنة ال�شحيحة.
م�شتل من كتاب  ) �لر�سول �مل�سطفى-�سلى �هلل عليه 

و�آله و�سلم-ومقولة �لر�أي(
• للباحث ال�شالمي با�شم احللي
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•  ح�شن الها�شمي 

 .. عن الإمام الباقر )عليه ال�شالم( يف حماورة له مع جابر اجلعفي: "يا جابر
اأيكتفي من ينتحل الت�شّيع اأن يق�ل بحبنا اأهل البيت ؟.. ف� اهلل ما �شيعتنا اإل من 
اتقى اهلل واأطاعه، وما كان�ا ُيعرف�ن يا جابر اإل بالت�ا�شع والتخ�شع والأمانة، وكرثة 
ذكر اهلل، وال�ش�م، وال�شالة، والرّب بال�الدين، والتعهد للجريان من الفقراء واأهل 
امل�شكنة، والغارمني، والأيتام، و�شدق احلديث، وتالوة القراآن، وكّف الأل�شن عن 

النا�ض اإل من خري، وكان�ا اأمناء ع�شائرهم يف الأ�شياء".
العباد  اأحب  اأحد قرابة،  لي�ض بني اهلل وبني   ، "فاتق�ا اهلل واعمل�ا ملا عند اهلل 

اإىل اهلل عّز وجّل واأكرمهم عليه اأتقاهم واأعملهم بطاعته".
معنا  وما  بالطاعة،  اإل  وتعاىل  تبارك  اهلل  اإىل  ُيتقّرب  ما  اهلل  ف�   ..جابر "يا 
 ، براءة من النار، ول على اهلل لأحد من حجة، من كان هلل مطيعًا فه� لنا ويلُّ

ومن كان هلل عا�شيا فه� لنا عدّو، ول تنال وليتنا اإّل بالعمل وال�رع".
نحن اأتباع اأهل البيت لنجعل من هذه الرواية الرائدة مراآة لنف��شنا ومقيا�شا لروؤية 
مدى التزامنا مبباد ديننا احلنيف، فالنتماء ملدر�شة اأهل البيت عليهم ال�شالم 
ه� انتماء للقيم والأخالق وامل�اقف النبيلة، ويف غري تلك احلالة ل يعدو ك�نه لقلقة 
ل�شان ل ينفع �شاحبه ب�شيء، حتى ال�شعائر احل�شينية والبكاء واإظهار احلزن على 
م�شابهم عليهم ال�شالم اأم�ر مندوبة ولكنها لي�شت هدفا بحد ذاته، لعلها تتح�ل 
اإىل هدف عندما ترتجم اإىل واقع حال يكر�ض جانب التق�ى والأخالق احل�شنة 
والعبادة هلل والتكافل الجتماعي وكف الأذى عن النا�ض واأداء الأمانة والإميان 
املطلق بعدالة اهلل تعاىل يف التدبري واحل�شاب، بتلك ال��شائل وذينك الأهداف 
اأي بالعمل وال�رع با�شتطاعتنا اأن نك�ن من ال�شلحاء، اأما اإذا مت�شكنا ب�ليتهم 
بال�شم فقط دون الفعل ف�شنك�ن �شينا على الأئمة ل زينا لهم، لأن مذهب اأهل 
البيت مذهب �شل�ك وارتقاء واإذا ما حت�ل اإىل �شل�ك و�شيلي دون تغيري اأو اإ�شالح 
- ل �شمح اهلل - فاإن عن�ان ال�لية رمبا تتح�ل تدريجيا اإىل غ�اية، وهذا ما حذرنا 

.الإمام الباقر من اأن نقع يف �شراكه
عليه  مبتغاه  اإىل  ي�شل  وريثما  م�ؤثرا يف جمتمعه  يك�ن  اأن  الإن�شان  ي�شعى  طاملا 
التدرج يف مراتب الكمال وال�شعي احلثيث يف الرتقاء الأخالقي الذي يت�شامى 
بالإن�شان ويجعله طّيعا يف تعامالته املختلفة مع بني جلدته لكي يرتاح منه اجلميع 
وكيما تبتعد رياحه ال�شامة عن وج�ه اأنا�ض يح�ط�نه ط�عا اأو كرها، رمبا يك�ن 
حترك الإن�شان يف دائرته الجتماعية عن�شر خري ورفاه ورمبا العك�ض ه� ال�شحيح 
فيك�ن وبال على من ح�له ل يجن�ن منه �ش�ى اخليبة واخلذلن و�ش�ء العاقبة، 
والطريق ال�ش�ي الذي يرتاءى لالإن�شان ال�ش�ي ه� ذلك الطريق املكلل بالطاعة 
اأما غريه من الطرق التي تعرت�ض الإن�شان قد ترديه اإىل  وال���رع عن املعا�شي، 

املهالك واملهاوي، حيث اإنها طرق غ�اية و�شاللة ومع�شية وف�شاد، ل يجني املرء 
منها اإل اخليبة واخل�شران.

هذا  عدّو"  لنا  فه�  عا�شيا  هلل  كان  ومن   ، ويلُّ لنا  فه�  مطيعًا  هلل  كان  "من 
اهلل  طاعة  يف  تكمن  وليتهم  ال�شالم،  عليهم  البيت  اأه��ل  اأتباع  يف  املقيا�ض  ه� 
تعاىل، وعداوتهم تكمن يف مع�شية اهلل، نعم اإن اأهل البيت عليهم ال�شالم ي�شفع�ن 
اللتزام  الإن�شان  ي�شمن على  و�شروطها مبا  ب�شرطها  ولكن  وم�اليهم  ل�شيعتهم 
بالأحكام والجتناب عن املحرمات، وتناله ال�شفاعة عن اللمم من الذن�ب التي 
قد يرتكبها الإن�شان يف غفلة من اأمره، اأما املتمادي يف الذن�ب واملتهتك حلرمات 
اهلل تعاىل فاإنه اأبعد النا�ض عن ال�شفاعة ما مل يت�ب ت�بة ن�ش�حا اإىل اهلل وي�شتغفر 
عن الذن�ب التي بدرت منه، فمجرد النت�شاب اإىل مدر�شة اأهل البيت ل ت�شفي 
على املرء مكرمة ما مل يلتزم باأق�الهم واآدابهم ومنهاجهم يف احلياة، واإن كان 
النت�شاب بحد ذاته و�شام فخر واعتزاز لكل من تقلد به، لأنه عامل هداية وحافز 

اإميان ي�قظ ال�شمري كلما ركن اإىل اخلم�ل والرتابة والذه�ل.
طاعة اهلل تعاىل والإحجام عن مع�شيته امتياز وكرامة ومنقبة لي�ض ف�قها منقبة، 

فهي تقرب هلل ولر�ش�له الأئمة الهداة من بعده والأولياء والعلماء واحلكماء.
 ويف هذا ال�شاأن نقل اإن عاملا كان يقدر اأحد تالميذه اأكرث من البقية، وكان التالميذ 
يقرع�نه لأنه يرجح ذلك التلميذ عليهم، ويف اأحد الأيام اأعطى لكل منهم دجاجة 
اأحد، فذهب اجلميع  فيه  يراكم  واذبح�ه يف مكان ل  الدجاج  وقال: خذوا هذا 
وذبح�ا الدجاج يف مكان خال ثم عادوا، ولكن ذلك ال�شاب عاد بدون اأن يذبح 
الدجاجة، ف�شاأله الأ�شتاذ: ملاذا مل تذبح الدجاجة؟ قال: لأنك اأمرتني اأن اأذبحها 
يف مكان ل يراين فيه اأحد، ولكني مل اأجد مكانا ل يراين فيه الرب ال�احد والفرد 
اأرّجحه  ال�شبب  لهذا  تالميذه:  اإىل  التفت  ثم   اأح�شنت الأ�شتاذ:  فقال  ال�شمد، 

عليكم واأقّدره واأعّده اأف�شل منكم.
يثبت�ن  وتقاريرهم  واأفعالهم  باأق�الهم  ال�شالم  البيت عليهم  اأهل  اأئمة  يزال  ول 
الباقر ما  الإمام  التي ذكرها  املتقي، وال�شفات  املتاآخي  ال�شعيد  ركائز املجتمع 
هي اإل لبنات يف بناء ذلك املجتمع احلر املتكافل، وهي بحق ل�  تبنيها من اأي 
جمتمع فاإنه لي�ض ي�شلح اآخرته فح�شب، بل با�شتطاعته اأن يقدم الأمن�ذج احلي 
والراقي يف التعامل الإن�شاين ال�شادق، رمبا تك�ن تلك املناقبيات م�شيل لعاب حتى 
املجتمعات غري الإ�شالمية ل�شيما اإذا جتّذرت يف نف��ض اأ�شحابها واأ�شحت �شجية 
من ال�شجايا وانطلقت من قلب مفعم بالإميان واخلري واملحبة لالآخرين، حينئذ 
�شيك�ن تاأثريها يف الطباع اأو�شح ووقعها يف النف��ض اأو�شع وم�شداقيتها يف العامل 

اخلارجي اأدق واأرجح.  

  ما �أحوجنا ملثل 
   هذه �ملناقب ! 
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 نلتقي 
بالعتبة �حل�سينية �ملقد�سة كي

شرامعة الب ير  
�الأ�ستاذ �لدكتور �سالح �إ�سماعيل م

• ح�ار:عبا�ض عبدالعزيز العبادي
• حترير: يحيى ح�شن

ال��ع��ت��ب��ة ا����ش��ي��ن��ي��ة املد�شة    ال��ع��ام��ة ���ش��ع�� الأم���ان���ة 
تل اأقشاما  اإ مد شور التعاو امل�شرت مع 
مو�ششات الدولة وا�شة منا ات التكا املبا�شر مع 
ما�شل ايا ل �شيما املو�ششات الرتوية والتعليمية 
 �والتعاي الإ���ش��الم��ي   ا����ال��ث الكر  ��ج��ال  لعنايتا 
الشلمي  �شراح املجتمع من الل اإقامة املورات 
 ارل وامعات داا مع اأ�شات شيالتن الإ�شالمية
 البار ال�ششيات الإ�شالمية   ع شاركة�طر وال
الوفود  وا���ش��ت����ب��ال   ���روم���و  ��ث��ا��و مكرين  م��ن 

هاية والتعليم وغقطاعات الرت  يةالأكاد

نرتقي�ملقد�سة كي�ملقد�سة كي
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لرو�سة احل�سينية: ماهي طبيعة عاقتكم ا

�لتبادل  حيث  من  �ملقد�سة  �حل�سينية  بالعتبة 
لثقايف�

ق�له  ما ميكن  اأق��ل  اإن   : ري� اجلاعة   

يف  وخا�شة  املقد�شة  احل�شينية  بالعتبة  عالقتنا 
عالقة  اأن��ه��ا  والإع��الم��ي  الثقايف  التبادل  جم��ال 
الأفكار  طرح  حيث  من  بالتفاهم  ومفعمة  وثيقة 
من  والرباهني  الأدلة  على  قائم  م��ش�عي  ب�شكل 
دون امل�شا�ض مب�شاعر الآخرين، واإننا على ت�ا�شل 
ما  حيث  من  احل�شينية  العتبة  اإع��الم  مع  دائ��م 
ي�شلنا من اإ�شدارات ق�شم الإعالم اأول باأول ، وقد 
مرات  اجلامعة  رئا�شة  مكتب  يف  بزيارتنا  قام�ا 
الت�ا�شل  اأن  عامة-  نعّد–ب�ش�رة  ونحن  عديدة 

بيننا طيب واأدى اأكله كما يقال.

لرو�سة احل�سينية : باعتباركم من �لرعيل ا

لاأفكار  تقييمكم  مللا  �ملجتمع،  يف  �مللل�للسللوؤول 
ق�سم  �إ�سد�ر�ت  خال  من  تطرح  �لتي  و�لللروؤى 
�إعام �لعتبة �حل�سينية ختلف �أ�سكاله �ملرئية 

و�مل�سموعة و�ملقروءة
تلك  يف  راأي���ن���اه  م���ا  اجلاعة:   �ير  

وكتبا  وجم��الت  �شحفا  كانت  �ش�اء  الإ���ش��دارات 
ه� اأن امل�ا�شيع التي تطرح فيها حتت�ي على مادة 
علمية طيبة واجلميل اأكرث يف تلك الإ�شدارات اأنها 
ل تخت�شر على اجلانب الديني فقط مع العلم اأن 
ل  املطروحة  املادة  علمية  واق�شد  اخلا�شية  هذا 
اإذ  الذي يطرح،  الديني  يخل� منها حتى اجلانب 

امل��ش�ع  قائمة على حتليل  علمية  مادة  فيه  جند 
م��ش�عية،  نتائج  اإىل  وال��ش�ل  تركيبه  ثم  ومن 
م��ادة  وج����د  اجل��ان��ب  ه���ذا  اإىل  وج��دن��ا  ولكننا 
علمية اأخرى مت�شمنة اأغلب الأ�شئلة التي يطلبها 
اجتماعية  واأخ��رى  فل�شفية  اأم���ر  من  امل�اطن�ن 
ثقافية ، وقد وجدنا قدر كبري من ن�شر التقنيات 
احلديثة ومعل�مات عن اإجنازات قام بها عراقي�ن 

داخل وخارج البالد .

�جلامعي ا �ملجتمع  �إن  احل�سينية:  لرو�سة 

من  عالية  درجللة  على  يكون  �ن  �ملفرت�س  من 
�لب�سرة، هل  رئي�سا جلامعة  �لرقي، وبو�سفكم 
ترون �لو�قع �لثقايف يف �حلرم �جلامعي �ستوى 

لطموح�

اأن  نق�ل  اأن  ن�شتطيع  ل  اجلاعة:   �ير  

اجل��ام��ع��ي مب�شت�ى  احل���رم  ال��ث��ق��ايف يف  ال���اق��ع 
باأ�شباب  م�شف�ع  الأم���ر  ذل��ك  ول��ك��ن  ال��ط��م���ح، 
الب�شرة  جامعة  اأن  �شدارتها  يف  يقف  وجيهة 
كانت منعزلة عن العامل الثقايف حالها حال بقية 
جامعات العراق، ب�شبب ما مّر به بلدنا العزيز من 
عن  العزلة  عليه  فر�شت  وقاهرة  قا�شية  ظروف 
العامل اخلارجي، اأحدثت اأثرا وا�شحا وملم��شا يف 
العام لطبقات احلرم اجلامعي،  الثقايف  اجلانب 
خالل  م��ن  الن��ف��ت��اح  ب�شيا�شة  ب��داأن��ا  ق��د  ولكننا 
فاأ�شبح  القطر  وخ���ارج  داخ��ل  اخل���ربات  ت��ب��ادل 
الأ�شعدة  كافة  بدعم  ب��داأن��ا  وق��د  ح�ش�ر  عندنا 

احليادية  على  قائمة  تك�ن  اأن  �شريطة  الفكرية 
وامل��ش�عية، وقد �شهد احلركة الفكرية اجلامعية 
دينية  ثقافة  مت�شمنة  تثقيفية  حما�شرات  اإقامة 
وحرية التعبري عن الراأي ب�شكل �شلمي بعيدا عن 
من  التي  الثقافية  الم���ر  من  وغريها  الطائفية، 
الرقي باملجتمع عامة ومبجتمع اجلامعات  �شاأنها 
ب�شكل خا�ض، وهناك برنامج تثقيفي منظم داخل 
احلرم اجلامعي يت�شمن حق�ق الإن�شان واحرتام 
القان�ن والدين وعدم امل�شا�ض مبعتقدات الآخرين، 
على   للحفا حم��ددة  لربجمة  خا�شع  ذلك  وكل 
على  تلقى  حما�شرات  خالل  من  وذلك  دمي�مته 
مدار  على  درا�شية  وحدات  خالل  اجلامعة  طلبة 

ال�شنة الدرا�شية .
يف  الثقافية  ال�ش�رة  تغريت  فقد  ع��ام  وب�شكل 
واإجابة  ولكن  عليه،  كانت  عما  اجلامعي  احلرم 

ل�ش�ؤالكم، هل و�شلنا اإىل م�شت�ى الطم�ح؟
الطم�ح،  م�شت�ى  اإىل  ن�شل  مل   ، ل  اجل���اب 

املعرفة  جمال  يف  اأ�ش�اطا  نقطع  اأن  وعلينا 
لغر�ض رفد الثقافة الدينية ب�شكل عام لدى 
ال�شباب املت�شمنة الأمر باملعروف والنهي 

عن املنكر وفق النهج الإ�شالمي امل�شامل.

��ستثمار ا ��ستطعتم  هل  احل�سينية:  لرو�سة 

�الإ�ساميني  و�لباحثني  �ملفكرين  بع�س  جهود 
بالفكر  �خلللا�للسللة  �مللللوؤمتلللر�ت  بع�س  الإقللامللة 

الإ�سامي�
وكلية  الرتبية  كلية  اإن   : اجلاعة   �ير  

دينية  ثقافة  مت�شمنة  تثقيفية  حما�شرات  اإقامة 
وحرية التعبري عن الراأي ب�شكل �شلمي بعيدا عن 
من  التي  الثقافية  الم���ر  من  وغريها  الطائفية، 
الرقي باملجتمع عامة ومبجتمع اجلامعات  �شاأنها 
ب�شكل خا�ض، وهناك برنامج تثقيفي منظم داخل 
احلرم اجلامعي يت�شمن حق�ق الإن�شان واحرتام 
القان�ن والدين وعدم امل�شا�ض مبعتقدات الآخرين، 
على   للحفا حم��ددة  لربجمة  خا�شع  ذلك  وكل 
على  تلقى  حما�شرات  خالل  من  وذلك  دمي�مته 
مدار  على  درا�شية  وحدات  خالل  اجلامعة  طلبة 

يف  الثقافية  ال�ش�رة  تغريت  فقد  ع��ام  وب�شكل 
واإجابة  ولكن  عليه،  كانت  عما  اجلامعي  احلرم 

ل�ش�ؤالكم، هل و�شلنا اإىل م�شت�ى الطم�ح؟
الطم�ح،  م�شت�ى  اإىل  ن�شل  مل   ، ل  اجل���اب 

املعرفة  جمال  يف  اأ�ش�اطا  نقطع  اأن  وعلينا 
لغر�ض رفد الثقافة الدينية ب�شكل عام لدى 
ال�شباب املت�شمنة الأمر باملعروف والنهي 

عن املنكر وفق النهج الإ�شالمي امل�شامل.
��ستثمار  ��ستطعتم  ��ستثمار هل  ��ستطعتم  هل 
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الآداب يف جامعة الب�شرة على ت�ا�شل م�شتمر 
يف جمال اإقامة امل�ؤمترات الإ�شالمية التي ت�حد 
بثقافة  الأعزاء  طلبتنا  وترفد  الإ�شالمي  الفكر 
النبيلة،  والأخالق  الت�شامح  بروح  دينية مفعمة 
وقد قمنا م�ؤخرا باإ�شت�شافة �شخ�شية اإ�شالمية 
اأحد  وه���  ال��ب��دري  �شامي  ال�شيد  وه���  ب���ارزة 
بح�ش�ره  اأقيمت  حيث  الإ�شالميني  املفكرين 
�شارك فيها  الآداب  كلية  ثقافية دينية يف  ندوة 
ندوة  اأقيمت  وبعدها  الأ�شاتذة،  من  جمم�عة 
ال�شيد  فيها  ���ش��ارك  الرتبية  كلية  يف  مماثلة 

البدري اأي�شا.
وهناك العديد من الفعاليات واملهرجانات التي 
تق�م بها كليات اجلامعة ل على التعيني لإحياء 
الذي  الأدبي  امل�ؤمتر  الدينية ل�شيما  املنا�شبات 
قامت به كلية الرتبية م�ؤخرا اإحياء لذكرى وفاة 
)عليها  ال��زه��راء  فاطمة  العاملني  ن�شاء  �شيدة 

ال�شالم( .

نّيتكم ا عن  �سمعنا   : احل�سينية  لرو�سة 

�لب�سرة  جامعة  �أ�ساتذة  من  وفللد  بت�سكيل 
�ملقد�سة فما هي  �لرو�سة �حل�سينية  لزيارة 

 أهد�ف تلك �لزيارة�
 ري� اجلاعة : نحن نلتقي بالرو�شة 

لقاءنا  واإن   ، نرتقي  كي  املقد�شة  احل�شينية 
هذا جاء بناء على طلب عدد كبري من اأ�شاتذة 

اجلامعة وذلك لالإطالع على الإجنازات 
ال�����ه�����ائ�����ل�����ة 

ال��رو���ش��ة احل�شينية  ك�����ادر  ب��ه��ا  ق��ام��ت  ال��ت��ي 
عن  ف�شال  ال��رو���ش��ة  وخ���ارج  داخ���ل  املقد�شة 
الرو�شة  ت�شهده  ما  حيث  من  اخل��ربات  تبادل 
اأم����ر  م��ن  اجل����ان���ب  ن�����ش��اط��ات خمتلفة  م��ن 
اإقت�شادية  وم�شاريع  معمارية  وهند�شة  ثقافية 
الرو�شة احل�شينية وما  والإط��الع على مكتبة   ،
حتت�يه من خمط�طات نفي�شة ، والإطالع على 
الرو�شة  مكتبة  �شعت  التي  والكتب  امل�شادر 

جاهدة باحل�ش�ل عليها من دور الن�شر.
املرتقبة  ال��زي��ارة  اآخ��ر من ه��ذه  وهناك ه��دف 
الإلتقاء  وه�   ، اهلل  �شاء  اإن  القريب  ال�قت  يف 
لكي  الكربالئي  عبداملهدي  ال�شيخ  ب�شماحة 
نطلعه على واقع التعليم يف احلرم اجلامعي يف 
حمافظة الب�شرة ون�شاركه الراأي ب�شكل عام يف 

رفد الثقافة الدينية لدى طلبتنا الأعزاء.

  هناك العديد من الفعاليات واملهرجانات التي تقوم هبا كليات اجلامعة 
إلحياء املناسبات الدينية  

◄  يكتبها: �شباح الطالقاين

منذ زمن بعيد كانت تكتنف اأوقات �شيامي همزات الغ�شب غري 
يريد لف حبائله ح�ل جماديف  ال�شيطان  وكاأن  واأ�شعر  املربر 
ال�شرب امل��شلة لرب الأمان يف نهاية الي�م الرم�شاين، فاأت�ش�ر 
يقلقني احل��ذر من فقدان  وت��راين  وكاأنه �شراع مرير،  الأم��ر 
الهدوء وال�شكينة املكت�شبة من رحمة اهلل لعباده ال�شائمني كلما 

تعر�شُت ل�شيء من الإغاظة والإزعاج.
ويف اأحد النهارات الرم�شانية القائ�شة جل�َض قربي رجل عج�ز 
اأبدى  لكنه  مل�شاعدته  فبادرُت  اأثقلت كاهله،  اأمتعة  وه� يحمل 
امتنانه دون اأن يعطيني فر�شة قائال "بعد رحلة العمر الط�يلة 
وه�  هلل  لأن��ه  �شيئًا  هّمتي  من  ينق�ض  ال�شيام  اأن  تت�ش�ر  ل 
الذي �شيجزيني عليه، واأقل ما اأت�ّقعه ه� القدرة على اإي�شال 

هذه الأمتعة لعيايل..."
اأدركُت حينها اأن ال�شيام يعني فيما يعنيه ق�ة الإرادة وتهذيب 
النف�ض والتحكم بها، وت�جيه التفكري قلبًا وقالبًا نح� العبادات 
وامل�شتحّبات وعمل اخلري، وقْطع الطريق اأمام امللذات الطائ�شة 
و ن�ابز النف�ض الأّمارة بال�ش�ء من اأن ُتف�شد �شفاء الروح والذهن 

يف �شهر الرحمة والغفران..
وعرفُت اأن اهلل تعاىل فر�َض ال�شيام تثبيتًا لالإخال�ض، واأن عّلة 
وج�ب ال�ش�م كما جاءت على ل�شان الإمام علي بن م��شى الر�شا 
عليه ال�شالم هي:" لكي يعرف�ا اأمل اجل�ع والعط�ض، في�شتدل�ا 
على فقر اأهل الآخرة، وليك�ن ال�شائم خا�شعًا ذلياًل م�شتكينًا 
ماأج�رًا حمت�شبًا عارفًا �شابرًا ملا اأ�شابه من اجل�ع والعط�ض، 
في�شت�جب الث�اب مع ما فيه من الإم�شاك عن ال�شه�ات، وليك�ن 
ذلك واعظًا لهم يف العاجل، ورائ�شًا لهم على اأداء ما كّلفهم، 
ودلياًل لهم يف الأجل، وليعرف�ا �شدة مبل ذلك على اأهل ال����فقر 
وامل�شكنة يف الدن��يا، في�ؤّدوا اإليهم ما اقرت�ض اهلل تعاىل لهم يف 

اأم�الهم".
ال�شرب  ب���اع��ث  وقلبي  ذهني  يف  انغر�شْت  احل��ني  ذل��ك  منذ 
اأم  قائ�شة  اأج���اوؤه  كانت  مهما  رم�شان  �شيام  والحت�شاب يف 
قار�شة ، مريحة اأم متعبة ، اآمنة اأم خميفة، واأقّدم هذه الدع�ة 
لكل من ين�ي ال�شيام والقيام بهذا ال�شهر الكرمي لأن يتجاوز 
املنّغ�شات التي قد تكتنفه ب�شبب الظروف املعي�شية ال�شعبة اأو 
ق�شاوة ال�شيف وقلة اخلدمات، واأن ي�شع ن�شب عينيه الف�ز يف 
وح�شاد  تعاىل  اهلل  بر�ش�ان  الكربى  باجلائزة  رم�شان  اآخ��ر 
الأجر والث�اب، واأّل يجعل من ال�شيام �شماعة لرتكاب الأخطاء 

اأو التجاوزات بحق الآخرين ونف�شه... 

علمني رم�سان 

ال��رو���ش��ة احل�شينية  ك�����ادر  ب��ه��ا  ق��ام��ت  ال��ت��ي 
عن  ف�شال  ال��رو���ش��ة  وخ���ارج  داخ���ل  املقد�شة 
الرو�شة  ت�شهده  ما  حيث  من  اخل��ربات  تبادل 
اأم����ر  م��ن  اجل����ان���ب  ن�����ش��اط��ات خمتلفة  م��ن 
اإقت�شادية  وم�شاريع  معمارية  وهند�شة  ثقافية 
الرو�شة احل�شينية وما  والإط��الع على مكتبة   ،
حتت�يه من خمط�طات نفي�شة ، والإطالع على 
الرو�شة  مكتبة  �شعت  التي  والكتب  امل�شادر 

املرتقبة  ال��زي��ارة  اآخ��ر من ه��ذه  وهناك ه��دف 
الإلتقاء  وه�   ، اهلل  �شاء  اإن  القريب  ال�قت  يف 
لكي  الكربالئي  عبداملهدي  ال�شيخ  ب�شماحة 
نطلعه على واقع التعليم يف احلرم اجلامعي يف 
حمافظة الب�شرة ون�شاركه الراأي ب�شكل عام يف 

حتت�يه من خمط�طات نفي�شة ، والإطالع على 
الرو�شة  مكتبة  �شعت  التي  والكتب  امل�شادر 

املرتقبة  ال��زي��ارة  اآخ��ر من ه��ذه  وهناك ه��دف 

اراسة 
����ق����ل
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• اإعداد: هياأة التحرير

 النبيا شّلم
ومب املالكة ومطلع  فجر 

العدالة الإلّية         

 
يقع امل�شجد يف مدينة الك�فة ويف اجلهة ال�شمالية الغربية من م�شجد الك�فة 
ويبعد م�شافة كيل� مرتين تقريبًا عنه، وه� م�شجد م�شتطيل ال�شكل وله �ش�ر مرتفع 
من الجر ويف منت�شف ال�شلع ال�شرقي تقع مئذنة ط�يلة يبل ارتفاعها30مرتًا،اما املدخل 

الرئي�شي للم�شجد فه� الباب املجاور للمئذنة وفيه مقامات وحماريب كثرية تنت�شر يف �شاحته.
 وللمزيد من املعل�مات عن هذا امل�شجد التقينا بف�شيلة ال�شيخ عبد احل�شني حممد ال�شهالوي �شيخ ع�شرية ال�شهالوي التي 

لها لنا على النح� الآتي : عرفت ب�شدانة امل�شجد لكرث من مئة عام حيث اأفادنا بالكثري من املعل�مات املهمة والتي ف�شّ


يفيد ال�شيخ عبد احل�شني ال�شهالوي بق�له: يعترب م�شجد ال�شهلة واحدا من اأكرب امل�شاجد التي �شيدت يف الك�فة خالل القرن 
الأول الهجري ، و يقال اأن بني ظفر هم بناة امل�شجد احلقيقي�ن ، و ه�ؤلء بطن من الأن�شار نزل�ا الك�فة ، ولهذا عرف 
امل�شجد اأوًل مب�شجد بني ظفر ، ثم حتّ�ل ا�شمه اإىل م�شجد ال�شهلة و هي الت�شمية املتداولة حاليًا .ولهذا ال�شم عّدة تاأويالت 
منها ان هذه الت�شمية اأطلقت ل�شه�لة  اأر�ض امل�شجد والأرا�شي املجاورة له  وانب�شاطها قيا�شا بغريها من الأرا�شي ، او رمبا 
تك�ن الت�شمية حمّرفة عن )�شهيل( و يحتمل اأن يك�ن )�شهيل( ا�شم لأحد اأئمة امل�شجد اأو من �شدنته ولكن ل ت�جد ترجمه 

حلياة هذا الرجل اإن وجد من الناحية التاريخّية حقًا . و 
احلالية  املنارة  و  هدمت  قدمية  منارة  للم�شجد  اأن  يقال 

�شيدت �شنة 1378 ه� - 1967 م .

 
اإىل  مق�ّشم  وه�  وا�شع،  �شحٌن  قدميًا  بامل�شجد  اأحُل��ق  وقد 

ق�شمني:
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الأّول: الذي يف الطرف اجلن�بي ) خان الزّوار (، وه� �شبيه باخلانات ال�شاخ�شة الآن على طريق 
النجف � كربالء القدمي، ويع�د تاريخه اإىل ح�ايَل 300 �شنة.

 1399  والثاين: يقع يف اجلانب ال�شمايل، وفيه بي�ت خدم امل�شجد، وقد ُهّدمت اأوائل �شنة 1979 م
ه�.وتتحدث الروايات ان نبي اهلل اإبراهيم  -عليه ال�شالم-كان يخرج ملقاتلة العمالقة من هذا املكان. 


وي�شيف ال�شيخ عبد احل�شني ال�شهالوي بق�له هناك العديد من امل�شاهد و املقامات املنت�شرة داخل 

امل�شجد والتي ُتزار الآن وهي على النح� التايل:
1 � مقام زين العابدين علّي بن احل�شني، ال�شّجاد -عليه 
ال�ّشالم- ويقع و�شط امل�شجد، عن �شماله مقام ال�شادق 

عليه ال�ّشالم، وعن جن�به مقام املهدي عليه ال�ّشالم.
ال�ّشالم-ويقع  -عليه  ال�شادق  جعفر  الإم��ام  مقام   �  2
ُك��ِت��ب على  جُم����َّف،  امل�شجد مت��ام��ًا، وحم��راب��ه  و�شط 

القا�شايّن الذي يك�ش� التج�يف اأحُد الأدعية املاأث�رة يف 
ال�شهلة، وُتقام على دّكته امل�شتطيلة �شالة اجلماعة.

َفرَجه- تعاىل  اهلل  -عّجل  املنتظر  املهدّي  الإم��ام  مقام   �  3
وُيعَرف مبقام �شاحب الزمان، يقع يف و�شط ال�شلع القبلي.

بني  الزاوية  يف  ال�ّشالم-  -عليه  اخل�شر  ال�شالح  العبد  مقام   �  4
ال�شلعني اجلن�بي والغربي.

اإّنه  ُيقال  ال�شالم-  اإدري�ض-عليه  اهلل  نبي  مقام   �  5
الزاوية بني ال�شلعني اجلن�بي  بيَتا له، ويقع يف  كان 

وال�شرقي.
6 � مقام النبياء وال�شاحلني: وُيعَرف مبقام الأنبياء ه�د 

و�شالح عليهما ال�ّشالم، ويقع يف الزاوية بني ال�شلعني 
ال�شمايل وال�شرقي.

اإّن��ه كان  وُيقال   : اإبراهيم اخلليل  النبي  � مقام   7
بيَتا لإبراهيم، ويقع يف الزاوية بني ال�شلعني ال�شمايل 

وال�شرقي.

◄  بقلم: ولء ال�شّفار

بتتبع اح�ال ال�شع�ب جند كّل �شعب اأو فئة اأو قبيلة 
لهم من املميزات و املكت�شبات التي يفاخرون بها 

نظائرهم من  ال�شع�ب الخرى لكن  يف ال�قت نف�شه 
قد تختلف ال�شع�ب فيما بينها بان�اع املميزات وقد 

ت�شرتك يف البع�ض الخر،  فمن بني تلك املميزات التي 
ت�شرتك بها ما يتجّلى بامل�شرتكات التاريخية كالرتاث 

احل�شاري العميق والأ�شاطري اخليالية والفن�ن 
املعمارية واملدن القدمية وغريها من املكت�شبات التي 
تزيد من اأهمية كل اأمة اأو دولة مبقدار ما متتلكه من 

مميزات ال اأنها قد تعجز بالرغم مما متلكه من 
مكت�شبات اأمام ما ميتلكه العرب من اإرث ثقايف خّلفه 

لهم خا النبياء واملر�شلني حممد �شلى اهلل عليه واله 
قبل اأكرث من اأربعة ع�شر قرنا األ وه� القراآن الكرمي 
الذي انطلقت من بني �شط�ره  اأ�ش�ض العدل وُر�شخت 

بتعاليمه البن�د الد�شت�رية للحياة الكرمية املفعمة 
بالمان وه� ل يقف عند حد معني بل جنده حديثا 

م�شتحدثا مل يدركه العقل الب�شري رغم التط�ر الهائل 
الذي و�شل اليه الن�شان. 

ال ان ذلك الرث العظيم الذي نزل على قلب 
امل�شطفى �شلى اهلل عليه واله وحتمل اأعباء اأمانته من 
بعده اأهل بيت النب�ة الذين جندهم قد اأمروا �شيعتهم 
مرارا وتكرارا اأّل يهجروه او يخالف�ا تعاليمه لن العمل 

خالف ذلك يزيد من تف�شي الظلم واجل�ر والتخلف، 
ومن هذا املنطلق جند ان م�لنا امري امل�ؤمنني وه� 

يف انفا�شه الخرية قد اأو�شى ولديه احل�شن واحل�شني 
عليهما ال�شالم بالقراآن وان ياأمروا �شيعتهم التم�شك 

به حيث قال " اهلل اهلل فى القران، ل ي�شبقكم بالعمل 
به غريكم" ولكن مما ي�ؤ�شف له اأن غرينا قد �شبقنا 
اىل التبّحر يف غ�ر معارفه وانتهال الكثري من كن�زه 

املعرفية وت�شخريها خلدمة اهدافهم فيما اكتفينا نحن 
بلقلقة حروفه– ول اأق�شد هنا مذهبا ا�شالميا دون 
اآخر بل اق�شد امل�شلمني عامة- ، فكيف بنا يا اأمري 

امل�ؤمنني وقد خالف الكثري منا و�شيتك.

وي�شيف ال�شيخ عبد احل�شني ال�شهالوي بق�له هناك العديد من امل�شاهد و املقامات املنت�شرة داخل 

بتتبع اح�ال ال�شع�ب جند كّل �شعب اأو فئة اأو قبيلة 

�سبقونا  
يا �أمري �ملوؤمنني !

ي��ا��و
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من  �لللقللرب  �سهر  رملل�للسللان،  �سهر 
فيا  �لنري�ن،  عن  و�لبعد  �جلنان 
من �سيع عمره بغري �لطاعة، يا 
دهره  يف  بل  �سهره،  يف   فّر من 
و�أ�ساعه، يا من ب�ساعته �لت�سويف 
و�لتفريط وب�س �لب�ساعة، فرب 
�جلوع  �سيامه  من  حظه  �سائم 
من  حظه  قائم  ورب  و�لعط�س، 
قيام  و�لتعب، وكل  �ل�سهر  قيامه 
و�ملنكر  �لفح�ساء  عللن  ينهى  ال 
، وكل  بعد�  �إال  يزيد �ساحبه  ال 
ال  �حللللر�م  عللن  ي�سون  ال  �سيام 

يورث �ساحبه �إال مقتًا .

  مفتاح الكراماتالصوم 

• حتقيق:
 يحيى الفتالوي 

 ميثم احل�شناوي 
في�شل غازي
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�بو�ب  كل  فيه  فتحت  �سهر  هو   .. نعم 
�خلري و�ل�سعادة وغلقت فيه كل �بو�ب 
من  لكل  لي�س  ولكن  و�لندم،  �خل�سر�ن 
هب ودب، بل ملن �آمن وعمل وتعب، �أما 
�دنى  با  فانهم  و�ملعاندون  �ملتجاهلون 
ريب لن ينالو� �سيا من مائدة �لرحمن 
يف هذ� �ل�سهر �لكر �سو�ء يف �لدنيا �أو 

يف �الآخرة.
م�سا�س  لها  �لتي  �مل�سائل  بع�س  حللول 
 لكر� رم�سان  ب�سهر  كبري  ومتللا�للس 
قامت جملة �لرو�سة �حل�سينية بجولة 

ملعرفة بع�س �هم تلك �مل�سائل. 

  إن شهر رمضان هو شهر كرامات كثرية يتمتع هبا املؤمن الصائم, ويكفي ما ذكره اهلل (يا أهيا الذين أمنوا كتب 
عليكم الصيام كام كتب عىل الذين من قبلكم لعلكم تتقون) فهو سبيل مليالد التقوى وترسيخها  

كرامات الصائم
ال�شيخ  �شماحة  مب��ح��اورة  املجلة  ج�لة  انطلقت  وق��د 
زمان احل�شناوي الذي القى عدة حما�شرات يف العتبة 
احل�شينية املقد�شة يف �شهر �شعبان املعظم، ليحدثنا يف 
البداية عن بع�ض الكرامات التي قد ينالها ال�شائم يف 
هذا ال�شهر فقال: اإن �شهر رم�شان ه� �شهر كرامات 
كثرية يتمتع بها امل�ؤمن ال�شائم، ويكفي ما ذكره اهلل 
)يا اأيها الذين اأمن�ا كتب عليكم ال�شيام كما كتب على 
الذين من قبلكم لعلكم تتق�ن( فه� �شبيل مليالد التق�ى 
وتر�شيخها كما ينطق القراآن الكرمي وهل هناك اأكرم 
من التق�ى، كما يرتتب على اأ�شا�شها الكرامة عند اهلل 

)اإن اأكرمكم عند اهلل اأتقاكم(.

للخطباء دور 
وملعرفة دور خطباء املنابر يف حث امل�شلمني على �شيام 
�شهر رم�شان قال احل�شناوي: اإن للمبلغني دورًا مهما 
جدًا من حيث التبلي لف�شيلة هذا ال�شهر ولي�ض فقط 
يف �شهر رم�شان واإمنا يف الأ�شهر التي ت�شبق هذا ال�شهر 
اأي يف �شهر �شعبان ورجب " وم�ش�ؤولية الكتاب واملثقفني 
اأي�شًا وكل امل�ؤمنني اإذ ل تقع امل�ش�ؤولية على جهة واحدة 
ول على �شخ�ض واحد، ويف الآونة الأخرية ومع �شديد 
الأ�شف قد راأينا الكثري من النا�ض يجهرون بالإفطار 
يف بلداننا الإ�شالمية وباخل�ش��ض يف ف�شل ال�شيف 
�شاحب احلرارة ال�شديدة امل�شح�ب برتدي اخلدمات 
يف العراق لكن حرارة ال�شيف وتردي اخلدمات ل تقف 

عائقا اأمامنا يف �شيام هذا ال�شهر الف�شيل.
 وختم ال�شيخ زمان احل�شناوي بق�له: اإن هذا ال�شيء 
ي�شاعف اأمامنا امل�ش�ؤولية يف دع�ة النا�ض ل�شيام �شهر 
رم�شان وطاعة اهلل عز وجل والنجاح يف هذا الختبار، 
واأنا اأق�ل اأن الختبار يف العراق اأكرب لذا ينبغي علينا 
تخطي هذا الختبار وبنجاح لن الكثري من دول العامل 
اأو كل دول العامل ل تعاين من م�شاألة الكهرباء مثال لكن 
يف العراق تعّد م�شكلة الكهرباء من امل�شاكل الأ�شا�شية 
وهي قد تك�ن عائقا لكثري من النا�ض لذا ينبغي تخطي 
كل هذه احل�اجز وحاجز املر�ض الذي يّدعيه الكثري 

من النا�ض يف �شهر رم�شان.

• �شماحة ال�شيخ
    زمان �حل�سناوي
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كرامات وواجبات
وع�دة لأهم ال�شفات والكرامات التي يتمتع بها ال�شخ�ض 
امل�ؤمن ال�شائم يف �شهر رم�شان املبارك قال خطيب العتبة 
ال�شتار حمد ح�شن: قال  احل�شينية املقد�شة ال�شيخ عبد 
اهلل يف احلديث القد�شي ال�شريف " كل عمل ابن اآدم له 
اإل ال�ش�م فاإنه يل واأنا اأجزي به " ومبا اأنه عمل خا�ض هلل 
تعاىل فقد وّجب اهلل �شبحانه وتعاىل على نف�شه، اأن يجعل 
ا�شتجابة  اأهمها..  من  الكرامات  من  جمم�عة  لل�شائم 
الدعاء حتى يفطر من مائدة اهلل التي اأعدها لل�شائمني 
يف �شهر رم�شان املبارك، ووعده باجلنة خالدًا فيها كما 
اأو�شح ذلك حبيب اهلل حممد امل�شطفى �شلى اهلل عليه 
)يجد  ق��ال  حني  �شعبان  �شهر  جمعة  باآخر  و�شلم   واآل��ه 

ال�شائم ما اأكرمه الباري تعاىل بجملة من الكرامات(.
ينال  لكي  ال�شائم  على  واج��ب��ات  هناك  ان  اىل  واأ���ش��ار 
ل  ال�اجبة  الأع��م��ال  اإن  قائال:  ال�ش�م  وث���اب  درج��ات 
اأعمال  هناك  ولكن  غ��ريه،  من  اأه��م  واج��ب  فيها  ي�جد 
م�شتحبة كثرية يتمتع بها امل�ؤمن ال�شائم يف �شهر رم�شان 
املبارك ومنها قراءة القراآن التي جتلي القل�ب كما يجلى 
احلديد، و�شالة الليل التي ت�شع العبد يف منت�شف الليل 
بني يدي املعب�د، ودعاء الفتتاح قبل كل ليلة، ودعاء كميل 
يف ليلة اجلمعة وه� من اأحب الأعمال اإىل اهلل، وتفطري 
م�ؤمن �شائم، وهناك اأعمال كثرية اأخرى ل ي�شع املجال 

لذكرها. 

وللعقوبات    مقام ومقال 
اأما يف ما يتعلق يف العق�بة الإلهية يف حق امل�شلم الذي يتعمد 
الإفطار قال " اإن عق�بة من اأفطر متعمدا يف �شهر رم�شان 
املبارك ي�مًا اأو كل ال�شهر، فعلى كل ي�م عتق رقبة، اأو �شيام 
�شهرين متتاليني، اأو اأطعام �شتني م�شكينا وهذا يف الدنيا، 

فاإذا مل يفعل هذا ال�اجب وجبت عليه النار يف الآخرة . 
ثم ختم ال�شيخ ق�له: وللمجتمع تاأثري يف الق�شاء على ظاهرة 

الإفطار املتعمد وذلك بالت�عية  والت�جيه امل�شتمر من 
املثقفني، ورجال الدين وكذلك يتحمل اأولياء 

اأبنائهم وتطبيعهم  الأم���ر م�ش�ؤولية ت�جيه 
على ال�شيام يف �شهر رم�شان املبارك من 
ر�شالته  احل�شيني  واخلطيب  �شنهم،  �شغر 

ال�شرعية  الأح��ك��ام  وبيان  والإر���ش��اد  ال�عظ 
ال�ش�م  على  وحثهم  النا�ض  وت�جيه 

الإفطار، وهذا من واجب  وعدم 
الوىل  ب��ال��درج��ة  اخل��ط��ي��ب 

ومن كل مثقف وعارف واأب 
وم�ش�ؤول بالدرجة الثانية.

القنوات الفضائية
 كما التقت املجلة بال�شيخ اإدري�ض تراوري من جمه�رية 
مايل الذي حتدث عن ق�شية المر باملعروف والنهي 
عن املنكر قائال: اإن كل م�شلم مكلف قدر طاقته اأن 
ياأمر باملعروف وينهى عن الفح�شاء واملنكر، وهذا ل 
ينح�شر برجال الدين والعلماء فقط بل ه� تكليف 
على كل م�شلم، يف كل مكان، ومتى ما عرف املجتمع 
الإ�شالمي تكليفه جتاه الإ�شالم �شت�شبح الكثري من 
ونك�ن  العمل  اأن نكرث من هذا  الأم���ر �شهلة ويجب 
اأكرث جدية يف �شهر رم�شان بدءا من املنزل والعمل 

وانتهاء بالأ�ش�اق.
بع�ض  يف  املتعمد  الإفطار  اإىل  الإ�شالم  نظرة  وعن 
البلدان الإ�شالمية حتت ذريعة حرارة اجل� يف ف�شل 
ال�شيف احلار واآليات الق�شاء على تلك الظاهرة قال 
تراوري: اأن الإ�شالم ياأمرنا بالدع�ة اإىل اهلل �شبحانه 
وتعاىل باحلكمة، والإفطار املتعمد قد اأ�شبح – مع 
يف  الإ�شالمية  البلدان  يف  متف�شيا  ال�شف-  �شديد 
دور  وي��ربز  يظهر  اأن  ينبغي  وهنا  الأخ���رية،  الفرتة 
العلماء يف  القن�ات الف�شائية قبل بدء رم�شان وطيلة 
اأيامه املباركة لن�شح واإر�شاد امل�شلمني، علمًا اأن هذا 
ترجمة  عند  وا�شح حتى  وه��ذا  ال��ق��راآن،  وا�شح يف 
املعنى  فهذا  العامل  لغات  من  لغة  اأي��ة  اإىل  ال��ق��راآن 
م�ج�د، وهذا ما نعمله يف جمه�رية مايل ف�جدنا اأن 
الكثري من النا�ض جاءوا واعتذروا وقال�ا )نحن كنا 
ل نعلم بهذا( وبداأوا يعمل�ن طبق ما جاء به القراآن 

الكرمي والأحاديث
 النب�ية ال�شريفة.

الــصــوم 
والصــحة

وقد اأ�شحى من امل�شه�ر عامليا ان يف ال�ش�م ف�ائد جمة منها 
ف�ائد روحية واجتماعية وعقائدية وكذلك �شحية، حيث ذكرت 
الكثري من الدرا�شات ال�شحية جناح عملية ال�ش�م يف الق�شاء 

على كثري من الأمرا�ض النف�شية واجل�شدية.
 وللغ�ر قليال يف ما يكت�شبه  ج�شم ال�شائم من ال�شحة يف �شهر 
رم�شان املبارك حتدث اإلينا الدكت�ر ح�شن ن�شر اهلل اخت�شا�ض 
ال�ش�م  اإن  قائال:  احل�شيني  م�شت�شفى  يف  الباطنية  باأمرا�ض 
ال�شحي الذي اأو�شى به الإ�شالم من الناحية الطبية ه� اأن " 
تريح املعدة من الطعام الثقيل ملدة �شهر حتى ت�شتعيد ن�شاطها من 
خالل تقليل ال�شعرات التي يتناولها ال�شخ�ض فتحرتق ال�شعرات 
املخزونة يف اجل�شم وينخف�ض وزن ال�شخ�ض ال�شائم " وخا�شة 
عند البدناء، وثانيًا ه� اإعطاء اجلهاز اله�شمي جزءا من الراحة 
للتخل�ض من م�شاكل اآلم املعدة، ففي �شهر رم�شان عليك اأن " 

تخفف من ال�جبات الغذائية الد�شمة ".
واأ�شاف: هناك الكثري من الأمرا�ض ل ت�شفى اإل بال�ش�م مثل 
داء ال�شكر )ن�ع  ب( واملر�شى امل�شابني ب�شغط الدم، وامل�شابني 
بالذبحة ال�شدرية، وهناك اأمرا�ض ل ميكن ال�ش�م معها مثل 
املر�شى امل�شابني بال�شكر )ن�ع اأ( الذين ي�شتعمل�ن الأن�ش�لني 
للعالج من مر�ض ال�شكر، والأمرا�ض التي حتتاج اإىل كميات كبري 
من ال�ش�ائل مثل مر�ض التهابات املجاري الب�لية اأما بالن�شبة " 
اإىل بقية الأ�شخا�ض غري امل�شابني باأمرا�ض متنعهم من ال�شيام 
فاإن ال�شيام من م�شلحتهم حتى تخف اأج�شامهم، ول يعان�ن من 

مر�ض املفا�شل املتف�شي يف البالد نتيجة  ال�شمنة.

ختاما 
�شحيح ان فر�شة �شهر رم�شان يعيدها اهلل تعاىل علينا بف�شله 
ومنه ورحمته كل عام، المر الذي قد ي�شتغله امل�شّ�ف�ن 
بق�لهم ان مل ن�شم هذا العام ب�شبب احلرارة او 
القادمة، ولكن  الع���ام  غريها، ف�شن�ش�م يف 
هذه املق�لة فيها مغالطات كبرية على راأ�شها 
ان ل �شامن لالن�شان انه باق اىل العام القادم 
او للحظة القادمة ليتمكن من تع�ي�ض ما فات، 
لالن�شان  �شنحت  ما  اذا  الفر�شة  ان  عن  ف�شال 
واأ�شاعها فاإن من امل�شتحيل جدا احل�ش�ل 
عليها ثانية، كما ان ا�شاعة الفر�شة 
م���ن ق��ب��ل لن�����ش��ان امل����ؤم���ن جتر 
ه  اك��د  العظيم، وه��ذا ما  الندم 
انتهزوا  بق�له:  امل�ؤمنني  امري 
ف��ر���ض اخل����ري ف��اإن��ه��ا متر 
عليه  وق�له  ال�شحاب،  مر 
الغ�ش�ض  اأ�شد  ال�شالم: 

ف�ت الفر�ض.

  إن كل مسلم مكلف قدر طاقته 
أن يأمر باملعروف وينهى عن الفحشاء 

واملنكر  

• �شماحة ال�شيخ
    �إدري�س تر�وري 

• �شماحة ال�شيخ
    عبد �ل�ستار

    حمد ح�سن  

• د. ح�سن ن�سر �هلل 
اخت�شا�ض باأمرا�ض الباطنية 
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ذات م�شاء، و�شلنا كربالء املقّد�شة يف ليلة �شتاء قار�شة، 
وكان والدي يتح�ّش�ض كثريا من برد ال�شتاء، فزرنا �شريح 
الإمام احل�شني )عليه ال�شالم( با�شتعجال، فعاتبته اأّمي 

قائلة:
�� يجب اأن نرتيث وجنل�ض ون�شتن�شق ن�شيم احلرية من 
اأب��ي عبد اهلل  قبة  الإميانية ونحن حتت  الأج���اء  تلك 

احل�شني )عليه ال�شالم(.
لكّن والدي له نظرة اأخرى حلّب احل�شني، فه� يعتقد اأّن 
حّبه للح�شني )عليه ال�شالم( ل ي�شت�جب اأن يرائي به، 
اأو اأن ي�شر كالآخرين يف نداءاته، ف�الدي له طريقته 
يف  املكن�ن  الكبري  احل��ّب  ذلك  اأن  والظاهر  اخلا�شة، 
قلبه جتاه احل�شني )عليه ال�شالم( يكفيه، فذهب اىل 
الفندق ونام وبقينا هنالك مع ال�الدة العزيزة ن�شتمع 
اىل املحا�شرة يف �شحن الإمام )عليه ال�شالم(، لنغرف 
من كن�ز احلكمة، وفي��شاتها املغدقة علينا بكرم العلم.

ثم تركنا كربالء وذهبنا اىل النجف الأ�شرف، وكانت 
هنالك خيام قد ُن�شبت للنا�ض على مقربة من �شحن 
الدفء  يطلب�ن  والنا�ض  ال�شالم(  )عليه  علي  الإم��ام 
خاطري  يف  اللحظات  تلك  زال��ت  ول  اخليام،  تلك  يف 
مّرْت  واأهنئها،  الذكريات  اأجمل  من  فهي  حم��ف���رة، 
اأحداثها يف تلك الليايل ال�شتائية القار�شة الربد، وهذه 
ال�شفرات اجلميلة، واملغم�رة باملحبة اخلال�شة لرم�زنا 
الإ�شالمية املجيدة، اإذ ترى النا�ض ملتّفني ح�ل ال�شحن 

زرافات زرافات، كاأنهم يف جنان اخللد.
واأنني لأعجب كيف يعتقد بع�ض النا�ض بنا ما يعتقدون، 

وكيف يتقّ�ل�ن علينا ما يتقّ�ل�ن نحن نحّب احل�شني 
باأّن  مّنا  اإميانا  جميعا،  البيت  واأه��ل  ال�شالم(  )عليه 
منقذ  و�شّلم(  واآل��ه  عليه  اهلل  )�شّلى  الأك��رم  الر�ش�ل 
باللت�شاق  اأو�شى  قد  الن�ر  اىل  ال�شالل  من  الب�شرية 
باأهل بيته واأوج��ب علينا حمّبتهم، يف ق�له امل�شه�ر يف 

كتب كّل امل�شلمني:
اإيّن تارك فيكم الثقلني ما اإن مت�شكتم بهما لن ت�شل�ا 

كتاب اهلل املنزل، وعرتتي اأهل بيتي
ولكي ي�شتمر املنهل ال�شايف واملنبع ال�شايف بالتدّفق من 
الر�ش�ل الأكرم )�شّلى اهلل عليه واآله و�شّلم( حتى بعد 
وفاته، ولكي تبقى �شلة امل�شلمني ق�ية بدينهم وبنبّيهم 
على ط�ل الزمان من خالل التم�ّشك بالثقلني، القراآن 

املجيد واأهل بيته الأطهار )عليهم ال�شالم(.
وق�شة التعّلق باحل�شني )عليه ال�شالم(، قد حت�لت اىل 
ما ي�شبه ق�ش�ض احلّب ال�شفافة، حني ُيّتهم العا�شق�ن 

 ب�شتى التهم
فق�شة قي�ض مثال الذي �شار جمن�نا بحّب ليلى وقد 
ل نعرتف الي�م باأمثال هذا احلب اله��شي، لأن هكذا 
عاملنا  يف  ال���اق��ع  ار���ض  على  وج���د  لها  لي�ض  ق�ش�ض 
الي�م، ولكنني اأح�ش�شت هنالك بلحظات �شد عجيبة نح� 
امل�شهد املقّد�ض، واأح�ّض فيها باأننا قد و�شلنا اىل مراحل 
الذين  يعلم  ول  املالمة،  اىل  فيها  تعّر�شنا  احل��ّب  من 
يل�م�ن اأن هنالك ق�ما قد جّن�ا فعال يف حّب احل�شني 
اأحد  وه�  البطل )عاب�ض(  فلقد جّن  ال�شالم(،  )عليه 
اأن�شار احل�شني )عليه ال�شالم( يف واقعة الطّف، حني 

خلع مالب�شه وقاتل اأعداء احل�شني )عليه ال�شالم( بدون 
درع  ترك عادة العرب يف القتال، واعتمد عادة املحّبني 

الذين قيل فيهم : لب�ش�ا القل�ب على الدروع
ولي�ض الالئمني هم مّمن عا�ش�ا يف العراق وعرف�ا تلك 
املحّبة املالئكية الفطرية الطبيعية، واأنا على يقني تام 
اإّن الذي ياأتي ليعي�ض بيننا ويعي�ض تلك الأج�اء املالئكية 
)عليه  احل�شني  �شيحّب  فاأنه  نعي�شها،  التي  اجلميلة 
ال�شالم( ويع�شقه اأكرث مّنا، ولرمبا ابتدع طرقا جديدة 
للتعبري عن حّبه، لبطل احلرّية الذي عّلم الأح��رار ما 
معنى اأن تق�ل: ل للظامل، وت�شّر عليها، وت�شّحي بكّل 
�شيء من اجل م�قف، ينح�شر يف حرفني: ل، و)هيهات 
منا الذلة(، وت�شتب�شل بكّل ما متلك، وت�شحي بالغايل 
والنفي�ض، ولكّن ما تق�م به وتفعله، ه� اأكرب بكثري من 

هذين احلرفني.
لكي  العيال  واأيتمُت    ه�اكا  يف  ُط��ّرا  اخللق  تركت 

اأراكا
ال��ف���ؤاُد اىل  اإرب���ًا  ملا م��اَل  فل� قّطعتني يف احل��بِّ 

�ِش�اكا
اإّن حّبي للح�شني )عليه ال�شالم( ل اأعتربه بتلك املرتبة 
�شرُت  ولكنني رغم ذلك  املحبة،  درج��ات  اأق��ّل  ه�  بل 
�شغرية  ك��ّل  يف  وت��ع��اىل(  )�شبحانه  اهلل  اىل  التجئ 
وكبرية واأق�شم عليه مبحّبتي للح�شني )عليه ال�شالم(، 
فاأمل�ض منه )تبارك وتعاىل( حنّ�ه الرب�بي علّي، و�شرعة 

ا�شتجابته لطلبي.

 !! إّنني �أحّب �حل�سني�
�آمنة حممد باقر

•     يعّده:
        عبد الرحمن الالمي

31 رم�شان املبارك  1432ه�



 
شعر:  الشيخ قاسم آل قاسم

�إذ� �ست �أن تقر�أ �لوحي، �أن تكتب �لوحي، �أو �أن تقول..
فا بد �أن ت�ست�سُف �لبقيع لت�سبح وحيًا وت�سبح بع�س معاين �لر�سول.

�إذ� �ست �أن تر�سم �لنور �أو تنحت �لنور.. فارحل مع �ل�سم�ِس.
ال تنتظر �أن ت�سيق د�ئرة �الأفق.

فكم �آمل �لعا�سقني �الأفوْل
�إذ� �ست �أن ت�سمع �لوحي ال تخ�س �أن تدع �لنا�س تغرُق نحو �ل�سماء.

تطرق �أبو�بها وحّلق �إىل �الأر�س خلف �لبقيع..
وال تن�س �أن تطرق �لباب كما كان يطرقه جربئيل..

وِقف خا�سعًا خلف �أعتابه و�طرق.. و�إن �ست فاجُث على �الأر�س..
كي ت�ستعري من �لزغب، زغب �ملائك �سيًا لرت�سم وجه )�حل�سن(.

ولن ت�ستطيع.
الأنك حني حتاول �أن تر�سم بع�س معانيه ي�سمو، الأن )�حل�سن(

فوق �سيق �مل�سافات فوق �لزمن..
ولن ت�ستطيع

الأنك حني ��ست�سفت �لقو�يف وقامو�سك �الأبجدي
حكمت على �لفن باأن يتنازل عن عر�سه

لي�سجن بني زو�ياك بني حدود �لقلم
وحتى لو �أن روؤ�ك خيال �ل�سماو�ت لن ت�ستطيع
الأن �لذي دونه ح�سن و�لذي تبتغيه )�حل�سن(

وكل �لذي ها هنا هو منه، لذلك �أبى �لقوم ت�سييعه ونفو� نع�سُه
ونو� باأن ثر�ه ي�سيع.

وما علمو� �أن ُبردته �ستكون )�لبقيع(
وما علمو� �نه تو�سك �الأر�س تن�سق عن مثلِه �ألف جيل 

وياأتي ي�سلي على قربه جربئيل
الأن �لرت�ب �رتوى عبق �لوحي منه

ويف كل �سرب من �الأر�س كل �لرت�ب يحدث عنه
فيا قومنا: حطمو� �ملذنة، 

�أزيلو� �لقباب
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فا ت�ستطيعون حمو �لرت�ب وال تقدرون باأن تخر�سو� �أل�ُسَنْه
لكيا يكون �حل�سن:

عليكم باأن تذبحو� كل فن، و�إن حترقو� كل وجه جميل
عليكم باأن تنحرو� �لفجر كي يتمزق وجه �الأ�سيل

�أن تقطعو� �سعفات  �لنخيل، �أن تطفو� �ل�سم�س حتى ميوت �لنهار
�أن ت�سنعو� من وجوه �أمية �أ�سرعة م�سوهة ت�سادر لون � لبحار

لكيا يكون �حل�سن.
عليكم باأن توقفو� عجات �لزمن، لا يجيء �لربيع

فتبدو على كل زهرة رو�س �سمات �لبقيع ووجه �حل�سن
�أيا وهجًا من عيون �لبتول، ويا لون ب�سمتها و�ل�سحية

ويا حلن �إيقاعها حني تخطو حتاكي �لر�سول
ويا عرفها �إذ تدير �لرحى، 

ويا رجع �نغامها و�ل�سدى
منحت �ل�سحاب �لندى، 

فعا�س على ر�حتيك �لربيع
!فهل يا ترى يحتويك �لبقيع

م�ساكني �أعد�وؤك �لو�همون
�إنك بني �لزو�يا باك �لكفن

وما علمو� �أن يف كل �سرب �سد�ك، 
ويف كل ذرة رمٍل وطن

فاإن �أو�سدو� باب �أر�س �لبقيع
فما �أو�سدو� باب روح �حل�سن.

◄  يكتبها: عبد الرحمن الالمي

على اأعتاب م�شاهدة النا�ض مل�شل�شل املختار، و ه� من اأ�شخم الدراما 
التاريخية الإيرانية، و يعر�ض يف بع�ض الف�شائيات هذه الأيام، وقد    
اأو�شح امل�شل�شل كثريًا من احلقائق، واأجاب عن كثري من الأ�شئلة التي 
كانت ت��راود الكثري، مثل �شرعية ث�رة املختار، وكيف كان املجتمع 
الك�يف اآنذاك؟ وكيف عّباأه ابن مرجانة لقتال �شيد ال�شهداء احل�شني 
بن علّي )عليه ال�شالم(؟ وهل ه�ؤلء كان�ا من ال�شيعة؟ لكي ت�شّح 
مق�لة القائلني: اأّن ال�شيعة هم َمن قتل�ا احل�شني )عليه ال�شالم( اأم 

مل يك�ن�ا كذلك؟ وغري ذلك من الأ�شئلة.
ولقد �شاألتني ُبنّيتي: اإذا كان املختار قد اأخذ بثاأر الإمام احل�شني )عليه 
ال�شالم( من كّل قتلته تقريبًا، فلماذا ن�شع الراية احلمراء على القبة 
ال�شريفة للم�شهد املقّد�ض لالإمام احل�شني )عليه ال�شالم( اىل الآن، 

والراية احلمراء تدّل بل�نها الدم�ّي على طلب الثاأر؟ فقلت لها:
اإّن ال�شعار الذي رفعه التّ�اب�ن ومن جاء بعدهم اىل ي�منا هذا وه� 
"يا لثارات احل�شني" لي�ض املق�ش�د منه ه� الثاأر املعروف يف كتب 
املعاجم اللغ�ية وه� الدم والطلب به، هذا �شحيح اإذا كان احل�شني 
)عليه ال�شالم( رجاًل عادّيًا فُيطلب بثاأره وُيقت�ّض من قاتله، وينتهي 
الزمان  اإم��ام  ُقتل ه�  ي���م  ال�شالم(  ولكّن احل�شني )عليه  الأم��ر، 
املفرت�ض الطاعة، وظّل اهلل يف الأر�ض، وخليفته على خلقه، والمتداد 
الطبيعي للر�ش�ل الأكرم )�شّلى اهلل عليه واآله و�شّلم( الذي يق�ل يف 
حّقه: ح�شني مني واأنا من ح�شني، اأحب اهلل من اأحب ح�شينا، ح�شني 

  شبط من الأ�شباط�
فاحل�شني )عليه ال�شالم( ه� مّمن ا�شطفاهم اهلل )تبارك وتعاىل( 
)عليه  ث��اأره  ارتبط  هنا  وم��ن  الإ�شالمية  الأم��ة  لقيادة  واجتباهم 
ال�شالم( باهلل )عّز وجّل( كما نقراأ ذلك يف الزيارات التي وردت عن 
املع�ش�مني )عليهم ال�شالم(: ال�شالم عليك يا ثاأر اهلل... ويرتّتب 
على هذا: اأّن العتداء على احل�شني )عليه ال�شالم( ه� اعتداء على 
اهلل ومالئكته ور�شله واأنبيائه والدين الذي اأنزله عليهم، فبقتلهم 
احل�شني )عليه ال�شالم( قتل�ا �شف�ة اهلل ونبّ�ة اهلل وخّلة اهلل وكلمة 
اهلل وروح اهلل وحمبة اهلل وولية اهلل لأنه )عليه ال�شالم( وارث كّل 

ذلك، كما ه� �شريح يف فقرات زيارة )وارث(.
ال�شامية   املباد وجميع  والدين  والعدل  واحلرية  احلق  اأج��ل  ومن 
التي نادى بها الإمام احل�شني )عليه ال�شالم(، والتي �شحقتها خي�ل 
اجلاهلية الثانية ي�م �شحق�ا اجل�شد الطاهر يف رم�شاء كربالء، وما 
ما زال�ا  ي�شحق�نه اىل ي�منا هذا، لذا نحن نبقى نرفع راية الثاأر ف�ق 
روؤو�شنا وعلى اأ�شطح منازلنا وعلى �شياراتنا ويف حمالتنا واأ�ش�اقنا 
�شاحة  يف  اأذيبت  التي  الطاهرة  للمهج  وف��اًء  قل�بنا،  يف  ونغر�شها 

الطّف.

 يا لثار�ت �حل�سني

��ل��م��ة
  نا
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قال �أبو عبد�هلل عليه �ل�سام: �الأمر باملعروف 
و�لنهي عن �ملنكر خلقان من خلق �هلل

�الأمر باملعروف 

�جلو�ب: 
ب�سمه تعاىل

بجوز ذلك يف حّد نف�سه، ولكن ال يجوز �إهاره �أمام 
�الأجانب �إذ� كان من �لزينة، و�إذ� كان �لطاء فوق �جللد 

وكان حاجبًا مينع من و�سول �ملاء للب�سرة يف �لو�سوء فيجب 
�إز�لته عند �لو�سوء، و�إن كان يتعّذر ذلك ففي جو�ز �لطاء 

به �إ�سكال، و�هلل �ملوفق.

ومن �الأمر باملعروف:
�ل�سخاء و�لكرم و�اِليثار:

قال اهلل �شبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي: )وي�ؤثرون 
على اأنف�شهم ول� كان بهم خ�شا�شة(. 

ما  قال:  اأّنه  واآله  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�ش�ل  وعن 
 اخللق وح�شن  ال�ّشخاء  على  ِاّل  اأولياءه  اهلل  جعل 
وقال �شلى اهلل عليه واآله: ِان من م�جبات املغفرة 
وعنه   الكالم وح�شن  ال�شالم  وِاف�شاء  الطعام  بذل 
ذنب  عن  جتاف�ا  قال:  اأّنه  واآله  عليه  اهلل  �شلى 

 .ال�شخي فِاّن اهلل اآخذ بيده كلما عرث
 .اَل�شخياء دار  اجلّنة  واآله:  عليه  اهلل  �شلى  وعنه 
وعنه �شلى اهلل عليه واآله: ِان اف�شل النا�ض اميانًا 

 .اأب�شطهم كّفًا
�اِلنفاق على �الأهل و�لعيال: 

فعن ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه واآله اأّنه قال: الكادُّ 
على عياله كاملجاهد يف �شبيل اهلل وقال �شلى اهلل 
عليه واآله: خريكم، خريكم َلهله وعنه �شلى اهلل 
فه�  اهله  على  الرجل  اأنفق  ما  قال:  اأّنه  واآله  عليه 
�شدقة وعنه �شلى اهلل عليه واآله: دينار اأنفقته على 
اأهلك ودينار اأنفقته يف �شبيل اهلل ودينار انفقته يف 
رقبة ودينار ت�شّدقت به على م�شكني واأعظُمها اأجرًا 

 .الدينار اّلذي اأنفقته على اأهلك

وفق فتاوى املرجع الديني الأعلى �شماحة اآية اهلل العظمى 
�ل�سيد علي �حل�سيني �ل�سي�ستاين )دام ظله ال�ارف(

ب�سمه تعاىل
�إىل مكتب �سماحة �ملرجع �لديني 

�ية �... �لعظمى �الإمام �ل�سيد علي 
�حل�سيني �ل�سي�ستاين )د�م له 

�لو�رف(.
ال�شالم عليكم ورحمة ا... وبركاته

ال�ش�ؤال: ما احلكم ال�شرعي ملا ي�شمى 
– اذ  احل�اجب  – جتميل  )التات�( 
جزءًا،  او  كاًل   – احلاجب  يخ�شع 
اإدمائه  مع  م��شعي  تخدير  اإىل 
فيزال ال�شعر مع طلي امل��شع بطالء 

خا�ض.
جمع من امل�ؤمنني

 

 حمرم هل
مكتب 

�ل�سيد �ل�سي�ستاين د�م له
�لنجف �الأ�سرف.

وكان حاجبًا مينع من و�سول �ملاء للب�سرة يف �لو�سوء فيجب 

وفق فتاوى املرجع الديني الأعلى �شماحة اآية اهلل العظمى 
�ل�سيد علي �حل�سيني �ل�سي�ستاين )دام ظله ال�ارف(

ب�سمه تعاىل
�إىل مكتب �سماحة �ملرجع �لديني 

�ية �... �لعظمى �الإمام �ل�سيد علي 
�حل�سيني �ل�سي�ستاين )د�م له 

�لو�رف(.
ال�شالم عليكم ورحمة ا... وبركاته

ال�ش�ؤال: ما احلكم ال�شرعي ملا ي�شمى 
اذ  احل�اجب  جتميل  )التات�( 

�جلو�ب: 
ب�سمه تعاىل

بجوز ذلك يف حّد نف�سه، ولكن ال يجوز �إهاره �أمام 
�الأجانب �إذ� كان من �لزينة، و�إذ� كان �لطاء فوق �جللد 

وكان حاجبًا مينع من و�سول �ملاء للب�سرة يف �لو�سوء فيجب وكان حاجبًا مينع من و�سول �ملاء للب�سرة يف �لو�سوء فيجب 
�إز�لته عند �لو�سوء، و�إن كان يتعّذر ذلك ففي جو�ز �لطاء �إز�لته عند �لو�سوء، و�إن كان يتعّذر ذلك ففي جو�ز �لطاء 

به �إ�سكال، و�هلل �ملوفق.

– اذ  احل�اجب  – جتميل  )التات�( 
جزءًا،  او  كاًل   – احلاجب  يخ�شع 
اإدمائه  مع  م��شعي  تخدير  اإىل 
فيزال ال�شعر مع طلي امل��شع بطالء 

خا�ض.
جمع من امل�ؤمنني

 حمرم هل
مكتب 

�ل�سيد �ل�سي�ستاين د�م له
�لنجف �الأ�سرف.

قال �أبو عبد�هلل عليه �ل�سام: �الأمر باملعروف 
و�لنهي عن �ملنكر خلقان من خلق �هلل

قال �أبو عبد�هلل عليه �ل�سام: �الأمر باملعروف قال �أبو عبد�هلل عليه �ل�سام: �الأمر باملعروف 
و�لنهي عن �ملنكر خلقان من خلق �هلل

�لنهي عن �ملنكر 

ب�سمه تعاىل
�سماحة �آية �هلل �لعظمى �ل�سيد  �ل�سي�ستاين )د�م له �ل�سريف(.

هناك من يقول �أن �لفرق بني حريف �ل�ساد و�لظاء ال يكمن يف خمرج 
�لتفريق  و�إللا  �لثاين،   وترقيق  �الأول  ت�سخيم  يف  وال  �حلرفني 
بينهما يكون من جهة �ل�سوت ويرجع ذلك �إىل �أن �حلروف �لعربية 
ثمانية وع�سرون حرفًا فا بد �أن يكون لكل حرف �سوت خا�س ومع 
وجهي �لفرق �ل�سائعني، ال تكون �الأ�سو�ت �سوى �سبعًا وع�سرين �إز�ء 

ثماٍن وع�سرين حرفًا.
وعليه فاإنه يقول �أن �سوت �ل�ساد يكون بني �لطاء و�لد�ل �أي كما 

يلفظها �مل�سريون، فما تقولون يف ذلك �فتونا ماأجورين.

ومن �الأمر باملعروف:
�ل�سخاء و�لكرم و�اِليثار:

قال اهلل �شبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي: )وي�ؤثرون 
على اأنف�شهم ول� كان بهم خ�شا�شة(. 

ما  قال:  اأّنه  واآله  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�ش�ل  وعن 
 اخللق وح�شن  ال�ّشخاء  على  ِاّل  اأولياءه  اهلل  جعل 
وقال �شلى اهلل عليه واآله: ِان من م�جبات املغفرة 
وعنه   الكالم وح�شن  ال�شالم  وِاف�شاء  الطعام  بذل 
ذنب  عن  جتاف�ا  قال:  اأّنه  واآله  عليه  اهلل  �شلى 

 .ال�شخي فِاّن اهلل اآخذ بيده كلما عرث
 .اَل�شخياء دار  اجلّنة  واآله:  عليه  اهلل  �شلى  وعنه 
وعنه �شلى اهلل عليه واآله: ِان اف�شل النا�ض اميانًا 

 .اأب�شطهم كّفًا
وعنه �شلى اهلل عليه واآله: ِان اف�شل النا�ض اميانًا 

 .اأب�شطهم كّفًا
وعنه �شلى اهلل عليه واآله: ِان اف�شل النا�ض اميانًا 

�اِلنفاق على �الأهل و�لعيال: 
فعن ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه واآله اأّنه قال: الكادُّ 

�اِلنفاق على �الأهل و�لعيال: 
فعن ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه واآله اأّنه قال: الكادُّ 

�اِلنفاق على �الأهل و�لعيال: 

على عياله كاملجاهد يف �شبيل اهلل وقال �شلى اهلل 
عليه واآله: خريكم، خريكم َلهله وعنه �شلى اهلل 
فه�  اهله  على  الرجل  اأنفق  ما  قال:  اأّنه  واآله  عليه 
�شدقة وعنه �شلى اهلل عليه واآله: دينار اأنفقته على 
اأهلك ودينار اأنفقته يف �شبيل اهلل ودينار انفقته يف 
رقبة ودينار ت�شّدقت به على م�شكني واأعظُمها اأجرًا 

 .الدينار اّلذي اأنفقته على اأهلك

•�أكل مال �ليتم لمًا:
اّلذين  )ِانَّ  املجيد:  كتابه  يف  وتعاىل  �شبحانه  اهلل  قال   
ِامّنا ياأُكل�َن يف ُبط�نهم نارًا  ياأُكل�ن اأم�ال اليتامى ُظلمًا 

و�شي�شل�ن �شعريًا(. 
•�ليمني �لكاذبة: فعن اِلمام اأبي جعفر الباقر عليه 
ال�شالم اأّنه قال عن كتاب علي عليه ال�شالم: ِانَّ اليمني 

 .الكاذبة وقطعية الّرحم تذران الديار بالقع من اأهلها
وعن اِلمام ال�شادق عليه ال�شالم اأّنه قال: من حلف على 

 .ميني وه� يعلم اأّنه كاذب فقد بارز اهلل عّز وجّل
الكرمي  كتابه  يف  تعاىل  اهلل  قال  �لّزور:  �سهادة   •
ي�شف املّتقني: )والذيَن ل ي�شهدون الّزور واذا مّروا باللغ�ا 

مّروا كرامًا(. 
وعن النبي �شلى اهلل عليه واآله اأّنه قال: ما من رجل �شهد 
�شهادة زور على مال رجل ليقطعه ِاّل كتب اهلل عّز وجل له 

 .مكانًا �شنكًا اىل النار
• �ملكر و�خلديعة: قال اهلل تعاىل يف كتابه املجيد: 
)�شي�شيب اّلذين اأجرم�ا �شغاٌر عند اهلل وعذاٌب �شديٌد 
مبا كان�ا ميكرون( وعن ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه واآله اأّنه 

 .لي�ض مّنا من ماَكَر م�شلمًا :قال
املكر  اأّن  ل�ل  قال:  اأّنه  ال�شالم  عليه  على  اِلمام  وعن 

.واخلديعة يف النار لكنت اأَمَكَر العرب

وفق فتاوى املرجع الديني الأعلى �شماحة اآية اهلل العظمى 
�ل�سيد علي �حل�سيني �ل�سي�ستاين )دام ظله ال�ارف(

حرفا )�س( و)ظ(
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◄اإعداد: هيئة التحرير

�لنهي عن �لكام 
يف ذ�ت �هلل

بن  ع��ن احل�شن  زي���اد،  ب��ن  �شهل  ع��ن  ب��ن احل�شن،   حممد 
حمب�ب، عن علي بن رئاب، عن اأبي ب�شري قال: قال اأب�جعفر 
عليه ال�شالم: تكلمو� يف خلق �هلل وال تتكلمو� يف �هلل 

فاإن �لكام يف �هلل ال يزد�د �ساحبه �إال حتري�.
�س وال  تكلمو� يف كل  ح��ري��ز:  ع��ن  اأخ���رى  رواي���ة  ويف 

تتكلمو� يف ذ�ت �هلل.
 حممد بن يحيى، عن اأحمد بن حممد، عن ابن اأبي عمري، 
عن عبدالرحمن بن احلجاج، عن �شليمان بن خالد قال: قال 
 " يقول:  وجل  عّز  �هلل  �إن  ال�شالم:  عليه  اأب�عبداهلل 
و�أن �إىل ربك �ملنتهى" فاإذ� �نتهى �لكام �إىل �هلل 

فاأم�سكو�.
اأبي  اب��ي عمري عن  اب��ن  اأبيه، عن  اإبراهيم، عن  بن  علي    
اأي�ب، عن حممد بن م�شلم قال: قال اأب�عبداهلل عليه ال�شالم: 
يا حممد �إن �لنا�س ال يز�ل بهم)( �ملنطق حتى 
يتكلمو� يف �هلل فاإذ� �سمعتم)( ذلك فقولو�: ال 

.إله �إال �هلل �لو�حد �لذي لي�س كمثله �س�
عدة من اأ�شحابنا، عن اأحمد بن حممد بن خالد، عن اأبيه، 
اأب��ي عبيدة  اأب��ي عمري، عن حممد بن حمران، عن  ابن  عن 
�إياك  زياد  يا  ال�شالم:  عليه  اأب�جعفر  ق��ال  ق��ال:  احل��ذاء 
�لعمل  وتهبط  �ل�سك  تللورث  فاإنها  و�خل�سومات 
وتردي �ساحبها وع�سى �أن يتكلم بال�س فا يغفر 
لو� به  له، �إنه كان فيما م�سى قوم تركو� علم ما وك
وطلبو� علم ما ُكفوه حتى �نتهى كامهم �إىل �هلل 
فتحرّيو� حتى �ن كان �لرجل ليدعي من بني يديه 
فيجيب من خلفه ويدعي من خلفه فيجيب من بني 

يديه.
ويف رواية اأخرى: حتى تاهو� يف �الر�س.

 عدة من اأ�شحابنا، عن اأحمد بن حممد بن خالد، عن بع�ض 
اأبا  �شمعت  قال:  اأبيه  عن  املياح،  ابن  احل�شني  اأ�شحابه، عن 
 عبداهلل عليه ال�شالم يق�ل: من نظر يف �هلل كيف هو

هلك. 

 عدة من اأ�شحابنا، عن اأحمد بن حممد بن خالد، عن حممد 
بن عبداحلميد، عن العالء بن رزين، عن حممد بن م�شلم، 
عن اأبي جعفر عليه ال�شالم قال: �إياكم و�لتفكر يف �هلل 
ولكن �إذ� �أرد �أن تنظرو� �إىل عظمته فانظرو� 

�إىل عظيم خلقه.
عليه  اأب���ع��ب��داهلل  ق��ال  ق��ال:  رفعه  اأب��ي عبداهلل  بن  حممد 
�أكل قلبك طائر مل ي�سبعه  �آدم لو  يا �بن  ال�شالم: 
تريد  لغطاه  �أبللرة  خرق  عليه  و�سع  لو  وب�سرك 
�أن تعرف بهما ملكوت �ل�سماو�ت و�الر�س، �إن كنت 
�سادقا فهذه �ل�سم�س خلق من خلق �هلل فاإن قدرت 

�أن متا عينيك منها فهو كما تقول.
  علي بن اإبراهيم، عن اأبيه، عن احل�شن بن علي، عن اليعق�بي 
اأبي  اآل �شام، عن  اأ�شحابنا، عن عبدالعلى م�ىل  عن بع�ض 
عبداهلل عليه ال�شالم قال: �ن يهوديا يقال له)�سبحت( 
جاء �إىل ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�آله فقال: 
�أنت  فاإن  ربك،  عن  �أ�ساألك  جت   ! �هلل  ر�سول  يا 
�سل  قال:  رجعت،  و�إال  عنه  �أ�ساألك  عما  �أجبتني 
عما �ست، قال: �أين ربك قال: هو يف كل مكان 
 من �ملكان �ملحدود: قال: وكيف هو ولي�س يف �س
خملوق  و�لكيف  بالكيف  ربي  �أ�سف  وكيف  قال: 
و�هلل ال يو�سف بخلقه، قال: فمن �أين ُيعلم �أنك 
نبي �هلل قال: فما بقي حوله حجر وال غري ذلك 
�إال تكلم بل�سان عربي مبني �أما �سبحت �إنه ر�سول 
�هلل �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم فقال �سبحت: ما 
ر�أيت كاليوم �أمر� �أبني من هذ�، ثم قال �أ�سهد �أن ال 

�إله �إال �هلل و�أنك ر�سول �هلل.
 علي بن اإبراهيم، عن اأبيه، عن ابن اأبي عمري، عن حممد 
بن يحيى اخلثعمي عن عبد الرحمن بن عتيك الق�شري قال: 
�شاألت اأبا جعفر عليه ال�شالم عن �شئ من ال�شفة فرفع يده اإىل 

ال�شماء ثم قال: تعاىل �جلبار.  

◄اإعداد: هيئة التحرير

�إن هناك خافات بني علماء �للغة يف �لظاء و�ل�ساد:
حرفان  �أنهما  �إىل  معظمهم  ذهب  حيث  حرفني  كونهما  �أ�سل  يف   الأول�
بهما  �لنطق  كيفية  يف   لثاين� و�حللد،  حرف  �إنهما  بع�سهم  عن  ونقل 
بناء ً على كونهما حرفني و�ملعروف يف كيفيته وجهان: �الأول: ما ين�سب 
فيكون  و�لطاء،  �لللد�ل  بني  بهما  �لنطق  وهو  و�ل�ساميني  �مل�سريني  �إىل 
فهي  و�للثة  �الأ�سنان  بني  �ل�ساد  وخمرج  �الأ�سنان  بني  من  �لظاد  خمرج 
و�لطاء، وعليه يختلف  كالتاء  �الأ�سنانية )))�للثية(((،  �الأ�سو�ت  من 

�ل�سوتان باأن �ل�ساد �سوت �سديد، و�لطاء �سوت رخو.
�لثاين: ما ين�سب على �حلجازيني و�لعر�قيني، وهو �أن خمرجهما جميعًا 
من بني �ال�سنان و�للثة وكاهما رخو، وهو �لذي �ختاره جمع من علمائنا 
ورجح باأن �أهل �حلجاز هم �أف�سح �لنا�س وبلغتهم نزل �لقر�آن وقد �ختاره 
يف  ال�سك  حرفني  كونهما  مبنى  فعلى  كان:  و�أيًا  فيها،  �جلو�هر  �ساحب 
وتعدد  �ل�سوتني  طبيعة  يف  �لكام  و�إا  �ل�سوت،  جهة  من  �ختافهما 
�ملخرج و�إن مل يقت�ِس تعدد �ل�سوت �إال �أنه ال مينع من تعدده الختاف 

خمرجهما.
�لثالث: �أنه يجوز تبديل �أحدهما باالآخر من قو�نني �للغة �أو ال يجوز 
ذلك، فعن جماعة من علماء �للغة عّد ذلك من مو��سع �الإبد�ل �جلائز 

يف �للغة �لعربية وعن �آخرين �أنه ال يجوز وال يخلو �ملو�سوع من نظر.

ب�سمه تعاىل

مكتب �ل�سيد �ل�سي�ستاين يف 
�لنجرف �ال�سرف.

. سفر �خلري�  
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الأن�شاري  ال�شيخ  عظمة  على  يطل  اأن  للباحث  ميكن 
ومكانته العلمية من خالل م�ؤلفاته التي يكفي اأن تك�ن 
احل�زات  يف  تدر�ض  اإنها  حيث  اأهميتها  على  �شاهدًا 
العلمية اإىل الآن ويف مرحلة ال�شط�ح العالية التي ت�ؤهل 
الطالب لالأبحاث املعمقة يف الفقه والأ�ش�ل فمن كتبه : 
- �ملكا�سب: وه� كتاب يف الفقه َقل نظريه نظرًا ملا 
ونقدها  الأدل��ة  وعر�ض  ال�شتدلل  عمق  من  به  يتمتع 

ف�شاًل عن اآراء العلماء. 
يحت�ي  الفقه  اأ�ش�ل  يف  كتاب  �الأ�سول:  فر�ئد   -
وال�شتغال  وال����رباءة  وال��ظ��ن  القطع  يف  ر�شائل  على 
وال�شت�شحاب والتعادل والرتاجيح ومن هنا �شمي هذا 
واأحاطته  ولأهميته  الأن�شاري،  ال�شيخ  بر�شائل  الكتاب 
مبباحث الأ�ش�ل العملية اأ�شبح مدارًا للدر�ض والتدري�ض 

منذ زمن تاأليفه اإىل ي�منا هذا.

 
ول يف�تنا هنا اأن نذكر �شيئًا عن �شرية ال�شيخ مرت�شى 
بقيم اخلري  مليئة  و�شاءة  نا�شعة  ف�شريته  الأن�شاري، 
والف�شيلة وحري بطلبة العل�م الدينية ف�شاًل عن غريهم 
الإقتداء به فيها وا�شتلهام العرب من حياته قد�ض �شره.. 
يف ي�م من الأيام وجهت والدة ال�شيخ الأن�شاري عتابها 
لبنها الذي اأ�شبح مرجعًا لل�شيعة لأنه ل يعطي اأخاه �شيئًا 
من الأم�ال التي كانت حتت يده، فاأجابها بج�اب يعرف 
ال�شيخ نتائجه فقد نه�ض وقدم اإليها مفتاح الغرفة التي 

امل�شلمني..  اأم�ال  كان يحفظ 
وه� يق�ل: اأي مقدار تريدين 

القيامة.  ي�م  اهلل  اأمام  م�ش�ؤولة  ولكنك  خذيه لبنك 
وهنا ح�شل ال�شيخ على امل�قف الذي كان يت�قعه من 
اأمه التقية النقية والتي قالت له: اأبدًا لن اأرمي بنف�شي 
يف مهلك ي�م القيامة من اأجل رفاه اأيام ل�لدي هيهات 

ذلك.  
ويف رواية وفَد اأحد العلماء اإىل ال�شيخ الأن�شاري يف 
كربالء املقد�شة يطلب منه م�شاعدة مالية ل�شيد جليل 
من كبار العلماء كانت زوجته تقرتب من و�شع حملها 
وله عيال كرث. فقال ال�شيخ الأن�شاري: لي�ض لدي مال 
الآن �ش�ى مبل ملن ي�شلي وي�ش�م نيابة مليت. فقال له 
ال��شيط: انه �شيد جليل ومتعفف وه� كثري الهتمام 
العبادة  لهذه  يتفرغ  ل  العلمية  ومطالعاته  بدرو�شه 
ثم  قلياًل  الأن�شاري  ال�شيخ  تاأمل  وهنا  ال�شتيجارية. 
قال: اأذن اأنا اأ�شلي واأ�ش�م بدًل عنه خذ هذه الأم�ال 

اإليه .

  
قيل انه ملا ا�شتهر ال�شيخ الأن�شاري )قد�ض �شره( 
باملرجعية وعال �شيته يف الآفاق، اأر�شل اخلليفة 
العثماين اآنذاك مبع�ثًا اإىل النجف الأ�شرف لريى 
ال�شيخ من قريب، فلّما جاء ودخل على ال�شيخ يف 
داره، راأى ما اأثار تعّجبه وغرابته، راأى دارًا عادية 
وب�شيطة، وراأى ال�شيخ جال�شًا يف غرفة مت�ا�شعة 
عمامة  وعليه  ع��ادي،  بب�شاط  بع�شها  فر�ض  قد 
كتب  يديه  وبني  املت��ّشط،  م��ادون  وقباء  وعباءة 
ال�شيخ،  وراآه  دخل  فلّما  بها.  م�شغ�ل  وه�  كثرية 
قام اإليه وا�شتقبله واأجل�شه على الب�شاط، ثم جل�ض 
اإليه يحدثه و�شاأل عن �شّحته، ثم قام وجعل قلياًل 

�سنة  �الأن�ساري يف  �ل�سيخ مرت�سى  �لعامة  وِلد 
�الأولية  �لللدرو�للس  و�أخللذ  دزفلللول،  يف  هل   
ح�سني،  �ل�سيخ  عمه  عللن  و�الأ�للسللول  �لفقه  يف 
عند  وح�سر  كللربللاء  �إىل  و�للللده  مللع  و�للسللافللر 
�أعو�م،  �أربعة  �لعلماء  و�سريف  �ملجاهد  �ل�سيد 
ثم رجع �إىل بلده وبقى هناك �سنتني وعاد �إىل 
�لرحال  �سد  �ل�سريف، ثم  من  و��ستفاد  كرباء 
�إىل �لنجف �ال�سرف فدر�س عند �ل�سيخ مو�سى 
كا�سف �لغطاء ثم عاد �إىل وطنه و�أخذ يجول 
يف �لبلد�ن طالبًا للعلم فكانت له عدة حمطات 
منها عند بروجرد و�أ�سفهان، ويف كا�سان تتلمذ 
عند �ل�سيخ �أحمد �ل�قي �سنو�ت و�أجللازه، ثم 
ز�ر م�سهد �لر�سا عليه �ل�سام وعاد �إىل م�سقط 
ر�أ�سه و�جتمع عنده �أهل �لف�سل و��ستفادو� من 
علمه وبعد مدة غادر وطنه ملجاورة مرقد �أمري 
�ملوؤمنني و��ستفا�س من جمل�س بحث �ل�سيخ علي 
كا�سف �لغطاء وح�سر در�س �ساحب �جلو�هر، ثم 
��ستقل بالتدري�س، وبعد وفاة �ساحب �جلو�هر 
و�أ�سبح  للطائفة  �لدينية  �لزعامة  �إليه  �آلللت 
�ملدر�س �الأوحد يف �حلوزة �لعلمية وتخرج عليه 
من �لعلماء و�لطاب ما يبل عددهم �ملات، منهم 
�ملريز� حممد ح�سن �ل�سري�زي و�ملريز� حممد ح�سن 
�لنجم  وح�سن  كانرت  �لقا�سم  و�أبللو  �ال�ستياين 
و�الآخوند  �لر�ستي  �هلل  حبيب  و�ملللريز�  �أبللادي 
�حل�سني  عبد  و�ل�سيخ  �لهمد�ين  ح�سنقلى  �ملا 
�لت�سرتي و�ملريز� حممد ح�سني �لنوري و�ل�سيخ 
�ل�سربياين  و�لفا�سل  �ملامقاين  ح�سن  حممد 
قد�س  �خلر��ساين  كام  حممد  �ملا  و�الآخوند 

�هلل تعاىل �أ�سر�رهم .


 

ال�شي يا عن نب  
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من الدب�ض يف اإناء من خزف و�شّب عليه املاء وقّدمه 
ال�شيخ معتذرًا: لقد  له  اأن �شرب، قال  للمبع�ث، وبعد 
حان وقت الدر�ض وان الطالب يف انتظاري واأنا عازم 
- مع اإذنكم - على اأن اأذهب اإليهم، فقام املبع�ث ووّدع 
له  اإىل اخلليفة ونقل  املبع�ث  ال�شيخ وخ��رج. وملا رجع 
ما راآه من ال�شيخ، قال اخلليفة: وجدته كما يحكى عن 
ر�ش�ل اهلّل �شلى اهلل عليه واله. يق�شد بذلك ما عند 

ال�شيخ من الزهد يف الدنيا والب�شاطة يف العي�ض.

    


اكت�شفهم  ال��ذي��ن  القالئل  اح��د  الأن�����ش��اري  ال�شيخ  
امل�شتقبل اأكرث مما اكت�شفهم حا�شرهم. ولي�ض معنى 
هذا اّنه مل ياأخذ م�قعه احلقيقي يف زمانه بل اّنه كان 
العلم الأبرز يف ال��شط ال�شيعي وكان مرجع ال�شيعة بعد 
وفاة اأ�شتاذه، فلم يقف اإىل جانبه نظري، بحيث ان وفاته 
كانت  بعدما  مراجع  عدة  على  تت�زع  املرجعية  جعلت 

مت�حدة فيه.
اّنه  اإل  زمانه  يف  �شاأنه  عل�  رغ��م  الأن�شاري  وال�شيخ 
الرتاث  بف�شل  وفاته  بعد  �شم�ًا  اأك��رث  منزلة  اكت�شب 
دافعًا  العلمية  للح�زات  تركه  الذي  والأ�ش�يل  الفقهي 
اإياها اإىل مراحل متقدمة من التط�ر والتقدم العلمي، 
بحيث ميكن اعتباره القيمة احلية املتجددة مع الزمن.

دعائم  اأر���ش��ى  ما  حياته  يف  ق��دم  الأع��ظ��م  ال�شيخ  اإن 
يف  واأ�شا�شي  فاعل  ب�شكل  و�شاهم  الأ�ش�لية  املدر�شة 
تط�ر مدر�شة النجف العلمية. وه� بعد وفاته فتح باب 
مرحلة جديدة من مراحل الزدهار فيها والتي كان من 
اأعالمها املجدد املريزا حممد ح�شن ال�شريازي وال�شيخ 
النائيني  ح�شني  وال�شيخ  اخل��را���ش��اين  كاظم  حممد 

وال�شيد اب� القا�شم اخل�ئي 
وال�شيد ال�شهيد حممد باقر 

ال�شدر.
وهكذا كان ال�شيخ مرت�شى 
منطقة  ميثل  الأن�����ش��اري 

ومنطلق  ال�شيعية،  للمدر�شة  العلمي  املا�شي  ا�شتيعاب 
املدر�شة  ل��ه��ذه  امل�����ش��رق  العلمي  للم�شتقبل  الإب�����داع 

الإ�شالمية الأ�شيلة.
ال�شيخ الن�شاري ظلت حية مع  تركها  التي  الآث��ار  ان 
واملكا�شب(  )الر�شائل  الكبريان  فكتاباه  الزمن  حركة 
ميثالن حمطة اأ�شا�شية يف امل�شار العلمي حيث ل ميكن 
للطالب يف الدرا�شات ال�شرعية ان يتخطاهما يف حياته 
العلمية  احل���زات  البارزان يف  املعلمان  فهما  العلمية، 

ال�شيعية.
تراثه  خ��الل  من  حيًا  الن�شاري  ال�شيخ  عا�ض  وكما 
العلمي فانه ظل حيًا من خالل تالمذته الذين مار�ش�ا 
اأدوارًا �شيا�شية ذات اأثر كبري يف حياة الأمة الإ�شالمية 
كاملريزا حممد ح�شن ال�شريازي وال�شيخ حممد كاظم 
)ال�شد  الف��غ��اين  الدين  جمال  وال�شيد  اخلرا�شاين 
اآب��ادي(. فاملريزا حممد ح�شن ال�شريازي كان م��شع 
وقد  الأن�شاري  ال�شيخ  اأ�شتاذه  قبل  اهتمام خا�ض من 
وال���رع والبتعاد عن  الزهد  اأ�شتاذه يف  �شار على نهج 

�شريته  خ��الل  من  وا�شتطاع  الدنيا 
الجتماعية  وم���اق��ف��ه  الأخ��الق��ي��ة 
والإن�شانّية ان يك�شب ثقة الأمة ب�شكل 
مل يحدث له مثيل من قبل وقد مثلت 
احد  التنباك  بث�رة  ال�شهرية  فت�اه 
النقاط امل�شيئة يف التاريخ ال�شيا�شي 
ال�شيعي املعا�شر.كما ان دور ال�شيخ 
الخ�ند اخلرا�شاين يعترب من الدوار 

احلياة  يف  امل��ت��م��ي��زة 
الإ����ش���الم���ي���ة 

وال�شيا�شية من خالل م�اقفه يف ق�شية امل�شروطة اأوائل 
القرن الع�شرين امليالدي وت�شديه حلركة اجلهاد �شد 
احتالل الرو�ض ليران عام 1911 ميالدية. اما ال�شيد 
جمال الدين الفغاين فقد كان منطًا اآخر من تالمذة 
ال�شيخ الن�شاري اذ مار�ض ن�شاطًا ا�شالحيًا اختلف يف 
نهجه عن ال�شل�ب الذي كان �شائدًا يف احل�زات العلمية 
وطريقة العلماء امل�شلحني الذين عا�شروه. فا�شتطاع ان 
يق�م بحركة ا�شالح �شيا�شي وبث وعي ا�شالمي وا�شع 
يف العديد من البلدان الإ�شالمية. ول�شك اّنه ا�شتفاد 
ال�شرف  النجف  يف  ق�شاها  التي  ال�شن�ات  من  كثريًا 
تلميذًا متميزًا من تالمذة ال�شيخ الن�شاري الذي منحه 
اإجازة الجتهاد وه� مل يبل الع�شرين من عمره ول تزال 
�شخ�شية ال�شيد جمال الدين م��شع خالف �شديد بني 
امل�ؤرخني والباحثني يف تاريخ احلركات الإ�شالحية يف 
الع�شر احلديث. اإل اأنهم يتفق�ن جميعًا باأنه ا�شتطاع 
يزال  ل  والإ�شالح  ال�شح�ة  من  ق�يًا  تيارًا  ي�شكل  ان 
م��شع تقدير واهتمام الأجيال ول تزال اآثاره الإ�شالحية 

واأفكاره ال�شيا�شية ممتدة لعق�د من الزمن. 
اإن درا�شة فرتة ال�شيخ الأن�شاري تبني ب��ش�ح القيمة 
الكبرية لهذه ال�شخ�شية التي ظهرت يف اأج�اء م�شطربة 
وقلقة فقدمت للفكر ولالأمة عطاء دائمًا يت�شم بالثبات 
وال�شتقرار فر�ض نف�شه على حركة الزمن املت�شارعة 

املتجددة.

 
عام  ال���ش��رف  النجف  يف  الأن�����ش��اري  ال�شيخ  ت���يف 
1281ه�، ودفن يف ال�شحن ال�شريف عند باب القبلة 
والزهد  العبادة  يف  عديله  قرب  قرب 
وال�شالح، اآية اهلل ال�شيخ ح�شني 
تعاىل  اهلل  ر����ش����ان  جن��ف 
اأن  يتمنى  كان  الذي  عليه 
ال�شيخ ح�شني على  ي�شلي 

جنازته.
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ولالطالع على ابرز خدمات ال�شعبة حدثنا ال املهند�ض )حيدر عبد المري كاظم 
ال�شعدي( م�ش�ؤول �شعبة العمال املدنية فقال: ت�شطلع ور�شة البناء منذ ان با�شرت 
مبهام خدمة المام احل�شني )عليه ال�شالم( بالعديد من العمال اجل�شيمة وقد 
ال�ر�شة بكادرها اخلري حاليًا )9( منت�شبني واكرث من )58( عامل اج�ر  �شمت 
ي�مية، واحلديث عن ابرز ما تقدمه ال�ر�شة من خدمات قد يط�ل لنها متباينة بني 
اعمال �شيانة وترميم او اعمال تط�ير او ا�شتحداث لكننا ن�جز مهامها الرئي�شية ك

التايل:                                                                                                     
-�عمال ر�سف �الر�سيات 

يتم يف هذا املجال ر�شف الر�شيات )باملرمر، الكرانيت، الكا�شي، ال�شرياميك، 
الطاب�ق املقرن�ض، وغريها( وح�شب طلب الق�شم املعني ومبا يتالءم مع قد�شية 
املكان وراأي املهند�ض، ومن العمال املنفذة م�ؤخرا)ر�شف ار�شيات املخزن واملكتبة 
احل�شينة يف مكتبة المام احل�شني )عليه ال�شالم( ور�شف الكرانيت لر�شية غرفة 
مدخل  لر�شية  املرمر  ور�شف  ال�شريف  ال�شحن  داخل  الزراعية  التنمية  �شعبة 
املخيم احل�شيني ور�شف العديد من ال�شالمل داخل ال�شحن احل�شيني ال�شريف كما 
و ر�شف ار�شية ال�شحيات ال�اقعة بالقرب من �ش�ق العرب بكاملها بالكرانيت 

والكا�شي(.
-�سب �الأر�سيات 

ليتم  مطل�ب  ه�  ما  وح�شب  الأر�شيات مب�شاحات خمتلفة  ت�شب  املجال  هذا  يف 
تهيئتها لأعمال اأخرى جترى عليها كاأعمال ر�شف املرمر اأو الكا�شي اأو يتم الكتفاء 
باأعمال �شب الأر�شيات فقط ليتم ا�شتخدامها وال�شتفادة منها كما ه� وا�شح يف 
�شب ق�اعد تثبيت الأعمدة الكهربائية و�شب الأر�شيات لن�شب امل�لدات اأو الربادات 
عليها اأو ت�شليح احلفريات اخلا�شة مبد اأنابيب اخلدمات وغريها من اأعمال ال�شب 

الأخرى مثل �شب مقاطع من اأر�شيات ال�شحن ال�شريف لتهيئتها لتطبيق املرمر.
-تغليف �جلدر�ن 

حيث يتم تغليف اجلدران باملرمر وال�شرياميك وغريها من امل�اد وبح�شب طلب 
الق�شام امل�شتفيدة وقد�شية املكان وم�قعه وراأي املهند�ض امل�شرف.

-تغليف �لكا�سي �لكربائي 
       ويت�شمن �شيانة وترميم اأو تغليف الكا�شي الكربالئي جلدران ومداخل واأب�اب 
حيث  ال�شحن  داخل  والأق�شام  القاعات  ولبع�ض  ال�شريف  احل�شيني  ال�شحن 
يتم ت�ش�ير النق�ض اخلا�ض باملنطقة املت�شررة ثم قلع املت�شرر وتنظيف املنطقة 
و�شيانتها ومعاجلتها، بعدها يتم تطبيق الكا�شي اجلديد وفق نف�ض النق�ض القدمي 
ال�شدرة  باب  مدخل  �شيانة  الأعمال  هذه  ومن  احل�شاري  الإرث  على  للمحافظة 
العديد من جدران  وتغليف  م�شتمرًا،  بها  العمل  يزال  ل  التي  القبلة  باب  وكذلك 

ال�شحن ال�شريف.
-�أعمال �حلفر 

من  وغريها  الكهرباء  واأ�شالك  واملاء  املجاري  اأنابيب  ملد  الأر�ض  بحفر  نق�م  اإذ 
ال�شب  لأعمال  الأر�شيات  تهيئة  لغر�ض  احلفر  اأو  طمرها،  يتم  التي  اخلدمات 
ومن  املطل�بة،  للمنا�شيب  والنزول  الأر�شيات  منا�شيب  ت�ش�ية  اأو  املرمر  وتطبيق 
وكامريات  الت�شالت  و�شبكة  الكهرباء  �شبكة  لطمر  احلرم  احلفر ح�ل  اأعمالنا 
املراقبة داخل اأنابيب بال�شتيكية، بالإ�شافة اإىل اأعمال احلفر اخلا�شة مبد �شبكات 

جماري املياه الثقيلة والأمطار.
واأ�شاف ال )فار�ض م��شى ح�شيب( م�ش�ؤول ور�شة البناء قائال" اأن ور�شة البناء 
ت�شطلع باأعمال اأخرى منها بناء ق�اعد غ�شل ال�شيارات )رمبة( والتي بني العديد 
ومراآب  بغداد  باب  يف  الكائن  املقد�شة  احل�شينية  العتبة  �شيارات  مراآب  يف  منها 
�شيارات ق�ة حماية احلرمني ال�شريفني وغريها، وي�شطلع اأبناء ال�ر�شة اأي�شا وب�شكل 

م�شتمر باأعمال تنظيف �شطح احلرم ال�شريف من الأتربة ومياه الأمطار".
وتابع ح�شيب" ل يخفى على املتتبع لأعمال ال�ر�شة باأن الرتميمات التي يجريها كادر 
ال�ر�شة على احلرم وال�شحن ال�شريف من الأهمية الكبرية لك�نها تظِهر واجهة 
البناء اأمام الزائرين الكرام بال�شكل الذي يليق ب�شاحب املكان املقد�ض، وملا لهذه 
الرتميمات من اأهمية يف معاجلة الأ�شرار احلا�شلة يف العديد من اأبنية واأق�شام 

العتبة احل�شينية املقد�شة للمحافظة عليها لالأجيال القادمة.

-تغليف �لكا�سي �لكربائيولالطالع على ابرز خدمات ال�شعبة حدثنا ال املهند�ض )حيدر عبد المري كاظم 

• تقرير: في�شل غازي
• عد�شة : ن�ر الدين الذبحاوي

 ور�شة البنا

جت�سيد�  ل�سرف خدمة �المام �حل�سني عليه �ل�سام حر�ست كو�در ق�سم �ل�سيانة بالعتبة �حل�سينية �ملقد�سة 
-ومنها كو�در ور�سة �لبناء- على بذل ما بو�سعها من جهود خرّية لنيل هذ� �ل�سرف �لعظيم. 

جهود خرّية 
و�إاز�ت نرّية
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•  علي ح�شني عبيد 

اأق�ال علي بن اأبي طالب عليه ال�شالم ت�شندها اأفعاله دائما، فه� ل يكتفي بالق�ل وحده، بل 
�شاهده ودليله حا�شر دائما على الر�ض، اأمام الب�شائر والأب�شار، فه� القائل على �شبيل 
اأهله( وقد جت�ّشد  اإعرْف احلق تعرْف  املثال ولي�ض احل�شر )ل ُيعَرف احلق بالرجال، 
معنى هذا الق�ل املحكم يف جتربة حكمه التي ُو�شفت من لدن امل�ؤرخني، باأنها ع�شيبة 
ب�شبب اأعمال الفتنة، وحماولت خلق الف��شى يف الدولة ال�شالمية اآنذاك، ومع ذلك كان 
احلق نربا�شا وهاج�شا كبريا للحاكم ال�شالمي الأعلى، الإمام علي عليه ال�شالم، وكان 
احلق معيارا را�شخا وق�يا ُتقا�ض عليه املعايري الخرى، فلي�ض الرجال هم اأدلة احلق، بل 
احلق ه� الذي يدل على الرجال، ل اأحد ول �شيء يعل� على احلق، فه� ذات وحقيقة قائمة، 
ميكن من خاللها اأن ن�شل اىل حياة تليق بقيمة الن�شان، هذا ما قال به الإمام علي وما 

عمل به اأي�شا.
فه� – عليه ال�شالم- الذي نظر اىل ال�شلطة بعني العظماء الكبار، الذين مل ت�شتطع اأن 
تغرهم حبائل ال�شلطان مهما كان عر�شه مغريًا ود�شا�شًا، وه� القائد الن�شاين العظيم 
الذي قّدم الت�شحية بالنف�ض والهل واملال واملجد على م�شالح الذات الزائلة، وه� الذي 
جعل من الت�شامح ونبذ العنف قان�نا وقيمة عظمى، اأعلنها ور�ّشخها وعمل بها مع الذين 
– مثال-  اأعلن�ا عدائهم البائن له من دون تردد او غم��ض او حياء، فق�شة اخل�ارج 
م�ثقة يف �شفحات التاأريخ، بدايتها وحيثياتها ونهايتها، ومعروف للجميع كيف تعامل قائد 
امل�شلمني الأعلى يف حينها مع اخلارجني عليه وعلى ال�شالم، وكيف كانت احلكمة واحلنكة 

ال�شيا�شية حتكم كل �شيء.
من جهة اأخرى ل اأحد ميكنه اأن ينكر �شيا�شة القت�شاد الناجحة، والقائمة على حت�شني 
–مع اجراءات اخرى- اىل تلك البحب�حة التي زانت حياة امل�شلمني  اأّدت  اإذ  الزراعة، 
ابان حك�مة المام علي عليه ال�شالم، ففي مطالع حكمه عليه ال�شالم اأمر بت�زيع الم�ال 
بالت�شاوي بني اجلميع، ل اأحد يعل� على اآخر، ول تف�شيل ل�شخ�ض على غريه مهما كانت 
ال�شباب، وه� ما دفع بعتاة النف��ض اىل الحتجاج والث�رة على هذه اخلط�ة، التي هدفت 
اىل امل�شاواة بني الق�ي وال�شعيف، والغني والفقري، و�شاحب اجلاه وال�شلطة، مع عامة 
النا�ض، ولكن م�شت الدولة ال�شالمية اىل اأمام وا�شتّد �شاعدها، وُبنيت حك�مة خالدة، 
كانت ول تزال اإمن�ذجا ل�شا�شة وقادة الي�م، ممن اأغم�ش�ا عي�نهم عن �شفحات احلق 
والتاأريخ معا، فجعل�ا من ال�شلطة و�شيلة ومركبا يذهب بهم اىل غاياتهم وم�شاحلهم 

الدنيئة على ح�شاب �شع�بهم.
نعم هذا ما يحدث الآن يف معظم الدول التي تّدعي ال�شالم دينا �شكليا لها، فحكامها 
التي ل تزال  الغالب، ولنا يف المثلة  ظامل�ن متجاوزون على حق�ق وام�ال �شع�بهم يف 

�شاخنة اأدلة قاطعة على هذا الق�ل، حيث املليارات التي �شرقها ح�شني وعائلته وحا�شيته، 
وزين وزوجته وغريهم، من �شع�بهم التي تعي�ض الفقر املدقع، فيما ُيحار ه�ؤلء احلكام 
اأين يخب�ؤون مليارات الدولرات التي اختل�ش�ها و�شرق�ها، من دون رادع ذاتي او ديني او 

اخالقي يعيدهم اىل ر�شدهم.
ول يت�قف المر عند هذا احلد، فالآخرون من احلكام ل يزال�ن ي�شريون على الطريق 
نف�شه، فهم ي�شرق�ن ويختل�ش�ن با�شم ال�شعب، فيما الفقر واجل�ع والذل يحيط بالنا�ض 
من كل حدب و�ش�ب، وعندما تق�ل له�ؤلء احلكام املعا�شرين، اأمامكم جتارب التاأريخ 
ال�شالمي امل�شّرف، خذوا من هذا النبع املتدفق وتعلم�ا منه، فاإنهم عميان وطر�شان يف 
اآن، ل ي�شمع�ن ول يقراأون، ول يهمهم اأن يتعلم�ا من غريهم. واإل اأمامكم اأيها احلكام، 
هذه التجربة الغنية يف معانيها وم�شامينها واحداثها املحف�رة يف ذاكرة التاأريخ، وهي 
متاحة اأمام اجلميع، اإنها جتربة احلكم ال�شيا�شي املت�ازن لالمام علي عليه ال�شالم، الذي 
متكن فيها اأن ي�شّفر درجة الفقر كليا، ومتكن اأن ين�شر العدل وامل�شاواة بني النا�ض كليا، 
ومتكن من اأن يعطي مثال قياديا خالدا للجميع يف عفة النف�ض وعدلها واأنفتها، ورف�شها 
لل�شلطة واإغراءاتها مهما بلغت، من خالل مراعاة م�شالح ال�شعب وال�شهر على حتقيق 
متطلباته امل�شروعة، وه� امر ينتفي لدى حكام الدول العربية وال�شالمية الذين ل تهمهم 
�ش�ى م�شاحلهم وم�شالح ع�ائلهم وحا�شياتهم واأحزابهم، اأما م�شالح وحق�ق ال�شع�ب 

فتقع يف اأدنى �شّلم الهتمام احلك�مي.
ول يتعظ ه�ؤلء احلكام اي�شا من النهج احل�شري الذي كان يتعامل به المام علي يف 
الزمات مع معار�شيه، حيث احل�ار البناء وتبادل الروؤى والفكار حتى ل� تقاطعت مع 
بع�شها، فهناك ح�ش�ر للمعار�شة، وهناك ا�شل�ب ان�شاين يف التعامل معها، وه� ما جعل 
اجلميع يحني قامته لهذا القائد العمالق الذي اأفنى حياته اإ�شالحا، وعمال دوؤوبا من اجل 
م�شلحة النا�ض الب�شطاء، ولي�ض من اجل م�شلحة القائد اأو اأهله او بطانته، كما يحدث يف 

.حك�ماتنا العربية ال�شالمية الراهنة
مطل�ب من جميع احلكام، ونحن نعي�ض ذكرى ا�شت�شهاد اأمري امل�ؤمنني علي عليه ال�شالم، 
اأن يطلع�ا على هذا الدر�ض ال�شيا�شي اخلالد بقيادته وحك�مته، ليك�شب�ا الدنيا والدار 
الخرى معا، اأما التغا�شي وعدم الهتمام والن�شغال بال�شلطة وملذات احلياة، فاإن نتائجها 
معروفة ووا�شحة للحكام قبل غريهم، وخري دليل على ذلك الطغاة الذين �شبق�هم اىل 

الذل والعزل واخللع واملهانة والإعدام.

  �لدر�س �ل�سيا�سي �خلالد     

قانون �لرت�كم �خلربوي ينطبق على �ل�سيا�سة وعلى غريها، فخربة �الن�سان ترت�كم عرب �لتاأريخ كما هو متفق عليه، لت�سذب من �الأخطاء ما ال ي�سلح وال يليق، ولتح�ّسن �لفكر 
و�لفعل �ىل ما هو �أف�سل و�أن�سب، و�أكرث قدرة على �لعطاء �الأف�سل، تقع يف هذ� �لباب �لتجربة �ل�سيا�سية حلكومة �الإمام علي عليه �ل�سام وما ر�فقها من روف ع�سيبة 

عك�ست �حلنكة �ل�سيا�سية �لتي يتمتع بها هذ� �لقائد �خلالد.
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الحس���يني  الخط��ي���ب 
السيد كاظم النقيب: 

 كان خطباء �ملنابر �حل�سينية وما ز�لو� يبذلون ق�سارى جهودهم يف �سبيل �إهار حقيقة 
ر�سالة �لدين �الإ�سامي �حلنيف �لقائمة على �أ�سا�س �لعدل و�ل�سلم و�خلري ورف�س �لظلم، ون�سر 
تعاليم ومباد �أهل �لبيت عليهم �ل�سام ومظلوميتهم، وخ�سو�سا ق�سية و�قعة �لطف �لعظيمة 

اخلطابي و�لتي تركت �آثارها �إىل يومنا هذ�. بالتاأثري  املتميزين  احل�شيني  املنرب  خطباء  من 
الذي  النقيب  كاظم  ال�شيد  والأفكار،  الروؤية  يف  وال��ش�ح 
اأجرت معه جملة )�لرو�سة �حل�سينية( احل�ار التايل: 

لرو�سة احل�سينية: متر �ملنطقة �لعربية يف �الآونة �الأخرية ا
بتغري�ت كبرية على �ل�سعيد �ل�سيا�سي، فهل كان للو�زع �لديني 

 أثر يف ذلك بح�سب ر�أيكم�
التحررية  امل���ج��ات  ه���ذه  اإن   :يالن  ا  ال�سي  

والنتفا�شات والث�رات ال�شعبية التي ر�شمت وجها جديدا للمنطقة 
العربية ل يظهر لل�هلة الأوىل اأنها دينية ولكن هي متاأثرة بطبيعة 
احلال مبنطلقات فكرية نابعة من �شميم الر�شالة الإ�شالمية التي 

تق�م على رف�ض الظلم وعدم اخلن�ع اإليه.
خالل  من  يظهر  ل  قد  الإ�شالمي  والتحرري  الفكري  فاملخزون 
حادثة معينة واحدة اإمنا قد تك�ن هناك اأحداث مرتاكمة تعمل 
على اإظهاره كنتيجة تراكمية لأن�اع القهر والذل الذي عانت منه 
 ال�شع�ب العربية من اأنظمة حكم ت�شلطية ل تعرف �ش�ى احلفا
اإميانه  اإىل  جل��اأ  العربي  ال�شباب  ف��اإن  وبالتايل  عرو�شها،  على 
احلقيقي ك�شعب م�شلم للتخل�ض من نري هذه الأنظمة الدكتات�رية 
والنتخابات  والت�ريث  النقالب  عناوين  من  املتخذة  الغا�شمة 

ال�ش�رية على اأح�شن الأح���ال كغطاء لتثبيت اأركانها البائدة ل 
حمالة. 

بالتاأكيد اإن هذه امل�جات ال�شبابية العربية الكربى قد نظرت اإىل 
ال�شيل امللي�ين الهادر الذي يزحف اإىل قلعة احلرية يف كربالء 
كل عام ويجدد عهد ال�لء لرمز الت�شحية الإمام احل�شني عليه 
كبلد  العراق  يعي�شه  ال��ذي  احلرية  ع�شر  اإليه  م�شافا  ال�شالم، 
اأن  اأق�ل بالتاأكيد  دميقراطي و�شط منطقة تعج بالدكتات�ريات، 
ه�ؤلء ال�شباب قد ا�شتلهم�ا من هذه النماذج ق�ة الإميان ب�شرورة 

التغيري وعمل�ا على نف�ض النهج لينال�ا حريتهم.

لرو�سة احل�سينية: مفهوم �ملنرب لدى �لنا�س ثابة �ملذّكر ا
 بفاجعة �لطف، فمنهم من ي�ستقي �لدمعة و�الأمل فقط وقد نه
بع�س �خلطباء هذ� �لنه و��ستمرو� عليه، فكيف تقّيمون دور 
�ملنرب يف ميادين �لتثقيف و�الإر�ساد �سو�ء ملباد �لدين و�أهد�فه �أو 

لن�سر �لقيم �الإن�سانية
  ال�سي ا الني: البكاء يثري احلما�شة ويريح النف��ض 

التعبة اأكرث من اإي �شيء اآخر، وبالن�شبة للبكاء يف منا�شبات اأهل 
البيت عليهم ال�شالم الأليمة فه� يجب اأن يك�ن على مبداأ )َعربة 
وِعربة( اأي اأنك من خالل التاأثر مب�شائب وماآ�شي اأهل بيت النب�ة 

  البكا من ال 
 م�شرو شالإمام ا
ولكن املطلوب التاعل 
الواعي املعّ عن 
 اأهل البي ماأ�شا عم
 شالم ومعام العلي

 شاميةم الر�شالت

ملنرب �حل�سيني حر�
تعا ا شوااإل ر يرت ول يبغي م 

•     حو�ر: ح�شني ال�شالمي
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حلد البكاء فاإن ذلك م�جب لالأجر والث�اب، وبنف�ض القدر اإذا 
التي قدمها ه�ؤلء الأئمة املع�ش�مني وامتثلَت  الِعرب  تعلمت من 
الدنيا  يف  امل�فقني  من  فاإنك  نهجهم  على  و���ش��رَت  لأوام��ره��م 
والفائزين يف الآخرة، من حيث اأنهم و�شيلة اإىل اهلل تعاىل وهم 

اأي�شا حجج اهلل على خلقه يف اأر�شه.
اأما م�شاألة جعل املجال�ض احل�شينية منا�شبة للحزن والبكاء فقط 
الأه��داف من حيث  كاملة  ولي�شت  ر�شالة منق��شة  ي���ؤدي  فهذا 
الدين  انطالقة جتديد  املثال متثل  �شبيل  على  الطف  واقعة  اأن 
الإ�شالمي وتق�ميه من النحراف الذي اأ�شابه نتيجة �شيا�شات 

بني اأمية الظاملة امل�شتبدة والفا�شدة.

لرو�سة احل�سينية: يف حالة �لعر�ق �جلديد، وتدّخل بع�س ا
�أبرزها  ومن  �مل�ساكل  من  �لعديد  �إثارة  ثم  �جلهات �خلارجية 
�لفتنة �لطائفية، كانت دعو�ت مرجعياتنا �لدينية ت�سب يف 
�سبيل نبذ �خلافات و�لدعوة �إىل �إعادة �للحمة، ويف مقابل ذلك 
ي�سيع �لبع�س �أن هناك خطباء يعمدون لزيادة هذه �خلافات من 
خال بع�س �لدعو�ت على �ملنرب، فما ر�أيكم يف هذ� �الأمر وهل 

هذ� �الجتاه �سحيح �أم ال
 ال�سي ا الني:الفتنة الطائفية هي �شالح للتفرقة 
ي�شتخدمه اأعداء الإن�شانية يف كل زمان، واأول من ا�شتخدمه ه� 
البيت  اأه��ل  حلقيقة  امل�ش�هة  الدعايات  يبث  كان  حيث  معاوية 
عليهم ال�شالم كخلفاء لبيت النب�ة وحجج على النا�ض من بعد 

النبي �شلى اهلل عليه اآله. 
ويف ي�منا هذا ترى التاريخ يعيد نف�شه فما اأن بداأ ع�شر احلرية 
جام  ت�شب  املنطقة  دول  ب��داأت  حتى  العراق  يف  والدميقراطية 
غ�شبها على هذه التجربة الفتية، وحتاول اأن تقلل من �شاأنها بل 
تبث ال�شم�م فيها كي تق��ض اجنازاتها وتخرج بنتائج �شلبية، كي 
تق�ل هذه الأنظمة ال�شتبدادية اأن التغيري غري مفيد واأنه يجلب 
احلاكمة  النظم  اأرك��ان  ت�شتمر  فيما  البالد،  ويخرب  ال�يالت 
دعاء  واأن  ق�شري  الظلم  اأن حبل  متنا�شية  دكتات�رياتها  بتثبيت 

املظل�مني يق�شم ظه�ر اجلبارين مهما كانت ق�تهم.
التي  وخا�شة   - اجل���ار  دول  التي عملت  املقيتة  الأ�شاليب  ومن 
تتبنى اأفكار التطرف والت�شدد-على زرعها يف بلدنا هي التفرقة 
الطائفية م�شتفيدة من بع�ض املغرر بهم ومن اأذيال النظام البائد 
ب�ش�رة  ال��دول  ه��ذه  طريق  عن  الآت��ني  القاعدة  اإرهابيي  وم��ن 

مبا�شرة اأو غري مبا�شرة.
واختالف  العراقية  الأط��ي��اف  ك��رثة  يبني  الأم��ر  اأن ظاهر  وم��ع 
املناهج ال�شيا�شية اأو املذهبية والق�مية اإل اأن واقع احلال ي�ؤكد 
اأن هذه الأطياف متعاي�شة منذ قرون وقد مرت عليها العديد من 
اأزمان الف والقحط لكنها بقيت متعاي�شة لأن البقاء لالأ�شلح 

مهما امتدت فرتات ال�شطراب وال�شراع.
ف�شال عن دور املرجعيات الدينية امل�شّرف الذي �شاعد كثريا على 
اإبقاء اللحمة ما بني اأطياف ال�شعب مهما ا�شتدت ال�شطرابات 
والف. واحلمد هلل نرى الآن تال�شي الفتنة الطائفية يف بالدنا 

وانتهائها ب�ش�رة كبرية. 

كايف ا وحده  �ملنرب  �إن  يرى  من  هناك  احل�سينية:  لرو�سة 
لو�سائل  حاجة  وال  �ملجتمعات  يف  �لعام  �للللر�أي  يف  للتاأثري 

 الأعام �الأخرى�
 ال�سي ا الني: ل يك�ن املنرب وحده كافيا للتاأثري يف 
الراأي العام يف املجتمعات وخ�ش��شا يف هذه الأزمنة حيث هناك 
مكان،  اأي  ويف  للجميع  املتاحة  الإعالمية  ال��شائل  من  الكثري 

فلماذا الخت�شار على و�شيلة واحدة.
�شت�شاهم  حمالة  ل  فاإنها  �شرعية  الإع��الم  و�شيلة  كانت  وطاملا 
يف التاأثري بقدر ما حتمله من قيم وق�شايا ومفاهيم تريد بثها، 
لذا فانه ل داعي لنتهاج و�شيلة واحدة مع العلم اأن املنرب يعني 
للم�شلمني عم�ما ق�شية روحية ومعن�ية، وه� ق�شية مبداأ متعاظمة 

الأهمية واملعنى منذ بداأ ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه واآله اعتالئه.

لرو�سة احل�سينية: ال ز�لت هناك بع�س �النتقاد�ت لق�سية ا
يقولون  �لذين  من  وخ�سو�سا  للمحا�سر�ت  �ملبا�سر  �لبث  منع 
بعدم �إ�سكالية خطاأ �خلطيب ومن �لذين يوؤيدون م�سالة �لرد 
باملثل على �التهامات �ملوجهة ملذهب �أهل �لبيت عليهم �ل�سام، ما 

ر�أيكم يف ذلك
 ال�سي ا الني: البث الف�شائي املبا�شر قد ي�قع 
الإن�شان من حيث يريد اأو ل يريد باأم�ر ه� يف غنى عنها حتى 
واإن كان خطيبا مف�هًا وم�شه�دا له بالبنان، ف�شال عن اأن قيمة 
املكان الذي يخطب به اأو يقدم حما�شرته فيه حتدد ن�عية الكالم 
 الذي يق�له، فال ميكن على �شبيل املثال اأن نكيل ال�شتائم والألفا
غري امل�شتح�شنة يف ح�شرة اأئمتنا املع�ش�مني عليهم ال�شالم لأنهم 
مثال ال�شرب على املكاره والأخالق العظيمة امل�شتمدة من ر�ش�ل 

اهلل �شلى اهلل عليه واآله.
ومن جانب اآخر فاإن اأئمتنا عليهم ال�شالم اأو�ش�نا باأن نك�ن ممن 
يقربهم اإىل الآخرين، ومن هنا  فال بد اأن ن�شع حمددات ومعايري 
تبعدنا عن ال�ق�ع يف اخلطاأ.. ولنا مبرجعنا ال�شيد علي ال�شي�شتاين 
اإخ�اننا واإمنا  دام ظله قدوة واأ�ش�ة ح�شنة حيث يق�ل ل تق�ل�ا 
ق�ل�ا اأنف�شنا، ويعني بهذا اأننا عندما نخاطب م�اطنينا من باقي 

املذاهب يجب اأن نرتفع عن ال�ش�ء ونتحلى باأخالق اأئمتنا.

ملن ا تقدمونها  معينة  ن�سيحة  من  هل  احل�سينية:  لرو�سة 
يرتقي �ملنرب، وكذلك �إىل �لذين ين�ستون ويتابعون �ملنرب

 ال�سي ا الني: اأ�شحاب املنابر لي�ش� مب�شت�ى 
واحد فبع�شهم يعدون اأ�شاتذة والبع�ض الآخر تالميذ، اأما الذين 
ه�ن يل، واأما الذين اأعّدهم على �شاكلتي  اأعّدهم اأ�شاتذة فُهم م�جِّ
فاأن�شحهم وان�شح نف�شي وان�شح كل من يريد اأن ينهج هذا النهج 
ويقدم هذه اخلدمة لالإمام احل�شني عليه ال�شالم والنا�ض جميعا، 
ان�شحهم بالإخال�ض يف الق�ل والعمل، مبعنى اأن يتجنب�ا املديح 

يف غري م��شعه وكذلك الذم.
واأن يق�ل�ا ما يرونه الأح�شن والأنفع للنا�ض، واأن ل يتخذوا املنرب 
املنرب حرا  يبقى  واأن  عناوينهم،  اأو  �شخ�شياتهم  لإب��راز  و�شيلة 

م�شتقال ل يبغي مرتقيه اإل ر�ش�ان اهلل �شبحان وتعاىل. 

  اأنشح  من يريد 
التوّ للطاة 

  �الالإ شينيةا
الول والعل وها من 

 ّوماتاأهم امل
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 و�قع مريريبحث عن منقذيبحث عن منقذيبحث عن منقذ
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  �لو�قع �لزر�عي يف �لعر�ق
 �شب���ح الإهم���ال وغي���اب 

ال�شرتاتيجي���ة

 هموم �ملُز�رع:
مثلث �شحة املياه وهبوط الأ�شعار وقّلة الدعم

  حملة كربى 
الزراعي���ة  الآف���ات  ملكافح���ة 

وا�شتالم املحا�شيل

�سّحة �ملياه وقلة �الأمطار وفقر �الأر��سي و�نت�سار �الآفات و�الأمر��س �لزر�عية، كل هذه �لعو�مل 
تركت �أثرً� و��سحًا على �لزر�عة يف �لعر�ق، م�سافا �إليها غياب �الهتمام �حلكومي �ملنا�سب 
طو�ل �لعقود �الأربعة �ملا�سية وحتى �ليوم، مما جعل �لقرويون و�ملز�رعون بحالة ياأ�س ثم 
عدم �كرت�ث ملا تعانيه �ملز�رع و�لب�ساتني و�لقرى فاأهملوها، خ�سو�سًا �أنهم وجدو� �إن م�ساكل 

�لري ونق�س �الأ�سمدة و�ملبيد�ت و�ملكننة �لزر�عية و�ملبازل عائقًا �أمام زر�عة �ملح�سول 
ي�ساف �إىل ذلك �إن �لفاح �أخذ ي�سعر بعدم جدوى �لعمل يف �لزر�عة �إذ مل يجِن ثمن �أتعابه 
وما يتكّبده من جهد بعد �أن غزت �لفو�كه و�خل�سار �لتي ترد من �لدول �ملجاورة �الأ�سو�ق 
�الأيدي  �أن  تتغلب عليه حتى  بل  �ملحلي  �ملنتوج  تناف�س  وبد�أت  باأ�سعار رخي�سة،  �لعر�قية 
�لعاملة يف �لريف هجرت مهنتها، و�جتهت �سوب �ملدينة لكي جتد فر�سة عمل توفر لها دخلها 

�ليومي..
ورغم �أن م�ساكل �لو�قع �لزر�عي �ملرتدي يف �لعر�ق كثرية ومتعددة �ملحاور �إال �أنه ال ميكن 
�لتغا�سي عنها دون طرحها على طاولة �لنقا�س كل حني من �أجل �لنهو�س باأ�س�سها خدمة 

للباد و�أهلها..

• ح�ار: ف�شل ال�شريفي 

  �لو�قع �لزر�عي يف �لعر�ق
 �شب���ح الإهم���ال وغي���اب الإ�شرتاتيجي���ة
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يعانيه  وم��ا  ال��زراع��ي  ال�اقع  اأزم��ة  ملف  ولبحث 
تنقلت جملة )الرو�شة احل�شينية( بني امل�ؤ�ش�شات 
املعنية بهذا ال�شاأن ومنها جلنة الزراعة يف جمل�ض 
الزراعة  جلنة  برئي�ض  فالتقت  كربالء  حمافظة 
وع�ش� اللجنة القت�شادية  ال�شيد �شتار العرداوي 

و�شاألته: 
الرو�سة احل�سينية: م�سكلة �إرو�ء �الأر��سي 
�لنهو�س  �أمللام  عائقا  ت�سكل  و�لب�ساتني 
بالو�قع �لزر�عي، ما دور �للجنة �لزر�عية 
يف �حلد من هذه �مل�سكلة و�إذ� كان هناك 
بع�س  يف  �للللري  مياه  ��ستخد�م  يف  هللدر 

 ملناطق كيف يتم تر�سيد �ال�ستخد�م�
ري� جلنة الراة:ال�اقع الزراعي قبل وبعد 
�شق�ط النظام ال�شابق ظل يعاين معاناة كبرية يف 
جانب الري ومن عدة ج�انب اأخ��رى، ولكن بعد 
عام 2008 وما تبعه من ا�شتقرار ال��شع الأمني 

يف البلد اأ�شبحت هناك مبادرة اإ�شرتاتيجية من قبل احلك�مة لتط�ير القطاع الزراعي 
ب�ش�رة تليق مب�شت�ى العراق ك�نه بلد زراعي اأ�شا�شًا ب�ج�د نهري دجلة والفرات، ولكن 
مع الأ�شف ال�شديد �شّحة املياه اأّدت اإىل انعكا�شات �شلبية كبرية يف القطاع الزراعي 
لذلك نحن يف كربالء على �شبيل املثال ن�شعر مبعاناة الفالح، ولكن لدينا املعاجلات 
ومن �شمن املعاجلات اأوًل تبطني الأنهر لتقليل ن�شبة املياه التي تت�شرب لباطن الأر�ض اأو 
ت�شيع هدرا، ولدينا اأمثلة على ذلك مثل جدول بني ح�شن والعديد من الأنهار الفرعية 
التي  تبطينها، ويف احلقيقة اإن حال حمافظة كربالء اأف�شل بكثري من اجلن�ب من 

ناحية ت�فر املياه وذلك ب�شبب وج�د �شدة الهندية ونهري احل�شينية وبني ح�شن.
وهناك جانب اآخر من املعاجلات ه� ا�شتخدام تقنيات الري احلديثة مثل ا�شتخدام 
اأ�شبحت تعتمد  بالتنقيط، فمثال لدينا املزارع ال�شحراوية واحلزام الأخ�شر  الري 
ب�ش�رة كبرية على تقنية الري بالتنقيط والذي ي�ّفر كميات مياه اإ�شافية ويقلل من 

الهدر وي�شمن احلاجة الكافية للزرع. 
اأجهزة كبرية لر�ض املزروعات  ا�شتخدام  اأي  بالر�ض  الري  وكذلك هناك تقنية 

اأكرب من املحا�شيل خا�شة احلب�ب   ب�ش�رة منتظمة وحم�ش�بة، حتقق نا
التي ل زلنا ن�شت�رد كميات كبرية منها بالعملة ال�شعبة. 

ل�سر�ء  حمللدد�  �سعر�  �حلكومة  و�سعت  احل�سينية:  الرو�سة 
من  ي�سكون  �لفاحني  �أغلب  لكن  �لفاح  من  �ملحا�سيل 

عدم وجود �سوق ملنتجاتهم �الأخرى، و�أن �لت�سعرية 
�ملبذولة،  و�خل�سائر  �جلهد  تنا�سب  ال  �حلكومية 

�لت�سليم  �آللليللات  يف  خلل  من  ي�سكون  وكذلك 
 و�ال�ستام

وما  احلك�مة  الراة:حاولت  جلنة   �ير
الدعم  لتقدمي  الزراعية  املبادرة  عرب  ت��زال 

للفالح لكن اجلهة امل�شرفة على هذه املبادرة غري 
جدّية بالعمل، فعندما اأوعز دولة رئي�ض ال�زراء من 
خالل املبادرة الزراعية باأن يتم �شراء التم�ر من 
الفالح ب�شعر 450000 دينار للطن ال�احد بالن�شبة 
للتم�ر من الدرجة الأوىل و�شعت بع�ض اجلهات 
امل�ش�ؤولة اآليات معرقلة بحيث ل ميكن للفالح اإن 
يبيعها  واإمن��ا  الأوىل  الدرجة  ن�ع  التم�ر من  يبيع 
كدرجة ثانية ب�شعر 350،000 للطن ال�احد وهذا 
الت�شنيف اجلائر اأّثر بالتايل على ق�شية ت�شدير 
التم�ر من ناحية قّلة الفائدة التي يجنيها املزارع 

اأو الفالح.
اأ�شبح املت�شرر الأول بفعل القائمني على  الفالح 
وجه  على  ال��زراع��ة  وزارة  يف  الزراعية  امل��ب��ادرة 
املنا�شبة،  الآليات غري  ي�شع�ن  والذين  التحديد، 
القت�شادية  اللجنة  منثل  اأي�شا  ب��شفنا  ونحن 
ا�شتلمنا 36000 طن وهي مت�ر من الدرجة الأوىل 
ولكن على خلفية العراقيل التي ذكرتها لكم فقد  �شراوؤها على اأ�شا�ض درجة ثانية. 
وبتاأخري اآلية ا�شتالم م�شتحّقات بائعي التم�ر اإىل �شهر كان�ن الأول اأ�شبح التاجر ه� 
يريد  الذي  الفالح  بعك�ض  ويخزن على �شمانته  ي�شرتي  انه  باعتبار  الول   امل�شتفيد 
النتفاع العاجل لأجل �شداد م�شتحقاته ودي�نه وت�فري �شبل معي�شته، وهذه الآليات اإن 
ا�شتمرت بهذا ال�شكل ف�شيك�ن هناك اإجحاف وغ كبريان للُمزارع ولقت�شاد الدولة 

فيما امل�شتفيد الرئي�شي ه� التاجر.
اإن�شاء معامل لتغليف وت�ش�يق التم�ر للخارج، فما  اأنا هنا اأقرتح على الدولة  ولذلك 
الفرق بني العراق والدول العربية كال�شع�دية والإمارات اللتني اأ�شبحتا من م�شدري 
اأ�شعار ال�شراء �شتك�ن م�شم�نة ولي�شت  اأن  التم�ر الرئي�شيني يف العامل، وعلى الأقل 

خا�شعة لبتزاز التجار والناقلني واملخّزنني...
واأما ما يخ�ّض الزراعة املحمّية وه� ما يدعى )البي�ت البال�شتيكية( كزراعة الطماطم 
واخليار اأو الب�شل اأو الباذجنان فهناك ما يقارب من 2000 بيت بال�شتيكي يف عم�م 
حمافظة كربالء على �شبيل املثال، واإنتاج هذه البي�ت وفري وجّيد، ولكن 
البالد من  اإىل  الأجنبية  املنتجات  دخ�ل  املحلية هي  املنتجات  معاناة 
خالل املنافذ احلدودية دون جمارك اأو �شرائب مبا يحقق العدالة يف 
ال�شعر بني املحلي وامل�شت�َرد، فهناك قان�ن ين�ّض على حماية الإنتاج 
اأ�شدرت  وق��د  العامل  بلدان  كل  يف  به  معم�ل  وه���  املحّلي 
وزارة الزراعة قان�نا مينع ا�شترياد بع�ض املحا�شيل من 
املنافذ احلدودية ولكن دون جدوى وبالتايل اأّثر ذلك 

على �شعر املحا�شيل املحلية. 

اأجهزة كبرية لر�ض املزروعات  ا�شتخدام  اأي  بالر�ض  الري  وكذلك هناك تقنية 
اأكرب من املحا�شيل خا�شة احلب�ب   ب�ش�رة منتظمة وحم�ش�بة، حتقق نا

التي ل زلنا ن�شت�رد كميات كبرية منها بالعملة ال�شعبة. 
ل�سر�ء  حمللدد�  �سعر�  �حلكومة  و�سعت 

من  ي�سكون  �لفاحني  �أغلب  لكن  �لفاح  من  �ملحا�سيل 
عدم وجود �سوق ملنتجاتهم �الأخرى، و�أن �لت�سعرية 

�ملبذولة،  و�خل�سائر  �جلهد  تنا�سب  ال  �حلكومية 
�لت�سليم  �آللليللات  يف  خلل  من  ي�سكون  وكذلك 

حمافظة كربالء على �شبيل املثال، واإنتاج هذه البي�ت وفري وجّيد، ولكن 
البالد من  اإىل  الأجنبية  املنتجات  دخ�ل  املحلية هي  املنتجات  معاناة 
خالل املنافذ احلدودية دون جمارك اأو �شرائب مبا يحقق العدالة يف 
ال�شعر بني املحلي وامل�شت�َرد، فهناك قان�ن ين�ّض على حماية الإنتاج 
اأ�شدرت  وق��د  العامل  بلدان  كل  يف  به  معم�ل  وه���  املحّلي 
وزارة الزراعة قان�نا مينع ا�شترياد بع�ض املحا�شيل من 
املنافذ احلدودية ولكن دون جدوى وبالتايل اأّثر ذلك 

على �شعر املحا�شيل املحلية. 

من  اخلاص  بستانه  يعمل يف  الذي  الفالح  الزراعية شأنه شأن  العقود  نظام  وفق  يعمل  الذي  املُزارع  يعاين    
مشكلة اإلرواء ومكافحة األوبئة والتسميد وإجياد السوق الذي يّرصف منتجاته..  

• �ستار �لعرد�وي
رئي�ض جلنة الزراعة  
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الرو�سة احل�سينية: تعاين �لب�ساتني و�ملز�رع من عدة م�ساكل منها �ل�سقي 

و�حلر�ثة و�رتفاع �مللوحة ومعاجلة �الآفات �لزر�عية كيف يتم �لتعامل 
مع هذه �لتحّديات

ر راة ر: على العم�م الأرا�شي الزراعية تعاين من �شحة مياه يف امل��شم 

احلايل �شببها يع�د لأعمال التبطني )تغليف الأنهار و�شبكات ال�شقي( التي حتدث يف 
املحافظة، واأعمال التبطني �ش�ف ت�شاعد عملية تقنني املياه واحلفا عليها دون هدر 
اأو ت�شرب، لكن بطبيعة احلال هذا ي�ؤثر على اخلطة الزراعية ال�شيفية للمحافظة من 
خالل التقليل يف امل�شاحات املزروعة، ومع ذلك قامت املحافظة باإيجاد البدائل لت�فري 
ة املائّية وخ�ش��شا لإرواء الب�شاتني وت��شيل املياه التي تعمل عليها حمّطات  احل�شّ

جتهيز مياه ال�شرب. 
اأما بخ�ش��ض مكافحة الآفات الزراعية فلدى وزارة الزراعة واملتمثلة بالهياأة العامة 
ذبابة  ملكافحة  جمانّية  حمالت  املحافظة  يف  الزراعة  ومديرية   املزروعات  ل�قاية 
اليا�شمني البي�شاء، وحمالت ملكافحة احلم�شيات وهناك حملة جمانية كربى ملكافحة 
ح�شرة الدوبا�ض واحلمرية يف املحافظة التي انتهت قبل اأيام، والتي  فيها تغطية اأكرث 

من 59،000 دو بنظام الر�ض اجل�ي مببيدات عن طريق الطائرات اخلا�شة .
واأي�شا هناك ر�ض اأر�شي مل�شاحة 10،000 دو ت�شتخدم فيها املبيدات املتخ�ش�شة 
ملكافحة هذه احل�شرة وبالتعاون مع مديرية الزراعة عن طريق ت�فري )اله�لدرات( يف 

عم�م الأق�شية والن�احي.
الرو�سة احل�سينية: هل لديكم فعالية �أو خطط معينة فيما يتعّلق 

و�سوع �الأ�سو�ق وت�سدير �إنتاج �لفاحني من �لتمور �أو �ملحا�سيل 
الأخرى�

ر راة ر: هناك خطة مركزية لدى ال�زارة ل�شتالم 

خالل  من  املنت�ج  هذا  ودع��م  الإ�شرتاتيجية  املحا�شيل 
�شيا�شة دعم املنت�جات املتكاملة بح�شب الزيادة احلا�شلة 

يف اأ�شعار احلنطة حتى و�شلت اإىل 720،000 دينار للطن 
ال�احد من  الدرجة الأوىل و620،000 بالن�شبة للدرجة 

هل لديكم فعالية �أو خطط معينة فيما يتعّلق 
و�سوع �الأ�سو�ق وت�سدير �إنتاج �لفاحني من �لتمور �أو �ملحا�سيل 

هناك خطة مركزية لدى ال�زارة ل�شتالم 
خالل  من  املنت�ج  هذا  ودع��م  الإ�شرتاتيجية  املحا�شيل 
�شيا�شة دعم املنت�جات املتكاملة بح�شب الزيادة احلا�شلة 

 دينار للطن 
 بالن�شبة للدرجة 

  مديرية زراعة كربالء: محلة كربى ملكافحة اآلفات الزراعية واستالم املحاصيل  

  حملة كربى 
ملكافحة الآفات الزراعية وا�شتالم املحا�شيل

ومن �أجل �إ�ساءة جو�نب هذ� �ملو�سوع حّلت جملة )�لرو�سة �حل�سينية( �سيفًا على مديرية 
�الأقللدم  )رز�ق علي  �ملهند�س  �ملقد�سة  زر�عللة كرباء  �لتقت مدير   زر�عللة كرباء  حيث 

�لطائي(  وحاورته بهذ� �ل�ساأن للوقوف على م�ساكل �لزر�عة ومعّوقاتها .
•حاوره:�شباح الطالقاين

الثانية وال�شعري 520،000 دينار، وتعترب هذه خط�ة يف الجتاه ال�شحيح، وهناك �شكر 
من املزارعني للدولة على التعاون وتقدير اجله�د.

هناك اأي�شا اإ�شراف مبا�شر من قبل املحافظة ومديرية الزراعة و)�شايل� كربالء( على 
عملية الت�ش�يق، وهذه واحدة من برامج دعم الدولة للمزارعني وخ�ش��شا املحا�شيل 
الإ�شرتاتيجية، وفيما يتعلق بحماية املنت�ج املحلي فقد بادرت الدولة بقطع الب�شاعة 
واخليار  بالبطاطا  املتمثلة  املحا�شيل  دخ���ل  حظر  اأو  مربجمة  ب�ش�رة  امل�شت�ردة 

والباذجنان اإىل احلدود العراقية منذ 514 وحتى الآن.
�ملبادرة  طريق  عن  �حلكومي  �لدعم  بع�س  احل�سينية:هناك  الرو�سة 

 لزر�عية �لتي تقّدم �لقرو�س و�ملكائن و�لعربات للفاحني وفق �سرو�
معينة، فكيف هو �الأمر فيما يخ�ّس �لبذور وباقي �مل�ستلزمات

ر راة ر: هناك برنامج لزيادة غلة الدو ال�احد من حما�شيل احلنطة 

وال�شعري حيث اإن وزارة الزراعة تبادر �شن�يا لتجهيز الفالحني واملزارعني ببذور حم�ّشنة 
عن طريق مركز تكن�ل�جيا البذور ل�شركة ما بني النهرين للبذور، لغر�ض ا�شتخدامها يف 
الزراعة �شمن اخلّطة املقرر لها يف حما�شيل احلنطة وال�شعري والتي جنحت يف ال�شنة 

املا�شية وهذه ال�شنة بزيادة غلة الدو ال�احد من احلنطة.
الري احلديثة  وتقنيات  اأ�شاليب  ال��دو عن طريق  لزيادة غلة  برنامج  اأي�شا هناك   
با�شتخدام منظ�مات الري بالر�ض املح�ري والثابت اأو ما يدعى مب�شروع )ثالثة ماليني 
 املعّد من قبل ال�زارة، وحمافظة كربالء م�شم�لة بهذا الربنامج و )دو
تعميم هذا الربنامج على كل الفالحني واملزارعني ولدينا طلبات من 
الراغبني لإن�شاء اأو لزراعة احلنطة عن طريق منظ�مات الري بالر�ض 

الثابت واملح�ري.
وهناك جلنة خا�شة باإ�شراف املحافظ وع�ش� الرقابة يف وزارة 
يف  ال��ع��ام  املفت�ض  ودائ���رة  املحافظة  وجمل�ض  التجارة 
ت�ش�يق  عملية  على  الرقابة  مبهام  تق�م  التجارة  وزارة 
املحا�شيل، وهناك رقابة على املختربات اأي�شا لفح�ض 

احلنطة.
الدولة  خطة  لتنفيذ  ن�شعى  الفالحية:  اجلمعيات 

الزراعية والق�انني التي تتعلق بالقطاع الزراعي. • رز�ق علي �لطائي
  مدير زراعة كربالء    
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  هموم �ملُز�رع:
مثلث �شحة املياه وهبوط الأ�شعار وقّلة الدعم

ويف �آخر حماور ملفنا �سن�ستطلع هموم �ملز�عني و�لفاحني و��سحاب �لبلللللللل�ساتني �لذين �سكو� كثري� من ق�سايا تتعلق 
ب�سحة �ملياه وقلة �لدعم و�نخفا�س ��سعار �ملحا�سيل �لزر�عية نتيجة غللللللللزو �ملحا�سيل �الجنبية لل�سوق �ملحلية.

 وقد عانى �لفاح �لعر�قي طيلة �لفرتة �ل�سابقة من �الإهمال ومل يح�سللللللللل خالها على �أب�سط حقوقه وهو �ليوم 
يرتك �أر�سه وي�سكن �ملدينة نتيجة �الأو�ساع �لتي متر بها �لقرى و�لب�سللللللللللللللللاتني من �سحة مياه �ل�سقي و�نت�سار 
�الأوبة و�الآفات �لزر�عية وغزو �ملحا�سيل �الأجنبية للباد وقد كان مللجللللللتنا زيارة للقرى و�الأرياف ملعرفة معاناتهم 

وما يتبعونه من �سبل الإنعا�س �الأر�س.
باللللللللللللللللدعم �حلكومي كما هو �حلال بالن�سبة  �لزر�عية من عدم �سمولهم  �لب�ساتني و�لعقود  فيما �سكا ��سحاب 

:للفاحني فكانت لنا مع همومهم �جلولة �لتا

عبيد(  حم�سن  )عللللادل  ال���ف���الح 
الآن  قال" نعتمد  ����� احل�شينية  كربالء 
الآب���ار  ال�شقي م��ن خ���الل ح��ف��ر  ع��ل��ى 
كميات  لأن  املياه  م�شّخات  وا�شتخدام 
املياه التي ت�شلنا ل تكفي لإرواء الأر�ض 
نهر  من�ش�ب  م�شت�ى  ف���ق  ترتفع  التي 

احل�شينية".
واأ�شاف عادل" اأحرث ب�شتاين واأ�شّمدها 
على ح�شابي اخلا�ض ووارد الأر�ض ل ي�شد تكاليف العمل، اأما حما�شيل 
التم�ر فربغم العناية التي ن�ليها للنخيل اإل اأنها ل تعّ��ض ما نبذله من 

جهد ومال ك�ن اأ�شعار التم�ر ل تتنا�شب مع تكاليف عمله"
الفالح )�أحمد جو�د( كربالء ���� الدهم�شي، حتّدَث عن معاناة املزارع 
من �شّحة املياه فقال" نعاين من �شّحة املياه خ�ش��شًا بعد البدء بعملية 
تبطني نهر احل�شينية، ونعتمد الآن على حفر الآبار وهذا احلفر مكلف، 

ه�  كما  التبطني  م�شاريع  اكتمال  ناأمل 
م�شرح به".

واأ���ش��اف احمد" فيما  يخ�ض 
م����ك����اف����ح����ة الآف����������ات 

راجعنا  فقد  الزراعية 
�شعبة زراعة احل�شينية 

ولكن  املحلي  واملجل�ض 
بامل�شت�ى  لي�شت  املكافحة 

اأن��ن��ا مل  ال��ذي نطمح ل��ه، كما 
الأ�شمدة  نح�شل على 

ك�ن   الكيماوية 
اأرا����ش���ي���ن���ا 
 ) تني ب�شا (
  ح����ني  يف 

بعد ذلك تابعت جملة )الرو�شة احل�شينية( م�شاكل ال�اقع الزراعي مع ع�ش� احتاد 
اجلمعيات الفالحية يف كربالء ال�شيخ علي الكريطي وبادرته ببع�ض الأ�شئلة: 

هل �ساهمت �جلمعيات �لفاحية يف دعم �لفاح  الرو�سة احل�سينية:    
  ال�ستثمار �أر�سه وما هي �خلطو�ت �لتي قامت بها

لي الري: اإن دور اجلمعيات الفالحية مهم وفعال وهي تعمل وفق قان�ن 

ونظام داخلي ه� قان�ن56 ل�شنة 2002 ويتك�ن احتاد اجلمعيات الفالحية من 32 
جمعية م�زعة يف عم�م كربالء، وتتك�ن هذه اجلمعيات من فرعني هما فرع مركز 
حمافظة كربالء وفرع مركز ق�شاء الهندية وارتباط هذه اجلمعيات يك�ن من خالل 
الحتاد املحلي، وهي ت�شعى لتنفيذ خطة الدولة الزراعية وتنفيذ الق�انني التي تتعلق 
بالقطاع الزراعي، كما تعمل ب�شكل م�شرتك مع كل دوائر الدولة مبا فيها وزارة الزراعة 

والتجارة ووزارة النفط والكهرباء.
لتجهيز  الفالحية  للجمعيات  العام  الحت��اد  مع  بالتعاون  املحلي  الحت��اد  لقد عمل 
املريح،  وبالتق�شيط  قمارة(  ودبل  قمارة  اب  )بيك  الإنتاجية  بال�شيارات  الفالحني 
وجّهزنا حمافظة بابل بال�شيارات الإنتاجية مقابل اأق�شاط �شهرية واأي�شًا تلقينا دع�ة 
من �شركة تركية وا�شت�ردنا من هناك اآلت ومعدات زراعية لك�ن حمافظة كربالء 

تفتقر اإىل هذه الآلت منذ فرتة ط�يلة. 
ما مدى تطبيق وفاعلية �الأنظمة و�لقو�نني �لتي  احل�سينية:  الرو�سة 

 ت�سمن للفاح و�ملز�رع حّقه يف توفري �لدعم و�مل�ساندة
املنت�ج  حتمي  التي  والق�انني  الت�شريعات  اإىل  بحاجة  نحن  الري:  لي 

الالئق،  وبامل�شت�ى  الكرمي  العي�ض  له  وتكفل  وامل��زارع احلق�ق  للفالح  وت�فر  املحلي 
واأول هذه الق�انني التي نطالب بها ه� قان�ن حماية الإنتاج املحلي حيث تعّج الأ�ش�اق 
العراقية الي�م باملنتجات امل�شت�ردة، وقد اأ�شبحت تكاليف الإنتاج املحلي باهظة لذلك 

مل ي�شتطع الفالح زيادة الإنتاج ول زيادة ال�شعر مبا ي�شمن بيع املح�ش�ل.
اأما قان�ن 35 الذي يخ�ض العق�د الزراعية، فقد و�شلتنا الكثري من الطلبات ب�شاأن 
لكي  ال��ف��الح،  با�شم  العقد  م��ن  ج��زء  ول���  تثبيت 
الإنتاج،  زي��ادة  على  ي�شجعه  له  حافزا  يك�ن 
ونحن نطلب من امل�شّرعني دعم الفالح ودعم 
تعمل  التي  الفالحية   واجلمعيات  املنظمات 

دون دعم مادي اأو معن�ي.

التي  والقوانني  الترشيعات  إىل  بحاجة  نحن    
حتمي املنتوج املحيل وتوفر للفالح واملزارع احلقوق 

وتكفل له العيش الكريم  

• علي �لكريطي
ع�ش� احتاد اجلمعيات 

الفالحية    
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  هموم �ملُز�رع:
مثلث �شحة املياه وهبوط الأ�شعار وقّلة الدعم

ويف �آخر حماور ملفنا �سن�ستطلع هموم �ملز�عني و�لفاحني و��سحاب �لبلللللللل�ساتني �لذين �سكو� كثري� من ق�سايا تتعلق 
ب�سحة �ملياه وقلة �لدعم و�نخفا�س ��سعار �ملحا�سيل �لزر�عية نتيجة غللللللللزو �ملحا�سيل �الجنبية لل�سوق �ملحلية.

 وقد عانى �لفاح �لعر�قي طيلة �لفرتة �ل�سابقة من �الإهمال ومل يح�سللللللللل خالها على �أب�سط حقوقه وهو �ليوم 
يرتك �أر�سه وي�سكن �ملدينة نتيجة �الأو�ساع �لتي متر بها �لقرى و�لب�سللللللللللللللللاتني من �سحة مياه �ل�سقي و�نت�سار 
�الأوبة و�الآفات �لزر�عية وغزو �ملحا�سيل �الأجنبية للباد وقد كان مللجللللللتنا زيارة للقرى و�الأرياف ملعرفة معاناتهم 

وما يتبعونه من �سبل الإنعا�س �الأر�س.
باللللللللللللللللدعم �حلكومي كما هو �حلال بالن�سبة  �لزر�عية من عدم �سمولهم  �لب�ساتني و�لعقود  فيما �سكا ��سحاب 

:جتقيق : حمم�د امل�شع�ديللفاحني فكانت لنا مع همومهم �جلولة �لتا •

م الفالح كثريا لكن ما يعيبها هو الوقت  لف التي تقدمها احلكومة  مبادرة ختدِ    الدعم املايل من القروض والسُ
الزراعي  املوسم  مردود  للفالح كي حيصل عىل  كافٍ  الزمن غري  أشهر وهذا   ٨ والبالغ  السلفة  لتسديد  املخصص 

ويصّفي حساباته بشكل مريح..  

ت�زيع الأ�شمدة على الفالحني الذين يزرع�ن احلنطة وال�شعري وال�شلب والذرة، 
ونحن من خاللكم نطالب ب�شم�لنا بالأ�شمدة وباقي امل�شتلزمات كما ه� احلال 

لأ�شحاب الأرا�شي الزراعية".
العق�د الزراعية: حاجة لال�شتقرار وزيادة الدعم 

يعاين املُزارع الذي يعمل وفق نظام العق�د الزراعية �شاأنه �شاأن الفالح الذي 
يعمل يف ب�شتانه اخلا�ض من م�شكلة الإرواء ومكافحة الأوبئة والت�شميد واإيجاد 

دخ�ل  بعد  ل�شيما  منتجاته،  ي�شرف  ال��ذي  ال�ش�ق 
اخل�شار والف�اكه من دول اجل�ار 
باأ�شعار تناف�شية، وقد اأوجز بع�ض 

املزارعني هذه امل�شاكل مبا يلي: 
امل�������������زارع )ز�هلللللللللر يللحلليللى 

�لكريطي( يعمل يف اإحدى املزارع 

ال�اقعة على طريق كربالء ��� جنف وفق نظام 
العق�د الزراعية، ي��شح زاهر عمله وما يالقيه 
قائاًل" نحن نعمل وفق عقد زراعي يتجدد كل 
خم�ض �شن�ات، ما نعانيه الآن ه� م�شكلة ال�شقي 
ال�ق�د  ت�فري  اإمكانّية  ع��دم  من  نعاين  حيث 
الالزم لت�شغيل م�شّخات املياه وما ن�شتلمه من 

مادة الكاز ه� غري كاٍف".
بها  ت��زّودن��ا  التي  البذور  واأ���ش��اف زاهر" اأم��ا 

بامل�شت�ى  لي�شت  فهي  املحافظة  زراع��ة  دائ��رة 
املطل�ب واأدنى من الن�عية التي ُتباع يف ال�ش�ق، وفيما يخ�ّض الدعم املايل من 
القرو�ض وال�ُشلف التي تقدمها احلك�مة فاإن هذه املبادرة تخِدم الفالح كثريا 
لكن ما يعيبها ه� ال�قت املخ�ش�ض لت�شديد ال�شلفة والبال 8 اأ�شهر وهذا الزمن 
غري كاٍف للفالح كي يح�شل على مردود امل��شم الزراعي وي�شّفي ح�شاباته 

ب�شكل مريح".   
املزارع )مهدي جابر( اأكد" باأن اخل�شار التي يزرعها كالطماطم والباذجنان 
واخليار وغريها قد تعّر�شت للتلف ب�شبب الع�ا�شف الرتابية والرياح املُغربة 
التي حتدث ب�شكل �شبه ي�مي منذ بدء ف�شل ال�شيف وحتى الآن، مما اأدى اإىل 

خ�شائر مادية كبرية بالن�شبة له ولباقي املزارع بجانبه".
واأ�شاف مهدي" اإن هناك زي��ارات من بع�ض امل�ش�ؤولني املعنيني يف حمافظة 
حتى  �شيء  على  نح�شل  مل  ولكن  فقدناه،  ما  بتع�ي�ض  وعدونا  وق��د  كربالء 
اللحظة". مبينًا" حاجة املزارع اإىل كميات اإ�شافية 
من ال�ق�د لك�ن الكميات التي ت�زع من مادة الكاز 
غري كافية لت�شغيل م�شّخات املياه ل�شقي الزرع".
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هل �أنت..
 منالر شيو من

•     يعّده:
        عبد الرحمن الالمي

ولكي نتعّرف على اأنف�شنا ومدى تطابق و�شف )�شيف الرحمن( علينا، نجيب على هذه 
الأ�شئلة الع�شرة بكّل �شراحة، ثّم نذهب الى النتائج ونرى حالنا فنتدارك ق�ش�رنا وغفلتنا 

و)جّل َمن ل يغفل(:
 �لعمر ثمين، و�لبخل في �سرف �لوقت �إاّل في نيل �لمكارم �أمٌر ممدوح، فما 
بالك في �أيام هذ� �ل�سهر �لمبارك و�ساعاته ودقائقه وثو�نيه، �إذ ي�ساعف �هلل 
)عّز وجّل( فيه �الأجور و�لدعاء فيه مقبول، و�الأنفا�س فيه ت�سبيح، و�لنوم فيه 

عبادة، فهل �أنت مّمن:
أ  ُيح�شي ال�قت فيه بدقة، ويختار اأح�شن الأم�ر في �شرفه فيها؟

ب    يحاول �شرف وقته في مكارم الأخالق وف�شائلها؟
ج    ل يهتّم لهذا الأمر؟

 البللللّد لللكللّل مللوؤمللن 
�لتهية لمو�سم �ل�سهر 
�لللفلل�للسلليللل بللاالطللاع 
على �أ�للسللر�ره، وقللر�ءة 
ثّم  حلوله،  قبل  �أعماله 
يجعل لنف�سه برنامجًا، يوفق 
فيه للمحطات �لعبادية �لمختلفة، 
و�أن يرفع �سعار مغبون من ت�ساوى �سهر�ه، 

ومغبون من ت�ساوت �سنتاه فهل �أنت مّمن:
أ  تهّياأ وتعّباأ واّطلع على اأ�شرار هذا ال�شهر الف�شيل؟

ب    يحاول ال�شتعداد له؟
ج    ل يهتّم لهذا الأمر؟

 البّد للم�سلم �أن يعزم وي�سّمم باأن يجعل �سهر 
رم�سان في هذ� �لمو�سم، خيَر �سهٍر مّر عليه، وليلة 
�لقدر فيه، �أف�سل ليلة قدٍر مّرت عليه، لكي ي�ستثمره 

�أق�سى ��ستثمار، فهل �أنت مّمن:
أ ا�شتعّد لهذا الأمر بكّل عزيمة؟

ب    يحاول ال�شتعداد لهذا الأمر؟
ج    ل يهتّم لهذا الأمر؟

 �إن �سهر رم�سان �سهر متمّيز، ال يرقى �إليه �سهر، وهو ربيع �لتكامل �الأخاقي، 
�أن يتزّود من مز�ياه ما ��ستطاع، لكي يبقى طو�ل �سنته  فعلى �لفرد �لموؤمن 

م�سحوبًا بحالة �الإقبال، ومو�سومًا باالأخاق �لفا�سلة، فهل �أنت مّمن:
أ  هّياأ نف�شه واأح�شر ُجَعَبه للتمّلي والتزّود؟

ب    هّياأ نف�شه لهذا الأمر؟
ج    ل يهتّم لهذا الأمر؟

  �سهللر رم�سللان �ملبللارك �سهللر �ل�سيافللة �الإلهيللة لعباده، 
و�لدعللوة عامة للجميع، فمائدته مبذولللة لكّل خلقه يف هذ� 
�ل�سهر �لكر، و�إن كانت كذلك يف عامة �الأيام، ولكنها يف هذ� 
�ل�سهر �سيافة بتمّيز، فاأنفا�سنا فيه ت�سبيح، ونومنا فيه عبادة، 
وتت�ساعف �أجور ح�سناتنا �أ�سعافًا عديدة، ف�سهر رم�سان �سهر 
جتلي �لكرم �الإلهي، و�سهر جتلي �لرحمة و�ملغفرة، ولهذ� قال 
�الإمام �ل�سادق )عليه �ل�سام(: َمن مل ُيغفر له يف �سهر رم�سان، 

...مل يغفر له �إىل قابل
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�إن ف�سل �لربيع في عالم �لطبيعة ثاثة �أ�سهر، كذلك في عالم �الأرو�ح،   
فاإن ربيعها رجب، و�سعبان، ورم�سان �إذ تنتع�س فيه �لروح بن�سيم �لقرب من �هلل 

)تبارك وتعالى( وغر�س �لقيم �لنبيلة فيها، فهل �أنت مّمن:
أ  ا�شتعّد ل�شتقبال ربيع الأرواح؟

ب    يحاول ال�شتعداد له؟
ج    ل يهتّم لهذا الأمر؟

 في �سهر رم�سان �لمبارك نحذف �لم�ساحات �ل�سود�ء من نفو�سنا، ون�ستغّل 
�لم�ساحات �لبي�ساء لغر�س �ستات �لحّب و�لموّدة لكّل َمن  حولنا، ون�سامح ونعفو 
رم�سان  �سهر  �ساحة  لندخل  بحّقنا،  �سدرت  �لتي  و�لهفو�ت  �الإ�ساء�ت  كّل  عن 

باأنف�س نور�نية تنفعل مع �ساعاته �لربانية، فهل �أنت مّمن:
أ  انتف�ض للقيام بهذا الأمر وَغفَر و�شامَح وعفا؟

ب    ين�ى القيام بهذا الأمر؟
ج    ل يهتّم لهذا الأمر؟

 لكل �سيء مو�سم وربيع، وربيع �لقر�آن هو �سهر رم�سان �لمبارك، فعلى  �ل�سائم 
في هذ� �ل�سهر �لكريم �أن ي�سحذ ذهنه ال�ستقبال كلمات �هلل، �لذي �إذ� �قترب 

�لعبد منه �سبرً� �قترب هو �إليه ميًا، فهل �أنت مّمن:
ًا لتالوة وختم القراآن في هذا ال�شهر؟ أ  اأعّد برنامجًا خا�شّ

ب    ين�ي القيام بقراءته وختمه؟
ج    ل يهتّم لهذا الأمر؟

 يجب �أن يجل�س �الإن�سان �أمام كتاب �هلل �لمجيد جل�سة �لتلميذ �أمام �أ�ستاذه 
�الأ�ستاذ �لذي يعّلم ويرّبي ويزّكي، متدّبرً� في �آياته م�ستلهمًا �سننه وهد�ه، وبذلك 

يمكن توجيه حقائقه عملّيًا �إلى و�قع �لمجتمع، فهل �أنت مّمن:
أ  يقراأ القراآن بهذا المعنى وي�شعى للعمل به؟

ب    يقراأ القراآن بهذا المعنى؟
ج    ل يهتّم لهذا الأمر؟

 من �أف�سل �الأعمال في هذ� �ل�سهر �لف�سيل هو �إفطار �ل�سائمين، فالر�سول 
�الأكرم )�سّلى �هلل عليه و�آله و�سّلم( يقول: َمن �أفطر منكم �سائمًا موؤمنًا في هذ� 
�ل�سهر كان له بذلك عند �هلل عتق رقبة ومغفرة لما م�سى من ذنوبه فهل �أنت 

مّمن:
ًا لإفطار ال�شائمين ي�مّيًا؟ أ  اأعّد برنامجًا خا�شّ

ًا لإفطار ال�شائمين اأ�شب�عّيًا؟ ب    اأعّد برنامجًا خا�شّ
ج    ل يهتّم لهذا الأمر؟

 يتذّرع �لبع�س بال�سيام، لي�سيء خلقه مع �أهله، و�لتق�سير في عمله �لويفي، 
علمًا �أّن �ل�سوم هو �لكّف عن �أموٍر كانت حااًل باالأ�سل، كاالأكل و�ل�سرب و�لنكاح 
وغيره من �لمفطر�ت، وعليه  فاالأ�سّد كّفًا �الجتناب عن �لمحّرمات، و�سوء �لخلق 
و�لتق�سير في �أد�ء �لو�جبات وغيرها هي من �لمحّرمات �أ�سًا، و�لر�سول �الأكرم 
)�سّلى �هلل عليه و�آله و�سّلم( بّين لنا �أّن �أف�سل �الأعمال في �سهر رم�سان هو �لورع 

عن �لمحارم، فهل �أنت مّمن:
أ  يفهم ويعي هذا الأمر وي�شّر على تطبيقه؟

ب    يحاول فهمه وي�شعى لتطبيقه؟
ج    ل يهتّم لهذا الأمر؟

 )( يعادل )لتي ح�سلنا عليها، علمًا �أّن فرع )�أ� بعد هذه �جلولة نعود لنجمع �لنقا
.نقا )( يعادل )ت( وفرع ،نقا )( يعادل )وفرع )ب ،نقا

�إّن ح�سولك على �لنقا من )( �ىل )( يدّل على �أنك وهلل �حلمد من �سيوف 
�لرحمن )تبارك وتعاىل( وت�ستحّق هذ� �لو�سف بجد�رة.

و�إّن ح�سولك على )( �ىل ما دون )( يدّل على �أنك ت�سري يف �الجتاه �ل�سحيح ولكن 
تنق�سك بع�س �لهّمة و�جلدة، و�ل�سرب على �لطاعة، لكي حتوز على �لدرجات �لرفيعة.

�أما َمن ح�سل على ما دون )( فلنا معه وقفة طويلة:
�إن �هلل )عّز وجّل( ّنه وكرمه على عباده، قد جعل حمطات توّقف يف �ل�سنة، ليقف 
عندها �الإن�سان �ملوؤمن وليخفف من ذنوبه فيها، ويكون قريبًا �إىل �هلل )تبارك وتعاىل(، 
�سهر  رم�سان  �سهر  فللاإن  رم�سان،  �سهر  غري  يف  �هلل  عني  من  �أ�سقطته  �لذنوب  كانت  لن 
�إىل �سيافته، ثم يعاملهم  �لنا�س  �أن يدعو  �لتقرب و�لتوّدد، وحا�سى  �مل�ساحلة، و�سهر 

معاملة ال تن�سجم مع �سيافته!.
�إن �أعمارنا ثمينة د�ئمًا، ولكّن �لوقت يف �سهر رم�سان له قيمة م�ساعفة، �إذ �أّن �لدعاء فيه 
مقبول، و�الأنفا�س فيه ت�سبيح، و�لنوم فيه عبادة، وعليه فابّد من ��ستغال هذه �حلاالت 
�لتي ال تكّرر يف �أيام �ل�سنة، ولي�س من �لعيب �أبدً� �أن يكون �الإن�سان بخيًا يف وقته وعمره، 

فا يعطيه �إال ملن ي�ستحق ذلك.
فعلى �مل�سلم �أن ال يفّوت �ملبادرة الغتنام هذه �لفر�س �لعظيمة ويت�سالح مع نف�سه �أواًل 
ثّم مع ربه �ساحب �ملّنة و�لكرم، و�لباب مفتوح جلميع خلقه �أن يجل�سو� على مائدته 

�لرم�سانية �ملباركة.

  �لنتيجة:
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�لعطلة
�ل�سيفية 

ومثلث العمل والراة 
وا�شتثمار الوق

ما �أن يطل �ل�سيف بحر�رته �لاهبة حتى يبد�أ مو�سم �المتحانات �لنهائية يف بلدنا ومعظم �لبلد�ن �الأخرى، 

وبعد �إن ينتهي خما�س �المتحانات �لع�سري يبد�أ �لطلبة من �ل�سغار و�لكبار وكذلك عو�ئلهم بالتفكري يف كيفية 

ق�ساء �لعطلة �ل�سيفية، فرتى َمن يخطط لا�ستفادة منها ماديا عن طريق �لبحث عن عمل موؤقت، و�آخر يفكر 

يف ��سطحاب عائلته لل�سفر و�ال�ستجمام، وثالث ال يجد مت�سعا من �لوقت �سوى �لكد و�لعمل لتوفري حاجاته 
�ل�سرورية للعام �لدر��سي �لقادم �أو الإعانة عائلته..

• حتقيق: �شباح الطالقاين-ف�شل ال�شريفي
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 ال�شريحة الأخرية بالطبع هي الأكرب من بني �شرائح 
الظروف  جممل  ع��ن  واق��ع��ي  تعبري  لأن��ه��ا  الطلبة 

القا�شية التي مرت ول تزال على العراقيني، 
فهي بيان وا�شح ملدى املعاناة الناجتة 

العنف  وويالت  تعدد احلروب  من 
القت�شادي  وال��رتدي  والإره��اب 

الثالثة  ال��ع��ق���د  خ��الل 
ال�شابقة.

جملة  
)ال����������رو�����������ش����������ة 

ح����ارات  ع���دة  اأط��ل��ق��ت  احل�شينية( 
الجتماعيني  والباحثني  الطلبة  ب�ش�ؤون  املعنيني  مع 
ال�شتفادة  اأوج��ه  على  لل�ق�ف  وع�ائلهم  والطلبة 
التحديات  معرفة  وك��ذل��ك  ال�شيفية،  العطلة  م��ن 
على  احل�ش�ل  دون  حائال  تقف  التي  وال�شع�بات 

مكا�شب معرفية وترب�ية ومادية خاللها:
  رقو�ن �جل�سعمي م�سوؤولة 
الغاية  كرباء:  تربية  مديرية  �إعام 

م����ن ال���������دورات ه����ي ا���ش��ت��ث��م��ار اأوق������ات 
الطلبة

الرو�سة احل�سينية: ماذا 
تربية  مديرية  قدمت 

من  ك����رب����الء 

ب������������رام������������ج 
ون�شاطات للطلبة يف العطلة 

ال�شيفية؟    
تربية  م��دي��ري��ة  ق��ام��ت  اجل�سعمي:  رق��وان 
ال�شباب  مديرية  م��ع  وبالتعاون  ك��رب��الء  حمافظة 
لكافة  خمتلفة  دورات  لإقامة  بالتح�شري  والريا�شة 
ال���ط���ل���ب���ة ول���ك���اف���ة 
الغاية  امل����راح����ل، 
م��ن ه���ذه ال����دورات 
اأوقات  ا�شتثمار  هي 
ترك  وع��دم  الطلبة 
لن�شغالهم  امل��ج��ال 
يف العطلة ال�شيفية 

باأم�ر م�شرة اأو ل جدوى منها، وتبداأ هذه الدورات 
يف الثاين من �شهر مت�ز وتنتهي يف الثامن والع�شرون 
حل�ل  ه�  ال�قت  هذا  اختيار  يف  وال�شبب  منه، 

�شهر رم�شان املبارك عند نهاية مت�ز.
وال�شباب  الريا�شة  ملديرية  وبالن�شبة 
ريا�شية  مراكز  بت�فري  قامت  فقد 
وم����ل���دات ك��ه��رب��ائ��ي��ة خ��ا���ش��ة بها 
�شباب حي  املراكز هي مركز  وهذه 
ال�حدة،  مركز  عليه  ويطلق  احل�شني 
ومركز �شباب احل�شينية، ومركز ط�يريج 

ومركز �شباب احلر.
الرو�سة احل�سينية: ماذا عن الطلبة الذين 
والنحت  كالر�شم  امل���اه��ب  بع�ض  ميتلك�ن 
وال�شعر واحلا�ش�ب، كيف تنم�ن م�اهبهم 
وماذا قدمت لهم مديرية الرتبية يف هذا 

املجال؟
رق��������������������������وان 
اإن  اجل�سعمي:لحظنا 

بع�ض الطلبة 
ومهارات  م�اهب  ميتلك�ن 
ي�جههم  من  هناك  لي�ض  ولكن  خمتلفة 
يف  امل�ج�دة  فالدرو�ض  م�اهبهم،  وينمي 
والتنمية  الر�شم  هي  الرتفيهية  املراكز 
الب�شرية والإر�شاد الرتب�ي والريا�شة، ونحن 
واحلا�ش�ب  بالإنرتنت  خا�شة  دورات  و�شعنا 
ودورة خا�شة لتعليم الر�شم وحما�شرات خا�شة 

لالإر�شاد  وحما�شرات  القران  لتعليم 
وهدفنا  ال��رتب���ي، 

الأ�����ش����ا�����ض 
الن�شاطات  ه��ذه  يف 

ه����� ال���ت����ج���ي���ه ال����رتب�����ي 
والإر�شادي.

اأم��������ا ب���خ�������ش��������ض ال����ك����ادر 
من  عينة  اخ��رتن��ا  فقد  التدري�شي 

كالر�شم  املهارات  كافة  يف  كربالء  مدر�شي 
واحلا�ش�ب والريا�شة، ثم ق�ّشمنا اأعدادهم على 
طالب،   150 ح���ايل  مركز  لكل  فاأ�شبح  الطلبة 
خلط  هناك  ي�شبح  ل  لكي  جماميع  ثالث  وعلى 
الربنامج  ه��ذا  اإىل  واأ�شفنا  املحا�شرات،  يف 

حالة  يف  الطالب  يك�ن  لكي  متن�عة  �شباقات 
نف�شية جيدة  وبعيدة عن اأج�اء املدر�شة املرهقة، 

هذا بالإ�شافة اإىل �شفرات �شياحية.
اهتمام  جن��ذب  اأن  الإم��ك��ان  ق��در  ن��ح��اول  نحن 
الطلبة ونغري من حالتهم النف�شية نح� الأح�شن، 
فقد  امل��ح��دودة،  الرتبية  مديرية  اإمكانية  ورغ��م 
املل�نة  والأق��الم  الدفاتر  للطلبة  ن�فر  اأن  حاولنا 
والر�ش�م والربامج 
على  اجل�����دي�����دة 
اأجهزة احلا�ش�ب.

 �مل�سرف  
ي  ر � د الإ �
حلللللل�للللللسللللللني 
مع  ال�������دورات  م����واد  ت��ت��ن��ا���ش��ب  �سلمان: 

مواهب واإمكانيات الطلبة
الرو�سة احل�سينية: كيف يتم تق�شيم الدورات 
الطلبة  ا�شتفادة  ومدى  مدتها  وما هي  ال�شيفية 

منها؟
ح�سني �سلمان: اأقمنا دورات تدريب يف مراكز 
املحافظة،  على  م�زعة  مراكز   5 وهي  ال�شباب 
املراكز  ه��ذه  من  القريبة  باملدار�ض  بداأنا  وق��د 
اأن  على  وحر�شنا  اإليها،  الطلبة  و�ش�ل  لت�شهيل 
تتنا�شب الدرو�ض وامل�اد التي نعطيها مع م�اهب 
الدين  يف  حم��ا���ش��رات  فهناك  الطلبة،  وم��ي���ل 
وت�شمل التالوة والفقه، وكذلك الفن�ن وامل�اهب 
واخلياطة،  واحلياكة  الر�شم  وت�شمل  واله�ايات 
مع  واحلا�ش�ب  باأن�اعها،  الريا�شة  عن  ف�شال 
وج�د خدمة النرتنت ح�شب جداول خم�ش�شة.

ب�شبب  ال���دورات فهي 30 ي�ما وذل��ك  ف��رتة  اأم��ا 
بع�شهم  واأن  خ�����ش������ش��ًا  ال��ط��ل��ب��ة  وق���ت  ���ش��ي��ق 
غري  ل��ك���ن��ه��م  ب���ال���ق���راءة  من�شغلني 
ناجحني يف مادة اأو اأكرث وبالتايل 
ي�شعب عليهم الت�فيق بني هذه 
الدورات وقراءة درو�شهم، وقد 
اأن  اإىل  الرتبية  مديرية  �شعت 
تك�ن هذه املراكز مهياأة بخدمة 
الكهرباء، وكذلك اأخذت املديرية 
بني  ال��درو���ض  تق�شيم  عاتقها  على 
الرتفيهي  اجلانب  مراعاة  مع  والإناث  الذك�ر 
للطلبة  ج��دول  اأي�شًا  هناك  اأن  حيث  والت�شلية، 
اآخر  وي�م  ال�شالم   الإم��ام احل�شني عليه  لزيارة 

لزيارة املنتزهات.
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 م����ع����اون 
م������دي������ري������ة 
 ض�����ب�����ا����������ال
علي  والريا�ضة 

:ضهر�ضتاال
مكة  ة   

 ة
يف  والريا�شة  ال�شباب  مديرية  قدمته  ما  وملعرفة 
كربالء لل�شباب من اأن�شطة وفعاليات كان ال�شباب 

الللللكللللربللللالئللللي بلللاأمللل�لللس 
التقت  لللهللا  احلللاجللة 

)الرو�شة  جملللللة 
 ) حل�شينية ا

معاون مدير 
�للللشللللبللللاب 
وريا�شة 
كللربللالء 

ال�شيد 

علي ال�شهر�شتا وتناولت 
معه جملة من املحاور من 

خالل احلوار التايل:
 ما 

االأن�شطة والفعاليات وبرامج 
يف  املديرية  تتبعها  التي  العمل 

كربالء خالل العطلة ال�شيفية
مديرية  عمل  يرتكز   
االأول  اأ�شا�شيني  حمورين  يف  والريا�شة  ال�شباب 
ال�شباب  وزارة  ترد من  التي  املركزية  هو اخلطة 
ريا�شية  اأن�شطة  على  توي  والتي  والريا�شة 
نوعية  اأملللا  الللريللا�للشلليللة،  االأللللعلللاب  كللافللة  ت�شمل 
وعلمية  فنية  جوانب  على  موزعة  فهي  االأن�شطة 
تهتم  احلقيقة  ويف  واجتماعية،  وتربوية  وثقافية 
وزارة ال�شباب والريا�شة بتنمية مواهب وقدرات 
تقوم  حيث  العلمية،  املواهب  خ�شو�شًا  ال�شباب 
العلمي  ال�شيادة  مهرجان  باإقامة  �شنويًا  الللوزارة 
كافة  به  وت�شارك  الللوزراء  رئي�س  ال�شيد  برعاية 
واملللهللرجللان عللبللارة عللن مبتكرات  املللحللافللظللات، 
�شد له مبال نقدية  علمية يقدمها ال�شباب وقد ر

وجوائز قيمة لت�شجيع االبتكار الناجح. 
العطلة  خللالل  املديرية  عمل  هللو  االآخلللر  املللحللور 
ال�شيفية، وهناك  منتديات منها منتدى علمي 
تقدمي    وقللد  وريا�شية،  �شبابية  منتديات   و
طلب اإىل اجلهات ذات العالقة ب�شاأن ديد فتح 
املراكز ال�شبابية ل�شاعات اأ�شافية 
امللللوافلللقلللة على  وقللللد لللت 
مفتوحة  ومراكزنا  الطلب، 
التدريب  يللريللد  مللن  لللكللل 
ا�شمه  في�شجل  وامل�شاركة 

ويبا�شر بالتدريب.
خالل  من  املديرية  وت�شعى  هذا 
ال�شباب، وهي تركز  واإر�شاد  تربية  اإىل  براجمها 
على خمتلف فاتهم العمرية ونح الكبار اأي�شًا 
فر�شة للتدريب، وهناك م�شرو يدر�س يف الوزارة 
خالل  من  مل�شنا  فقد  اجتماعي  منتدى  الإقللامللة 
واملعار�س  ال�شيني  كاملعر�س  عاملية  معار�س 
النا�س  اإقلللبلللال  االإيللرانلليللة 
وال�شاحات  االألللعللاب  على 
وبح�شب  اخللللل�للللشللللراء، 
علمنا فاإن وزارة ال�شباب 
مقبلة على ثورة عمرانية 

من خالل 5 م�شروعا بع�شها اأز واالآخر قيد 
�شاحات  وتطوير  باإيجاد  بللداأنللا  وقللد  االلللاز، 

ومالعب ومدن ريا�شية جديدة.
بع�س  تلك    
ال�شباب والطلبة مهارات ومواهب كالر�شم 
الذي  الللدعللم   هللو  فما  وغللريهللا  والنحت 
تقدموه لهم وهل هناك تن�شيق مع الدوائر 

االأخرى يف هذا املجال
متميزة  املحافظة  

والر�شم  كالنحت  الفني   بالن�شا
اإىل  اإ�لللشلللافلللة  والللل�لللشلللعلللر 

الريا�شية،  االأنلل�للشللطللة 
االأن�شطة  هللذه  ورعللايللة 
تلللللتلللللم ملللللللن خلللللالل 
تللوجلليللهللات اللللللوزارة 
والللللتللللنلللل�للللشلللليللللق ملللع 
مثل  مللللو�للللشلللل�للللشللللات 
ال�شهداء  مو�ش�شة 
الريا�شية  وفللرقللهللا 

وال�شبابية.
تطوير  يللخلل�للس  وفللليلللملللا 

البطل   املواهب هناك م�شرو
على  ن�شرف  الللذي  املللوهللوب 

مرحلة  مللللن  تللنللفلليللذه 
اللللنلللظلللام اللللغلللذائلللي 

التدريب  وبرنامج 
م�شاركته  وحللتللى 

بالفعاليات.
ت�شتقبل  وكللذلللك 
امللللللللديلللللللريلللللللة 
ثم  املللتللدربللني 

االأكفاأ  تختار 
وقد  منهم، 
اأر�لللشلللللللنلللا 
وفلللللللللللللللللد 
عراقي من 

حملللافلللظلللة 
كربالء يتكون 

�شاعرين  مللن 
اإىل  ور�للللشللللام 
وتركيا  م�شر 

 ،العرا لتمثيل 
على  وحلللل�للللشلللللللللوا 

نتائج جيدة وقد ملت 

علي ال�شهر�شتا وتناولت 
معه جملة من املحاور من 

شة  ة 
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خالل  من  قدراتهم  وتنمية  تكاليفهم  املديرية 
امل�شرفني الفنيني والعلميني.

ال�شباب والريا�شة  اآخر وقعت وزارة   ومن جانب 
برتوكوالت مع وزارة الرتبية ووزارة التعليم العايل 
والبحث العلمي ال�شتثمار العطلة ال�شيفية، وكان 
واأبوابنا  كللربللالء  تربية  مديرية  مللع  تن�شيق  لنا 
املراحل  خمتلف  من  الطلبة  ال�شتقبال  مفتوحة 
احلا�شوب  الللطللالللب  فيجد  ال�شيفي  للللللتللدريللب 
ويح�شل  والثقافية  الفنية  واالأن�شطة  واالنرتنت 

على اخلربة واملهارة من خالل ذلك. 

)الرو�ضة  جملة  حاولت  فقد  و�ضكاواهم  وهمومهم  واآراوؤه��م  الطلبة  يخ�ص  وفيما 
الأحاديث  فكانت  احل��ال  واق��ع  على  للوقوف  منهم  ع��دد  ا�ضتنطاق  احل�ضينية( 

التالية:

ال�شياقة  ال�شيفية يف  العطلة  :" اأق�شي  العلوم  كلية  ثانية  )علي �ضاحب عبد عبا�ص( مرحلة 
حيث امتلك �شيارة تاك�شي واأحاول من خاللها توفري امل�شروف يل وللعائلة اأي�شا، وال يفوتني هنا  
ال�شابة وخا�شة يف  الطاقات  املحلية و�شع خطط منهجية لال�شتفادة من  اأطلب من احلكومة  اأن 

العطلة ال�شيفية".
ال�شاحات  يف  القدم  كرة  ريا�شة  اأ�شدقائي  مع  اأمار�س  الفراغ  اأوقللات  بع�س  يف  علي"  واأ�شاف 

املخ�ش�شة لذلك اأو يف املتنزهات".

)حمزة ح�ضني كامل( طالب يف ال�شف ال�شاد�س العلمي :" اأعمل لك�شب رزقي خالل العطلة 
ال�شيفية اإ�شافة اإىل الت�شجيل يف الدورات العلمية لكي اأرفع من م�شتواي الدرا�شي، وكذلك اأهوى 

الر�شم واأحاول اأن اأمار�شه يف اأوقات الفراغ". 
الدرو�س اخل�شو�شية يف  اإىل  واجلاأ  بدرو�شي  " اهتم   : اإعدادية  )خمتار عبا�ص جرب( طالب 
ال�شالم مع  البيت عليهم  اأهل  اأئمة  اإىل املنتزهات وزيارة مراقد  اأذهب  العطلة ال�شيفية وكذلك 

االأ�شدقاء او العائلة، واأهوى كرة القدم واأمار�شها كلما �شنحت يل الفر�شة".
وا�شتدرك خمتار" اأخ�ش�س جزءا كبريا من العطلة للعمل كعامل بناء الأوّفر م�شرويف ال�شخ�شي 

واحتياجاتي االأخرى".

)بنان عبد الرحيم ح�ضن( طالب مرحلة ثانية يف كلية الهند�شة بجامعة كربالء قالت" اأحاول 
القادمة،  ال�شنة  الكلية  يف  احتاجه  الذي  املال  لك�شب  مفيد  عمل  يف  ال�شيفية  العطلة  ا�شتغل  اإن 
ون�شتغل هذه الفر�شة للطلب من احلكومة كي تفّعل قرارها القا�شي مبنح الطلبة م�شاعدات مالية 

منتظمة".
ال�شواء، فهي  اأي�شا م�شاألة �شعف املناهج النظرية والعملية على  اأطرح  اأن  واأ�شافت بنان" بوّدي 
ج مهند�شني اأكفاء ي�شتطيعون تقدمي ما ينتظره البلد منهم، ولذلك ترانا  لي�شت كافية بتاتا لتخرِّ

نلجاأ للم�شادر اخلارجية واالنرتنت لنتزّود باملعلومات واملناهج واالإ�شدارات احلديثة".
وفيما يخ�س راأيها بن�شاطات مديرية ال�شباب والريا�شة اأ�شارت" هناك دورات تدريبية تقوم بها 
وزارة ال�شباب والريا�شة لكنها ب�شيطة وبدائية ويف فرتات حمدودة، ون�شتغل الفر�شة للطلب من 

العتبة املقد�شة لدعم مواهب ون�شاطات ال�شباب خالل العطلة ال�شيفية".

)حوراء �ضادق( كلية الرتبية ق�شم علوم حياة، تعترب العطلة املا�شية غري �شعيدة ب�شبب و�شع 
الكهرباء البائ�س وا�شتمرار انقطاعها". وتطالب اأي�شًا ب�شرورة" اإتاحة الفر�شة لالإناث ملمار�شة 
والر�شم  احلا�شوب  مثل  مفيدة  جمللاالت  يف  تخ�ش�شية  دورات  خالل  من  ومواهبهن  هواياتهن 

وغريها".

)رواء ها�ضم �ضعدون( طالبة بكلية الرتبية قالت" اأق�شي العطلة ال�شيفية يف دورات ختم القران 
الكرمي خ�شو�شًا يف �شهر رجب و�شعبان ورم�شان، اإ�شافة اإىل االأدعية والزيارات، وهذا بت�شجيع 
من عائلتي".وترى رواء اأن" العطلة ال�شيفية مبثابة فرتة راحة من املتاعب الدرا�شية، وهناك دعم 
من بع�س احلوزات الدينية لتنظيم زيارات اإىل املراقد يف �شامراء والكاظمية مما يوفر م�شاحات 

اكرب من الرتويح واال�شتفادة املعرفية والدينية". 

  اآراء �ضبابية:  هموم م�شرتكة
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و�ل�سهر �لكر
العتبة اشينية املد�شة 

◄  يكتبها: ح�شني ال�شالمي

�شهر رم�شان �شهر عبادة ودعاء وت�بة ولكن هناك ق�شايا مهمة يجب 
ان يتناولها املنرب احل�شيني فيه لن النف��ض متهيئة ل�شتقبال كل 
�شيء فعلينا ا�شتغالل تلك الفر�شة التي متر علينا مرور ال�شحاب اإنها 
فر�شة مهمة تقع على عاتق خطباء املنرب احل�شيني عليهم اأن ياأخذوا 
بنف��ض اأولئك ال�شباب الذين ل يزال�ن بعيدين عن اأج�اء التدين يف 

هذه الأيام وندع�هم اىل اخلري ون�جههم نح� الطاعة .
وبهذه املنا�شبة نت�جه بر�شالة اإىل من يتحمل امل�ش�ؤولية معنا وهم 
رجال الدين وال�شي� الأجالء ممن ي�شطلع�ن بدور الت�جيه والإر�شاد 
، نظرا لقرتاب م�عد جميء �شهر رم�شان املبارك فقد  وددت اغتنام 
الفر�شة العظيمة يف ان يعلم�ا انهم قادرين على اأن يغريوا الكثري يف 
نف��ض النا�ض من خالل اأهمية خطبهم وحما�شراتهم التي تلقى يف 
هذا ال�شهر وحاجة النا�ض الروحية اإليها ، لكن الكثري من اخلطباء 
ل يعلم�ن مبا يحتاج النا�ض ل�شماعه يف هذه الأي��ام فالنا�ض الآن 
بحاجه اإىل خطب مغايرة للخطب الكال�شيكية والقدمية، وال�شباب 
الي�م يحتاج�ن اإىل طرق وعبارات جديدة وم�اكبه لع�شرنا احلايل 
وبحاجه اإىل تب�شيط امل�شطلحات الغريبة وت��شيح اخلطبة بكلمات 
ومعاين مفه�مة للجميع بعيدًة كل البعد عن الغم��ض والتعقيد فهذا 
من �شروط اخلطبة ال�شحيحة اخلالية من الأخطاء والتي طبعا 
ل نالحظها اإل نادرا. ومن الأم�ر التي تخدم ال�شالح العام والتي 
يفرت�ض باخلطيب الناجح مراعاتها كي يدخل قل�ب النا�ض من او�شع 

الأب�اب هي :
�شرورة التاأكيد على اأهمية �شيادة القان�ن فان الت�ا�شل بني احلاكم 
واملحك�م ورب العمل والعمال والزوج والزوجة واملعلم والطالب ل 

يق�م اإل مببداأ �شيادة القان�ن
تط�ر  تهم  التي  املهمة  الق�شايا  من  العام  امل��ال  على  املحافظة  و 
املجتمع قد يق�م بع�ض اأف��راد املجتمع بتخريب املباين واحلدائق 
واأث��اث املدار�ض ب�ش�رة متعمدة، ويتخذ التخريب �ش�رًا متعددة، 
منها: ت�ش�يه منظرها بالكتابة عليها،اأو ك�شر الن�افذ الزجاجية منها، 
اأو اإتالف الأ�شجار فعلى خطباء املنرب حتذير النا�ض من هذ الفعال 
واي�شا التاأكيد على حرمة �شهر رم�شان من خالل جتنب الفطار 
العلني ملن كان له عذرا بالفطار والبتعاد عن امل�بقات وما يجرح 

ال�ش�م من اأم�ر قد يغفل عنها الن�شان العادي وال�شاب الغر
وكذلك تركيز النظر على اقت�شاد الأ�شرة وق�شية اإنفاق املال من 
خالل ت��شيح اأهمية القت�شاد وعدم التبذير والإ�شراف والهتمام 
الدرجة  العلمية يف  وال�شرف على اجل�انب  الإن�شان  ا�شتثمار  يف 

الأوىل.

�شهر رم�شان �شهر عبادة ودعاء وت�بة ولكن هناك ق�شايا مهمة يجب 

نحو منرب 
رم�ساين متميز 

��ا��

ت�سعى �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة جاهدة لتلبية متطلبات �لز�ئر �ملتعددة يف 
�ملنا�سبات �لدينية من �أفر�ح �أو �أعياد �أو مو�ليد �أو �أحز�ن الأهل �لبيت عليهم 
�ل�سام على مد�ر �سهور �ل�سنة لكي يتمّكن �تباع مذهب �هل �لبيت عليهم �ل�سام 

من تاأدية مر��سيمهم يف تلك �ملنا�سبات بكل ر�حة و�أمان. 
و �سهر رم�سان �لكر �سهر �هلل وخ�سو�سيته معروفة عند �مل�سلمني عامة وعند 
و�ال�ستغفار  للتوبة  فر�سة  باعتباره  خا�سة  �ل�سام  عليهم  �لبيت  �أهل  �أتباع 
و�لدعاء فيه جماب ملا دلت عليه �لكثري من �الآيات �لكرمية و�أحاديث �لر�سول 
�مل�سطفى و�أهل بيته عليهم �ل�سام يف ف�سل هذ� �ل�سهر �ملبارك ، لذ� فان �أق�سام   
�لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة و�سعبها كافة تتاأهب لتاأمني �حلماية �لازمة للز�ئر 
�لكر يف هذ� �ل�سهر ، ف�سا عن �لعديد من �خلدمات �الخرى �خلا�سة تطلبات 

هذ� �ل�سهر و�لتي من �ساأنها �إعانة �لز�ئرين �ل�سائمني للعتبات �ملقد�سة.
�لعتبة  �ستقدمها  �لتي  �خلللدمللات  عن  �لتفا�سيل  من  مزيد  على  وللح�سول 
�حل�سينية �ملقد�سة يف هذ� �ل�سهر جتّولت جملة �لرو�سة �حل�سينية يف عدد من 

�الأق�سام و�ل�سعب لتّطلع على ن�ساطاتهم ومهامهم يف هذ� �ل�سهر �ملبارك.

• حتقيق:
ف�شل ال�شريفي 

حمم�د امل�شع�دي
 يحيى الفتالوي
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العتبة اشينية املد�شة 
  مضيف ا�مام الحسين

        وخدمة الصائمين

وملا كان الإفطار وحلظاته املباركة واملحببة لل�شائمني 
من بني مميزات و�ش�ر �شهر رم�شان املبارك فقد كانت 
انطالقة ج�لة املجلة من م�شيف المام احل�شني عليه 
ال�شالم، ليحدثنا م�ش�ؤوله احلاج م�شطفى اب� دكة عن 
عمل امل�شيف يف اليام العادية ويف الزيارات الكربى وما 
يخ�ّض �شهر رم�شان حتديدا فقال: مل تعد خافية على 
اأحد اخلدمات التي يقدمها م�شيف الإمام احل�شني عليه 
ال�شالم على مدار ال�شنة للزائر الكرمي وللمنت�شبني يف 
�شعب  العتبة احل�شينية املطهرة واأق�شامها من وجبات 
الطعام التي ترافقها امل�شروبات الغازية والألبان ، وكل 
ذلك بجه�د َخَدمة الإمام احل�شني من طباخني وعمال 
خلدمة  مت�ا�شل  ب�شكل  يعمل�ن  وم�شرفني  ومنت�شبني 
تلك  اإن  م�شيفا:  واملري�ض،  والعاجز  واملحتاج  الزائر 
كزيارة  الكربى  الدينية  املنا�شبات  يف  تت�شح  اجله�د 
عا�ش�راء واأربعينية الإمام احل�شني عليه ال�شالم و�شهر 

رم�شان املبارك.
 وبخ�ش��ض عمل خّدام الإمام احل�شني من الطباخني 
ل�شهر  اإن  قال:  امل�شيف  منت�شبي  من  وغريهم  والعمال 
م�شرية  يف  الفارقة  وعالمته  اخلا�شة  �شمته  رم�شان 
ال�شهر  وملا ميثله هذا  الإم��ام احل�شني  واأعمال م�شيف 
الف�شيل من مكانة �شامية يف قل�ب جميع امل�شلمني وحمبي 
اأهل البيت عليهم ال�شالم خ�ش��شًا، وتبعا لذلك تختلف 
طبيعة العمل يف �شهر رم�شان عن بقية �شه�ر ال�شنة حيث 
تك�ن وجبات الطعام عند الإفطار والأ�شحار حيث نقدم 
خدمة متميزة وفريدة من خالل م�شيف الإمام احل�شني 
اإىل خمتلف �شرائح املجتمع كاملر�شى وامل�شنني يف دور 

يف  والف�شالء  ال�شعبية  الإح��ي��اء  يف  والفقراء  العجزة 
اجل�امع واحل�شينيات وكذلك الأق�شية والن�احي كق�شاء 

عني التمر بل وحتى خارج حمافظة كربالء.
الإمام  م�شيف  ا�شتلمنا  حينما  قائال:  دك��ه  اأب���  وتابع   
امل�شيف  اأ�شبح  فقد  وجه�دنا  كّر�شنا طاقاتنا  احل�شني 
الإمام  بربكة  وه��ذا  الطعام  من  ال�جبات  اآلف  يقدم 
احل�شني وبف�شل الإخال�ض هلل ، مبينا: اأن امل�شيف يف 
ال�شهر الكرمي يقدم وجبات الطعام اجلاهزة لل�شائمني 
ونعتمد يف ذلك على ثّلة طيبة من الطباخني والعاملني 
والتن�شيق  احل���ار  �شعبة  يف  الإخ���ة  جه�د  اإىل  اإ�شافة 
والإخ�ة  واملعتمدين  والف�شالء  الديني  الت�جيه  و�شعبة 
يف ق�شم املركبات حيث اإن هناك ثالث عجالت من ن�ع 
)هين�( تنقل الطعام واأي�شًا هناك تن�شيق مع الإخ�ة يف 

ق�شم حفظ النظام. 

شعبة النظافة..
       عمل دؤوب 

وهي اأحدى ال�شعب التابعة لق�شم اخلدمية الداخلية و تق�م 
بالعديد من املهام وقد اأجَمَلها  لنا م�ش�ؤول ال�شعبة اخلدمية 
ال�شعبة  تاأخذ  بق�له:  الداخلية احلاج عبا�ض عبد كاظم 
على عاتقها العديد من الأعمال التي يق�م بها منت�شب�ها 
امل�زع�ن على �شكل وجبات �شباحية وم�شائية وليلية وعلى 
بالئي  الكر  والكا�شي  ال�شريف  ال�شحن  تنظيف  راأ�شها 
والواوين وملء الرتامز باملاء البارد وترتيب ال�شجاد وتهيئة 

ال�شحن املبارك لل�شالة مع م�شاعدة الأق�شام الأخرى .
ال�شهر  ال�شعبة يف  ووا�شل عبد كاظم حديثه عن مهام   
الكرمي قائال: اأما مهام ال�شعبة يف �شهر رم�شان املبارك 
في�شتعد املنت�شب�ن للقيام باأعمالهم وهي ت�شغيل معمل الثلج 
البل�ري لإنتاج املاء البارد النقي وتهيئة امل�شروبات واملاء 
 وو�شعها يف الأق��داح البال�شتيكية مع ت�فري التمر والل
وتقدميها  لل�شائم بعد ان يتم فر�ض ال�شجاد و�شفر الطعام 
باأ�شرع  املكان  وينظف  الطعام  بقايا  جتمع  ذل��ك   وبعد 
الزيارة  اداء م�ا�شيم  الزائرون من  ليتمكن  وقت ممكن 
بال�شكل الالئق وكذلك لتتمكن الق�شام الخرى من القيام 
بن�شاطاتها اخلا�شة ب�شهر رم�شان دون اأي معرقل من جهة 

نظافة املكان وترتيبه.   

 دار القرآن الكريم..
         محفل يومي

القراآن  �شهر  ه�  الكرمي  رم�شان  �شهر  ان  ومب��ا 
الكرمي فقد انتقلت جملة الرو�شة احل�شينية اإىل 
دار القراآن الكرمي لالطالع على اأبرز ن�شاطاتها يف 
هذا ال�شهر وقد  حتّدث  ال�شيخ ح�شن املن�ش�ري 
لهذا  بالن�شبة  قائاًل:  ال��ق��راآن  دار  ق�شم  م�ش�ؤول 
العام فانه �شي�شهد -باإذن اهلل تعاىل- ا�شت�شافة 
العتبة احل�شينية املقد�شة ملجم�عة من كّبار القّراء 
من جمه�رية م�شر العربية والقّراء الدوليني من 
املحفل  يف  للم�شاركة  العراق   حمافظات  خمتلف 
القراآين الي�مي الذي يقام بتالوة جزء من اأجزاء 
اأيام �شهر رم�شان  القران الكرمي يف كل ي�م من 

املبارك.
ي�شاركهم  القّراء  ه�ؤلء  اأن  املن�ش�ري:  واأ�شاف   
املحفل  ه��ذا  يف  املقد�شة  احل�شينية  العتبة  ق��ّراء 
جلنة  هنالك  اأن  مبينا  رم�شان،  �شهر  يف  الي�مي 
للعتبتني  ال��ع��ام��ت��ني  الأم��ان��ت��ني  ق��ب��ل  م��ن  �شّكلت 
املقد�شتني احل�شينية والعبا�شية لتنظيم الأم�شيات 
القراآنية له�ؤلء القّراء، اآملني اأن يك�ن املحفل يف 
هذا العام حمفال مميزا من حيث التنظيم ومن 
حيث ت�قع ح�ش�ر كبري من قبل امل�شاركني بالن�شبة 
لل�شائمني والزائرين علما اأن املحفل يقام ع�شر 

كل ي�م من اأيام �شهر رم�شان املبارك.
املهم  بامل�شروع  العمل  اىل  املن�ش�ري  وت��ط��ّرق 
فقال:  ال��ق��راآن(  تهجروا  )ل  مب�شروع  امل��ش�م 

• �حلاج م�سطفى �بو دكة 
م�ش�ؤول م�شيف الإمام احل�شني

• عبا�س عبد كام 
م�ش�ؤول خدمية الداخلية

• �ل�سيخ ح�سن من�سوري  
م�ش�ؤول دار القراآن الكرمي
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ل ة توو اأ و لورين
�الإ�سام وحده منحني �ل�سعادة

وهنالك م�شروع )ل تهجروا القراآن( الذي انطلق 
دار  لتاأ�شي�ض  الثالثة  ال�شن�ية  الذكرى  احتفال  يف 
املقد�شة  احل�شينية  العتبة  يف  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن 
ومبنا�شبة املبعث النب�ي ال�شريف، وهذا امل�شروع 
هدفه الول ت�عية النا�ض وحّثهم على الت�جه للقراآن 
الكرمي من خالل اإي�شاح وبيان الأحاديث ال�اردة 
عليهم  اهلل  �شالم  الأطهار  بيت  واأه��ل  النبي  عن 
اأجمعني يف اأهمية تعلم القراآن الكرمي، م�شريا اىل 
ان هذا امل�شروع: يت�شمن اإ�شافة اىل دوره الآنف 
قراآنية  واأم�شيات  قراآنية  م�شابقات  اإقامة  الذكر 
وفتح دورات متعددة يف خمتلف املحافظات، ويف 
ما يخ�ض اجلانب العالمي يف هذا ال�شاأن فهناك 
ل�حات اإعالمية تت�شمن ت��شيحا لهذا املعنى )ل 
تهجروا القراآن( واأحاديث يف ف�شل القران واأهمية 
تعلّمه    و�شت��شع هذه الل�حات يف الأماكن التي 
يرتادها الكثري من النا�ض وكذلك )الب��شرتات( 
التي تت�شمن هذا املعنى وت��شع يف الأماكن العامة 
حتى تت�جه النا�ض من خاللها اإىل برامج التفّقه 
بالقراآن الكرمي التي ترعاها العتبة ، واإن ال�شيء 
املميز واجلميل يف هذا امل�شروع اأنه ل يحتاج اإىل 

وقت حمدد، فه� مفت�ح دائما لت�عية النا�ض  .

إذاعة الروضة الحسينية.. 
        رسالة فكر 

له  ان  امل�ؤّكد  من  الذي  الإعالمي  اجلانب  وح�ل 
فقد  ال�شهر  هذا  يف  اخلا�شة  وم�ا�شيعه  براجمه 
اإذاع��ة  اىل  احل�شينية   الرو�شة  جملة  ت�ّجهت 
م�ش�ؤول  مع  وقفة  لها  لتك�ن  احل�شينية  الرو�شة 
اأب�  عقيل  ال�شتاذ  الإذاع���ة  يف  التن�شيق  وح��دة 
م�ادها  الإذاع��ة  هذه  تبّث  قائال:  فحّدثنا  غريب 
العتبة احل�شينية وهي تعنى  وبراجمها من داخل 
بنقل واإي�شال ر�شالة اأهل البيت -عليهم ال�شالم- 
ال�شيا�شية  ال��ربام��ج  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  وف��ك��ره��م 
ال�شاأن  يف  اأح��داث  من  يجري  وما  والقت�شادية 
fm حيث  وال��دويل وهي تبث على م�جة  املحلي 

ي�شل اأثريها اإىل خمتلف املحافظات العراقية.
اأعّدته  وم��ا  ر�شالتها  وفح�ى  براجمها  وملعرفة   
غريب:  اب�  قال  الكرمي   رم�شان  ل�شهر  الإذاع��ة 
اإن الإذاعة تعمل وفق دورات اإذاعية مدتها ثالثة 
الربنامج،  ن�ع  تت�ا�شل ح�شب  او  تتغري  قد  اأ�شهر 
وهي  الكرمي  رم�شان  �شهر  يف  الإذاعية  وال��دورة 
تتمح�ر ب�شكل كبري ووا�شح ح�ل الم�ر والق�شايا 

وهي  الف�شيل،  ال�شهر  بهذا  املتعّلقة  وامل�ا�شيع 
ال�شائم  و�شل�كيات  ال�ش�م  اأخالقيات  تتناول 
كم�شل�شل  درام��ي��ة  م����اد  ه��ن��اك  �شيك�ن  واأي�����ش��ًا 
ع�شرون  منها  ُكتبت  وقد  املجه�ل  العاقل  بهل�ل 
وممتعة  م�شلية  وه��ي  رم�شان  يف  �شتبّث  حلقة 
وذات م�شم�ن رم�شاين ك�ن ال�شائم يحتاج اإىل  
الإطار  عن  يخرجان  ل  الذين  والرتفيه  الت�شلية 
يف  اأي�شا  وهنالك  الإ�شالمي  والأخالقي  الديني 
هذه الدورة الرم�شانية برنامج يتحّدث عن تراث 
ف�شتك�ن  ال�شَحر  اأوق��ات  واأم��ا  املقد�شة،  كربالء 
تتل�ها  الكرمي  ال��ق��راآن  من  عطرة  ق��راءة  هناك 

اأدعية واأذكار كدعاء ال�شَحر ودعاء الفتتاح.

جوائز تحفيزية
اأما معّد الربامج ال�شتاذ حمزة الالمي فقد اأ�شاف: 
فاإن  املقد�شة  احل�شينية  الرو�شة  لإذاع���ة  بالن�شبة 
رم�شان   �شهر  ويف  الإ�شالمي  عنها طابعها  املعروف 
هناك دورة براجمية خا�شة تت�شمن برامج متنّ�عة 
العاملني  جميع  واإن  العظيمة  املنا�شبة  هذه  تخ�ّض 
يف الإذاع��ة يعّدون العّدة ل�شتقبال ال�شهر وبراجمه 

اخلا�شة.
اأثناء  مبا�شرة  برامج  لالإذاعة  اأن  الالمي:  واأو�شح 
املنا�شبات اخلا�شة التي تتخلل �شهر رم�شان الكرمي 
وهذه الربامج ت�اكب الأح��داث اإ�شافة اىل الربامج 
منا�شك  لأداء  النا�ض  حّث  �شاأنها  من  التي  املبا�شرة 
ال�شهر ب�عي ومعرفة، وق�شم من هذه الربامج ُت�شتقبل 
النا�ض وهناك فقرات  املبا�شرة مع  فيها الت�شالت 
اأيام  الي�مية يف  النا�ض على ال�شالة والأدعية  حتّث 
-مثال-  خم�ش�شة  �شالة  ي�م  فلكل  رم�شان  �شهر 

نبنّي ما فيها من الأجر والث�اب.
 واأ�شاف : لدينا مرا�شلني يعّدون التقارير بخ�ش��ض 
ال�شهر املبارك ولدينا دراما وبرامج اجتماعية  هذا 
وتك�ن  الدين  رج��ال  فيها  ن�شت�شيف  دينية  واأخ��رى 
مبا�شرة تخللها ات�شالت مع امل�شتمعني، علما ان لكل 
برنامج اأ�شل�به اخلا�ض يف الطرح والت�ش�يق وهناك 
بع�ض الربامج فيها ج�ائز حتفيزية عينية و�شفرات 
اإىل مرقد الإمام علي -عليه ال�شالم-  وزيارة م�شيف 
الإجابة  ال�شالم- من خالل  الإم��ام احل�شني -عليه 
وفكر  منهج  لن�شر  ت�شعى  التي  الربامج  اأ�شئلة  على 

مذهب اأهل البيت عليهم ال�شالم.

وفي الختام
تقدمها  التي  العديدة  اخلدمات  من  طائفة  هذه 
اأق�شام و�شعب العتبة احل�شينية املقد�شة والتي ت�شّب 
جميعها يف خدمة زائري مرقد المام احل�شني عليه 
ال�شالم من حيث اأداء مرا�شيم الزيارة وكذلك يف 
البيت  اأهل  ائمة  عليه  رّكز  الذي  الفكري  اجلانب 
-عليهم ال�شالم-  ملا لها من دور اأ�شا�شي يف تدعيم 
وتق�ية اأوا���ش��ر احل��ب وال����لء ل��دى اأت��ب��اع مذهب 
احلق، واإن الأمانة العامة للعتبة احل�شينية املقد�شة 
تزداد �شعادة وطماأنينة حني ت�شاهد اأتباع املذهب 
ي�شع�ن اىل حتقيق الأهداف ال�شالمية النبيلة التي 

دعا لها ونادى بها الدين املحمدي الر�شيد.

• عقيل �بو غريب 
م�ش�ؤول وحدة التن�شيق

• حمزة �لامي 
معد برامج يف اإذاعة الرو�شة
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اإن النظرة ال�شائدة عن الإ�شالم وامل�شلمني يف الغرب ما هي 
اإل نظرة خاطئة، هذا ما حتدثت عنه ال�شحفية الربيطانية 
والنا�شطة يف جمال حق�ق الإن�شان ل�رين ب�ث اأخت زوجة 
رئي�ض ال�زراء الربيطاين ال�شابق ت�ين بلري والتي تعمل يف 
اأواخر  الإ�شالم يف  التي اعتنقت  و  التلفزي�ن وال�شحافة 
�شهر اأكت�بر لعام 2010 بعد زيارة قم املقد�شة ، عّما راأته 
من مكانة واأهمية للمراأة يف العامل الإ�شالمي ، م�ؤكدة اأنه 
على الدول الغربية اأن تعتزل دورها ك��شّية على امل�شلمات.

ويف مقالها الذي ن�شر يف �شحيفة الغارديان الربيطانية، 
اختارت ل�رين عن�انًا ه� ”الآن وقد اأ�شبحت م�شلمة.. مل 
متامًا  مقتنعة  اأنها  م�ؤكدة  وال�شدمة؟“  الفزع  هذا  كل 

بالدين الإ�شالمي، واأنها ت�شعر اأن الإ�شالم ه� دينها.
اجلامعة  يف  نف�شها  ح���ل  تعريفية  حما�شرة  األقت  وق��د 
الإ�شالمية العاملية مباليزيا و كان احل�ش�ر غالبيتهم من 
الطلبة الدوليني من خمتلف اأنحاء العامل يف اإحدى قاعات 
اجلامعة. كان اجلميع مت�شّ�قًا ملا �شتف�شح عنه ل�رين ب�ث 
و هي ال�شحفية الربيطانية التي نا�شلت كثريًا من اأجل 
فل�شطني و غزة و حق�ق امل�شت�شعفني يف العامل و نافحت 
بريطانيا  ق��ادت  التي  امل�ش�ؤومة  بلري  �شيا�شة  �شد  كثريًا 

للم�شاركة يف حلف ال�شر املحتل �شد العراق.
بداأت باحلديث عن نف�شها وهي تبل من العمر 43 عامًا 
م�ل�دة  لأم يه�دية والدها ممثل بريطاين ا�شمه ت�ين ب�ث 
ولديها اأخت واحدة �شريي و هي زوجة بلري. كان اعتناقها 
لالإ�شالم يف اإيران يف مدينة قم عند زيارتها ملرقد ال�شيدة 
فاطمة املع�ش�مة عليها ال�شالم باأحد امل�شاجد قالت هناك 
�شعرت ب�شع�ر غريب مما جعلها ت�شّر على اعتناق الإ�شالم 
ف�ر و�ش�لها اإىل لندن. و�شفت اإح�شا�ض اعتناقها لالإ�شالم 
يف  ي�شري  بالطماأنينة  �شع�ر  و  ج�شدها  يغمر  دفء  مثل 

ل ة توو اأ و لورين
�الإ�سام وحده منحني �ل�سعادة

اأطرافها و كان �ش�تها متهدجا و هي حتكي ما جرى لها: 
 ه� ن�ر الت�حيد بال �شك

للعامل  حتدثت عن جتربتها يف الإ�شالم و عن تطلعاتها 
الإ�شالمي و عن املراأة امل�شلمة واأو�شاعها يف الغرب و مدى 
تعر�شها للظلم. وا�شارت اىل ق�شة حدثت معها عندما 
كانت لها لقاءات حلزب العمال يف بريطانيا وكانت حامال 
يف ال�شهر الأخرية و عندما خرجت من اللقاء كان اجل� 
ماطرًا و ال�قت متاأخرا و وقفت تنتظر �شيارة اأجرة لتقّلها 
اإىل بيتها و كان بالقرب منها رجال من حزب العمل ينتظرون 
فاأخربتهم اأنها حامل و منهكة من ال�شباح وان ي�شمح�ا لها 
باأن تاأخذ �شيارة الأجرة التي تاأتي قبلهم و لكنهم رف�ش�ا 
لي�ض  الغربي  فاملجتمع  بكيت حينها،  ب�ث  ل�رين  تق�ل   ،
لديه الت�شامح والراأفة التي جتدها يف الدين الإ�شالمي. 
بالإ�شافة اإىل اله��ض اجلن�شي الذي يرافق �ش�رة املراأة يف 
املجتمع الربيطاين حتى اأنها ل ت�شتطيع اأن متار�ض اأم�متها 
بال�شكل الطبيعي فهي لبد واأن تظهر دائمًا مثرية جذابة 
للرجل متجاهلة حق�قها و حياتها وهذا عك�ض ما وجدته 
 يف الإ�شالم الذي كرمها و �شانها حتى من اأعني امل��اّرة
والإ�شالم  باحلجاب  الع��ت��زاز  عن  اأي�شًا  حتّدثت   
امل����راأة اعتزاز  ل��دى  ي��ك���ن  اأن  اأن���ه يجب  و  امل����راأة  ل��دى 
دون  به  مت�شكها  و  دينها  عن  التعبري  يف  وثقة  بجلبابها 
العارية  املالب�ض  ترتدي  فالتي  اأح��د،  اأو خجل من  خ�ف 
 يف اخلارج لي�شت باأف�شل من تلك التي حتمي ج�شدها
     و من �شمن املحاور التي حتدثت عنها كانت تربية 
التي ع�شفت  الأمرا�ض  و  الربيطاين  املجتمع  الأبناء يف 
باملجتمع حتى اأن لعب الباربي التي ا�شرتتها لبنتها كانت 
اإحداها لي�شت اإل ”جنمة عاهرة“ ترتدي مالب�ض خليعة 
مما جعلها تخفيها عن ابنتها و ت�شرتي لها دمية حمت�شمة 

 عند زيارتها مل�شر
الأمة  لإجنازها يف خدمة  تتطلع  التي  اأجندتها  عن  اأم��ا 
الإ�شالمية فقالت: ”هدف�ي اأن ي�شبح احلجاب اأكرث �شهرة 
بني الزياء و اأن ترتدي املراأة احلجاب بكل فخر واعتزاز 

دون خ�ف اأو خجل من اأحد، هديف ه� نه�شة الأمة“
واأ�شارت اإىل الق�ش�ض التي ح�شلت لها اأن بناتها �شاألنها 
عندما اعتنقت الإ�شالم ثالث ا�شئلة كان اأولها: هل �شتك�نني 
اأمًا لنا حتى بعد اعتناقك لالإ�شالم؟ فاأجابتهم بالإيجاب، 
ثم �شاأل�ها هل �شت�شربني الكح�ل؟ فقالت بالطبع ل ثم 

�شئلت هل �شتظهرين �شدرك عاريًا يف الأماكن العامة؟ 

فت�قفت لدقائق وقلت لهم ل �شك اأنكم متزح�ن بالطبع لن 
 ثم �شرخ�ا معًا : نحن نحب الإ�شالم  اأفعل ذلك

و تلفت النظر ل�رين ب�ث اأن الإ�شالم ه� دين الفطرة و لذا مل 
جتد بناتها اأي �شع�بة يف تقّبله رغم ك�نه جديدًا يف عائلتهم.
فاأ�شارت اإىل ت�ش�يههم ملفه�م الطف�لة واقرتانها باملالب�ض 
تنمي  و  اأوان��ه��ن  قبل  يكربن  البنات  جتعل  التي  اخلليعة 
لفت  هي  مهمتهن  ك��اأن  و  لديهن  املثايل  اجل�شد  عقدة 
اأنظار الرجال ل اأكرث  ”اأي امتهان للمراأة اأكرث من هذا ؟ 
احلياة  ن�شاهد  عندما  اأح��د احل�ش�ر  �شاألها  قد  و   
الغربية قد نتاأثر و ن�شعر بال�شغط ونريد اأن نك�ن اأكرث حرية 
فما راأيك“ �شحكت ل�رين ب�ث ثم قالت ”�شاأحّدثكم عن 
جتربة، اأنني كنت يف تلك احلياة التي تطلب�نها و هجرتها 
ل  اأرج�كم  �شعيدة،  حياة  لي�شت  ولأنها  اأريدها  ل  لأنني 
تفكروا يف ترك حياتكم و الذهاب حلياة لي�شت اإل جحيما 
ت�شعرون فيها بالعناء و التعب، نحن ل�شنا �شعداء و مل نكن 

�شعداء ، الإ�شالم ه� ما منحني ال�شعادة“

التي  أنني كنت يف تلك احلياة  ثكم عن جتربة،  سأحدّ   
تطلبوهنا و هجرهتا ألنني ال أريدها وألهنا ليست حياة سعيدة، 
أرجوكم ال تفكروا يف ترك حياتكم و الذهاب حلياة ليست إال 
جحيام تشعرون فيها بالعناء و التعب، نحن لسنا سعداء و مل 

نكن سعداء ، اإلسالم هو ما منحني السعادة  

االسم: لورين بوث
البلد: بريطانيا



•     �إعد�د:
        حيدر املنك��شي
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زوار الإمام احل�شني عليه ال�شالم يتحدث�ن للمجلة


)فا�شل م�شيب( زائر حتّدَث عن خ�ش��شية ال�شهر 
لي�ض  خ�ش��شية  رم�شان  ل�شهر  ان  قائال"  الف�شيل 
باأجمعه،  ال�شالمي  العامل  وامنا يف  العراق فقط  يف 
فه� �شهر خري وعطاء ووردت احاديث كثرية بف�شله 

ومكانته عند اهلل �شبحانه وتعاىل".
واأ�شاف )م�شيب(" اأما ا�شتعداد العائلة ل�شهر رم�شان 
ففي بغداد يف منطقة ال�ش�رجة او �ش�ق جميلة هناك 
حركة متزايدة ل�شراء امل�اد الالزمة لل�شهر ال�شريف 
ي�ؤدي لرتفاع ملح� يف ال�شعار قد يت�شاعف  مما 

عّدة مرات بالن�شبة لل�شلعة ال�احدة.."
وتابع" اأما م�قفي ال�شخ�شي عندما اأرى ان�شانا م�شهرًا 
اإفطاره خالل �شهر رم�شان فيجب اأن اأ�شاله عن �شبب 
افطاره فاإذا راأيت اأن �شبب اإفطاره �شرعي اأتركه ول 
اأتكلم معه، اما اذا كان غري �شرعي فاأحاول ان اأبنّي له 

د..." الثار ال�شلبية لالفطار املتعمَّ


الزائر )علي جليل( قال معّلقا على مي�ل بع�ض النا�ض 
احلاجة"  عن  زيادة  به  والتنّ�ع  الطعام  من  لالإكثار 
هناك ّمن ينظر لل�شهر الف�شيل باأنه �شهر م�ائد ي��شع 
ما لّذ وطاب عليها، ونرى ان العديد من الع�ائل تدخر 
نف�شيًا  تتهياأ  ل  ولكنها  الغذائية  امل�اد  ل�شهر رم�شان 
وروحيا، يف حني نرى  اأن القبال ال�شديد على الت�شّ�ق 
�شي�شاعد التّجار يف زيادة ج�شعهم وا�شتغالل النا�ض 

ب�ش�رة اكرب..." 
ال�شرف  النجف  اهايل  من  كاظم(،  )عادل  الزائر 
ل�شتقبال  حمافظته  اهايل  ا�شتعدادات  عن  حتّدث 
�شهر  يف  خ�ش��شية  للنجف  ان  قائال"  رم�شان 
تغفل  ولكن  للت�شّ�ق  تذهب  الع�ائل  فمعظم  رم�شان 

من جديد يطل علينا �سهر �ملغفرة و�لر�سو�ن �لذي جعله �هلل تعاىل فر�سة لتزكية �جل�سد و�لنف�س وتهذيبها و�إعادة �لنظر ا �أمّل بها خال �لعام �لفائت من 
�سو�ئب �لدنيا ومغرياتها �ملادية �لتي �أكرث ما ت�سيء �إىل �لنف�س فتجعلها جامدة قا�سية ال ُتقبل على حب �خلري.

وعادة ما ي�سبق �سهرنا �لف�سيل ��ستعد�د�ت روحية ومادية يقوم بها �ملوؤمنون لتهية �لظروف �ملنا�سبة ل�سيام هذ� �ل�سهر وك�سب �لتفر �لتام للعباد�ت من 
�لو�جبات و�مل�ستحبات.

يف عددنا هذ� �رتاأت جملة )�لرو�سة �حل�سينية( �ن تخ�س�س مو�سوع �ال�ستعد�د�ت �لروحية و�ملادية ل�سهر رم�سان �ملبارك من خال �أ�سلة تقدمت بها لز�ئري 
كرباء �ملقد�سة �لكر�م..

•�شباح الطالقاين-ح�شني ال�شالمي

�نطباعات �لز�ئرين   يف �سهر رم�سان �ملبارك�نطباعات �لز�ئرين   يف �سهر رم�سان �ملبارك�نطباعات �لز�ئرين   يف �سهر رم�سان �ملبارك
�سهر �ملغفرة يف �سمري �ملوؤمنني
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ال�شهر  لهذا  الروحي  ال�شتعداد  قيمة  الع�ائل  بع�ض 
حيث انه من الأ�شهر التي كّرمها اهلل تعاىل وقِبل ت�بة 
يجب  ولذلك  دعائه  باإجابة  وتكّفَل  فيه  امل�ؤمن  عبده 
ال�شتعداد روحيا من خالل اإقامة ال�شعائر من الأذكار 
والدعية وقراءة القران التي ت�شب جميعها يف خلق 

اأج�اء اإميانية للفرد واملجتمع..." 


الزائر )م�شطفى علي( اجاب عن �ش�ؤال يتعّلق بادخار 
على  داأبنا  قائاًل"  الغذائية  للم�اد  العراقية  العائلة 
تخزين بع�ض امل�اد الغذائية اخلا�شة ب�شهر رم�شان 
او اجل�شع -ل  املبارك وذلك لي�ض من باب الحتكار 
ماآدب  لإقامة  ا�شتعدادنا  باب  من  وامنا  اهلل-  �شمَح 
اإفطار جماعية لل�شائمني يف حملتنا وخا�شة للنا�ض 
لر�ش�ل  حديثا  هناك  ان  حيث  واملحتاجني،  الفقراء 
اهلل �شلى اهلل عليه واآله يفيد باأن، "َمن اأفطَر �شائمًا 

فلُه مثُل اأجرِه".
عن  براك(  )اأحمد  الزائر  حتّدَث  اأخرى  ناحية  من 
ا�شتعداداته العائلية يف اّدخار امل�اد الغذائّية وغريها 
ا�شتعدادا لرم�شان قائال" بالن�شبة يل فاأنني ل اأدخر 
لعائلتي او اجمع اأية م�اد غذائية حيث ان امل�اد على 
على  ال�ش�ق  يف  م�ج�دة  وا�شكالها  ال�انها  اختالف 
مدار ال�شنة، واأرى اأننا يجب اأن ن�شتعد لل�ش�م وفرو�ض 
الطاعات الخرى روحيًا كي نتزّود من بركات رم�شان 

�شهر املغفرة والر�ش�ان".
فاأنني  بالإفطار  الإجهار  م�شاألة  )براك(" اأما  وتابع 
اأحاول قدر الإمكان اأن ُاقنع افراد عائلتي حتى الذي 
مل يبل �شّن التكليف ال�شرعي منهم  بف�ائد ال�ش�م 
واأرّكز يف ذلك على ال�شغار حتى تت�فر لهم ا�شباب 
القناعة والميان ب�ج�ب اللتزام بفرو�ض الطاعات 

عم�ما وال�شيام ب�شكل خا�ض..."


كمجتمع  لنا  قال" بالن�شبة  عل�ان(،  )عبا�ض  الزائر 
املبارك  رم�شان  �شهر  ي�ش�م�ن  النا�ض  غالبّية  فاإن 

واإن كان منهم مفطرون فاإنهم ليجراأون على الإجهار 
باإفطارهم ولكن املاُلَحظ ان العديد من افراد الدوائر 
الجهزة  اأفراد  بع�ض  وخا�شة  احلك�مية  وامل�ؤ�ش�شات 
المنية يجهرون باإفطارهم، بينما ال�شحيح اأن يق�م 

ه�ؤلء بت�جيه النا�ض نح� الت�شّرف الالئق".
اأما الزائر )علي �شالح( فقال" ل� متّعّنا بخطبة ر�ش�ل 
رم�شان  �شهر  ا�شتقبال  يف  واله  عليه  اهلل  �شلى  اهلل 
لي�ض فقط يف  لعرفنا ما ه� ال�شتعداد؟ فال�شتعداد 
ت�فري الكل وال�شرب بل ه� اعظم لأن اب�اب النريان 
ُيقِبل  القراآن  ربيع  و�شهر  ُتفتح  اجلنة  واب�اب  ُتغلق 
ولذلك فاإننا يجب ان ن�شتعد روحيا ودينيا من خالل 
ت�فري كتب الفقه والتف�شري ف�شال عن كتاب مفاتيح 
امل�شادر  من  وغريها  ال�شاحلني  و�شياء  اجلنان 
الهامة لأجل اإغناء عبادتنا بالعلم واملعرفة ف�شال عن 

الث�اب والأجر الكبري.."


الزائر )طالب كاظم( ت�شاءَل عّما اأعّدته الدولة من 
ارتفاع  من  للحد  التم�ينية  البطاقة  مفردات  ت�فري 
نحن  قائال"  رم�شان  �شهر  ي�شهده  الذي  ال�شعار 
كم�اطنني ن�شاأل احلك�مة ووزارة التجارة لأنها ع�ن 
للم�اطن من ناحية ال�شتعداد لفرو�ض الطاعات يف 
رم�شان املبارك حيث ان ت�فري امل�اد الغذائية ودعم 
الفقراء واملحتاجني والقيام بن�شاطات وا�شعة النطاق 
نف�شيا  النا�ض  ا�شتعداد  يف  �شي�شاعد  املجال  هذا  يف 
ل وما يتخلله  وج�شديا لل�ش�م وما يتطلبه من ق�ة حتمُّ

من ت�ّقف يف الكثري من الن�شاطات اخلا�شة بالعمال 
وامل�شالح املعي�شية".


ال�شاعر احل�شيني )ميثم عبد المري( �شاركنا براأيه 
قائال" اأرى انه يجب النتباه اىل ان الت�شّ�ق بكرثة قبل 
حل�ل �شهر رم�شان ي�ؤدي اىل نتائج ثان�ية ل تنتبه لها 
العائلة العراقية ومنها ارتفاع ال�شعار او اختفاء بع�ض 
امل�اد او ا�شتغالل �شعاف النف��ض من التجار من خالل 

احتكار بع�ض امل�اد الهامة خالل ال�شهر الف�شيل".
واأ�شاف " نرى ان ت�اجه الع�ائل الكرمية م�شالة ارتفاع 
بالت�شّ�ق  الكبري  الهتمام  عدم  خالل  من  ال�شعار 
وال�شتعداد نف�شيًا لأداء فرو�ض الطاعات يف رم�شان 
ت�شاعد  التي  العائلية  الربامج  بع�ض  واعداد  املبارك 

على ال�شتفادة من ال�شهر الف�شيل ب�ش�رة كاملة.."
وتابع" اأما م�شاألة الإفطار العلني ففي راأيي ان المتثال 
ملا تفر�شه الم�ر ال�شرعية يف هذه امل�شالة مهم جدا 
ولكن عند م�اجهتنا حلالت افطار علني فاإن ال�شل�ب 
�شبب  عن  ال�ش�ؤال  يف  ب  املهذَّ والرتب�ي  الإر�شادي 
الفطار العلني، وت��شيح مدى ف�ائد ال�ش�م النف�شية 
واجل�شدية والإميانية قد تك�ن كفيلة للحّد من ظاهرة 
الفطار العلني التي تاأتي اإما عن جهل او عدم اهتمام 

وقّلة ُن�شح".
وختم بالق�ل" كما اأن هناك ق�شطا من امل�ش�ؤولية يقع 
ان  يجب  انها  حيث  احلك�مية  ال�شلطات  عاتق  على 
ت�شاعد يف احلد من  التي  الق�انني  ت�شعى اىل تفعيل 
العالم  و�شائل  تكّر�ض  واأن  العلني  الفطار  ظاهرة 
واهمية  الكثرية  ال�ش�م  ف�ائد  على  ال�ش�ء  لإلقاء 

احرتام فرو�ض وطاعات �شهر الرحمة واملغفرة..." 

زوار الإمام احل�شني عليه ال�شالم يتحدث�ن للمجلة

  لو متّعّنا بخطبة ر�سول �هلل
يف ��ستقبال �سهر رم�سان لعرفنا �أن 

�ال�ستعد�د لي�س فقط يف توفري �الكل 
و�ل�سرب بل هو �عظم بكثري

زوار الإمام احل�شني عليه ال�شالم يتحدث�ن للمجلة
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◄  طالب عبا�ض

خا�شة-كما  الإ�شالمي  والأدب  عامة،  الأدب  يف  ما  اأهم  لعل 
امل�هبة، فت�شّع  ب�شيٍء من  باإبداع م�شح�بًا  ي�ؤدى  اأن  نح�شب- 
من خالله اإمكانيات اللغة، وي�شفُّ عن مكن�نات النف�ض باأو�شح 
بالتميز،  احلافل  اخلا�ض  عاملها  ليدخلنا  بيان،   واأبل �ش�رة، 
يف  كما  ولي�ض  املرهفة،  اإح�شا�شاتها  زاوية  من  الأ�شياء  فى 
بت�شجيلها  املبا�شر،  الكال�شيكي  الأدب  من��اذج  م��ن  الكثري 
بل  ال�اقع،  حتاكي  اأن  اإليه  تطمح  ما  وجلُّ  لل�اقع،  التقريري 
وتفتخر بتقليدها له، اإن يف �شريه الزمني الرتيب) امليقاتي( 
اأو يف �شريته احلركية التقليدية العابرة )ت�شل�شل الأحداث(. 

لذا يجب اأن نعي باأن الأدب الإ�شالمي، اأوًل وقبل كل �شيء، ل 
ميكن اأن يك�ن بدع من الق�ل، اأو اأ�شم نكره يف الأ�شماء، ك�نه 
ل ينفك عن منظ�مة الآداب العربية والعاملية، رغم �ش�ء فهم 
ما زال يتقا�شم تبعاته بع�ض الأدباء الإ�شالميني، واملعرت�شني 
عليهم على حٍد �ش�اء، حيث اإن هذا البع�ض قد �شّ�قه وي�شّ�قه 
لأ�شخا�ض  وخ�ش��شية  وح�شر  تقييد  اإن��ه  على  فهمه  وق��د 
واأحداث بعينها، واملعرت�شني تلق�ه منهم كاأدب اإن�شائي، يطغى 

على مت�نه الأ�شل�ب املبا�شر، بتقريرية الطرح وخطابيته. 
عمق  من  به  النطالق  ينبغي  املبدع،  الإ�شالمي  الأدب  بينما 
اإ�شقاطه على  اأبعد نقطة يف امل�شتقبل، من خالل  التاريخ اإىل 
اأن  ل  ملعاجلتها،  الي�مية  واملعا�ض من حياتنا  الراهن  اأحداث 
نظل نتعاطى معه، ونتلقاه كاأحداث تاريخية، وقعت يف حقبة 
الإر�شاد،  اأو  ال��رتاث،  يف  ح�شره  ونحاول  الزمن،  من  غابرة 
الناب�ض  ع�شره،  �شمري  يك�ن  اأن  ينبغي  الأدي���ب  ك���ن  رغ��م 
املجتمع،  نب�ض  حركة  يج�ضُّ  دقيقًا  ومقيا�شًا  احلياة،  بدفق 
ك�نه ال�جه الآخر املعك��ض على �شفحة املراآة ال�شافية للحياة 
ال�شاجة باأغربة املتناق�شات، وف��شى �شري الزمن ال�شاخب 
بالتقلبات، فكيف يرت�شي الأديب الفنان لأدبه اأن ي�شجن مابني 
ق�شبان الرتاث؟ اأو يحّ�ل ن�شه الإبداعي اإىل م�مياء حمنطة، 
النا�ض  بني  مت�شي  اأن  ،ل  املتاحف  يف  لعر�شها  اإل  ت�شلح  ل 
وتتعاي�ض مع هم�مهم، وتلك الهنات يف كل زمان ومكان، هي 
واإمنا  فح�شب،  والإ�شالمي  العربي  لالأدب  لي�ض  الأع��داء،  األد 

لالآداب والفن�ن جميعًا. 

خا�شة-كما  الإ�شالمي  والأدب  عامة،  الأدب  يف  ما  اأهم  لعل 

�الأدب �الإ�سامي
  يوية الطر وموده 

يا علي
يا �أمري �ملوؤمننْي

يا �أمري �لفقر�ء �لطيبنْي
يا �لذي نحمله ُ يف �ل�سدر �إميانا ً

وفوق �لهام تيجانا ً
وناأتيه �إذ� نادى جنود� ً ....

جاهزيْن
............

يا �لذي نذكره يُف �ل�سيق 
مفتاحا ً
ونبكيِه

 على
 باب

 �حلنني ْ
يا �سر�ج �لزمن �الأعمى

ونبع �ملاء لاأمى
وهذ� �لبريق �خلفاق يف كل 

�ل�سنني ْ

يا دموعا ً
 تتهامى من عيون �ملتَعبني ْ

مل نقف للجرح بهتانا ً
وال يف �حلرب خ�سر�نا ً

وال يف �ل�سلم ِ نري�نا ً
ولكْن

نحن طول �لدهر ِ كنا و�قفني 
فانتف�ْس فينا �أمري� ً

و�نتف�ْس فينا عناد� ً
ال يلني ْ

 �قرتَب �ل�سيُل
وز�دت طفحة ُ �لكيل

وما زلنا على �لعهد �الأمني ْ
فافتح �لباب َ

وقم ْ
�سيا ً بوجه �لظاملني ْ

.............
ُ أيها �لفا�

و�لو��سح ُ
و�لر�بح ُ

  بني �خلا�سرين ْ
............
�أيها �ل�ساعد ُ

من بني �أتون �خلوف و�حلتف ِ
فنار�  

يا فنار �لتائهني ْ
...........

)من كل  �لفقر�ء �لطيبني �إىل �أمريهم �لذي قال :ل لو كان  �لفقر رجا لقتلته 
يف ذكرى ��ست�سهاده ( 
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�أيها �لقائد 
و�لر�ئد ُ
و�لعائد ُ

يدري ربك �لو�حد ُ كنلّا ناطرين ْ
ما �لذي ينتظر �ل�سهر�ن

غري �لفجر
 يف �لليل �حلزين ْ

............
حا�سَرْتنا منذ فجر �لعمر كل 

�ل�سفلة ْ
غدنا �ملقتوُل

 ال يدري
وقد  نا�سلللللْتللله ُ �آالف �مللُدى

 من قتللَه ْ
حجبو� عنا �سياء �ل�سم�س

ال يدرون �أّن �لظلم َ غربالٌ 
ولن يقدر �أن يحجب �آالف 

�ل�سمو�س �ملقبلة ْ
فتقّدم خلفك �لر�ياُت 

ت�سقيها �جلفون �خل�سلة ْ
وتقدم نحن هياأنا

لكي تندلع �خل�سرة ُ يف �لغابات ِ
 �آالَف �جلذور �لبا�سلة ْ

�أيها �لعابر ُ من فجر ٍ لفجر ِ
�أيها �ل�ساعد ُ من جرحك ن�سر� ً

نحو ن�سر ِ
مل يعد لل�سرب وقتٌ 

ال وال لل�سمت
و�الأيام ُ جتري

وهر�و�ت بني �الرهاب حتيط 
�ملوؤمنني ْ

مت�سُك �لطفلة ُ بالباب وتبكي
وتهز �حلرة ُ �ملخذولة ُ �ل�سباك

من حيف ٍ وحتكي
وينادي �ل�سيخ يف �لباب

وقد �أغرقه ُ �لدمع ُ كطفلٍ 

يا علي
�أيها �مليز�ن

يا مبتد�أ ُ �الإميان
يا قطر �لندى يف �ملنهل ِ

�أيها �مل�سرق ُ كال�سم�س �لوحيدة ْ
يا �لذي يف�سح ما تخفي 

�لق�سيدة ْ
مل نعد نعرف ُ من فينا هو �ل�سياد

 من فينا �لطريدة ْ !

وح�سني �الآن قد �سار مايينا 
وما ز�ل بنو �الرهاب

يعّدون لنا
  يف كل يومٍ 

كرباء�ٍت جديدة 
حلظة ً قم ْ

 و�أقم ْ هلل �سوتا ً و�ساة 
�جتلَمعت حول بيوت �هلل 

�آالف �لغز�ة
�أيها �لعابُر

من ع�سر ٍ �إىل ع�سرٍ 
تقلَّدم ْ

�أيها �ل�سائُر
من فجر ٍ �إىل فجر 

تقّدم ْ
و�حتوينا من جديد ْ

نحن ُ من بعدك �سا�سونا كما 
�سا�سو� �لعبيد ْ

مل يعد لل�سبط �سبعونا ً من 
�لفر�سان

�أو ح�سد ٌ من �الأهلني و�الأطفال
�أدمتهم �سيوف �لكفر يوم �لطّف 

غدر� ً

كلنا �سرنا �سبايا ليزيد ْ!
�أيها �ل�ساعد ُ مثل �لدم يف كل 

وريد ْ
يا حبيبي يا علي

خفف �للوعة عني
و�أعدين خلف �أ�ستار ن�سيدي

فاأنا مثل يتيم ٍ د�ئم ٍ حتتار كفي
حني تبقى

ح�سة �خل�سر�ن
 من عيد ٍ لعيد ِ !

يا حبيبي يا علي
يا مغيث �ملبتلي

يا �سدى �الإميان
يا قطر �لندى يف �ملنهل ِ

يا �سنا �ملحر�ب
قم ْيا د�حي َ �لباب

و�أذن يف جموع �ملُتعبني ْ
�إنه ُ ع�سُر ح�سار�ت ٍ تو�ىل
و�جلر�حات على كل جبني ْ
و الأنت َ �ملنتخى يف كل حني ْ

والأنَت �ملنتخى
يف كل حني ْ

ال�شاعر
فا�شل عزيز فرمان
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•  د. ح�شني عدنان احل�شني
 

والعبادات كلها مفيدة للم�ؤمن الذي يعرف اأن اهلل مل يكلفه اإل مبا ي�شلح له ول 
ينهاه اإل عما يف ارتكابه مف�شدة له.

ومن املفيد الق�ل اإننا حني منعن يف كل الحكام الإلهية جندها مبنية على ا�شا�ض 
ال�شتطاعة والقدرة، يروي اإ�شماعيل بن مهران عن الإمام ال�شادق اأنه قال: )واهلل 
ما كلف اهلل العباد اإل دون ما يطيق�ن، اإمنا كلفهم يف الي�م والليلة خم�ض �شل�ات 
وكلفهم يف ال�شنة �شيام ثالثني ي�مًا وكلفهم حجة واحدة وهم يطيق�ن اأكرث من 
ذلك(، وهذا يعني اأن اهلل تعاىل ل يكلف الإن�شان ما ل طاقة له به: )يريد اهلل بكم 
الي�شر ول يريد بكم الع�شر(، وقد نقل من�ش�ر بن حازم عن الإمام ال�شادق اأنه 

قال: )النا�ض ماأم�رون ومنهي�ن ومن كان له عذر عذره اهلل(.
وال�ش�م اأحد العبادات التي بنى عليها الإ�شالم وقد ورد عن الإمام ابي جعفر الباقر 

اأنه قال: )ُبني الإ�شالم على خم�ض: ال�شالة والزكاة واحلج وال�ش�م وال�لية(.
وقد وردت روايات عدة تنّ�ه  بال�ش�م وتذكر ف�شائله وتدل على اأن ال�ش�م اهلل 
تبارك �شاأنه فعن ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�شلم اأنه قال: )قال اهلل تبارك 

وتعاىل: كل عمل اأبن اآدم ه� له غري ال�شيام ه� يل واأنا اأجزي به(..
وعن ر�ش�ل اهلل اأنه قال: )لكل �شيء زكاة وزكاة الأبدان ال�شيام(.

وعنه اأنه قال: )واأن من �شام ي�مًا هلل عز وجل يف �شدة احلر وّكل اهلل به األف ملك 
مي�شح�ن وجهه ويب�شرونه باجلنة حتى يفطر فاإذا اأفطر قال اهلل جل جالله ما 

اأطيب ريحك وروحك يا مالئكتي ا�شهدوا اأين قد غفرت له(.
وال�ش�م احلقيقي جنة، اأي وقاية من الآثام وامل�بقات ويحل ال�شائم عن طريقه 
على خري كثري، قال ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�شلم لأ�شحابه: )األ اأخربكم 
ب�شيء اإن اأنتم فعلتم�ه تباعد ال�شيطان منكم كما تباعد امل�شرق من املغرب؟ قال�ا: 

بلى، قال: ال�ش�م ي�شّ�د وجهه وال�شدقة تك�شر ظهره(.
و�شهر رم�شان يكت�شب فيه امل�ؤمن درو�شا ًوعرب وف�شائل عدة منها ال�شرب والحتمال 
والقناعة والزهد والت�شحية والتقرب اإىل اهلل وفيه يجزل اهلل العطاء وي�شاعف 
احل�شنات وميح� ال�شيئات وتعرج اأرواح امل�ؤمنني اإىل عامل الروحانية والتقدي�ض 

وتهف� نف��شهم اإىل تلقي التجليات الآلهية والفي��شات الرّبانية.
وقد احتفى اهلل برم�شان فخ�شه بنزول القراآن وفري�شة ال�شيام، فعلينا اأن نح�شن 
ا�شتقباله مبا يليق بف�شله على �شائر ال�شه�ر والأيام، ول� مل يكن لرم�شان ف�شل اإل 
وج�د ليلة القدر فيه لكفاه ف�شاًل وفيها نزل القراآن الكرمي الكتاب اخلالد الذي 
ه� اأف�شل الكتب املنزلة، والذي اأخت�ض به الأمة الإ�شالمية، فكان لها م�شدر خري 

واإ�شعاد.
وه� من اأعظم النعم التي اأنعم اهلل بها على الإن�شانية  جمعاء واأكرب معجزة اأيد بها 

نبيًا من الأنبياء، معجزة دائمًة باقية اإىل ي�م الدين.
وملا كان رم�شان ربيع القراآن فاإن على امل�شلمني اأن يغتنم�ا الفر�شة فيه فيتل�ن كتاب 
اهلل ويتدار�ش�نه ويتدبرون ما فيه من عرب وم�اعظ ويتاأمل�ن ما فيه من �شرائع 
واأحكام فيعمل�ن بها ومن ال�اجب اأن يحفظ كل م�شلم قدرًا من كتاب اهلل تعاىل 
األ نك�ن من الذين  تربكًا وتلذذًا واألتما�شًا خلريي الدنيا والخ��رة، ون�شاأل اهلل 
يعنيهم ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�شلم: )القلب اخلايل من القراآن كالبيت 

اخلرب(.
وال�ش�م مهذب للنف��ض يكفها عن ال�شه�ات ومينعها من البطر وي�شدها عن 
الطغيان ويب�شرها بحقيقتها و�شعفها فتذل له �شبحانه وتت�شاءل اأمام عظمته 
القاهرة وذلك اأ�شمى مظاهر العب�دية وا�شل اآيات الأميان: )واأما من خاف مقام 

ربه ونهى النف�ض عن اله�ى فاإن اجلنة هي املاأوى(.
وفما اأحرانا اأن نتقبل فري�شة ال�شيام بنف��ض طيبة را�شية واثقني من اأن فيه اخلري 

وال�شعادة لأنف�شنا وملجتمعنا الذي نعي�ض فيه فال نتربم ول نت�شجر.
ومن املعاين التي ن�شت�حيها من ال�شيام جهاد النف�ض وجهاد النف�ض ه� خمالفتها 
عن اأه�ائها يف �شه�اتها وذلك ه� اجلهاد الكرب، وما اأ�شتقام اإن�شان على الطريقة 
اإل بجهاد نف�شه وانت�شاره على ه�اه، وقد وقع جهاد امل�شلمني يف �شدر الدع�ة 
الإ�شالمية يف �شهر رم�شان فقد كانت اأوىل غزوات امل�شلمني واأهم دعائم الدع�ة 
الإ�شالمية غزوة بدر الكربى يف رم�شان وكذلك كان فتح مكة يف رم�شان وكاأن 
الأقدار كانت ت�شري بذلك اإىل اأن بناء الأ وراء اإر�شاء ق�اعدها ودوام عزتها 

و�شيادتها ل يك�ن اإل باجلهاد.
وانطالقًا من ك�ن الدعاء )مخ العبادة( فعلينا اأن نكرث من الدعاء واأن نطلب من 
اهلل ما ن�شاء من خريي الدنيا والآخرة وان نك�ن واثقني من اإجابته ويح�شن اأن 
نك�ن على طهارة م�شتقبلني القبلة واأن نتخري اأوقات التجليات ك�قت الإفطار ويف 
الأ�شحار وما بني الأذان والإقامة ويف اأوقات ال�شدة، ولي�ض معنى هذا اأن منتنع عن 
الدعاء يف غري هذه الأوقات ولكن هذه الأوقات اأرجى ملا فيها من جتليات، ويجب 
على الداعي اأن يحمد اهلل قبل دعائه واأن يثني عليه واأن ي�شلي على النبي واآله ثم 

يدع�ا مبا ي�شاء فاإنه ي�شتجاب له اإن �شاء اهلل تعاىل.

  �ل�سوم.. تربية للروح   

  معروف �إن �هلل خلق �لنا�س كافة ليعبدوه حق عبادته ولهذ� فاإن �لتكليف �الإلهي لاإن�سان عن طريق �لعباد�ت ت�سريف له 
ومنحة �إلهية وخا�سة �أن �هلل زوده وؤهات حتى يوؤدي ما عليه من و�جبات، من هنا يجب على كل منا �أن ي�سكر �ملنعم على 

ما �أنعم.
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تقنية
HD

• اإعداد: املهند�ض اأحمد علي عبادي 

مراحل  اإح��دى   HD تقنية  ُتعّد 
التلفزي�ين،  ال���ع���ر����ض  ت���ط����ر 
 High( اخ���ت�������ش���ار  وه������ي 
تقنية  اأي   )Definition
تردد  ازداد  وق��د  ال��دق��ة،  عالية 
م�شامعنا  ع��ل��ى  امل�شطلح  ه���ذا 
نقرر  عندما  وخ�ش��شًا  ك��ث��ريًا 
�شراء جهاز تلفاز جديد، فما هي 

هذه التقنية؟
اأو  اأن لديك �شريط  1 - افرت�ض 
ملف فيدي� وه� يعمل جيدًا على 
الأبعاد  ذات  ال�شغرية  ال�شا�شة 

من  مرات  بثالث  اأكرب  �شا�شته  جديد  تلفزي�ن  جهاز  ت�شرتي  عندما  ولكن  العادية. 
�شا�شتك احلالية، فتالحظ اإن ال�شريط الذي يعمل جيدًا على تلفازك القدمي، اأ�شبح 
ممططًا وممددًا، و�شتالحظ ت�ش�ه خفيف اأو كبري بال�ش�رة التلفزي�نية التي اأ�شبحت 

ذات مربعات.
 ال�شبب ه� اأن ج�دة الفيدي� هي ج�دة عادية SD وم�شممة للعمل مع تلفاز �شغري 
لكن عندما عر�شته على التلفاز الكبري ا�شطر الفيدي� للتمدد ب�شكل غري �شحيح حتى 

يك�ن قادر على ملء ال�شا�شة الكبرية وبالتايل قلت ج�دته.
احلل: 

احلل ه� فيدي� HD وه� فيدي� )بعدد بيك�شل عايل وج�دة عالية( حيث عند عر�شه 
ل�"التمطيط"  احلاجة  بدون  ب�شكل طبيعي  ال�شا�شة  �شيق�م مبلء  كبرية  �شا�شة  على 

والتمدد.
هذا باخت�شار ه� ال� HD ه� اإمكانية عر�ض الفيدي� وال�ش�ر على �شا�شات كبرية 

دون اأن تعاين من متطيط اأو ت�ش�يه ال�ش�رة.
و�ش�ت  واأو�شع،  اأعر�ض  و�ش�ر  حي�ية،  اأكرث  األ�ان  ت�فر   HD ال�  فتقنية  واأكرث،  بل 

اأف�شل واأعلى ج�دة وغريها من 
م�شاهدة  ت�فر  التي  املميزات 

وا�شتماع اقرب للحقيقة.
ث��الث  اإىل  ب��ح��اج��ة   HD

متطلبات رئي�شية:
تلفزي�ن  اأو  ���ش��ا���ش��ة     -1
قادر على عر�ض حمت�ى عايل 

)HDTV ( اجل�دة
2-   جهاز قادر على اإر�شال 
حم��ت���ى ع���ايل اجل�����دة مثل: 
ب�ك�ض  اك�ض   3شتي�شن� ب��الي 
ر�شيفر   بل�ري م�شغل   360

HD كامريا عايل اجل�دة
 HD 3-حمت�ى عايل الدقة

وقد ت�اجه نف�ض امل�شكلة التي ي�اجهها الكثري من النا�ض، وهي اإنك قد تاأتي ب�شا�شة 
و)ري�شيفر( عايل  الدقة HD  ولكن املحطات الف�شائية تر�شل بثها واطئ الدقة، 

وبالتايل فاإن ما �شت�شاهده يف التلفزي�ن ه� بث عادي اجل�دة.
وبالرغم من اأن القن�ات العربية ما زالت متاأخرة يف بث عايل اجل�دة، ولكنها قادمة 

بال �شك.
فيها،  مالحظ  يك�ن  الت�ش�ه  القن�ات  فبع�ض  لقناة،  قناة  من  يختلف  الت�شّ�ه  وهذا 
التلفاز  اأجهزة  اأغلب  اأن  العلم  مع  نهائيًا،  اختالف  اأي  تالحظ  لن  القن�ات  وبع�ض 
ت�فر خيار عر�ض ال�ش�رة بدون ت�ش�يه، وميكنك عمل ذلك باإطفاء امل�شاحة الزائدة 
يف التلفاز عند عر�ض �ش�رة عادية اجل�دة، هذا �شي�شبب ظه�ر اأعمدة �ش�داء على 

اليمني وعلى الي�شار ولكنها �شتقلل كثريًا من م�شكلة التمديد.

 ما هي  وما ال
 ّدمت
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تغذية جّيدة  
يا �شحية اأول

من  وت���ع���اين  م��ت��ع��ب��ا،  ك��ن��ت  اإذا 
اجليدة  التغذية  رمب��ا  الأم��را���ض، 
ي�شلح  حتى  فاجل�شم  احل��ل،  ه��ي 
اأولية،  م����اد  اإىل  ب��ح��اج��ة  نف�شه 

ونظام �شحي ي�شري وفقُه.
لالأك�شدة  امل�������ش���ادة  امل�������اد    -1
الأطعمة  ت��ن��اول  اإن  وال�شيخ�خة: 
لالأك�شدة  امل�شادة  ب��امل���اد  الغنية 
ت�شاعد يف مكافحة اجلذور احلرة، 

جزيئات  ه���ي  احل�����رة  واجل�������ذور 
اإيجاد  ال�شيخ�خة، وميكنك  ت�شّرع عملية  التي  امل�شتقرة  الأوك�شجني غري 
امل�اد امل�شادة لالأك�شدة يف اخل�شروات والفاكهة ب�ش�رة عامة مثل الت�ت 

والطماطم.
2- الف�ائد ال�شحية لزيت الزيت�ن: زيت الزيت�ن من الده�ن غري امل�شبعة، 
وهي م�شادة جيدة لاللتهابات، ويف درا�شة اأجريت على الرجال، فاأن زيت 

الزيت�ن يزيد الك�لي�شرتول اجليد يف الدم، ومينع ت�شلب ال�شرايني.
امل�شادة  امل���اد  من  كبري  م�شدر  الت�ت  الب�لينف�ل:  وم��ادة  الت�ت    -3
لالأك�شدة، الفراولة والت�ت ما هي اإل بع�ض الأمثلة على مادة الب�لينف�ل، 
وهذه املادة ت�شاعد يف مكافحة ال�شرطان والأمرا�ض التنك�شية يف الدماغ 
مدار  على  الغذائي  نظامك  يف  الت�ت  تناول  ح��اول  الع�شبي،  واجلهاز 

ال�شنة.
4-  ملاذا ال�شمك غذاء مثايل للدماغ؟ ال�شمك غذاء الدماغ، لأن الأحما�ض 
واجلهاز  الدماغ  عمل  تط�ير  يف  مهمة  ال�شمك،  يف  امل���ج���دة  الدهنية 
اأن يقلل من  – 2 مرة يف الأ�شب�ع ميكن  ال�شمك 1  واإن تناول  الع�شبي، 
خطر الُعته) اأي اخلرف(، وكذلك خف�ض ن�شبة الك�لي�شرتول يف الدم، كما 

ميكن اأن ي�شاعد يف تخفيف اللتهاب الذي ي�ؤدي اإىل ت�شلب ال�شرايني.
5- الألياف الغذائية: اأ�شف احلب�ب الغنية بالألياف الغذائية اإىل قائمة 
الأ�شب�ع،  يف  م��رات  اأرب���ع  اىل  ث��الث  وب���اق��ع  املنتظم  الغذائي  نظامك 
الك�ل�شرتول  ن�شبة  الدم وحت�شني  تنظيم �شغط  على  ت�شاعدك  فالألياف 

وم��ن��ع الإم�����ش��اك، وت�����ش��اع��د على 
بال�شبع  ت�شعرك  ولأن��ه��ا  اله�شم، 
على  ت�شاعدك  فهي  اأط���ل،  لفرتة 
فاإن  كذلك  الزائد،  ال���زن  فقدان 
احلب�ب حتت�ي على الكرب�هيدرات 
تنظيم  على  ت�شاعد  والتي  املعقدة 
م�شت�يات اجلل�ك�ز، وه� اأمر مهم 
بالن�شبة لال�شخا�ض امل�شابني بداء 

ال�شكري.
اخل�شار:  ت���ن���اول  اأه��م��ي��ة    -6
حتت�ي اخل�شار على الألياف واملغذيات النباتية، وكميات من الفيتامينات 
واملعادن التي ميكن اأن حتميك من الأمرا�ض املزمنة، فاخل�شار ال�رقية 
حتت�ي على فيتامني K لأجل تق�ية العظام، والبطاطا واجلزر يحت�يان 

على فيتامني A الذي ي�شاعد على احلفا على �شحة اجللد والعينني.
7-  املك�شرات قيمة غذائية مهمة: يعد الل�ز غنيا بفيتامني E والتي ميكن 
اأن ت�شاعد  على خف�ض خطر الإ�شابة بال�شكتة الدماغية، كذلك فاجل�ز 
غني مب�شادات الأك�شدة، ميكن للده�ن غري امل�شبعة يف اجل�ز اأن ت�شاعد 

على خف�ض الك�ل�شرتول ال�شار ورفع الك�لي�شرتول احلميد.
 D بفيتامني  املدعمة  امل�شروبات  �شرب  اإن  الأل��ب��ان؟:  يف  اجليد  ما    -8
مهم  اأمر  وهذا  الكال�شي�م،  امت�شا�ض  زيادة  على  ت�شاعد  احلليب،  مثل 
ي�شاعد   D فيتامني  العظام،  ترقق  خلطر  املعر�شني  لأولئك  وخ�ش��شًا 
والربو�شتاتا،  والثدي  الق�ل�ن  ب�شرطان  الإ�شابة  خطر  خف�ض  يف  اأي�شًا 

ومما ه� �شائع طبيًا اأي�شا اأن تناول الل ميكن اأن ي�شاعد على اله�شم.
يحتاجه  ل  الذي  الفائ�ض  واإن  بالكم،  ولي�ض  بالن�ع  والتغذية  الغذاء  اإن 
لهذا  لي�شبح عبئًا على اجل�شم،  اأو يخزن  اأما يطرح  امل�اد،  اجل�شم من 
مت�ازن  غذائي  �شحي  نظام  من  تبداأ  لالأمرا�ض  معاجلة  عملية  اأي  فاإن 

و�شحيح.

• اعداد: حيدر مرت�شى 
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 ما �لغدة �لدرقية
وما اأهمّيتها؟

ج�شم الإن�شان عبارة عن م�شنع معقد، تتداخل فيه خط�ط 
والقطع  بالآلت  وي�شخب  والتدوير،  والتجميع  الإنتاج 
املتحركة، ناهيك عن كل العمال العاملني وفق نظام وخطة 

عمل دقيقة.
هنا ياأتي دور الغدة الدرقية التي تلعب دورًا حي�يا يف كل هذا 
الن�شاط، وميكن الق�ل اأنها لديها من�شب اإداري مهم، ومن 
كثري من  فاإن  املن�شب،  و�شاحب هذا  املن�شب،  دون هذه 
العمل لن يتم، اأو على الأقل لن ُينجز وفق "معايري اجل�دة" 
املطل�بة، ولكن ل يذهب التفكري بك اإن الغدة الدرقية هي 
اجل�شم،  يف  الأم�ر  جمريات  على  والأخري  الأول  امل�شيطر 
فالغدة الدرقية تعمل �شمن فريق كامل من الغدد ل�شمان 
�شري عمل اجل�شم ب�شال�شة، وهي ت�شتلم خطة �شري عملها من 
امل�ش�ؤول الأعلى منها "الغدة النخامية"، وال��شيلة التي يتم 
بها ت��شيل الأوامر والتعليمات بني الغدة النخامية والغدة 
الدرقية )الفريق الإداري( وبني باقي اأجزاء اجل�شم )وهم 
العمال والآلت( عن طريق "الهرم�نات" )الكتب الإدارية 

الر�شمية(..
الهرم�نات اخلا�شة جدًا،  اثنان من  الدرقية  الغدة  وتفرز 
ويطلق عليهما اخت�شارا: T3  و T4 حيث يحت�ي الأول على 

ثالث ذرات ي�د، والأخر على اأربعة ذرات ي�د.
بعد حترير هذين الهرم�نني ينطلقان اإىل كل خلية من خاليا 
اجل�شم، ثم يدقان باب كل خلية، وي�شئالنها ما اإذا كانت 
بحاجة اإىل مزيد من ا�شتهالك الأوك�شجني وامل�اد املغذية، 
وهما بذلك ي�ؤثران يف: تنظيم عملية التمثيل الغذائي، �شبط 
القلب،  خفقان  معدل  على  التاأثري  اجل�شم،  حرارة  درجة 
اإنتاج هرم�ن الكال�شيت�نني الذي ينظم الكال�شي�م يف الدم، 
وزيادة ال�شتفادة من الك�لي�شرتول وامل�اد املغذية، و�شمان 
النم� الطبيعي للج�شم  وتط�ر عمل وظائف الدماغ وغريها.

م�شاكل الغدة الدرقية: 
هناك �ش�رتان للخلل يف الغدة الدرقية: 

1- نق�ض الإفرازات: حيث تعاين الغدة الدرقية من ق�ش�ر 
ونق�ض يف اإفراز هرم�ناتها وه� ما ي�ؤدي اإىل اإبطاء عملية 

الأي�ض الغذائي، في�ؤدي هذا الق�ش�ر اإىل الأعرا�ض الآتية:

• الإرهاق والنعا�ض 
• عدم القدرة على حتمل الربد 

• زيادة ال�زن اأو فقدانه ب�شع�بة.
• الكتئاب 
• الإم�شاك 

• اآلم املفا�شل اأو الع�شالت 
بجفاف  وال�شع�ر  الأظافر  اأو  ال�شعر  وه�شا�شة  • �شعف 

الب�شرة ومي�لها اإىل التق�شر.  
2- زيادة الإفرازات:

ينتج مر�ض "فرط الدرقية" اأو زيادة ن�شاطها نتيجة فرط 
على  يعمل  ما  وه�  الدم  يف  الدرقية  الغدة  هرم�ن  اإفراز 

ت�شريع قيام اجل�شم بعملية الأي�ض )ال�شتقالب(.
واإذا كنت من امل�شابني مبر�ض فرط الدرقية، فمن املحتمل 

اأن تالحظ الأعرا�ض التالية:
تناول  يف  النتظام  من  الرغم  على  ال�زن  فقدان    •

الطعام.
• ال�شع�ر بالقلق والنفعال.

ب�شكل ملح� )والتي غالبًا  القلب  نب�شات  • زيادة معدل 
ما تزيد على 100 نب�شة يف الدقيقة(.

• جح� العينني.
• ارجتاف اليدين.

• ال�شع�ر بال�شعف التام.
• ت�شاقط ال�شعر.

• فرط حركة املعدة.
• �شرعة من� الأظافر.

• رقة الب�شرة و�شدة نع�متها.
• فرط العرق.

وبالرغم من تعدد الأ�شباب التي ت�ؤدي اإىل اخللل الت�شريحي 
وال�ظيفي للغدة الدرقية، اإل اأن �ش�ء التغذية والإجهاد هما 
من اأبرز الأ�شباب التي يجب ال�شيطرة عليهما ل�شمان عمل 
اجل�شم بطاقته الق�ش�ى، وعدم التهاون يف عالج اأي ق�ش�ر 

يف عملها لتنجب اأي م�شاعفات ل حتمد عقباها.

◄  بقلم: حيدر حممد املنك��شي

 اإن ازدهار البلدان املتقدمة جاء نتيجة ملخا�شات ع�شرية مرت بها 
�شع�بهم خ�ش��شا وان ال�شع�ب الأوربية كانت حتت �شغ�ط الكني�شة 
والتي بدورها قامت باخللط بني الدين وال�شيا�شة واأرجعت البالد اإىل 

مادون ال�شفر.
 وبعد ا�شتعال فتيل الث�رة ال�شناعية والتي بانت اأثارها ب�شكل وا�شح 
على اأ�شل�ب الفرد وتعامله بل حتى على �شيا�شة ال��دول ككل بحيث 
نرى   ل��ذا  قطعك(.  تقطعه  مل  اأن  كال�شيف  )ال�قت  املق�لة  طبقت 
ال�شع�ب التي قامت فيها الث�رة  والبلدان التي ت�اكب التط�ر يك�ن 
لديها الدافع الق�ي لالإنتاج والبتكار   وب�قت قيا�شي . فتجد اأكرث 
البلدان تقدما هي تلك التي يك�ن فيها احرتام الزمن اأكرث واأدق فعلى 
�شبيل املثال ال�شعب الأملاين ه� بلد متط�ر من الناحية القت�شادية 
والفكرية والثقافية بل وعلى ال�شعيد ال�شناعي الذي يناف�ض فيه اغلب 
البلدان فرتى املاكنة الأملانية ال�شهرية يف العامل هي الأكرث دقة ومتانة 
هذا ومن جهة اأخرى ترى اليابان وبعدما تعر�شت لالنتكا�شة الكبرية 
يف هريو�شيما وناكازار و التي ميكن اعتبارها البدء من حتت ال�شفر 

فكانت نقطة حت�ل للعامل كّله من حيث الزدهار والتقدم .
وقد اأّكد الدين الإ�شالمي ويف كثري من امل�اقف  على احرتام ال�قت 
العربية  ال�شع�ب  اأن  جند  ال�شديد  ولالأ�شف  لكن  وامل�عد   وال�عد 
والإ�شالمية لي�ض لديها اأي احرتام لل�قت  مما جعل فر�ض التقدم 

 . �متاأخرة وب�شكل ملح
وتظهر هذه اخل�شي�شة على الفرد العربي ب�شكل وا�شح بحيث تكاد 
تطغى على حياته الي�مية ، فعدم اللتزام بامل�عد واحدة من مكمالت 
�شخ�شيته، وبالرغم من ان النبي حممد �شلى اهلل عليه واله قد اأ�شار 
اإىل وج�ب اللتزام بامل�عد وعّد ال�شخ�ض املخّل بامل�عد منافقا ، حيث 
قال عليه وعلى اآله اأف�شل ال�شالة وال�شالم: ) اآية املنافق ثالث: اإذا 

حّدث كذب، واإذا اوؤمتن خان ، واإذا وعد اأخلف( .
واأما يف بع�ض الدول العربية فيعترب عدم الإيفاء بال�ع�د ونق�ض الكثري 
من التفاقات املربمة ال�شمة البارزة واأحد ع�امل جناحها بالإ�شافة 
اإىل عدم احرتام ال�قت وعدم الهتمام بتثقيف اجلماهري باحرتامه، 
وبالتايل فلي�ض بدعا ول م�شتهجنا اأن ترى امل�ظف العادي يف دوائر 
وميكن  باملتناول  وهي  �شه�ر  اإىل  ما  معاملة  بتاأخري  ياأبه  ل  الدولة 
اإجنازها بفرتة ل تتجاوز اخلم�ض دقائق لكنه ل يعري اأهمية لذلك فكم 

 من ال�قت يحتاج ال�شخ�ض املعني كي ينجز هذه املعاملة؟
ملعاجلة هذه  الطرق  واإي��ج��اد  امل�شاألة  ه��ذه  اإىل  اللتفات  علينا  ل��ذا 
اخل�شلة  فنقف عند النقطة الأهم وهي كيفية اللتزام بال�قت وعدم 
اخللف باأّي م�عد فاإن حتقق ذلك ميكننا اأن نق�ل باأننا اأجنزنا ول� 
�شيئا ب�شيطا وعلينا تذّكر ق�ل الر�ش�ل الأعظم)�شلى اهلل عليه واآله 
و�شلم( بعدم الإيفاء بال�عد وما هي عق�بة املنافق يف الدنيا والآخرة 

ومن ثم نق�م بالتحّرك ملعاجلة باقي مفا�شل حياتنا الي�مية.  

 اإن ازدهار البلدان املتقدمة جاء نتيجة ملخا�شات ع�شرية مرت بها 

�حرت�م �لزمن دليل 
تقدم �الأ

بجفاف  وال�شع�ر  الأظافر  اأو  ال�شعر  وه�شا�شة  �شعف 

اأو زيادة ن�شاطها نتيجة فرط 
على  يعمل  ما  وه�  الدم  يف  الدرقية  الغدة  هرم�ن  اإفراز 

واإذا كنت من امل�شابني مبر�ض فرط الدرقية، فمن املحتمل 

تناول  يف  النتظام  من  الرغم  على  ال�زن  فقدان 

ب�شكل ملح� )والتي غالبًا  القلب  نب�شات  زيادة معدل 

وبالرغم من تعدد الأ�شباب التي ت�ؤدي اإىل اخللل الت�شريحي 
وال�ظيفي للغدة الدرقية، اإل اأن �ش�ء التغذية والإجهاد هما 
من اأبرز الأ�شباب التي يجب ال�شيطرة عليهما ل�شمان عمل 
اجل�شم بطاقته الق�ش�ى، وعدم التهاون يف عالج اأي ق�ش�ر 

س��ا�ق
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فزُت ورب �لكعبة 

• �شالح اخلاقاين

تفحم باحلقد قلب �مر�أة ُقّدر لها �أن تكون �الخرية ممن 
نقمو� على �أبي �حل�سن  نكري  �سيفه، حني �أنزلت حربه 

�الخرية يف نف�سها فجيعة �الب و�ال ... و�أخطاأ �لتع�سب رجل 
تفّرق عن �ساحبني له يف مكة على عهد �ختار هو منه قتل علي 

عليه �ل�سام . و�ألتقت �ملر�أة بالرجل فاأ�سيفت �لغاية للغاية 
و�متزج �حلقد �لفاحم بالتع�سب �خلاط ، لينطلقا �ىل موؤ�مرة مل 

يجد� لها باد �الأمر غري فورة �ملزي و�سحذ �لغايات ، وهما عن�سر�ن 
ر� عن �ملر�د ، �إذ طاملا  و�إن �سّد� �لهمة و�أوقد� �لت�سميم فقد ق�سُ

��سُتجمعا يف نفو�س حت�سدت منذ �أول معركة لاإ�سام ثم لت حبي�سة 
�ل�سر�م و�أ�سرية �لبغ�س ال جتد ملر�دها م�سلكا وال لثاأرها �سبيا ، فهذ� 

علي ع �أ�سطورة �حلرب ومعجزة �حلول ... عّدت �لعرب �ل�سجاعة 
و�سنفت �القد�م فكان ملناجزته �ملظهر �الأبهى وملطاولته �ملقام �الأجل ، 

حتى ��ستثنت �لهزمية �أمامه من و�سمة �لعار ... 
�أذن يعوزهما �لتخطيط .. خطة يتحا�سون بها قوته وباأ�سه ويتحايلون   

على يقظته و�نتباهه ....
! فكيف ع�سى �ن تكون    

تكرر �للقاء وتكرّث �الجتماع ... ي�سحذ�ن �لفكر ويجهد�ن �لذهن ،   
�الوىل ممتنعة بالذ�ت ال �إمكان فيها فمنطق �ل�ساأن �لذي كان عليه علي 

ع يوّحد بينه وبني قوته ، فهي �لثانية ... حالة تروح عنه يقظته ويغيب 
�نتباهه ...لوحتقق �ليها �لهدى ... ولكنهما �ألفياه على مطية تباطاأت 

ّكن من غيلة ، اليكاد  لوعورة �لطريق ، فلي�س يف �لرجل ما يجود بغرة �أو مُيَ
يغفو وال ي�سهو �أو يغفل ...

�ساقت بهم حو��سي �لفر�سة وتقّل�ست حو�ف �لرجاء  
 حتى ��ستنقذتهما نبوءة من ر�سول �هلل �س البد �أن تتحقق وقدر كان عليه 

�أن ينزل يف ليلة �سينوح فيها �الأوز ومتوج �ملائكة وت�سطرب �لكوفة . فبان لهم 
مكمن �حلالة من �سفات �لرجل و�سجاياه .. حني ي�سلي علي  ع التبقى له جارحة 

على �الر�س يحملها مهر خ�سوعه �ىل ح�سرية �لقد�س فا يرى �سوى نور �هلل وال 
يام�س غري ذ�ته ... و�ختار� للجرمية م�سرحا �أر�د�ه ملوته و�أر�ده �لتاريخ خللوده 
و�أر�دته �ل�سماء داللة على �نتماء ثان �أعظم �سنائعها �ليها ، من بدئه �ىل نهايته   

فكان يف �ملحر�ب م�سرعه كما كان يف �لكعبة مولده .
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دعوة للمشاركة

الكتاب  الحسينية  ال��روض��ة  مجلة  ت��دع��و  
في  للمساهمة  والمفكرين  والمثقفين 
للتشّرف  نيال  النبيل  الحسيني  الفكر  نشر 
بخدمة سيد الشهداء أبي عبد اهللا الحسين 
(عليه السالم) من خالل المقاالت  والكتابات 
 ، الطابع  اإلس��الم��ّي��ة  األط��ر  ذات  والبحوث 
المجلة  توّجهات  يوافق  ما  نشر  وسيتم 

وأهدافها العامة  .

• التسليم مباشرة إلى قسم اإلعالم في العتبة الحسينّية المقّدسة ، شعبة االعالم الدولي.

alrawdhamag@yahoo.com :البريد االلكتروني للمجلة •

ماحظة: يرجى إرفاق تعريف مناسب للمشارك مع مشاركته.
وّفق اهللا تعالى جميع المؤمنين لما يرضيه  وأهل بيته الطاهرين عليهم السالم

نستقبل مشاركاتكم على 

العناوين التالية:


