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 قال الم�شت�شرق الأميركي فيليب حتي
اأ�سبح اليوم الذي قتل فيه احل�سني بن علي 
وهو العا�سر من حمرم يوم حداد ونواح عند 
اليوم من كل عام  امل�سلمني ففي مثل هذا 
متثل ماأ�ساة الن�سال البا�سل واحلدث املفجع 
الذي وقع لالإمام ال�سهيد وغدت كربالء من 
يوم  واأ�سبح  العامل،  يف  املقد�سة  الأماكن 
كربالء وثاأر احل�سني �سيحة ال�ستنفار يف 

مناه�سة الظلم.



والر�سل  الأنبياء  على  اأنزل  التي  ال�سماء  ر�سالة  اإن 
جميعا كانت اأهدافها وم�سامينها تتمثل بروح الثورة 
والفكار  الو�ساع  من  ومرتد  بال  هو  ما  كل  على 
الأنانية  النف�ص  حملته  ما  كل  وعلى  والخالق، 
والعقيدة اجلاهلية املتف�سية يف املجتمعات  
يف  ال�سوداوية  احلالت  تلك  وجود  ل  ولو 
من  الر�سالت  لتلك  كان  ما  املجتمعات 

معنى.
اأطراف  فيها  كانت  الأو�ساع  تلك  اأن  ومبا 
النا�ص  مب�سائر  متحكمة  م�ستفيدة 
ومبقدراتهم وجعلت لهم من املكانة والهيبة 
وال�سلطة ما ير�سي نفو�سهم املري�سة، فقد 
موقف  يقفوا  اأن  جدا  الطبيعي  من  كان 
العداء من تلك الر�سالت الداعية اىل الق�ساء على 
كانت  التي  والعن�سرية  والتفرقة  الظلم  اأنواع  كل 
بقاء  متطلباتهم  من  وا�سبحت  بل  حياتهم  تالزم 

حالهم على ما هو عليه.
وعلى هذه املنطلقات ال�سالحية انبثقت ثورة المام 
احل�سني عليه ال�سالم �سد من كانوا ي�سعون اىل اإعادة 
عجلة ت�سلرّطهم التي ق�سى عليها الدين الإلهي الذي 
جاء به امل�سطفى)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( من 
خالل قيمه ال�سالمية الإن�سانية واأخالقه ال�سامية 

وعقائده احلقة.
احل�سني  المام  ثورة  تلقى  اأن  الطبيعي  من  وكان 
لقته  ما  والت�سكيكات  الطعون  من  ال�سالم  عليه 
دعوات النبياء ال�سالحية، من قبيل ادعاء البع�ص 
اأن وراءها اأهدافا �سلطوية اأو مادية اأو غريها، وقد 
يعذر كل من جهل حال احل�سني عليه ال�سالم ومكانته 
الدينية التي منحها اهلل تعاىل له عب اأقوال الر�سول 

)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( الكثرية فيه، واأخ�سها 
حديثه ال�سحيح) ح�سني مني واأنا من ح�سني( ولكن 
العذر ل ميكن ان مينح لأولئك الذين كانوا يعلمون 
حينها اأو علموا فيما بعد، وبخا�سة بعدما ا�ستهرت 
بني املالأ جرائم يزيد وبطالن جميع دعواته، و�سحة 
كل من جاء عن المام احل�سني عليه ال�سالم يف عدم 

اأحقية يزيد يف قيادة دفة الإ�سالم.   
الإمام احل�سني  ثورة  اأن  الوا�سحة على  الأدلة  ومن 
ال�سالحية  الأهداف  حتمل  كانت  ال�سالم  عليه 
فقط ، و ما كانت ت�سري اإليه خطبه وال�سعارات التي 
حملتها ثورته مبا تت�سمنه يف حمتوياتها من الثورة 
على العقلية ال�سائدة حيث كانت اأغلب خطبه عليه 
ال�سالم ت�سري اإىل املفا�سد والتحريفات التي اأحدثتها 
طبقة احلكام من خالل تزييف احلوادث التاريخية 
والعبث يف املفاهيم ال�سرعية والأخالقية والعقائدية 
م�ستوى  اإىل  و�سول  الإلهية  بالأحكام  وال�ستهانة 
الر�سول حممد  على  ل  املنزرّ الإلهي  الكتاب  حتريف 

�سلى اهلل عليه واآله.
يف  ال�سفا�سف  تلك  اآثار  بقاء  العجب  كل  والعجب 
عي الإ�سالم وتاأثرّرهم ال�سديد  برغم  نفو�ص بع�ص مدرّ
كل ما نقله التاريخ وما حملته يف طيرّاتها كتب التحقيق 
اأولئك التائهة حلومهم يف  اأن بع�ص  املختلفة، حتى 
غياهب اجلهل يتمنى اأن يكون هو قاتل احل�سني عليه 
ال�سالم  على  غيور  عاقل  م�سلم  من  فهل  ال�سالم، 
حري�ص على ال�سنة املحمدية الأ�سيلة يعطي اأمثال 

هذا اأي عذر؟
هذا  �ساكلة  على  هم  ممن  الكثري  هناك  كان  اإن 
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• هياأة التحرير

  العتبة العلوية املقد�سة تبا�سر طباعة الكتب الفكرية والثقافية ون�سرها 

  وفد الأمانة العامة لالأ املتحدة يزور 
مرقد الإمام علي عليه ال�سالم  

  رئي�س ديوان الوقف ال�سيعي 
يزور متحف العتبة احل�سينّية 

ق��ام وف��د الأم��ان��ة العامة ل��الأ املتحدة املقّد�سة  
 برئا�سة املمثل اخلا�ص لالمني العام لالأ
املتحدة يف العراق ال�سيد )مارتن كوبلر( 
 2011/11/21 امل�سادف  الثنني  اليوم 
وت�سرف  الأ�سرف،  النجف  مدينة  بزيارة 

بزيارة مرقد الإمام علي عليه ال�سالم.
اأمني  ال��زائ��ر  ال��وف��د  ا�ستقبال  يف  وك���ان   
عام العتبة العلوية املقد�سة ال�سيد مهدي 

احل�سيني واأع�ساء جمل�ص الإدارة .
وا�ستمع  الزيارة  مرا�سيم  الوفد  اأدى  وقد 
ل�سرح من ال�سيد الأمني العام للعتبة عن 

علي  الإم���ام  �سخ�سية 
وكذلك  ال�����س��الم  عليه 
اأب������رز م���ع���امل امل��رق��د 
اإليه  يفد  الذي  املقد�ص 
النا�ص  م���ن  امل���الي���ني 
خمتلف  م����ن  ���س��ن��وي��ا 

بلدان العامل .
ال�سيد  اأه���دى  بعدها   
للعتبة  ال���ع���ام  الأم�����ني 
ال��ع��ل��وي��ة جم��م��وع��ة من 

الكتب باللغتني العربية والليزية للوفد 
الإم���ام  علي  كتاب عهد  ت�سمنت  الزائر 
عليه ال�سالم اىل عامله على م�سر مالك 
عليه(وكتاب  تعاىل  ال�سرت )ر�سوان اهلل 
مرقد الإمام علي و�سريحه املقد�ص كذلك 
ما هند�سيا لل�سحن احليدري  اأهدى جم�سرّ

ال�سريف .
الزائر  الوفد  ه  توجرّ الزيارة  نهاية  وبعد   
للقاء املرجع الديني الأعلى �سماحة اآية اهلل 
العظمى ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين  

)دام ظله الوارف(.

هت الأمانة العامة للعتبة العلوية املقد�سة بطباعة �ستة ع�سر عنوانا يف  وجرّ
من  انطالقا  وذل��ك  وغريها  والت�اريخية  العقائدية  الإ�سالمية  املجالت 
حر�سها امل�ستمر على بث الوعي الإ�سالمي لدى النا�سئة اإ�سافة اإىل امل�ساركة 

يف م�سروع النجف عا�سمة الثقافة الإ�سالمية عام 2012 . 
جاء ذلك على ل�سان  رئي�ص ق�سم ال�سوؤون الفكرية والثقافية يف العتبة العلوية 
ياأتي  الكبري  امل�سروع  ق��ال:ان هذا  الذي  الباججي  املقد�سة ها�سم حممد 
�سمن خطة و�سعتها الأمانة العامة للعتبة العلوية لن�سر فكر اأهل البيت بني 
طلبتنا الأعزاء يف خمتلف املجالت التي تعنى باجلوانب الفكرية والعقائدية 

والثقافية.
وبنيرّ اأنه: مت النتهاء من  طباعة �ستة عناوين كمرحلة اوىل خا�سة بطالب 
املرحلة البتدائية واملتو�سطة و�ستبا�سر العتبة العلوية املقد�سة وبالتعاون مع 
جمل�ص حمافظة النجف ومديرية الرتبية يف املحافظة بتوزيعها على كافة 

مكتبات املدار�ص يف الفرتة القليلة القادمة اإ�سافة اإىل املوؤ�س�سات الثقافية 
يف جميع اأنحاء العراق،ليت�سنى لطلبتنا معرفة الرث ال�سالمي و�سرية اهل 

البيت عليهم ال�سالم باأ�سلوب ق�س�سي ميرّ�سر.
 اماعن بقية العناوين فقد اأ�سار الباججي اىل انها: تت�سمن جوانب اإ�سالمية 
عديدة و�ست�سل يف الفرتة القليلة القادمة ليتم اهداوؤها اىل خمتلف الوفود 
امل�ساركة يف هذه املنا�سبة، وكما هو معلوم فاإن العتبة العلوية املقد�سة يف 
مقدمة املواقع التي �ستق�سدها الوفود الزائرة للمدينة للتعرف عن كثب على 
عراقة هذا املكان الذي احت�سن ج�سد ابن عم النبي )�سلى اهلل عليه واآله 

و�سلم( و�سهر ه اأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب عليه ال�سالم.
يذكر ان ق�سم ال�سوؤون الفكرية والثقافية يف العتبة العلوية املقد�سة قد با�سر 
ومنذ فرتة طويلة بعملية طباعة الكثري من الكتب وامل�سادر املهمة التي تعنى 

باجلوانب ال�سالمية وبرتاث المام اأمري املوؤمنني عليه ال�سالم .

زار رئي�ص ديوان الوقف ال�سيعي ال�سيد �سالح احليدري 
ه(متحف العتبة احل�سينية املقد�سة برفقة وفد  )دام عزرّ

من الديوان.
واعتب �سماحة ال�سيد احليدري متحف العتبة احل�سينية 
املقد�سة غري خمتلف عن بقية متاحف العامل من ناحية 

التنظيم، وانه يف غاية الدقة والروعة.
من جانبه اكد م�سوؤول املتحف "ان زيارة ال�سيد احليدري 
للمتحف تعطينا دعما كبريا وان ت�سريحاته بخ�سو�ص 
املتحف والداء فيه تعدرّ �سهادة نعتز بها من �سخ�سية 
اأخذت على عاتقها اإظهار العتبات املقد�سة بال�سكل الذي 

يليق و�سمعة هذا البلد العريق ".
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   اأمني عام العتبة احل�سينية 
املقد�سة يلتقي نائب الرئي�س 

الأفغاين 
كربالء  مدينة  يف  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  د  �سدرّ
املقد�سة، والأمني العام للعتبة احل�سينية املقد�سة �سماحة 
ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي على اأهمية توطيد العالقات 
العراقية مع دول العامل، لرعاية امل�سالح امل�سرتكة وعودة 

البلد اإىل مكانته امل�سرقة واملتميزة.
وقال �سماحة ال�سيخ خالل ا�ستقباله نائب الرئي�ص الأفغاين )حممد 
باأعمال  القائم  برئا�سة  له  املرافق  الوفد  واأع�ساء  خليلي(  ك��رمي 
ال�سفارة العراقية يف العا�سمة الأفغانية كابل اأن "هنالك م�سرتكات 
لتحقيق  منها  ال�ستفادة  مل�سوؤوليهما  وميكن  البلدين  بني  تاريخية 

امل�سلحة العامة التي ت�سمن عودة العالقات الطيبة بينهما ".
وتابع �سماحته قائال"تقع على عاتق امل�سوؤولني الأفغانيني م�سوؤولية 
ج�سيمة ومهام كبرية اأمام اهلل تعاىل واأبناء �سعبهم الذين انتخبوهم، 
وحتقيق  الأفغاين  ال�سعب  خلدمة  جهودهم  كل  يبذلوا  اأن  ويقت�سي 
مطالبه امل�سروعة" مبينا اأنه "ميكن لل�سعب الأفغاين اليوم اأن ي�ستلهم 
من جتربة العراق الذي يعي�ص اليوم �سمن نهج دميقراطي اأتاح ملمثلي 
ال�سعب اأن ي�سلوا اإىل ال�سلطة، كما ان لعلماء الدين الكلمة املوؤثرة 

على اأبناء ال�سعب العراقي والتي متثل طموحاتهم واأحالمهم".
فة واملتمثلة  واأ�سار�سماحته اإىل مواقف املرجعية الدينية العليا امل�سررّ
باملرجع الديني الأعلى �سماحة اآية اهلل العظمى ال�سيد )علي احل�سيني 
ال�سي�ستاين( - دام ظله الوارف - والذي رعى م�سالح ال�سعب 

خا�ص  بجناح  املقد�سة  احل�سينية  للعتبة  العامة  الم��ان��ة  �ساركت 
مبهرجان لقاء ال�سقاء الثامن للهوايات واحلرف املتنوعة والذي اأقيم 
على قاعةاملحطة العاملية يف بغداد للفرتة من 21 ولغاية 25 من ت�سرين 

الول 2011.
والثقافية،  والفكرية  الفنية  العتبة  نتاجات  احتوى اجلناح على  وقد 

بالعتبة  اخلا�سة  وامل��ج��الت  والكتب  ال���س��دارات  اإ���س��راك  مت  حيث 
احل�سينية املقد�سة اإ�سافة اىل معر�ص لل�سور الفوتوغرافية النادرة 
للحرم  ال�سورية  اللقطات  اوىل  من  ب��دءا  التاريخي  الت�سل�سل  ذات 
قبل اكرث من قرنني وحتى الحداث التي �سهدتها العتبة املقد�سة يف 
انتفا�سة )1991( واخلراب الذي حلق بها نتيجة العدوان ال�سدامي 
على اأ�سرحة اهل البيت عليهم ال�سالم ف�سال عن ال�سور التي تبنيرّ 
النظام  �سقوط  اعقبت  التي  ال�سنوات  خ��الل  املقد�سة  العتبة  واق��ع 

ال�سدامي البائد.
للعتبة احل�سينية  التابع  للطباعة  وراث  نتاجات مركز  فيما عر�ست 
املقد�سة مت�سمنة انواع قطع املرمر التي حتوي على �سور حرم المام 
احل�سني عليه ال�سالم ا�سافة اىل قطع الكر�ستال وغريها من التحف 

والقطع الزجاجية اجلميلة.

العتبة احل�سينية املقد�سة ت�سارك يف مهرجان لقاء الأ�سقاء الثامن    

العراقي باختالف مذاهبهم وقومياتهم.
د ال�سيخ: على �سرورة الوحدة بني اأبناء ال�سعب العراقي، قائاًل: باأنرّ  واأكرّ
على "علماء اأفغان�ستان اأن يرعوا م�سلحة ال�سعب الأفغاين باختالف 
التحديات  اأم��ام  للوقوف  اأبنائه  كلمة  تتحد  لكي  ومذاهبه  طوائفه 

اجلديدة".
بال�ستقرار  تعاىل  اهلل  "مينرّ  ب��اأن  الكربالئي يف ختام حديثه  ودع��ا 

وال�سالم على ال�سعب الأفغاين ال�سقيق".
ال�سفارة  باأعمال  القائم  خلف(  زي��دان  ر  )مظفرّ اأو�سح  جانبه،  من 
جاءت  ال��زي��ارة  "هذه  ب��اأنرّ  كابل،  الأفغانية  العا�سمة  يف  العراقية 
رئي�ص  نائب  ال�سيد )خ�سري اخلزاعي(  بناًء على دعوة مقدمة من 
اجلمهورية العراقية لنظريه الأفغاين"، مبينًا باأنرّ "الزيارة عملت على 

توطيد العالقات الطيبة بني البلدين وال�سعبني العراقي والأفغاين".
واأ�ساف باأنرّ "العراق يلعب اليوم دورًا هامًا يف العامل، ونتمنى اأن تتطور 
العالقات بني دول العامل نحو الأف�سل ومنها اأفغان�ستان، وفتح الطريق 

اأمام الزائرين وزيادة الن�ساطات القت�سادية املتبادلة".

7حمرم احلرام  1433ه�



�سمن ا�ستعداداتها ل�ستقبال �سهر حمرم احلرام اأقامت المانة العامة للعتبة الكاظمية 
املقد�سة ندوتها التح�سريية مع هياأة املواكب احل�سينية يف مدينة الكاظمية املقد�سة 
مت خاللها فتح باب النقا�ص حول امل�ساكل واملعوقات التي تعرت�ص اإقامة هذه ال�سعرية 

العظيمة وو�سع ال�سبل الكفيلة لإاحها.
ث ال�سيد المني العام )احلاج فا�سل النباري(بحديث رحب يف بدايته باحل�سور  وحتدرّ
الكاظمية  العتبة  مع  وتوا�سلهم  املبذولة  جهودهم  �ساكرا  املواكب  واأ�سحاب  الكرام 
اجلوادين)عليهما  المامني  قبة  حتت  الدينية  واملنا�سبات  التجمعات  يف  املقد�سة 

ال�سالم(.
وطرح �سيادته جملة من التوجيهات خ�صرّ بها اأ�سحاب املواكب احل�سينية موؤكدا خاللها 
على �سرورة التزام اأ�سحاب املواكب باملواقيت املحدده لنزول مواكبهم وتعاونهم فيما 
بينهم وان يكون مبداأ اليثار ن�سب اعينهم يف النزول، والتوقف ب�سورة نهائيه عندما 
ه لأداء فري�سة ال�سالة لن المام احل�سني)عليه ال�سالم( ُقتل من  ُيرفع الآذان والتوجرّ
اأجلها واللتزام بها، كما طلب من ا�سحاب املواكب رفع لفتات تكتب فيها احاديث 

و�سلم(  واآل��ه  عليه  اهلل  الكرمً)�سلى  للنبي 
كما  ال�����س��الم(،  الطاهرة)عليها  وال��ع��رتة 
والر�ساد  الوعظ  جمال�ص  اإقامة  على  حثرّهم 
الديني واملحا�سرات التوعوية والتثقيفية التي 
اهل  لئمة  واجلهادي  القيادي  ال��دور  تظهر 
البيت)عليهم ال�سالم( يف اعالء احلق وحمق 
الباطل واإ�ساعة اخللق القومي وخدمة ال�سالم 

والن�سانية جمعاء كون موكب العزاء احل�سيني يجب ان يكون مركز اإ�سعاع فكريَّ لظهار 
ر�سالة احل�سني)عليه ال�سالم( ومبادئه ال�سامية، لذا نهيب با�سحاب املواكب يف هذه 
ال�سنة اأن يتميرّزوا عن ال�سنني املا�سية من خالل النوعية والتوجيه وال�سري على طريق 
احل�سني)عليه ال�سالم( لنه طريق اإ�سالح واأخالق، ومما جاء يف حديثه اي�سا جمله 

من المور:
1.التاكيد على عظمة احل�سني)عليه ال�سالم( باعتباره �سيد �سباب اهل اجلنة و�سبط 
النبي الكرم)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(، المام الرمز الذي قدم نف�سه على منحر 

ال�سهادة يف �سبيل احلق والعدل.
2.اللتزام الكامل بالطقو�ص العبادية من الآذان وال�سالة.

3.تعزيز املظاهر اليجابية يف ممار�سة هذه الطقو�ص وال�سعائر والتقدم الذي حتقق يف 
ال�سنني املا�سية والت�سجيع عليها فيما يتعلق بال�سلوكيات والداء واللتزام بها.

د على �سرورة التعاون مع اجلهات المنية المر الذي ي�سهل اإن�سيابية حركة  كما اأكرّ
وا  املواكب، ثم فتح باب النقا�ص ل�سحاب املواكب احل�سينية لطرح م�ساكلهم والذين عبرّ
عن �سكرهم لالمانة العامة للعتبة الكاظمية املقد�سة 

على �سعة �سدرها وجتاوبها يف ايجاد احللول.
على  قائاًل:  �سطط(  اآل  )مكي  ال�سيخ  ث  حتدرّ بعدها 
ا�سحاب املواكب التاأكيد على القيم واملبادئ احل�سينية 
عندما  اأجلها  من  ال�سالم(  )عليه  الم��ام  قتل  التي 
خرج لالإ�سالح قائاًل:)مل اأخرج اأ�سرًا ول بطرًا وانا 

خرجت لطلب ال�سالح يف اأمة جدي...(

 الأمانة العامة للعتبة الكاظمية املقّد�سة 
تقيم ندوة للهيئات واملواكب احل�سينية  ل�ستقبال �سهر حمرم احلرام   

رعت الأمانة العامة للعتبة احل�سينية املقد�سة ورئا�سة جامعة بابل مهرجان 
�ص-  الولية ال�سنوي الذي اقيم على قاعة ال�سهيد حممد باقر ال�سدر -قدرّ
يف جامعة بابل يف ال�ساد�ص ع�سر من ذي احلجة 1432 املوافق 19 ت�سرين 

الثاين 2011م.
و دعا رئي�ص جامعة بابل الدكتور )نبيل الأعرجي( باقي طلبة اجلامعات 
تفعيل  على  ويحر�سوا  جامعته  طلبة  حذو  يحذو  اأن  باملنا�سبة:  العراقية 
البامج الثقافية والأما�سي الأدبية التي ت�سهم يف بث ون�سر الثقافة املحمدية 
الأ�سيلة، م�سيفا اأن  "ن�سر العلم وحده ل يحقق الهدف لأن طلبة اليوم قادة 
امل�ستقبل واإن مل ي�سلحوا الت�سليح العقائدي ال�سحيح �سيكون هنالك خلل يف 
املبادئ، فال خري يف علم بال دين، واإن فعاليات طلبة جامعة بابل م�ستمرة 

وبوادرهم الثقافية مدعاة للفخر والعتزاز".
من جانبه قال رئي�ص ق�سم اإعالم العتبة احل�سينية املقد�سة الأ�ستاذ )علي 
كاظم �سلطان( اإن "اأي مهرجان اأو موؤمتر ثقايف يعتمد يف تاأثريه املبا�سر 
على النا�ص على عدة عوامل اأهمها املوا�سيع املطروحة، والأهداف والغايات 
املتوخاة، وطريقة تنفيذ براجمها واإمكانية اإي�سالها وتعميم فائدتها على 
�سيقطف  العوامل  هذه  بع�ص  توفرت  ف��اإذا  املجتمع،  من  كبرية  �سريحة 
املنظمون لأي موؤمتر اأو مهرجان ثماره ب�سرعة خ�سو�سا اإذا ما اأريد له اأن 

ي�ستمر، ول ينتهي مع اأول جولة اأو جولتني اإىل اأبعد تقدير".
واأ�ساف اإن "العتبة احل�سينية املقد�سة داأبت على تفعيل البامج الهادفة 
خلدمة املجتمعات بفكر اأهل البيت عليهم ال�سالم، وكذلك التوا�سل مع 
ال�سريحة الطالبية دعما ورعاية واحتواء لأن العلم بحاجة اىل الدين رديفا 

ولأن الطلبة هم قادة امل�ستقبل".
وبدوره تقدم م�سوؤول الرابطة بال�سكر الوافر للعتبة احل�سينية املقد�سة على 
الدعم  هذا  معتبا  ال�سباب  لبامج  ودعمها  املهرجان  برعاية  اإ�سهامها 
بادرة للتوا�سل بانفتاح العتبة احل�سينية املقد�سة على الطلبة اجلامعيني 

وهو حمل الفخر والعتزاز.

  العتبة احل�سينية املقّد�سة ترعى مهرجان الولية ال�سنوي يف جامعة بابل   
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   م�سروع تغليف اأر�سية ال�سحن 
احل�سيني يف مراحله الأخرية   

ار�سية  تغليف  من   0 ن�سبة  والهند�سية  الفنية  ال��ك��وادر  اأ��زت 
ال�سحن احل�سيني ال�سريف باملرمر بح�سب ع�سو جمل�ص الدارة يف 

العتبة املقد�سة .
وقال احلاج )كرمي النباري ( "ا�سرفنا وب�سكل مبا�سر، وبالتعاون مع 
مهند�سي ق�سم امل�ساريع بالعتبة احل�سينية على ااز العمل مب�سروع 
 000 والبالغة م�ساحتها ال�سريف  ال�سحن احل�سيني  ار�سية  تغليف 
مرت. وان ن�سبة الاز يف هذا امل�سروع بلغت 0 واأ�ساف :اإن الأعمال 

م�ستمرة من اأجل اإاز اأر�سية ال�سحن احل�سيني ب�سكل كامل ".

ُعقد يف العتبة العبا�سية املقد�سة يوم اجلمعة 14 ذو احلجة 1432 ه� املوافق 
11 ت�سرين الثاين 2011 اجتماع متت فيه مدار�سة اأهم الأمور والتوجيهات 
للهيئات واملواكب احل�سينية، وح�سره الأمني العام للعتبة العبا�سية املقد�سة 
ال�سيد اأحمد ال�سايف وعدد من اأع�ساء جمل�ص اإدارتها وروؤ�ساء اأق�سامها 

وممثلني عن حمافظات العراق.
وابتداأ الجتماع بكلمة ملمثلي الهيئات واملواكب احل�سينية يف العراق األقاها 
بالنيابة عنهم رئي�ص ق�سم املواكب والهيئات احل�سينية يف العراق والعامل 
ها�سم  ال�سيد  والعبا�سية  احل�سينية  املقد�ستني  للعتبتني  التابع  الإ�سالمي 
املو�سوي والتي عبوا فيها عن مت�سكهم باأحياء هذه ال�سعرية فهي اأمانة 
باأعناقنا ودميومة الدين ومدر�سة اأهل البيت عليهم ال�سالم من دميومة 

ا�ستمرار هذه ال�سعائر وتطبيقها على اأمت وجه".
الق�سية  لدميومة  الأ�سا�ص  هي  احل�سينية  اأن"ال�سعائر  املو�سوي  واأو�سح 
احل�سينية وبالتايل م�ساهمتها يف اإبقاء الدين ومدر�سة اأهل البيت عليهم 
واإبرازها  ال�سعائر  تلك  على  املحافظة  فعلينا  وم�ستمرة،  حيًة  ال�سالم 

واإع��ط��اوؤه��ا ال�����س��ورة التي 
اإىل  ال��درب  تليق بها، لتنري 
الآخرين كي يلتحقوا بركب 
عمومًا  الإ���س��الم��ي  ال��دي��ن 

وبتلك املدر�سة خ�سو�سًا"
ثم تلتها كلمة الأم��ني العام 
املقد�سة  العبا�سية  للعتبة 
ال�سيد اأحمد ال�سايف والتي 
التهاين  ب��ت��ق��دمي  اب��ت��داأه��ا 
للح�سور  وال���ت���بي���ك���ات 
الأ�سحى  ع��ي��د  مب��ن��ا���س��ب��ة 
الأغر   الغدير  وعيد  املبارك 
ال�سعبي  الر�سيد  اإن  قائال: 

مطلوب ومهم لإدامة اأية فكرة اأو ق�سية والتي يف مقدمتها ق�سية ال�سعائر 
احل�سينية واأحيائها واأن الأئمة عليهم ال�سالم قد بذلوا ق�سارى جهدهم 

واأنف�سهم من اأجل موا�سلة هذا العمل واإدامته.
بنظر  واأخذها  عليها  الرتكيز  ينبغي  اإ�سافية  عوامل  هناك  اأن:  واأو�سح 
ل  الفكرية  اجلوانب  على  الرتكيز  واأن  املظلومية،  عامل  غري  العتبار 
ي�ستقطب اأكب عدد من النا�ص بل يجب اأن ميتزج مع اجلوانب العاطفية 
لأنها ذات ا�ستقطاب واإقبال اأكب وحتيي اأ�سياء جديدة يف نفو�ص امل�سلمني.
د �سماحته: على تطبيق تو�سيات الإئمة الأطهار �سلوات اهلل عليه يف  واأكرّ
تطبيق هذه ال�سعائر واأحيائها من اأجل بقائها واملحافظة على دميومتها، 
)م�سوؤول  به  واأق�سد  ال�سعائر  ومنه  مو�سوع  على  يقدم  �سخ�ص  كل  واأن 
املوكب( اأن يكون معتقدا وموؤمنا بق�سية الأمام احل�سني عليه ال�سالم اأميانًا 

مطلقاً.
و�سدد: على عدم زجرّ وتدخيل ق�سية الإمام احل�سني عليه ال�سالم يف الأمور 
والق�سايا ال�سيا�سية لأنه يعتب ت�سغري وتقليل من قيمة هذه الق�سية واأنها 
اأكب من اأي �سيا�سة وت�سيء اإىل 
ال�سالم  عليه  احل�سني  الإم���ام 
اأول واىل الدين ممثاًل مبدر�سة 
اأهل البيت عليهم ال�سالم ثانيًا   
والعمل على تنظيم الأمور املهام 
والواجبات فيما بينكم ملا له من 
اأه��م��ي��ة يف اإ���اح ه��ذا العمل 

وجعله اأكرث مقبوليه.
توزيع  مت  ال��ل��ق��اء  ن��ه��اي��ة  ويف 
الهديا ملمثلني الهيئات واملواكب 
احل�سينية يف العراق و هي عبارة 
عن رايات �سوداء مكتوب عليها 

ُخط عليها) ياح�سني(.

 ا�ستعدادًا ل�سهر حمرم احلرام : 
العتبة العبا�شية املقّد�شة قيم اجتماعاً ملمثلي الهيات واملواكب احل�شينية يف العراق   
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ها ويحررها : �سباح الطالقاين • يعدرّ

َق ممثل املرجعية الدينية العليا يف النجف الأ�سرف واإم��ام �سالة اجلمعة ملدينة  تطررّ
كربالء املقد�سة ملوازنة عام 2012م، والتي بلغت 131 تريليون دينار عراقي )112 مليار 
دولر( واعتبها اكب ميزانية يف تاريخ العراق وثاين ميزانية يف العامل العربي بعد 
ال�سعودية، وهي موزعة كالتايل: )41( تريليون دينار للموازنة ال�ستثمارية، )90( تريليون 

دينار للموازنة الت�سغيلية.
ولتحقيق الأه��داف املرجوة من املوازنة ذكر �سماحة ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي يف 
خطبة �سالة اجلمعة )22 ذي القعدة 1432 املوافق 21 ت�سرين الأول 2011( والتي اأقيمت 

يف ال�سحن احل�سيني ال�سريف بع�ص املالحظات حول هذه املوازنة:
1- زيادة توجيه الأموال نحو البنى التحتية وال�ستثمارية، لن ذلك �سيوؤدي اإىل حت�سني واقع 
اخلدمات وت�سغيل الأيدي العاطلة عن العمل يف وظائف ومهام تخدم البلد وال�سعب وتطور 

القطاعات ال�سناعية والزراعية وال�سياحية .. وتخفي�ص حجم الت�سخم القت�سادي.
2- اأن تكون هناك �سيا�سة جادة واإرادة من الكتل ال�سيا�سية والدولة ملعاجلة الف�ساد املايل 
والإداري لن زيادة املوازنة تعني زيادة موارد ال�سرف وبالتايل تو�سعة منافذ الف�ساد 

وبالتايل املزيد من الت�سييع والإتالف للمال العام.
3- لبد اأن يرافق زيادة املوازنة اهتمام بتنمية املوارد الأخرى كتنمية القطاع ال�سناعي 
والزراعي فكما اإن هناك اهتماما بتنمية قطاع النفط لبد اأن يكون هناك اهتمام بتنمية 

قطاع ال�سناعة والزراعة وال�سياحة لرفد املوازنة مبوارد اأكرث ا�ستقرارًا.
4- الإ�سالح الإداري ويتمثل مبراجعة الت�سريعات الإداري��ة واإيجاد حلرّ للبريوقراطية 
ر ااز امل�ساريع واخلدمات وجتعل امل�ستثمرين يعزفون عن  الإدارية التي تعرقل وتوؤخرّ

ال�ستثمار يف جمالت مهمة وكذلك العمل على تطوير املالكات الإدارية.
5- لبد اأن تو�سع �سيا�سة �سحيحة وعادلة للتعيني وفتح فر�ص العمل.. اأي اأن تكون فر�ص 
العمل اجلديدة مبنية على احلاجة وعدم الت�سغيل يف غري موارد احلاجة وال�سرورة 
واعتماد معايري الكفاءة وال�ستحقاق يف التعيني ول يكون مبنيا على املح�سوبية واملن�سوبية 

والقربى.
- الهتمام بتخفيف الفقر يف العراق وو�سع الآليات الدقيقة وامل�سددة يف �سوؤون ال�سرف 
على الرعاية الجتماعية.. ومالحظة عدد الأرامل والأيتام يف العراق يحترّم ت�سريع قانون 
خا�ص بهم وا�ستحداث موؤ�س�سة خا�سة بهم كما هو احلال يف موؤ�س�سة ال�سهداء وال�سجناء.

7- تخفيف معاناة ذوي الدخل املحدود.. وخا�سة اأن هناك نية لدى امل�سوؤولني تتجه نحو 
له ذوي الدخل يف بع�ص  اإلغاء الأرباح على القرو�ص وبالتايل لبد هنا من مالحظة ما يتحمرّ
الأحيان من ارتفاع اأجور بع�ص اخلدمات الأ�سا�سية.. حيث يطالب املواطنون بو�سع اآلية 

منا�سبة لأجور الكهرباء مثال..

واأبدى ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة يف كربالء املقد�سة �سماحة 
ال�سيد احمد ال�سايف يف اخلطبة الثانية من �سالة اجلمعة التي اأقيمت يف العتبة 
احل�سينية املقد�سة يف 29 ذي القعدة 1432ه� املوافق 2-10-2011م، ا�ستغرابه 
من اإن كثريا من اجلرائم التي حتدث ُت�ساَحب بردة فعل كبرية يف وقت احلدث، 
ثم �سرعان ما تختفي وت�ساءل عن اجلرائم الكبرية التي حدثت وا�ستهدفت اأنا�سًا 
اأين و�سلت نتائج هذه  لت فيها جلان للتق�سي عن احلقائق، ولكن  اأبرياء و�ُسكرّ

التحقيقات؟ 
وتابع �سماحته" كان اآخر هذه اجلرائم جرمية النخيب وبع�ص اجلرائم الأخرى 
التي حدثت.. ولكن جرمية النخيب فيها تداعيات و قد غطاها الإعالم ب�سورة 
كبرية واأر�سلت هناك جلان وبقينا ننتظر.. ويف وقتها قلنا كثريا ما تكون اللجان 
تكتب وت�سل اإىل بع�ص احلقائق وعندما تذهب اإىل اجلهات العليا لالأ�سف ال�سديد 
تختفي ول نعلم عنها �سيئًا وحتدث اأ�سياء اأخرى وتبداأ الأمور بعد ذلك تنحو منحى 

الن�سيان.
واأكد" اإن هذه م�ساألة غري مقبولة وهكذا م�سائل اأخرى يجب اأن ل ُتن�سى حيث 
اإن اأهل ال�سحايا ينتظرون بفار ال�سب القب�ص على اجلناة وم�ساءلتهم واإنزال 

الق�سا�ص الذي تراه املحكمة بهم ب�سكل عادل".
وعن م�ساألة امليزانية لعام 2012م اأ�سار �سماحة ال�سيد ال�سايف" اإن العراق من 
البلدان الغنية والبلد الغني لبد اأن يرتب اأولوياته ونحن ن�ستب�سر خريًا عندما نرى 
البلد يف حالة من النتعا�ص املايل مبعنى اإن الأرقام التي ُتذكر يف امليزانية القادمة 

هي اأرقام كبرية جدًا وقد تتنا�سب مع متطلبات البلد". 
ه اإىل" اإن امليزانية يف كل �سنة تكون كما عبرّ عنها البع�ص ميزانية انفجارية  ونبرّ
ومعنى ذلك اإنها �ستلبرّي كثريا من الحتياجات ب�سبب موارد العراق الكبرية واإن كان 
اغلبها من النفط، ولكن ما هي ال�سوابط التنفيذية التي تو�سع يف اإبقاء هذا املال اأو 

اإنفاقه يف موارده ال�سحيحة؟. 
وا�ستمر يف حديثه اإنه" عندما تكون امليزانية بهذا احلجم لبد اأن تكون هناك 
�سوابط واقعية بحيث جتعل هذا املال يذهب اإىل اجلهات املقررة ل�سرفه، ول يرجع 
هذا املال ثانية لعدم قدرة وكفاءة بع�ص اجلهات على تنفيذ اأو ا�ستثمار هذه امليزانية 
يف مواردها الطبيعية". حمذرًا" اإنه ومع كرثة امليزانية فاإنها تفتح املجال للتالعب 

باملال العام، وكلما تكون امليزانية كبرية  يكون جمال التالعب باملال اأو�سع".

رال يال  ايفيد الال  

َق ممثل املرجعية الدينية العليا يف النجف الأ�سرف واإم��ام �سالة اجلمعة ملدينة  تطررّ
كربالء املقد�سة ملوازنة عام  تريليون دينار عراقي )

مالحظات حول موانة عام 2012م

واأبدى ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة يف كربالء املقد�سة �سماحة 
ال�سيد احمد ال�سايف يف اخلطبة الثانية من �سالة اجلمعة التي اأقيمت يف العتبة 

نطالب بالك�سف عن نتائج 
التحقيقات 

كربالء املقد�سة ملوازنة عام 
دولر( واعتبها اكب ميزانية يف تاريخ العراق وثاين ميزانية يف العامل العربي بعد 

ال�سعودية، وهي موزعة كالتايل: )
دينار للموازنة الت�سغيلية.

ولتحقيق الأه��داف املرجوة من املوازنة ذكر �سماحة ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي يف 
خطبة �سالة اجلمعة )

يف ال�سحن احل�سيني ال�سريف بع�ص املالحظات حول هذه املوازنة:
1- زيادة توجيه الأموال نحو البنى التحتية وال�ستثمارية، لن ذلك �سيوؤدي اإىل حت�سني واقع 
اخلدمات وت�سغيل الأيدي العاطلة عن العمل يف وظائف ومهام تخدم البلد وال�سعب وتطور 

القطاعات ال�سناعية والزراعية وال�سياحية .. وتخفي�ص حجم الت�سخم القت�سادي.
2- اأن تكون هناك �سيا�سة جادة واإرادة من الكتل ال�سيا�سية والدولة ملعاجلة الف�ساد املايل 
والإداري لن زيادة املوازنة تعني زيادة موارد ال�سرف وبالتايل تو�سعة منافذ الف�ساد 

وبالتايل املزيد من الت�سييع والإتالف للمال العام.
3- لبد اأن يرافق زيادة املوازنة اهتمام بتنمية املوارد الأخرى كتنمية القطاع ال�سناعي 
والزراعي فكما اإن هناك اهتماما بتنمية قطاع النفط لبد اأن يكون هناك اهتمام بتنمية 

قطاع ال�سناعة والزراعة وال�سياحة لرفد املوازنة مبوارد اأكرث ا�ستقرارًا.
والزراعي فكما اإن هناك اهتماما بتنمية قطاع النفط لبد اأن يكون هناك اهتمام بتنمية 

قطاع ال�سناعة والزراعة وال�سياحة لرفد املوازنة مبوارد اأكرث ا�ستقرارًا.
والزراعي فكما اإن هناك اهتماما بتنمية قطاع النفط لبد اأن يكون هناك اهتمام بتنمية 

- الإ�سالح الإداري ويتمثل مبراجعة الت�سريعات الإداري��ة واإيجاد حلرّ للبريوقراطية 
قطاع ال�سناعة والزراعة وال�سياحة لرفد املوازنة مبوارد اأكرث ا�ستقرارًا.

- الإ�سالح الإداري ويتمثل مبراجعة الت�سريعات الإداري��ة واإيجاد حلرّ للبريوقراطية 
قطاع ال�سناعة والزراعة وال�سياحة لرفد املوازنة مبوارد اأكرث ا�ستقرارًا.

4
ر ااز امل�ساريع واخلدمات وجتعل امل�ستثمرين يعزفون عن  الإدارية التي تعرقل وتوؤخرّ

ال�ستثمار يف جمالت مهمة وكذلك العمل على تطوير املالكات الإدارية.
5- لبد اأن تو�سع �سيا�سة �سحيحة وعادلة للتعيني وفتح فر�ص العمل.. اأي اأن تكون فر�ص 
العمل اجلديدة مبنية على احلاجة وعدم الت�سغيل يف غري موارد احلاجة وال�سرورة 
واعتماد معايري الكفاءة وال�ستحقاق يف التعيني ول يكون مبنيا على املح�سوبية واملن�سوبية 

والقربى.
- الهتمام بتخفيف الفقر يف العراق وو�سع الآليات الدقيقة وامل�سددة يف �سوؤون ال�سرف 
على الرعاية الجتماعية.. ومالحظة عدد الأرامل والأيتام يف العراق يحترّم ت�سريع قانون 
خا�ص بهم وا�ستحداث موؤ�س�سة خا�سة بهم كما هو احلال يف موؤ�س�سة ال�سهداء وال�سجناء.

7- تخفيف معاناة ذوي الدخل املحدود.. وخا�سة اأن هناك نية لدى امل�سوؤولني تتجه نحو 
له ذوي الدخل يف بع�ص  اإلغاء الأرباح على القرو�ص وبالتايل لبد هنا من مالحظة ما يتحمرّ
الأحيان من ارتفاع اأجور بع�ص اخلدمات الأ�سا�سية.. حيث يطالب املواطنون بو�سع اآلية 

منا�سبة لأجور الكهرباء مثال..

َق ممثل املرجعية الدينية العليا يف النجف الأ�سرف واإم��ام �سالة اجلمعة ملدينة  تطررّ
كربالء املقد�سة ملوازنة عام 

مالحظات حول موانة عام 

ال�سيد احمد ال�سايف يف اخلطبة الثانية من �سالة اجلمعة التي اأقيمت يف العتبة 
احل�سينية املقد�سة يف 

من اإن كثريا من اجلرائم التي حتدث ُت�ساَحب بردة فعل كبرية يف وقت احلدث، 
ثم �سرعان ما تختفي وت�ساءل عن اجلرائم الكبرية التي حدثت وا�ستهدفت اأنا�سًا 
من اإن كثريا من اجلرائم التي حتدث ُت�ساَحب بردة فعل كبرية يف وقت احلدث، 
ثم �سرعان ما تختفي وت�ساءل عن اجلرائم الكبرية التي حدثت وا�ستهدفت اأنا�سًا 
من اإن كثريا من اجلرائم التي حتدث ُت�ساَحب بردة فعل كبرية يف وقت احلدث، 

اأين و�سلت نتائج هذه  لت فيها جلان للتق�سي عن احلقائق، ولكن  اأبرياء و�ُسكرّ
ثم �سرعان ما تختفي وت�ساءل عن اجلرائم الكبرية التي حدثت وا�ستهدفت اأنا�سًا 
اأين و�سلت نتائج هذه  لت فيها جلان للتق�سي عن احلقائق، ولكن  اأبرياء و�ُسكرّ
ثم �سرعان ما تختفي وت�ساءل عن اجلرائم الكبرية التي حدثت وا�ستهدفت اأنا�سًا 

التحقيقات؟ 
وتابع �سماحته

التي حدثت.. ولكن جرمية النخيب فيها تداعيات و قد غطاها الإعالم ب�سورة 
كبرية واأر�سلت هناك جلان وبقينا ننتظر.. ويف وقتها قلنا كثريا ما تكون اللجان 
تكتب وت�سل اإىل بع�ص احلقائق وعندما تذهب اإىل اجلهات العليا لالأ�سف ال�سديد 
تختفي ول نعلم عنها �سيئًا وحتدث اأ�سياء اأخرى وتبداأ الأمور بعد ذلك تنحو منحى 
تكتب وت�سل اإىل بع�ص احلقائق وعندما تذهب اإىل اجلهات العليا لالأ�سف ال�سديد 
تختفي ول نعلم عنها �سيئًا وحتدث اأ�سياء اأخرى وتبداأ الأمور بعد ذلك تنحو منحى 
تكتب وت�سل اإىل بع�ص احلقائق وعندما تذهب اإىل اجلهات العليا لالأ�سف ال�سديد 

الن�سيان.
اإن هذه م�ساألة غري مقبولة وهكذا م�سائل اأخرى يجب اأن ل ُتن�سى حيث " اإن هذه م�ساألة غري مقبولة وهكذا م�سائل اأخرى يجب اأن ل ُتن�سى حيث " اإن هذه م�ساألة غري مقبولة وهكذا م�سائل اأخرى يجب اأن ل ُتن�سى حيث  واأكد
اإن اأهل ال�سحايا ينتظرون بفار ال�سب القب�ص على اجلناة وم�ساءلتهم واإنزال 

الق�سا�ص الذي تراه املحكمة بهم ب�سكل عادل
وعن م�ساألة امليزانية لعام 

البلدان الغنية والبلد الغني لبد اأن يرتب اأولوياته ونحن ن�ستب�سر خريًا عندما نرى 
وعن م�ساألة امليزانية لعام 

البلدان الغنية والبلد الغني لبد اأن يرتب اأولوياته ونحن ن�ستب�سر خريًا عندما نرى 
وعن م�ساألة امليزانية لعام 

البلد يف حالة من النتعا�ص املايل مبعنى اإن الأرقام التي ُتذكر يف امليزانية القادمة 
البلدان الغنية والبلد الغني لبد اأن يرتب اأولوياته ونحن ن�ستب�سر خريًا عندما نرى 
البلد يف حالة من النتعا�ص املايل مبعنى اإن الأرقام التي ُتذكر يف امليزانية القادمة 
البلدان الغنية والبلد الغني لبد اأن يرتب اأولوياته ونحن ن�ستب�سر خريًا عندما نرى 

هي اأرقام كبرية جدًا وقد تتنا�سب مع متطلبات البلد
البلد يف حالة من النتعا�ص املايل مبعنى اإن الأرقام التي ُتذكر يف امليزانية القادمة 

هي اأرقام كبرية جدًا وقد تتنا�سب مع متطلبات البلد
البلد يف حالة من النتعا�ص املايل مبعنى اإن الأرقام التي ُتذكر يف امليزانية القادمة 

ه اإىل ونبرّ
ومعنى ذلك اإنها �ستلبرّي كثريا من الحتياجات ب�سبب موارد العراق الكبرية واإن كان 
اغلبها من النفط، ولكن ما هي ال�سوابط التنفيذية التي تو�سع يف اإبقاء هذا املال اأو 

اإنفاقه يف موارده ال�سحيحة؟. 
وا�ستمر يف حديثه اإنه

�سوابط واقعية بحيث جتعل هذا املال يذهب اإىل اجلهات املقررة ل�سرفه، ول يرجع 
هذا املال ثانية لعدم قدرة وكفاءة بع�ص اجلهات على تنفيذ اأو ا�ستثمار هذه امليزانية 

يف مواردها الطبيعية
باملال العام، وكلما تكون امليزانية كبرية  يكون جمال التالعب باملال اأو�سعباملال العام، وكلما تكون امليزانية كبرية  يكون جمال التالعب باملال اأو�سع

واأبدى ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة يف كربالء املقد�سة �سماحة 
ال�سيد احمد ال�سايف يف اخلطبة الثانية من �سالة اجلمعة التي اأقيمت يف العتبة 

نطالب بالك�سف عن نتائج 
التحقيقات 

�����سَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي اأَْح�َسُن ْكَمِة َوامْلَْوِعَظِة احْلَ َك ِباحْلِ اْدُع اإىَِل �َسِبيِل َرب
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وفيما يتعلق بالتطورات الأخرية يف العراق نبرّه ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب 
اجلمعة يف كربالء املقد�سة �سماحة ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي يف اخلطبة الثانية 
من �سالة اجلمعة التي اأقيمت يف العتبة احل�سينية املقد�سة يف 7- ذي احلجة– 
د  1432ه� املوافق 4-11-2011م اإىل اأهمية مراعاة الأمور الثالث التالية معًا، واأكرّ
�سماحته اإن العمل بواحد منها دون تطبيق البقية ل يو�سلنا اإىل حل، وانتقاء البع�ص 
د الو�سع اأكرث.. فالبد من مراعاة  منها لتوجيهه ل�سالح توجهاته واأجنداته يعقرّ

العمل بجميع هذه الأمور الثالثة �سوية دون انتقاء وهي: 
1- اإن مراعاة احلقوق جلميع العراقيني ويف جميع املحافظات بال�سوية وفق معايري 
العدالة بحيث تكون هناك عدالة يف توزيع الأموال واأخذ حق املحافظة من امل�ساريع 
اخلدمية وغريها، وتوفري فر�ص العمل ملواطنيها بحيث يت�ساوى جميع املواطنني 
واملحافظات يف هذه احلقوق اعتمادًا على معايري العدالة على نحو ي�سعر جميع 
مواطني املحافظات بعدم وقوع الغ والظلم عليهم وعدم نق�ص حقوقهم �سيوفر 
عامل ا�ستقرار مهم يف جميع املجالت، واأما اإذا �سعر املواطنون يف اأي حمافظة 
اإن بع�ص حقوقهم م�سلوبة خ�سو�سًا الأ�سا�سية منها ف�سوف يوؤدي ذلك اإىل تاأزمي 

الأو�ساع وح�سول تداعيات غري متوقعة. 
2- النتباه واحلذر من اأي خطوة قد توؤدي اإىل تفتيت العراق م�ستقباًل ولبد من 
درا�سة التاأثريات والتداعيات امل�ستقبلية لأي خطوة يقدم عليها اأي طرف على وحدة 
العراق ومتا�سكه ومدى تاأثري ذلك على الأجيال القادمة، ولبد اأن نالحظ مقت�سى 

م�سالح احلا�سر ويف نف�ص الوقت م�سالح امل�ستقبل لالأجيال الالحقة. 
م العراق  3- اإن تطبيق القانون وال�سوابط القانونية اأمر مهم جدًا ول ميكن اأن يتقدرّ
ويخرج من الكثري من الأزمات والأو�ساع احلالية اإل مبراعاة ذلك، ولكن لبد اأن 
يكون تطبيق القانون �سامال للجميع ومن دون ت�سيي�ص، اأي اأن يكون تطبيق هذه 
ال�سوابط حر�سًا على �سيادة القانون وتفعليه ويف جميع جمالت احلياة والأعمال 

والن�ساطات ومن دون انتقائية.
اأهمية تفعيل  اإىل  الكربالئي  ال�سيخ  ق �سماحة  اآخر من خطبته تطررّ ويف �سياق 
ال�سيطرة النوعية حلماية البلد واملواطن من املنتوجات الرديئة حفاظًا على �سحته 
واأمواله وعدم حتويل العراق اإىل بلد لت�سدير الب�سائع الرديئة عند الدول الأخرى، 
ولكن من املهم اأي�سا توفري الآليات والأجهزة والعنا�سر املدربرّة والكفوءة لذلك 
بحيث تكون هذه ال�سيطرة فاعلة ومطابقة للمعايري العامة ول توؤثر على تاأخري 

دخول املواد املطلوبة واجليدة اإىل العراق. 

وتطرق ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة يف كربالء املقد�سة �سماحة ال�سيد 
احمد ال�سايف يف اخُلطبة الثانية من �سالة اجُلمعة التي اأقيمت يف العتبة احل�سينية املقد�سة 
ر مبجموعة  يف 14 ذي احلجة 1432ه� املوافق 11-11-2011م اإىل" اإن كل جمتمع وكل بلد ميرّ
من امل�ساكل بح�سب مقت�سيات ظروفه فهناك ظروف طبيعية كالزلزل والفي�سانات وهناك 
ظروف نا�سئة من اأحقاد اآخرين اأو من و�سع �سيا�سي غري م�ستقر اأو من عمليات اإرهابية 
كثرية وبالنتيجة الأول ُينتج ماآ�ص والثاين ُينتج ماآ�ص  اأي�سا، بيد اإنه من جملة املاآ�سي هو الكمرّ 

الهائل من الأيتام والأرامل". 
وحتدث �سماحته عن وظيفة املجتمع اإزاء هذه التحديات واجلوانب الإن�سانية التي ي�سعى 
اإليها املجتمع من اجل اأن يتكافل فيما بينه ويكفل احدهم الآخر وقال" اإن العراق بحمد 
اهلل تعاىل فيه من اخلريات ومن املي�سورين الكثريين ونهيب باأن يت�سرفوا وفق ما يرون 
من م�سوؤولية حيال ما يعاين اأبناء جلدتهم من عوز و�سيق ذات اليد". مبينًا" اإن املجتمع 
اإذا تكافل فيما بينه واإذا نظر احدنا اإىل الآخر نظرة عطف و�سفقة ورحمة ل �سك اإن هذا 
�سيعطي ر�سانة وقوة للجميع مبا فيها ر�سانته من اأن ُيخرتق باأفكار وروؤى تكون بعيدة كل 

البعد عن تطلعاته وما ي�سبو اإليه". 
د �سماحته" اإن البالد الإ�سالمية �ساربة يف الكرة الأر�سية، وننا�سد ال�سرائح املرفهة منها  واأكرّ
اإ�سداء الرحمة واملعروف ب�ساأن العوائل املتعففة، اإذ اإن ديننا دين رحمة و�سفقة". داعيًا جميع 
الهيئات الإن�سانية والجتماعية" اأن يتوا�سلوا فيما بينهم ويرفعوا كاهل احلاجة عن الأرامل 

والأيتام". 
ه �سماحته بال�سكر والثناء اإىل املوؤ�س�سات اخلريية التي تعمل ب�سكل دوؤوب مل�ساعدة  وتوجرّ
الأيتام، وطالب املجتمع كل ح�سب و�سعه وكل ح�سب موقعه اأن ينه�ص بهذا الأمر وفق ما 

ل املي�سور منه يتيمًا اأو يتيمني اأو اأكرث ح�سب مقدرته".  ي�ستطيع كاأن يتكفرّ
ويف �سياق اآخر من ُخطبته تكلرّم �سماحة ال�سيد ال�سايف عن م�ساألة الأمن الغذائي، واأعرب 
عن اأ�سفه قائاًل" مل د اإىل الآن نهو�سًا مب�ستوى حتدي امل�ساكل امل�ستقبلية بالرغم من اإن 
مقومات الأمن الغذائي يف العراق متكاملة ول حتتاج اإىل �سيء، فاملال موجود واملاء والرتاب 
موجودان  والعقول موجودة، بيد اإنه ثمة م�سكلة تكمن يف تكبيل الطاقات وعدم وجود �سيا�سة 
امل�ساألة  التاأكيد ب�سرورة تفعيل هذه  بالبلد من هذا اجلانب". مكررًا  للنهو�ص  وا�سحة 

لأهميتها باعتبار اأن الأمن الغذائي ُيحقق ا�ستقاللية  البلد التامة و�سيادته". 

رال يال  ايفيد الال  

ثالثة مباد للخروج من الأمة الراهنة

وتطرق ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة يف كربالء املقد�سة �سماحة ال�سيد 
احمد ال�سايف يف اخُلطبة الثانية من �سالة اجُلمعة التي اأقيمت يف العتبة احل�سينية املقد�سة 

ندعو لالهتمام بالأمن الغذائي 
ورعاية الأيتام 

وفيما يتعلق بالتطورات الأخرية يف العراق نبرّه ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب 
اجلمعة يف كربالء املقد�سة �سماحة ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي يف اخلطبة الثانية 

من �سالة اجلمعة التي اأقيمت يف العتبة احل�سينية املقد�سة يف 
1432ه� املوافق 

�سماحته اإن العمل بواحد منها دون تطبيق البقية ل يو�سلنا اإىل حل، وانتقاء البع�ص 
د الو�سع اأكرث.. فالبد من مراعاة  منها لتوجيهه ل�سالح توجهاته واأجنداته يعقرّ

العمل بجميع هذه الأمور الثالثة �سوية دون انتقاء وهي: 
1- اإن مراعاة احلقوق جلميع العراقيني ويف جميع املحافظات بال�سوية وفق معايري 
العدالة بحيث تكون هناك عدالة يف توزيع الأموال واأخذ حق املحافظة من امل�ساريع 
اخلدمية وغريها، وتوفري فر�ص العمل ملواطنيها بحيث يت�ساوى جميع املواطنني 
واملحافظات يف هذه احلقوق اعتمادًا على معايري العدالة على نحو ي�سعر جميع 
اخلدمية وغريها، وتوفري فر�ص العمل ملواطنيها بحيث يت�ساوى جميع املواطنني 
واملحافظات يف هذه احلقوق اعتمادًا على معايري العدالة على نحو ي�سعر جميع 
اخلدمية وغريها، وتوفري فر�ص العمل ملواطنيها بحيث يت�ساوى جميع املواطنني 

مواطني املحافظات بعدم وقوع الغ والظلم عليهم وعدم نق�ص حقوقهم �سيوفر 
عامل ا�ستقرار مهم يف جميع املجالت، واأما اإذا �سعر املواطنون يف اأي حمافظة 
اإن بع�ص حقوقهم م�سلوبة خ�سو�سًا الأ�سا�سية منها ف�سوف يوؤدي ذلك اإىل تاأزمي 
عامل ا�ستقرار مهم يف جميع املجالت، واأما اإذا �سعر املواطنون يف اأي حمافظة 
اإن بع�ص حقوقهم م�سلوبة خ�سو�سًا الأ�سا�سية منها ف�سوف يوؤدي ذلك اإىل تاأزمي 
عامل ا�ستقرار مهم يف جميع املجالت، واأما اإذا �سعر املواطنون يف اأي حمافظة 

الأو�ساع وح�سول تداعيات غري متوقعة. 
- النتباه واحلذر من اأي خطوة قد توؤدي اإىل تفتيت العراق م�ستقباًل ولبد من 

الأو�ساع وح�سول تداعيات غري متوقعة. 
- النتباه واحلذر من اأي خطوة قد توؤدي اإىل تفتيت العراق م�ستقباًل ولبد من 

الأو�ساع وح�سول تداعيات غري متوقعة. 
2

درا�سة التاأثريات والتداعيات امل�ستقبلية لأي خطوة يقدم عليها اأي طرف على وحدة 
العراق ومتا�سكه ومدى تاأثري ذلك على الأجيال القادمة، ولبد اأن نالحظ مقت�سى 

م�سالح احلا�سر ويف نف�ص الوقت م�سالح امل�ستقبل لالأجيال الالحقة. 
م العراق  - اإن تطبيق القانون وال�سوابط القانونية اأمر مهم جدًا ول ميكن اأن يتقدرّ

م�سالح احلا�سر ويف نف�ص الوقت م�سالح امل�ستقبل لالأجيال الالحقة. 
م العراق  - اإن تطبيق القانون وال�سوابط القانونية اأمر مهم جدًا ول ميكن اأن يتقدرّ

م�سالح احلا�سر ويف نف�ص الوقت م�سالح امل�ستقبل لالأجيال الالحقة. 
3

ويخرج من الكثري من الأزمات والأو�ساع احلالية اإل مبراعاة ذلك، ولكن لبد اأن 
يكون تطبيق القانون �سامال للجميع ومن دون ت�سيي�ص، اأي اأن يكون تطبيق هذه 
ال�سوابط حر�سًا على �سيادة القانون وتفعليه ويف جميع جمالت احلياة والأعمال 
يكون تطبيق القانون �سامال للجميع ومن دون ت�سيي�ص، اأي اأن يكون تطبيق هذه 
ال�سوابط حر�سًا على �سيادة القانون وتفعليه ويف جميع جمالت احلياة والأعمال 
يكون تطبيق القانون �سامال للجميع ومن دون ت�سيي�ص، اأي اأن يكون تطبيق هذه 

والن�ساطات ومن دون انتقائية.
اأهمية تفعيل  اإىل  الكربالئي  ال�سيخ  ق �سماحة  اآخر من خطبته تطررّ ويف �سياق 
ال�سيطرة النوعية حلماية البلد واملواطن من املنتوجات الرديئة حفاظًا على �سحته 
اأهمية تفعيل  اإىل  الكربالئي  ال�سيخ  ق �سماحة  اآخر من خطبته تطررّ ويف �سياق 
ال�سيطرة النوعية حلماية البلد واملواطن من املنتوجات الرديئة حفاظًا على �سحته 
اأهمية تفعيل  اإىل  الكربالئي  ال�سيخ  ق �سماحة  اآخر من خطبته تطررّ ويف �سياق 

واأمواله وعدم حتويل العراق اإىل بلد لت�سدير الب�سائع الرديئة عند الدول الأخرى، 
ولكن من املهم اأي�سا توفري الآليات والأجهزة والعنا�سر املدربرّة والكفوءة لذلك 
بحيث تكون هذه ال�سيطرة فاعلة ومطابقة للمعايري العامة ول توؤثر على تاأخري 

دخول املواد املطلوبة واجليدة اإىل العراق. 

ثالثة مباد للخروج من الأمة الراهنة

احمد ال�سايف يف اخُلطبة الثانية من �سالة اجُلمعة التي اأقيمت يف العتبة احل�سينية املقد�سة 
14يف 14يف 14 ذي احلجة 

من امل�ساكل بح�سب مقت�سيات ظروفه فهناك ظروف طبيعية كالزلزل والفي�سانات وهناك 
ظروف نا�سئة من اأحقاد اآخرين اأو من و�سع �سيا�سي غري م�ستقر اأو من عمليات اإرهابية 
كثرية وبالنتيجة الأول ُينتج ماآ�ص والثاين ُينتج ماآ�ص  اأي�سا، بيد اإنه من جملة املاآ�سي هو الكمرّ 

الهائل من الأيتام والأرامل
وحتدث �سماحته عن وظيفة املجتمع اإزاء هذه التحديات واجلوانب الإن�سانية التي ي�سعى 

اإليها املجتمع من اجل اأن يتكافل فيما بينه ويكفل احدهم الآخر وقال
اهلل تعاىل فيه من اخلريات ومن املي�سورين الكثريين ونهيب باأن يت�سرفوا وفق ما يرون 

من م�سوؤولية حيال ما يعاين اأبناء جلدتهم من عوز و�سيق ذات اليد
اإذا تكافل فيما بينه واإذا نظر احدنا اإىل الآخر نظرة عطف و�سفقة ورحمة ل �سك اإن هذا 
�سيعطي ر�سانة وقوة للجميع مبا فيها ر�سانته من اأن ُيخرتق باأفكار وروؤى تكون بعيدة كل 

البعد عن تطلعاته وما ي�سبو اإليه
د �سماحته واأكرّ

اإ�سداء الرحمة واملعروف ب�ساأن العوائل املتعففة، اإذ اإن ديننا دين رحمة و�سفقة
الهيئات الإن�سانية والجتماعية

والأيتام
ه �سماحته بال�سكر والثناء اإىل املوؤ�س�سات اخلريية التي تعمل ب�سكل دوؤوب مل�ساعدة  وتوجرّ
الأيتام، وطالب املجتمع كل ح�سب و�سعه وكل ح�سب موقعه اأن ينه�ص بهذا الأمر وفق ما 

ل املي�سور منه يتيمًا اأو يتيمني اأو اأكرث ح�سب مقدرته ي�ستطيع كاأن يتكفرّ
الأيتام، وطالب املجتمع كل ح�سب و�سعه وكل ح�سب موقعه اأن ينه�ص بهذا الأمر وفق ما 

ل املي�سور منه يتيمًا اأو يتيمني اأو اأكرث ح�سب مقدرته ي�ستطيع كاأن يتكفرّ
الأيتام، وطالب املجتمع كل ح�سب و�سعه وكل ح�سب موقعه اأن ينه�ص بهذا الأمر وفق ما 

ويف �سياق اآخر من ُخطبته تكلرّم �سماحة ال�سيد ال�سايف عن م�ساألة الأمن الغذائي، واأعرب 
عن اأ�سفه قائاًل

ويف �سياق اآخر من ُخطبته تكلرّم �سماحة ال�سيد ال�سايف عن م�ساألة الأمن الغذائي، واأعرب 
عن اأ�سفه قائاًل

ويف �سياق اآخر من ُخطبته تكلرّم �سماحة ال�سيد ال�سايف عن م�ساألة الأمن الغذائي، واأعرب 

مقومات الأمن الغذائي يف العراق متكاملة ول حتتاج اإىل �سيء، فاملال موجود واملاء والرتاب 
موجودان  والعقول موجودة، بيد اإنه ثمة م�سكلة تكمن يف تكبيل الطاقات وعدم وجود �سيا�سة 

بالبلد من هذا اجلانب للنهو�ص  وا�سحة 
لأهميتها باعتبار اأن الأمن الغذائي ُيحقق ا�ستقاللية  البلد التامة و�سيادته

وتطرق ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة يف كربالء املقد�سة �سماحة ال�سيد 
احمد ال�سايف يف اخُلطبة الثانية من �سالة اجُلمعة التي اأقيمت يف العتبة احل�سينية املقد�سة 

ندعو لالهتمام بالأمن الغذائي 
ورعاية الأيتام 
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خطبة اجلمعة   ليوم 14 ذي احلجة 1432ه� املوافق 11-11-2011خطبة اجلمعة   ليوم 7- ذي احلجة– 1432ه� املوافق 4-11-2011م

11حمرم احلرام  1433ه�



 لي�س بدعا ول مغالة اأن نقول:
منذ ولدته وحتى ما بعد ا�ست�سهاده كان لالمام احل�سني عليه ال�سالم عبقات نور تتاألق يف 
�سماء الإن�سانية لتبعد عنها غبار ال�سّر وتن�سر فيها رياحني اخلري، ولتزيح عنها ظلمات اجلهل 

ومتالأها باأنوار العلم واملعرفة.
الزاخر  العباب   البحر  هذا  من  اأفكارها  العقول  وا�ستلهمت  كتاباتها  الق��الم  نهلت  ولطاملا 
باخلريات ، وكانت املهرجانات واجهة من واجهات نقل الفكر احل�سيني اىل العامل الإن�ساين 
باأجمعه، وما مهرجان ربيع ال�سهادة اإل حلقة واحدة منها، وقد كان للبحوث امل�ساركة دور كبري 

يف فعالياته منذ انطالقته الوىل وحتى الن.  كر بع�  القراء 
اأنهم ما كانوا يعرفون 
عن احل�شني عليه 
 ال�شالم اإل ما يخ
واقعة الط، ول 
يعرفون دور املعريف 
و ل، وهذا ما 
حّفز للب حول 
 �عالج بع شوعةمو
ما يعانيه النا� يف 

واقعنا املعاشر 

•     حوار: �سباح الطالقاين

في حوار مع
سماحة السيد محمد صادق الخرسان:

وقد �سهد مهرجان ربيع ال�سهادة ال�سابع م�ساركة لباحث ومفكر 
اإ�سالمي كبري هو  �سماحة ال�سيد حممد �سادق اخلر�سان وكان بحثه 
مو�سوما بعنوان )اأ�س�ص النزاهة.. قراءة يف و�سية لالإمام احل�سني 
عليه ال�سالم( وقد ا�ستغلت جملة الرو�سة احل�سينية فر�سة وجوده 

يف العتبة احل�سينية املقد�سة لتجري معه احلوار التايل:  

لر ايي ملاذا النزاهة عند احل�سني عليه ال�سالم ا
وب�سياغة اأخرى، ملاذا اخرتمت مو�سوع النزاهة يف حياة احل�سني 

عليه ال�سالم حمورا لبحثكم
اليد ارا لأين اأردت اأن اأقدم بحثًا يربط املتلقي بالإمام 
احل�سني عليه ال�سالم من خالل معاجلة ق�سية من ق�سايا احلياة 
عليه  احل�سني  الإم���ام  م�ساركة  عمق  يعرف  وعندئذ  ال�ساخنة، 
الإن�سان  واإن  لالإن�سان،  امل�سيء  الواقع  �سنع  يف  الفاعلة  ال�سالم 
مهما كان ل يتمكن من التغلب على امل�سكالت ما مل ي�ستند اإىل ركنه 
الوثيق ، كما اأردت اأن اأبرهن على اأن الإمام احل�سني عليه ال�سالم 
لل�سالم  ب��ل  ف��ق��ط  ل��ل��ح��رب  لي�ص 
اأن  يكاد  خلطاأ  ت�سحيحًا   اأي�سًا

يكون �سائعًا بني بع�ص الطبقات، وقد اأطلعت بعد انعقاد مهرجان 
اء عب النرتنت حول  القررّ ال�سهادة اخلام�ص على تعقيبات  ربيع 
بحثي ال�سابق )الإمام احل�سني ودوره يف توجيه الأمة( فقد ذكر 
بع�ص  القراء اأنهم ما كانوا يعرفون عن احل�سني عليه ال�سالم اإل 
ما يخ�ص واقعة الطف، ول يعرفون دوره املعريف وغري ذلك، وهذا 
زين للبحث حول مو�سوعة تعالج بع�ص ما يعانيه النا�ص يف  ما حفرّ
واقعنا املعا�سر، ومل اأرغب اأن اأحتدد ببع�ص املو�سوعات املقرتحة 
لعدم جدواها – ح�سب تقديري – بينما البحث حول "النزاهة" 

مهم للغاية، وي�سهم يف ت�سحيح امل�سار.

لر ايي وما الذي تاأملونه من وراء هذا البحث، ا
يف هذا الزمن بالذات

اليد ارا اإن ما يوؤمل من خالل هذه الوقفة بني يدي 
المام احل�سني عليه ال�سالم ان نقتب�ص من توجيهاته ما ي�سيئ لنا 
طريقنا الذي ازدحمت فيه العرثات حيث توالت علينا، واأ�سحى من 
الع�سري نفع الن�سح، اأو النهو�ص مب�سوؤولية المر باملعروف والنهي 
عن املنكر، فقد �ساد الف�ساد الإداري – اأحيانا- فلم يرعو املف�سد، 

�سي��وع  الف�س���اد الإداري 
 ي�سّهل الطريق لف�ساد اأكرب ُتخ�سى عواقبه

و�سّية الإمام احل�سني عليه ال�سالم
عن الإمام احل�شني عليه ال�شالم اأنه قال رو

 ما كت�شبوا باملطل ول ،جعّجلوا، واك�شبوا احلمد بالن  واحت�شبوا مبعرو ،اناف�شوا يف املكارم ، و�شارعوا يف امل
م اأجرافاإنه اأجزل عطاًء واأع  هله مبكافاأ اأنه ل يقوم ب�شكرها ، فا شنيعة له ، راأ فمهما يكن لأحد عند اأحد

 ، النارين   ي�شر جميال  ح�شنا   لراأيتمو رجال   املعرو راأيتم  فلو  اأجرا   عقب وم حمدا   ك�شب م  املعرو اأن  واعلموا 
 اإىل اأن قال  شاردونه الأب �و ، نفر منه القلو ، ا م�شوهاشمجا قبي� م راأيتموويفوق العاملني، ولو راأيتم اللو
منه عنه من بالء الدنيا ما هو اأك شرحاجته و بها يف وق شنيعة اىل اأخيه كافاأعاىل بالبارك و ومن اأراد ا
 الدنيا والخرة ، ومن اأح�شن فقد اأح�شن ا اإليه ، وا يب امل�شنني ر عاىل عنه ك ا من فركربة مو �ن نّف وم
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   اأن الإمام احل�شني 
عليه ال�شالم ثل 

النقاء يف الروية والقوة 
 يف احلجة والدليل

بعدما انتهل من منبع 
الر�شالة الشايف مبا 

يعزز الووق ب�شالمة 
 الطروحة من كث

ا ي�شو برامج 
 شالحية اأخراإ

نتوّج� منها خيفة 
ملا ي�شوبها من �شواب 

يكون ف�شادها اأك من 
شالحها 

 بال بد من ا   
طريقة لعال الف�شاد 

ح�شب الأولويات 
لكل حالة فقد يكفي 
جمرد التثقي كما 

قد يقت�شي الأمر 
ا�شتشدار القوانني 
الكفيلة بتفعيل دور 

قافة النزاهة 

 ل الطريق لف�ساد مايل ُتخ�سى عواقبه ، ول ُي�ستهان بنتائجه مما �سهرّ
بعدما كاد ي�ست�سري يف مفا�سل املوؤ�س�سات احلكومية اأو الهلية، يف 
خمتلف الدول وال�سعوب وب�سي متعددة تتلون ح�سب الطلب حتى 
مل يقت�سر على مكان معني، وبداأ بالت�سلل اىل منظومة الأخالق 
وهي من اأعرق ما يحتكم اليها الن�سان فنخرها مت�سببا يف تهلهل 
ن�سيج القيم لت�ستبدل مبوا�سعات اجتماعية ل ت�سد احلاجة، المر 
الذي يتوج�ص منه ازدياد املخالفات باأ�سكالها وانتهاك احلرمات 
مما ي�سعب تالفيه، بعد تغلغله يف جوانب معنوية ومادية موؤثرّرة يف 

الإن�سان نف�سيا وج�سميا.
املع�سوم  البحث  يف  اختياركم  مت  اييوملاذا   الر
كم�ستند ملو�سوع النزاهة فيما يرى بع�س النا�س اأن هناك اذج 

ميكن الركون اليها وال�ستدلل باعمالها يف هذا املجال
ال�سيد اخلر�سان: اأول: اإين اأح�سب اأن يف هذا البحث ما ي�ستجلي 
احللول من خالل التاأمل يف بع�ص ما روي عن الإمام احل�سني عليه 
ت�ستدعي تنظريا حللرّها  للغاية  ال�سالم حيث عالج ق�سية مهمة 
على م�ستوى املع�سوم، ملا ميثله عليه ال�سالم من موقع يف النفو�ص 
ة قطعا  ملزم بالطاعة، مما يرجى معه ال�ستجابة اأو اإقامة احلجرّ

للمعاذير.
الروؤية  يف  النقاء  ميثل  ال�سالم  عليه  احل�سني  الإم��ام  اأن  ثانيا: 
والقوة يف احلجة والدليل بعدما انتهل من منبع الر�سالة ال�سايف 
مبا يعزز الوثوق ب�سالمة الطروحة من كثري مما ي�سوب برامج 
�ص منها خيفة ملا ي�سوبها من �سوائب يكون  اإ�سالحية اأخرى نتوجرّ
ف�سادها اأكرث من �سالحها، وهذه عقدة املعاناة العامة حمليا واإ 
قليميا ودوليا حيث كانت خارطة طريق ال�سالح ممن يخطئ 
يف تقديراته وي�ستبه يف ت�سوراته ، فاأنى له ببجمة دقيقة بعدما 

كان م�سو�ص الروؤية ناق�ص الروية، فكان ل بد من الحتكام اىل 
املع�سوم الذي يوؤمن منه اخلطاأ ، قال تعاىل:)يا اأيها الذين اآمنوا 
اأطيعوا اهلل واأطيعوا الر�سول واأويل الأمر منكم فاإن تنازعتم يف 
�سيء فردوه اىل اهلل والر�سول اإن كنتم توؤمنون باهلل واليوم الآخر 
ذلك خري واأح�سن تاأويال( واإن اأئمة الهدى هم اأولو الأمر وقد اأُمرنا 
بطاعتهم كما اأحالنا الر�سول الأعظم �سلى اهلل عليه واآله و�سلم، 
يف حديث الثقلني املتواتر فهم )مثل �سفينة نوح من ركبها ا ومن 
تخلرّف عنها غرق( فعلينا اأن ن�ستعد للركوب فيها من خالل العمل 
مبا او�سانا به اأئمتنا عليهم ال�سالم، ومنها و�سية الإمام احل�سني 

عليه ال�سالم الواردة يف البحث .

لهذه ا العالج  طرائق  راأيكم  يف  هي  اييوما   لر
الق�سية وكيف تقّيمون دور الإعالم فيها

اليد ارال بد من اتباع طريقة لعالج الف�ساد ح�سب 
يقت�سي  قد  التثقيف كما  يكفي جمرد  لكل حالة فقد  الأول��وي��ات 
الأمر ا�ست�سدار القوانني الكفيلة بتفعيل دور ثقافة النزاهة، وهذا 
ما يرتك تقديره للقائمني على توجيه املجتمع، وما يقدره الفرد 
اأن  فاأعتقد  حماربتها  يف  الع��الم  دور  يخ�ص  ما  واأم��ا  امل�سلح، 
اإعالمنا بحاجة اإىل ال�ستفادة من النظريات والتجارب التي ترثي 

دوره الإيجابي مبا يطور الأداء ويعزز موقعه يف خدمة املتلقني.

لرايييرى البع�س اأن و�سائل العالم الع�سرية ا
التعاليم  اإي�سال  يف  كبرية  ج��دوى  ذات  غري  اأو  �سرورية  غري 

ال�سالمية احلقيقية للعامل ، فما قولكم يف ذلك
اليد ارال بد من تو�سيح اأن الدين هو جمموعة اأحكام 
يلتزمها امل�سلم يف تعامله العبادي، ل ت�سدر اإل من اخلالق تعاىل 
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 اإن اوهر واملهر 
ي�شكالن حالة متكاملة، 
وباأحدهما ل يشل 
املطلو لأن من 
م�شتلزمات اإ�شالم امل�شلم 
هو طبيقه للقوانني 
والأحكام الإ�شالمية 
ح�شب ما جاء يف الدين، 
كما هو احلال يف 
القوانني الوشعية فاأنه 
 ق له اإبداء الراأل ي
 بل عليه التنفيذ ل يف
لأن قانونية القوانني 
تطلب ل بدون رد، 
 هذا الن�شق كان وعل
الحكام ال�شرعية ومنها 
احلجا قد راع املهر 
كونه داًل عل النتماء، 
كما راع اوهر ملا 
ثله من دور مهم يف 
اإن�شجام الإن�شان مع 

الأحكام وطبيقه لها 

يف القراآن الكرمي، اأو من خالل النبي �سلى اهلل عليه واآله وبالتايل 
فن�سو�ص الدين من املع�سوم وهي ما متثل احلالة امل�ستقرة التي 
تنظر حلا�سر الإن�سان وم�ستقبله، بينما كانت الآراء املطروحة من 
املتحرك لأنها من الإن�سان املحتاج يف كل �سيء للواهب تعاىل، 
وعليه فال مقارنة بني الثنني، نعم من املمكن ال�ستعانة بالآراء 
لبيان الن�سو�ص باأ�سلوب ع�سري مع املحافظة على الثوابت، فلكل 
زمان ومكان خ�سو�سياته املوؤثرة على اأهلها مبا ينعك�ص على التلقي 
والقناعة، فال مانع من ال�ستفادة من اأدوات الع�سر يف تو�سيح 
يوم  اإىل  الإن�سان  يحتاجه  ما  باإعداد  ل  تكفرّ الذي  الدين  مفاهيم 
القيامة، ويبدو اأن �سبب الفكرة املعرو�سة يف ال�سوؤال: عدم الإطالع 
على ما تغطيه اأحكام الدين ومعاجلاته لق�سايا الإن�سان اينما كان 
اأنه مل  اإىل م�سايرة ومما�ساة مع  اأنه بحاجة  ومهما كان، فظنوا 
"الدين عند اهلل الإ�سالم" مما يعني اإدخاره  يتوقف بعدما كان 
تعاىل هذا الدين ملعاجلة الق�سايا كافة لكن التق�سري يف اأدوات 

الإن�سان التي يتعاطى من خاللها مع الأحكام.

لر اييهناك جدلية تثار بني الفينة والأخرى ا
مفادها اأن املهم لي�س املظهر بل اجلوهر ، يف حماولة للتخلي عن 
الرد  للمراأة، فما  الإ�سالمية وبخا�سة احلجاب  املظاهر  بع�س 

على ذلك
ب�سوؤالهم:  الأطروحة  اليد اراميكن اجلواب عن هذه 
هل تعتنون مبظهركم؟ وملاذا؟، وهل تر�سون من اأحٍد التق�سري يف 

حقوقكم العتبارية ال�سكلية اأم ل؟ وملاذا؟
و�سيت�سح اأن اجلوهر واملظهر ي�سكالن حالة متكاملة، وباأحدهما 
ل يح�سل املطلوب لأن من م�ستلزمات اإ�سالم امل�سلم هو تطبيقه 
هو  كما  الدين،  يف  جاء  ما  ح�سب  الإ�سالمية  والأحكام  للقوانني 
احلال يف القوانني الو�سعية فاأنه ل يحق له اإبداء الراأي يف ذلك 
بل عليه التنفيذ اأوًل لأن قانونية القوانني تتطلب ذلك بدون رد، 
وعلى هذا الن�سق كانت الحكام ال�سرعية ومنها احلجاب قد راعت 
املظهر كونه داًل على النتماء، كما راعت اجلوهر ملا ميثله من دور 
مهم يف اإن�سجام الإن�سان مع الأحكام وتطبيقه لها، فال ينفع اقتناع 
من الداخل بدون تفاعل من اخلارج، كما ل قيمة كثرية للمظهر ما 

ل لالآخر. مل يخب عن قناعة ور�سا، فكالهما مهم ومكمرّ

ربيع ا مهرجان  يف  م�ساركتكم  خالل  اييمن   لر
ال�سهادة، هل ترون له اأثرا كبريا يف نقل الثقافة الإ�سالمية اىل 

العامل
اأهل  اأئمة  فكر  اإي�سال  مفردات  جملة  ارامن  اليد 
البيت عليه ال�سالم هو عقد مثل هذه املهرجانات مما يوفر فر�سة 
التوا�سل واحلوار مع الآخر، مع تن�سيط دور كافة اأ�ساليب الدعوة 
اإىل احلق مبختلف امل�ستويات �سمن امل�ساحة املباحة طبعًا، ونحن 
ل زلنا بحاجة اإىل مزيد من اجلهود ن�ساأله تعاىل العون والتوفيق، 

ولبد من ا�ستثمار ما ميكن من اأدوات ن�سر املعرفة.

امل�سوؤولني ا اىل  توجهونها  اأخ��رية  اييكلمة   لر
وبخا�سة  ال�سالمية  الثقافة  ن�سر  على  العاملني  ولكل  عامة 

ثقافة اأهل البيت عليهم ال�سالم
الكرمي:  القراآن  اأ�سلوب  اتباع  من  لبد  ارااأقول:  اليد 
)اأدع اإىل �سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احل�سنة وجادلهم بالتي 
هي اأح�سن( النحل 125، )اأدفع بالتي هي اأح�سن فاإذا الذي بينك 

وبينه عداوة كاأنه ويل حميم( ف�سلت من الآية 34.
راٍع  ال�سريف)كلكلم  باحلديث  رهم  فاذكرّ عامة  امل�سوؤولني  واأم��ا 
وكلكم م�سوؤول عن رعيته( مع الدعاء لكم بالتوفيق ولهذه الإطاللة 

الإعالمية املباركة بتقدمي ما هو مفيد ونافع.

ملخ�س البحث
انتظم بحث �سماحة ال�سيد حممد �سادق اخلر�سان املو�سوم 
)اأ�س�ص النزاهة..قراءة يف و�سيةلالإمام احل�سني عليه ال�سالم( يف 
توطئة وثالثة حماور وخامتة فتكفلت التوطئة بتقدمي ملحة حول 
املو�سوع واأهمية معاجلته ول �سيما يف هذه املرحلة ، كما كان املحور 
الأول لغويا، وقد ت�سمن املحور الثاين بيان و�سية الإمام احل�سني 
عليه ال�سالم ومداليلها، بينما ا�ستعر�ص املحور الثالث فقه النزاهة 
�ص  وما يرتتب من الحكام على خمالفتها وقد جاءت اخلامتة لتلخرّ
وبني  املعا�سر  واقعنا  بني  مقارنة  عاقدا  اإليه  يرمي  مبا  البحث 
منابعنا  القومية ملحاولة تاليف الأخطاء وتداركها ما اأمكن حتى 
ل تتجذر قناعات الأف��راد يف  موؤ�س�سات املجتمع وتعي�ص طفيلية 

تهدد ا�ستقامة البناء ومتانته.
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•  ح�سن الها�سمي 

طريقة  هذه  األ�سنتكم،  بغري  للن�ا�ص  دعاة  كونوا 
النا�ص،  مع  تعاملهم  ال�سالم يف  عليهم  البيت  اأهل 
فهم دعاة للمثل وال�سرية احل�سنة واملواقف النبيلة 
بذلك  وهم  اجلميلة،  والأفعال  الكرمية  والأخالق 
ملن  واأ�سوة  اقتدى،  ملن  قدوة  جدارة  وبكل  اأ�سحوا 
ى، واإذا ما اأردنا الفالح وال�سالح ما علينا اإل  تاأ�سرّ
اأن ن�سري على نهجهم يف التكافل والرتاحم والتوادد 

ونبذ كل ما يعكر �سفو احلياة الهانئة الرغيدة. 
الجتماعية  ال�سعادة  يريد  ل  عاقٌل  هناك  لي�ص 
يف  الرغبة  جانب  اإىل  ة  امل�ستقررّ الدنيوية  واحلياة 
العاقبة احلميدة �سواء يف البز اأو القيامة، وعليه 
القلبي  ي�سمن الطمئنان  الطريق  �سلوك هذا  فاإنرّ 
وهما  الجتماعي،  وال�ستقرار 
ال�سالتان اللتان فقدهما معظم 
نهج  بابتعادهم عن  الدنيا  اأهل 

ال�سماء. 
ى بالنبي الأكرم  حري بنا اأن نتاأ�سرّ
مكارم  يف  واآله  عليه  اهلل  �سلى 
الأخالق، حيث اإنرّ اأمر املعاد واملعا�ص ل ينتظم، ول 
يتهناأ طالبه اإل باخُللق الكرمي، وحمطة ال�سوم يف 
�سهر الرحمة والر�سوان واحلج يف ذي احلجة هي 
خري حمطة يف �سقل النفو�ص وتهذيبها مبا فيه اخلري 
وال�سالح، فال تتوهم اأن العمل ال�سالح الكثري ينفع 
من دون تهذيب اخللق وتقوميه، بل اإن اخللق ال�سيء 
كما  �سف�سفا  قاعا  ويجعله  ال�سالح  العمل  ُيف�سد 
 يف�سد اخللرّ الع�سل، فاأي نفع فيما عاقبته الف�ساد؟
ويف املقابل ترى اخلري كله فيما اإذا ما اقرتن العلم 

بالعمل كما هو وا�سح من الق�سة التالية: 
كان احمد بن حممد بن اأبي ن�سر البيزنطي عاملًا 
كبريًا من علماء ع�سره، وكان يداخله �سك يف اإمامة 
الر�سا )عليه ال�سالم( ولكنه اعتقد بها اأخريا بعد 
اأن جرت بينه وبني الإمام )عليه ال�سالم( مكاتبات 

ومناق�سات واأ�سئلة واأجوبة. 
وذات يوم قال لالإمام )عليه ال�سالم( : يا ابن ر�سول 
اهلل ا�ستهي اأن تدعوين اإىل دارك يف وقت تعلم انه 
الأعداء،  فيه من  الدخول عليكم  لنا يف  ل مف�سدة 
لأ�ستفيد منك واأنهل من علمك ، فاأر�سل له الإمام 
)عليه ال�سالم( مطيته ذات يوم ، وكان الوقت اأول 

الليل ودعاه اإىل بيته. 
ركب البيزنطي املطية واجته اإىل بيت الإمام )عليه 
ال�سالم( ، وجل�ص معه هناك اإىل اأن م�سى �سطر من 

الليل طويل كان البيزنطي خالله يعر�ص على الإمام 
م�ساكله ويطرح عليه اأ�سئلته والإمام )عليه ال�سالم( 
يحلرّها ويجيب عليها ، فلما حلرّ وقت النوم قال الإمام 
)عليه ال�سالم( لغالمه : هات الثياب التي اأنام فيها 

لينام فيها البيزنطي. 
فرح البيزنطي كثريًا ومتنى له اأن له اأجنحة يحملنه 
اإىل اجلو فلم يعد جلده ي�سعه ول رجاله يحمالنه 
ل�سدة ما هو فيه من فرح ، فقال يف نف�سه : هل هناك 
من هو اأ�سعد مني اأنا الذي بعث الإمام مبطيته اإيل 
بثياب  يل  ياأمر  وهاهو  اجلل�سة  تلك  معي  وجل�ص 

نومه. 
كان الإمام )عليه ال�سالم( قد لحظ �سيماء الغرور 
والنت�ساء بادية على البيزنطي، وكان قد اتكاأ على 
يديه يريد النهو�ص، اإل انه جل�ص ثانية وقطع �سل�سلة 

اأفكار البيزنطي بقوله : 
يا احمد ل تفخر على اأ�سحابك بذلك فان �سع�سعة 
بن �سوحان مر�ص فعاده اأمري املوؤمنني علي بن اأبي 
طالب )عليه ال�سالم( وو�سع يده على جبهته وجعل 
يالطفه فلما اأراد النهو�ص قال : يا �سع�سعة ل تفخر 
على اإخوانك مبا فعلت لك فاين اإنا فعلت ما فعلت 

 . لتكليف يجب عليرّ
بعد اأجابته على م�سائله العلمية اأردف ذلك ب�سجاياه 
العملية التي تدل على توا�سعه وح�سن اأخالقه وحب 
اخلدمة التي هي معجونة يف ذواتهم عليهم ال�سالم، 
وذلك لي�ص ترفا يف حياته واإنا فعل ما فعل امتثال 
لأمر اهلل تعاىل وطاعة ملا اأمرهم من �سجايا الأخالق 

الفا�سلة وما نهاهم عن موبقات الدنيا الفانية. 
النري  النهج  الإ�سالم تطبيق ذلك  املهم يف �سريعة 
يف ال�سلوك الجتماعي الذي يحل م�ساكل النا�ص - 
وهي كثرية وخ�سو�سا يف وقتنا احلا�سر - وينظم 
عالقاتهم مع بع�سهم يف اأرقى �سور واأبهى قوانني 
قلما جتد لها نظريا بني القوانني الو�سعية، واإل ما 
والأخالق  التف�سري  يف  ال�سخمة  املجلدات  فائدة 
يف  مركونة  وهي  العلوم  من  وغريها  وال�سلوك 
العلماء دون  بع�ص  اأو حمفوظة يف �سدور  املكتبات 
اأن نقطف ثمارها على اأر�ص الواقع ودون اأن نعي�ص 
لنكون مبناأى عن  بظلها  ن�ستظل  اأن  ودون  نتائجها 
ف الزمان وتكالب املرتب�سني واإرها�سات اجلهال 
دهاليز  جلية يف  نراها  ما  وهي  املند�سني  واأباطيل 
�سرورة  امل�سلحني  على  يلح  ما  اليومية،  حياتنا 

ت�ساعف اجلهود يف امل�ساحلة بني العلم والعمل.

ق��ال ت��ع��اىل: وق��ل رب��ي دين 
اأمرين  الإ�سالم  يحرتم  علما، 
ويرف�س  والعمل،  العلم  هما: 
واجلهل،  البطالة  هما:  اأمرين 
ن�سري  اأن  ن�ستطيع  ف���ب���الأول 
وامل�سيء  ال�سوي  الطريق  يف 
كيما  وب�سرية  وروي��ة  بحكمة 
والغاية  املبتغى  اإىل  ن�سل 
والهدف باأقل اخل�سائر واأق�سر 
نراوح  نبقى  وبالثاين  الطرق، 
اإىل  انتك�سنا  م��ا  اإذا  مكاننا 
وخطوات،  بخطوات  ال���وراء 
ونظل نندب حظنا العاثر دون 
اهلل  منحنا  مم��ا  ن�ستفيد  اأن 
تعاىل من نعم العقل وال�سحة 

والرثوات.  

الأخالق، حيث اإنرّ اأمر املعاد واملعا�ص ل ينتظم، ول 

 �سجر بال ثمر  
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• حتقيق: �سباح الطالقاين

الديني اللكرتوين  الإع��الم 

يف ملفنا التايل ن�سلط ال�سوء على ناذج خمتلفة 
التوجه  ذات  اللكرتوين  الإع��الم  موؤ�س�سات  من 
منهاًل  ر  توف والتي  ال��ع��راق،  يف  الديني  الثقايف 
ملرتادي  مميزًا  وتربويا  وثقافيا  ودينيا  معرفيا 

ال�سبكة العاملية: 
السالم  عليهم  البيت  آل  مركز 

العالمي للمعلومات 
ال�سيد  العظمى  اهلل  اآي��ة  �سماحة  مكتب  برعاية 
مترّ  ظ��لرّ��ه(،  )دام  ال�سي�ستاين  احل�سيني  علي 
تاأ�سي�ص مركز اآل البيت )عليهم ال�سالم( العاملي 

للمعلومات يف مدينة قم، وذل��ك يف ذك��رى عيد 
الغدير الأغر 1 ذي احلجة 141ه� - 199م. 

وقام املركز باإاز الأعمال التالية:
www.al-shia.com اأوًل: اإن�ساء موقع بعنوان

لغة  وع�سرين  بثمان  حاليًا  ه  م���وادرّ املوقع  ويبث 
هي: العربية، الفار�سية، الإليزية، الفرن�سية، 
التايلندية،  الأندوني�سية،  الرو�سية،  الأملانية، 
الأوردية، ال�سينية، الرتكية، الآذرية، الإيطالية، 
الفولنية،  ال��ه��ن��دي��ة،  البنغالية،  الأ���س��ب��ان��ي��ة، 
الكردية  البو�سنية،  ال��ب��ورم��ي��ة،  ال�سواحلية، 

 من الإفراات اليجابية للمرحلة التي اأعقبت �سقوط النظام البائد يف العراق 
يف  اأ�سا�سية  ركيزة  باعتبارها  واملدنية  الدينية  احلريات  اجلديد  الد�ستور  ِمَن  �سَ اأن 
اأنواع و�سائل  عملية بناء الدميقراطية، فاأ�سبحت ال�ساحة يف العراق مفتوحة لكل 
الإعالم املرئية وامل�سموعة واملقروءة لترب موؤ�س�سات اإعالمية تتميز ببثها اللكرتوين 
على �سبكة النرتنت، ومنها ما تبع نهج املنتديات اأو ال�سحف اللكرتونية يف حني كان 

البع�س الآخر موقعًا متخ�س�سا بالدين اأو العلوم اأو الثقافة العامة وغري ذلك.
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ومهمة ن�سر الثقافة الإ�سالمية

العربية، الكردية الالتينية، البلغارية، التاميلية، 
الهو�سائية، البتغالية، التاجيكية، الأوزبكية.

�سي حول القراآن الكرمي  ثانيًا: اإن�ساء موقع تخ�سرّ
لغة  وع�سرين  ب��اأرب��ع  حاليًا  ه  م���وادرّ املوقع  ويبث 
هي: العربية، الفار�سية، الإليزية، الفرن�سية، 
التايلندية،  الأندوني�سية،  الرو�سية،  الأملانية، 
الأوردية، ال�سينية، الرتكية، الآذرية، الإيطالية، 
الفولنية،  ال��ه��ن��دي��ة،  البنغالية،  الأ���س��ب��ان��ي��ة، 
ال�سواحلية، البورمية، البو�سنية، الكردية العربية، 

الكردية الالتينية، البلغارية، الهو�سائية.
�سي حول نهج البالغة  ثالثًا: اإن�ساء موقع تخ�سرّ

.www.balaghah.net بعنوان
ه حاليًا بثمان ع�سرة لغة هي:  ويبث املوقع م��وادرّ
الفرن�سية،  الإليزية،  الفار�سية،  العربية، 
الأوردي���ة،  التايلندية،  الندوني�سية،  الرو�سية، 
ال�سينية، الرتكية، الآذرية، الهندية، البورمية، 
الالتينية،  الكردية  العربية،  الكردية  البو�سنية، 

البتغالية، التاجيكية.
رابعًا: تقدمي خدمات فنية تتعلرّق ب�سبكة الإنرتنت، 

ها: نذكر اأهمرّ
1� تقدمي خدمات اإنرتنت للحوزة العلمية، ومكاتب 
واملراكز  العلمية،  �سات  واملوؤ�سرّ والعلماء،  املراجع 

الثقافية والتحقيقية، من قبيل:
اإع��داد �سفحات ومواقع على �سبكة الإنرتنت   � اأ 

.) Web(
.)E-Mail ( ب � اإعداد واإيجاد البيد الإلكرتوين

.) F T P ( ج � تقدمي خدمات الإر�سال
وعناوين ال�سفحة على الإنرتنت: 

www.al-shia.com

www.al-shia.net , www.al- shia.org

الحسينية  الــعــتــبــة  مــوقــع 
المقدسة الرسمي

العتبة  يف  الإع��الم��ي��ة(  )اللجنة  اف��ت��ت��اح  بعد 
حاليا- يف  الإع��الم  ق�سم   - املقد�سة  احل�سينية 
بهذا  املرتبطة  الن�ساطات  ب��داأت  2004م  �سنة 
متطلبات  وح�سب  ف�سيئًا،  �سيئًا  تتبلور  الت�سكيل 

الواقع والظروف اآنذاك.
ومن تلك الن�ساطات كان موقع العتبة احل�سينية 
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www.imamhussain. الأب��رز  هو  املقد�سة 
بداأ ت�سميمه وبرجمته عام 2004  ، حيث   org

ومت رفعه لل�سبكة يف نف�ص العام.
البث المباشر

وعن تفا�سيل التاأ�سي�ص ونو الن�ساطات يف هذا 
�سعبة  م�سوؤول  عبادي  علي  احمد  َث  حت��درّ املوقع 
النرتنت قائاًل“ منذ مرحلة تاأ�سي�ص موقع العتبة 
الر�سمي جرى تطويره ب�سكل دوري حيث اأ�سيفت 
)م�سروع  فيها  الأه��م  ك��ان  عديدة،  خدمات  له 
البث املبا�سر( من احلرم احل�سيني املطهر. ثم 
تو�سع امل�سروع لي�سمل ال�سحن احل�سيني ال�سريف 
وحميط العتبة احل�سينية املقد�سة، وقد ن�سبت 
العتبة  موقع  اإىل  مبا�سر  نقل  ك��ام��ريات  لذلك 
كل  م��ن  املتابعني  ماليني  لي�ساهدها  الر�سمي 

اأنحاء العامل عب �سبكة الإنرتنت“.

الزيارة باإلنابة

اأي�سًا  املميزة  اخلدمات  من  عبادي“  واأ�ساف 
الزيارة  خدمة  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  ملوقع 
على  الباب  اخلدمة  هذه  فتحت  حيث  بالإنابة، 
ال�سالم  البيت عليهم  اأهل  اأتباع  م�سراعيه لكل 
بيته  واأه��ل  ال�سهداء  �سيد  ي��زوروا  لأن  واملحبني 
واأ�سحابه عليهم  ال�سالم عن ُبعد. خ�سو�سًا ملن 
الإم��ام احل�سني  زي��ارة  ل متكنهم ظروفهم من 
عليهم ال�سالم. وقد جتاوز عدد الزائرين للموقع 
العدد  زال  وم��ا  فقط.  الأول  العام  يف  األ��ف  مئة 

يتزايد ب�سكل كبري“.
وتابع“ كان موقع العتبة احل�سينية املقد�سة اأول 
موقع يف �سبكة الإنرتنت يوفر خدمة البث املبا�سر 
مما  املقد�سة،  والعتبات  امل��زارات  م�ستوى  على 
الأخ��رى لأن ينهجوا  العتبات  باأغلب مواقع  حدا 
لزوارهم  اخل��دم��ة   ذات  ويقدموا  ال�سبيل  ه��ذا 

الكرام“.
َ عبادي“ اأ�سُتحدث موؤخرًا مركزا للمقرتحات  وبنيرّ
وال�سكاوى يتعلق باآراء عموم الزوار بخدمات العتبة 

احل�سينية املقد�سة واأق�سامها. وقد ا�ستقبل حلد 
ًا كبريًا من تلك املالحظات واملقرتحات،  الآن كمرّ
وجتدر الإ�سارة اإىل اأن البيد الر�سمي للعتبة مير 
اأي�سا عب موقع العتبة الر�سمي قبل اأن يتوزع على 

الإدارة واأق�سامها“.
اأما بالن�سبة لباقي حمتوى املوقع فقال عبادي“ 
ي�سم املوقع اأي�سا عدة اأبواب. الثابت منها يرتكز 

على ثالثة حماور:
1-الإمام احل�سني عليه ال�سالم.

2-مدينة كربالء املقد�سة.
3-العتبة احل�سينية املقد�سة.

واأ�ساف“ اأما الأبواب الأخرى فت�سم مكتبة املوقع 
الأخبار  و�سفحة  واملرئية(  وامل�سموعة  )املقروءة 
التي حتتوي اأخبار ون�ساطات العتبة بالإ�سافة اإىل 
خطب اجلمعة من ال�سحن احل�سيني ال�سريف. 
وهناك �سجل الزوار الذي ي�سم كلمات مت�سفحي 
�سيتم  وقريبًا  وغ��ريه.  املوقع  يف  واآراءه���م  املوقع 
النتهاء من حتديث مواد املوقع، وحتديدا ما يتعلق 
منها باملحاور الثالثة الآنفة الذكر. خ�سو�سا واأن 
من  العديد  �سهدت  املقد�سة  احل�سينية  العتبة 
امل�ساريع ومت ا�ستحداث �سعب ووحدات خمتلفة“.

ن�ساطات  تو�سيع  النية  بالقول“ يف  وختم عبادي 
املوقع وتطويرها بعد النتقال للمكان اجلديد يف 
م�سروع احلائر احل�سيني اجلديد، حيث مت تهيئة 
املفرت�ص  الكادر  ي�ستوعب  ومنا�سب  وا�سع  مكان 

لعمل املوقع الر�سمي للعتبة احل�سينية املقد�سة.

   يعّد منتد الكفيل اأحد 
التفرعات الثالة الري�شية 
ملوقع الكفيل، والذ يتكون 
اأي�شاً من املوقعني، العربي 

والليز، ويتكون كل 
 منهما من عدة اأبوا

وخدمات ينفردان بها عن 
بقية املواقع 
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منتدى الكفيل
(www.alkafeel.net/forums )

كجزٍء  /1/2009م،  يف  الكفيل  منتدى  تاأ�س�ص 
املقد�سة  العبا�سية  للعتبة  الر�سمي  املوقع  من 
)الكفيل(، كاأول منتدى يف العتبات املقد�سة يف 

العامل.
وتاأ�س�ص املنتدى كوحدة فنية تتبع اإداري��ًا ل�سعبة 
الإنرتنت يف ق�سم ال�سوؤون الفكرية والثقافية يف 
ككل    - تاأ�س�ص  الذي  املقد�سة،  العبا�سية  العتبة 
�سمن   - املقد�سة  العتبة  يف  وال�س�ُعب  الأق�سام 
التي  الخت�سا�سات  املختلفة  الأق�سام  جمموعة 
اأ�س�ستها اإدارة العتبة، بعد �سقوط نظام الطاغية 
العليا  اللجنة  م��ن  وبتوجيه  2003/4/9م،  يف 

املقد�سة  ك��رب��الء  يف  املطهرة  العتبات  لإدارة 
للعتبة لحقًا وحاليًا،  العامة  والأمانة  )�سابقًا(، 
وُيدار املنتدى من قبل الكوادر املتخ�س�سة ل�سعبة 
النرتنت، وُي�سرف على اأق�سامه منت�سبوه واآخر ون 

من باقي �س�ُعب الق�سم املذكور.
فروع وخدمات

الثالثة  التفرعات  اأح���د  الكفيل  منتدى  وي��ع��درّ 
من  اأي�سًا  يتكون  والذي  الكفيل،  ملوقع  الرئي�سية 
العربي والنكليزي، ويتكون كل منهما  املوقعني، 
من عدة اأب��واب وخدمات ينفردان بها عن بقية 
املبا�سر،  امل��رئ��ي  ال��ب��ث  خ��دم��ة  ومنها  امل��واق��ع، 
بالعتبة  خا�سة  و�سفحات  العتبة،  واإ���س��دارات 
الع�سكرية املقد�سة كموقع م�سغر لها داخل موقع 
الكفيل العربي، واملكتبة امل�سورة املتجددة ب�سكل 
م�ستمر، و�سور النتفا�سة ال�سعبانية عام 1411ه� 
والعبا�سية،  احل�سينية  املقد�ستني  العتبتني  يف 
ومركز كربالء املقد�سة، وغري ذلك مما ينفرد 

به هذان املوقعان.
موا�سيعه  بكون  غ��ريه،  عن  املنتدى  ه��ذا  يتميز 
مراقبة بدقة �سديدة تتالءم وقد�سية املكان الذي 

ينطلق منه، وموثوقيته لدى املوؤمنني. 
تفاعل زوار المنتدى

فيمكن لزائر منتدى الكفيل من خالله التفاعل 
مبا�سرة مع ن�ساطات الإعمار والتطوير يف العتبة 

اإ�سدارات  على  واحل�سول  املقد�سة،  العبا�سية 
والتعليق  فيها  والثقافية  الفكرية  ال�سوؤون  ق�سم 
عليها، كما ميكنه الإدلء براأيه يف اأي من موا�سيع 
املنتدى الدينية والثقافية املتنوعة، ككل املنتديات، 
وذلك بعد ال�سرتاك احلر فيه، غري املقيد ب�سرط 

ن�سر عدد من املوا�سيع، اأو اأي �سرط اآخر.
جولة في ساحات المنتدى:

متعددة،  �ساحات  ويف  متنوعة  املنتدى  موا�سيع 
ندرجها فيما يلي:

وعلومه،  )ال��ق��راآن  باأق�سام  الإ�سالمية  ال�ساحة 
املنا�سبات  الإ���س��الم��ي��ة،  امل�سابقات  العقائد، 

الإ�سالمية(.
�ساحة اأهل البيت عليهم ال�سالم باأق�سامها)روايات 
ف�سائلهم،  ال��ب��ي��ت،  اأه���ل  واإر�����س����ادات  وح��ك��م 

وليتهم(.
باأق�سامها  املقد�سة  العبا�سية  العتبة  �ساحة 
)امل�ساريع والإعمار، ال�سوؤون الفكرية والثقافية، 

الن�سرات ال�سادرة من العتبة(.
)الأ�سرة،  باأق�سامها  واملجتمع  الأ���س��رة  �ساحة 

املجتمع، املراأة، الأطفال(.
�ساحة الطف باأق�سامها )ف�سائل الإمام احل�سني 
الإم��ام  ذك��ر  امل�سلمني،  ت��راث  يف  ال�سالم  عليه 

احل�سني عليه ال�سالم يف تراث الأديان(.
�ساحة ال�سور الفوتوغرافية القدمية )�سور املدن 
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املقد�سة قدميًا، �سور العتبات املقد�سة قدميًا(.
)اأماكن  باأق�سامها  ال��ع��امل  يف  ال�سيعة  �ساحة 

تواجدهم واأحوالهم، امل�ستب�سرون(.
�ساحة نهج البالغة باأق�سامها)التاريخ واحلوادث 
نهج  والأخ�����الق يف  احِل��ك��م  ال��ب��الغ��ة،  نهج  يف 

البالغة(.
�ساحة الكومبيوتر والنرتنيت باأق�سامها )برامج 
والدرو�ص  الت�ساميم  الن��رتن��ت،  الكومبيوتر، 

التعليمية، لغات البجمة(.
 English امل�سماة  الإليزي  املنتدى  �ساحة 

forums باأق�سامها :

 Islamic Studies، Academic Studies،)

.(Society and Family Corner

)البحوث  باأق�سامها  والأطاريح  البحوث  �ساحة 
العامة، الأطاريح والبحوث اجلامعية(.

الإر�سادات  )املنوع،  باأق�سامها  العامة  ال�ساحة 
ال�سحية، الأخبار العلمية والتكنولوجيا، املقالت 

العامة(، و�ساحة املقرتحات والآراء العامة.
شبكة النبأ المعلوماتية

بداأت هذه املوؤ�س�سة ن�ساطاتها منذ اأكرث من ع�سر 
ما  يف  التميز  لها  كان  حيث  املنفى،  يف  �سنوات 
الهادفة  اإ�سداراتها  خالل  من  وتن�سره  تتناوله 
يتكبدها  ك��ان  التي  واملعاناة  للظلم  وت�سديها 
ال�سعب العراقي خالل عهد الدكتاتوراملقبور عب 

موقعها اللكرتوين:

www.annabaa.orgويف فرتة ما بعد التغيري 

اإىل  املعلوماتية  ال�سبكة  عام 2003 حتولت هذه 
تقارير  على  ت�ستمل  يومية  الكرتونية  �سحيفة 
ودرا�سات  خمتلفة  اإع��الم��ي��ة  وم���واد  اإخ��ب��اري��ة 

وبحوث متنوعة.
ومعرفة  املوؤ�س�سة  ه��ذه  على  ال�سوء  ولت�سليط   
ن�ساطاتها  يف  املتَبعة  واملعايري  عملها  تفا�سيل 
امل�سرف  معا�ص  مرت�سى  ال�سيخ  ف�سيلة  حت��دَث 
قائاًل“  الإدارة  جمل�ص  ورئي�ص  املوؤ�س�سة  على 
اإن موؤ�س�سة النباأ للثقافة والإع��الم هي موؤ�س�سة 
اثني  حوايل  قبل  تاأ�س�ست  اأدبية،  ثقافية  فكرية 
ع�سر عاما، تعنى بن�سر الوعي املعريف وفق روؤى 
على  يحافظ  املتلقي  جتعل  معا�سرة،  اإ�سالمية 

تراثه واأ�سالته التي يوؤمن بها.
واأ�ساف معا�ص« ميكن اأن مل الأهداف التي 

ت�سعى اإليها املوؤ�س�سة بعدة نقاط تتمثل يف:
1- ن�سر مبادئ احلرية والتعددية والدميقراطية 

وثقافة حقوق الإن�سان
2- ن�سر روح الأخوة الإن�سانية والإ�سالمية والأمة 

الواحدة
مع  والتوا�سل  اء  البنرّ احل��وار  نزعة  اإ�ساعة   -3

الآخر
ومكافحة  والت�سامح  الالعنف  ثقافة  ن�سر   -4

العنف والإرهاب والكراهية
لل�سيا�سة  بالن�سبة  �سوؤال  على  رده  معر�ص  ويف 
العامة ل�)�سبكة النباأ املعلوماتية( اأجاب ال�سيخ 
معا�ص« اأننا نقوم بتبني الأفكار املعتدلة والعتماد 
على اأ�سلوب ومنهج الت�سامح ونزعة التحاور مع 
الآخ���ر واح���رتام ال���راأي امل��ع��ار���ص مب��ا ل مي�ص 
اإ�سافة  ال�سرع،  يخالف  ول  الإ�سالمي  باملقد�ص 
لإ�ساعة  يهدف  م��ا  ك��ل  م��ع  احل��ي  التفاعل  اإىل 

ال�سلم والأمن يف العامل«. 
كما تن�سر �سبكة النباأ املعلوماتية جميع البحوث 
مع  تتالءم  التي  الثقافية  واملقالت  والدرا�سات 
توجهاتها املذكورة، وت�ستكتب الكتاب اجليدين يف 
خمتلف جمالت الثقافة وتتابع اأهم الإ�سدارات 
الثقافية  وامل��ج��الت  الكتب  ع��امل  يف  اجل��دي��دة 

وتقدمي عرو�ص وافية عنها. 
وختم بالقول« لكون �سبكة النباأ تتمتع بامل�سداقية 
اأ�سبحت  فقد  املتميز  والن�ساط  واملو�سوعية 
ال�سحف  تتناول مواده معظم   م�سدرا موثوقا 
ال�سباح  العراق، وخا�سة �سحيفة  ال�سادرة يف 
واملوؤمتر  وال��ت��اآخ��ي  اجل��دي��دة  والبينة  والبينة 
حيث تعتب هذه ال�سحف من اأهم الإ�سدارات 
اليومية يف العراق. بالإ�سافة اإىل ع�سرات املواقع 
�سبكة  على  ت�سدر  التي  وال�سحف  واملنتديات 
مف�سال  م�سدرا  ال�سبكة  تعتِب  والتي  النرتنت 
عدد  اأن  ع��ن  ف�سال  املختلفة،  للمو�سوعات 
مت�سفحي �سبكة النباأ قد بل موؤخرا بحدود10 
ادات الت�سفح  اآلف مت�سفح يف اليوم بح�سب عدرّ

العاملية«.

   ن�شر �شبكة النباأ املعلوماية جميع البو والدرا�شات 
واملقالت الثقافية التي تالءم مع وجهاها املذكورة، 

و�شتكتب الكتا ايدين يف تل جمالت الثقافة وتابع 
اأهم الإشدارات اديدة يف عا الكتب واملجالت الثقافية 
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• �سادق مهدي ح�سن

ْم�ُص َعلى  ِم وال�سَّ ��رَّ ِمْن حُمَ اإنَّها َظهرَيُة العا�ِسِر       
اِئدي(  ال�سرّ ُثماَمة  َيلَتِفُت )اأبو  وال..َوُهنا  الزَّ َو�َسِك 
َعبِد  اأبا  :)يا  وَيقوُل  الم  ال�سَّ عليه  احُل�َسنِي  لالإماِم 
بوا  اهلِل ، َنف�ِسي َلَك الِفداُء ، اإينرّ اأرى هوؤُلِء َقِد اقرَتَ
ِمنَك ، َول واهلِل ل ُتقَتُل َحترّى ُاقَتَل دوَنَك اإْن �ساَء اهلُل 
الَة الَّتي  لَّيُت هِذِه ال�سَّ ي وَقد �سَ اأَْن األقى َرب وُاِحب ،
قاَل:)َذَكرَت  ُثمَّ  َراأ�َسُه  احُل�َسنُي  ،َفَرَفَع  َوقُتها(  َدنا 
اِكريَن،َنَعم هذا  لرّنَي الذَّ الَة ،َجَعَلَك اهلُل ِمَن املُ�سَ ال�سَّ
ُهم  ميِع َولِكنَّ ُل َوقِتها (..كاَن اخَلَطُر حُمِدَقًا باجلَّ اأوَّ

الة َمَع ُكل ما َيجري َحوَلُهم ِمْن ُخُطوب. وا ال�سَّ اأدَّ
ُه َدْر�ٌص َعِظيٌم ِمْن ُدرو�ِص َمدَر�َسِة عا�سوراِء         اإنَّ
ال�سالم( ذلَك  احُل�َسنُي )عليه  ُيِجب  مَلْ  هاَدة..  ال�سَّ
ُج��َل ب��ال��َق��ول: ))َوَه����ْل هذا  ال��رَّ
الٍة َفَنحُن َنخو�ُص ِغماَر  َوقُت �سَ
َحرٍب طاَحَنٍة داِمَية (( َبْل َدعا 
لرّنَي  َلُه اأْن َيجَعَلُه )ِمَن املُ�سَ اهلل 
الِة  اإىل ال�سرّ َوباَدر  اِكريَن(،  الذَّ
ِلِتْلَك  الأ���س��م��ى  ال���َه���َدُف  َف��ه��َي 

احَلرِب..
انطالقًا ِمْن هذا امَلوِقِف الَكرمي ، َوَنحُن َنعي�ُص ذكرى 
احُل�َسنِي َواأْهِل َبيِته )�َسالُم اهلل َعَليِهم اأجَمِعني( يف 
ياَرة  َفر َحْيُث زياَرة عا�سوراء َوالزَّ م َو�سَ رَّ �َسْهَري حُمَ
الأرَبعينيَّة )زاَدهما اهلل �َسَرَفًا َوِرفَعًة(..لُبدَّ َلنا ِمْن 
اِره الِكراِم َعلى  َكِلَمٍة َمَع اأَحباِب احُل�َسنِي عموَمًا، وزورّ

ْكَرى َتْنَفُع امْلُوؤِْمِننَي ((. نَّ الذ َوجِه اخُل�سو�ص )) َفاإِ
َها  ِ َفاإِنَّ ْم �َسَعاِئَر اهللَّ َيقوُل َتعاىل : ))َذِلَك َوَمْن ُيَعظ     
اإِنَّ  اهلل  ُة يف  الأَِحبَّ اأَيَها  َنعم   ، اْلُقُلوِب((  َتْقَوى  ِمْن 
ِزياَرَة احُل�َسنِي ِهَي ِمْن �َسعاِئِر اهلل الَعِظيَمِة.. َفِهَي 
زي��اَرٌة ِلَر�ُسوِل اهلل َبْل ِهَي زي��اَرٌة هلل يف َعْر�ِسِه َكما 
اَرًا  ُزورّ َنُكوَن  اأَْن  َولأَْجِل  واَيات..  َوَرَد يف ُجْمَلٍة ِمَن الر
يرّنَي ِعْنَد اهلِل َوِعْنَد اأَوِلياِءِه َفال ُبدَّ اأَْن  َمْقبوِلنَي َوَمر�سِ
لواُت  َبيِته )�سَ َواأَْهِل  َر�ُسوُل اهلل  ِبِه  اأََمَرنا  َر مَبا  َناأمَتِ
الَة ِهَي اأَْعَظُم  اهلل َعَليِهم اأَْجَمِعني(..َول�َسكَّ اأَنَّ ال�سَّ
ها اهلُل َتعاىل َعلى ِعباِدِه ..َوَقْد َوَرَد َعْن  �َسِعرَيٍة َفَر�سَ
َل ما ُيحا�َسُب  الم( : ))اإِنَّ اأَوَّ الإماِم الباِقِر )َعَليِه ال�سرّ
َواإِنَّ   ، �ِسواها  ما  ُقِبَل  ُقِبَلْت  َف��اإْن  الة  ال�سَّ الَعْبُد  ِبِه 
الَة اإذا ارَتَفَعْت يف َوقِتها َرَجَعْت اإىل �ساِحِبها  ال�سَّ
اهلُل،  َحِفَظَك  َحِفْظَتِني  َتُقوُل:  َم�سِرَقٌة  َبي�ساُء  َوهَي 
َواإذا ارَتَفَعْت يف َغرِي َوقِتها ِبَغرِي ُحُدوِدها َرَجَعْت اإىل 
َعَك  يَّ ْعَتِني �سَ يَّ �ساِحِبها َوهَي �َسوداُء ُمظِلَمٌة َتُقوُل: �سَ

الُم(  ال�سَّ )َعَليِه  اِدُق  ال�سرّ الإم��اُم  اهلل((..َوي��ق��وُل 
َكيَف  الِة  ال�سَّ َمواقيِت  ِعنَد  �سيَعَتنا  )امَتِحنوا   :
ُل  حُماَفَظُتُهم َعَليها(..َوقاَل يف َحديٍث اآَخر : )َف�سْ
ِل الآِخَرِة َعلى  ِل َعلى الَوْقِت الأِخرِي َكَف�سْ الَوْقِت الأوَّ
َمْن  َيبَتلي  اهلل  اأنَّ  واياِت  الرَّ يف  َوَرَد  ا  نيا(..ومِمرّ الد
َكَة  َتهاَوَن ِب�سالِتِه ِبِخ�ساٍل َوِمْنها ))َيرَفُع اهلل الَبَ
��ُح��و اهلل َتعاىل �ِسيماَء  ِم��ْن ُع��ُم��ِرِه َوِم��ْن ِرزِق���ِه، َومَيْ
نَي ِمْن َوْجِهِه، َوُكل َعَمٍل َيعَمُلُه ل ُيوؤَجُر َعَليه،  احِلِ ال�سرّ
ماِء، َوَلي�َص َله َحظ يف ُدعاِء  َول َيرَتِفُع ُدعاُئُه اإىل ال�سَّ
احِلنَي، َومَيوُت َذلياًل َوجاِئَعًا َوَعط�ساَنًا َفَلو �ُسِقَي  ال�سرّ
ل اهلل ِبه َمَلَكًا  نيا مَلْ َيرورّ َعَط�َسُه، َويوك ِمْن اأَنهاِر الد
ُق َعَليِه َقَبُه َوَتكوُن الُظلَمُة يف  ُيزِعجُه يف َقِبِه، َوُي�سيرّ
ُل اهلل به َمَلَكًا َي�ْسَحُبُه َعلى َوجِهِه َواخَلالِئُق  َقِبِه،َوُيوك
َينُظروَن اإَليِه، َوُيحا�َسُب ِح�ساَبًا �َسديَدًا، َول َيْنُظُر اهلل 
يِه َوَلُه َعذاٌب اأَلْيم(( ..َوِمن َكالٍم لأَحِد  اإَليِه َول ُيَزك
وِر  اأوقاُت احُل�سُ ِهَي  الِة  اأوقاَت ال�سَّ اأنرّ  ُعَلماِئنا :) 
يف َجناِب الُقد�ِص ِبَح�سَرِة ذي اجَلالِل ، َواأَنَّ احَلقَّ 
َتعاىل َمِلُك املُُلوِك َوالَعظيم املُطَلق يف ِتْلَك الأوقاِت 
ِعيِف الَّذي ُهَو ل �َسيء اإىل ُمناجاِتِه  َدعا َعْبَدُه ال�سَّ
َيفوَز  َحترّى  ال��َك��راَم��ِة  داِر  اإىل  ب��ال��ُدخ��وِل  َل��ُه  واأَِذَن 
اِئميَّة(.  روَر َوالَبهَجِة الدرّ ة وَيِجَد ال�س عادِة الأَبديَّ بال�سَّ

 َفلَن�سَمع َوَنتَِّعظ
احُل�َسنِي  َث��رى  اإىل  يِل  َكال�سَّ اِحُفوَن  الزرّ اأَيها  َفيا      
َخرٍي   ُك��ل اإىل  ُخطاُكم  اهلل  َد  �َسدَّ الم(:  ال�سَّ )َعَليِه 
اهلل  َق��وَل  م  اأَعُينًكُ ُن�سَب  ��ُع��وا  َوَرح��َم��ٍة..���سَ َوَب��َرَك��ٍة 
الَة َكاَنْت َعَلى  الَعِظيم يف ِكتاِبِه الَكرمي ))اإِنَّ ال�سَّ
ر�َص  الدَّ هذا  َتن�َسوا  َم��ْوُق��وًت��ا((،َول  ِكَتاًبا  امْلُوؤِْمِننَي 
الَعزاِء  َواإق��اَم��ِة  امَل�سي  َعْن  ف  اإماِمُكم..َفلَنَتوقَّ ِمْن 
َبيِته  َواأَْه��ُل  احُل�َسنُي  َف  َتَوقَّ َكما  الِة  ال�سَّ اأوق��اِت  يف 
حِبِه َعِن الِقتاِل يف ذلَك الَيوِم امَل�سهوِد..َولَنُكْن  َو�سَ
ِهْم  ِلَرب ا�ْسَتَجاُبوا  ِذيَن  ))الَّ اِكريَن  الذَّ لرّنَي  املُ�سَ ِمَن 
َكما  الِة  ال�سَّ َوق��َت  �َص  الَة((..وُنَقد ال�سَّ َواأََق��اُم��وا 
يف  َوه��َو  عليه(  اهلل  )�سالم  َهداِء  ال�س د  َسي� �َسه  َقدَّ
يف  الِة  ال�سرّ اأداِء  َفِفي  َعِبها..  َواأَ�سْ روِف  الظ اأَحَلِك 
الَّذي  ال�سالم(  للُح�َسنِي)عليه  ُن�سرٍة  اأَعُظُم  َوقِتها 
الة، واأعَلُموا اأَنَّ  َوَهَب ُكلَّ َواأَعزَّ ما َلَديِه ِمْن اأَْجِل ال�سَّ
�سيُم الَّذي  َيِة ..َوالنَّ وَت الأذاِن ُهَوِ مَبثاَبِة ِنداِء احُلررّ �سَ
عَب  َيَهُب احَلياَة ِلروِح الإ�سِتقالِل وامَلجد، َوُيثرُي الر
َواخَلوَف يف ُنفو�َص الأعداِء احلاِقديَن، وُيعَتُب َرمَزًا 

ِمْن ُرموِز َبقاء الإِ�سالم"0

َياأُخُذ  ال�ّسيوِف  ليُل  �سَ كاَن       
مبجاِمِع الألباب ،َو�ِسهاُم الُبغاِة 
الّناِكثنَي َتَتهاوى ِبَغزاَرِة املََطِر، 
واكي  الزَّ واهُر  الطَّ َوالأْج�ساُد 
حراِء  ال�سَّ اأرج��اِء  يف  ُمَتناِثَرٌة 
ِبِدماِء  املُجِدَبَة  الأر�َس  َت�ْسِقي 
اأَخَذ  َوَق��د  َوالَكراَمة  َيِة  احُلر
فَوِة  ال�سَّ اأول���ِئ���ِك  ِم���ْن  احَل����رُّ 
��رِبُ الأب��ط��اُل ،  َم���اأَخ���َذُه َف��َي�����سْ
الَعَط�س..  : الأطفاُل   َُوَي�سُر

�َسيدي  رُبَك  �سَ فلّلِه   الَعَط�س
��رِب ي��ا اأب��ا َعْبِد  ي��ا َج��َب��ل ال�����سَّ

اهلل. 

احَلرِب..
انطالقًا ِمْن هذا امَلوِقِف الَكرمي ، َوَنحُن َنعي�ُص ذكرى 

احَلرِب..
انطالقًا ِمْن هذا امَلوِقِف الَكرمي ، َوَنحُن َنعي�ُص ذكرى 

احَلرِب.. َياأُخُذ  ال�ّسيوِف  ليُل  �سَ كاَن       
مبجاِمِع الألباب ،َو�ِسهاُم الُبغاِة 

امل�سّلون 
الذاكرون  



مفهوم السلوك اإلنساني:
عن  ي�سدر  ما  كل   : يعني  عمومًا  الإن�ساين  ال�سلوك   

اإن
الإن�سان من �سلوك اأكان داخليًا يف �سكل دوافع اأو  انفعالت  
اأو خارجيًا ي�سمل  ومهارات وعمليات معرفية ودينامية، 

ال�سلوك الظاهر جتاه الآخرين".
فال يوجد �سخ�ص يعي�ص مبفرده يف عزلة عن الآخرين 
العامل  هذا  يف  �سخ�ص  كل  اأن  فالواقع  كامل،  نحو  على 
يعي�ص يف و�سط اجتماعي يوؤثر يف كل �سلوك ي�سدر عنه 
الظاهر،  يف  خ�سو�سيًا  يبدو  ال�سلوك  ه��ذا  ك��ان  مهما 
والدوافع  واخليال  كالحالم  الو�سط،  ذلك  عن  وبعيدًا 

الواقع  من  تنبع  �سلوكيات  فكلها  والطعام،  النوم  وع��ادات 
الجتماعي وتهدف اإىل التاأثري فيه، )دكت، 2000، 13(.

عن  ال�ستغناء  ي�ستطيع  ل  الجتماعية،  بطبيعته  وال�سخ�ص 
معهم  التاآلف  اإىل  احلاجة  به  وه��و  الآخ��ري��ن،  الأ�سخا�ص 
والنتماء اإليهم، وهما م�سدران لتحقيق �سعوره بالطمئنان، 
طبيعة  ومبعرفة  ب��ه،  والثقة  امل�ستقبل  م��ن  اخل��وف  وع��دم 
ال�سلوك الجتماعي، ن�ستطيع فهم طبيعة البناء الجتماعي، 
وطبيعة العالقات الجتماعية القائمة بني ال�سخا�ص اأو بني 

اجلماعات، )ال�سوداين، 2000، 5(.
ويعد ال�سلوك الجتماعي لل�سخ�ص نتاجًا لعملية تتفاعل فيها 

العوامل احليوية التي تنبع من داخل الفرد نف�سه والعوامل 
فالدوافع  اخلارجية،  العوامل  من  تنبع  التي  الجتماعية 
الجتماعية هي التي تب�سط ال�سلوك الجتماعي فهي مكت�سبة 
ومتعلمة، ومن هذه الدوافع احلاجة اإىل النتماء اإىل اجلماعة 
الخرين  انتباه  اآث��ارة  اإىل  واحلاجة  الجتماعية،  وامل�ساركة 
اجتماعي  �سلوك  كل  ف��وراء  والتقدير،  الم��ن  اإىل  واحلاجة 
اأن��واع من ال�سلوك تختلف  داف��ع، والدافع الواحد ي��وؤدي اإىل 
باختالف الفراد، وقد يوؤدي على اأنواع خمتلفة من ال�سلوك 
لدى الفرد نف�سه تبعًا للموقف اخلارجي، وقد ي�سدر ال�سلوك 

الواحد من دوافع خمتلفة، )زهران، 1977، 114-109(.

والسـلوك 
االجتماعي 

ل�نسان

÷

• عبا�ص نوح �سليمان املو�سوي

 اإن الذين يودون احل�سني بن علي بن اأبي طالب عليه ال�سالم يتعر�سون اإىل انتقادات كثرية حول اأدائهم ال�سلوكي اإاءه عليه ال�سالم، فهم تارة 
ُينتقدون من قبل الذين يدعون اأنهم متم�سكون بالإ�سالم الذي اأر�سى قواعده جّد احل�سني، حممد بن عبد اهلل بن عبد املطلب �سلى اهلل عليه واآله و�سلم 
وباأموال جدته خديجة الكربى ام املوؤمنني، وب�سيف والده علي بن اأبي طالب عليه ال�سالم، باأن هذه ال�سلوكيات بدعة، وتارة اأخرى ُينتقدون من قبل 

.طائفة اأخرى من هذه الأمة يدعون اإىل العلمانية ، ويت�سورون اأن هذه ال�سلوكيات �سادرة من حمب مغال، وهي غري ح�ساريةبالتا
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أنواع السلوك االجتماعي:
ال�سلوك  تق�سيم  مي��ك��ن  ال�سخ�ص  دواف����ع  ���س��وء  ويف 

الجتماعي اإىل ثالثة اأنواع:
1. ال�سلوك الجتماعي النفعايل: وتكون العافطة م�سدر 
هذا ال�سلوك وهي تتناق�ص مع العقل واحلكمة والب�سرية، 

وما تقرره احلياة الواقعية التي يعي�ص فيها الفراد.
2. ال�سلوك الجتماعي التقليدي: وتكون العادات والقيم، 
املثل، واخالق املجتمع م�سدر هذا ال�سلوك وتنظم عالقة 

الفرد بالآخرين، وتر�سم اأهدافه وطموحاته وم�ساحله.
3. ال�سلوك الجتماعي العقلي: ويخرج هذا ال�سلوك من 
العامل  وحقيقة  ماهيته،  عن  تعبرّ  التي  ال��ذات  منطقة 
الفراد  يعي�سها  التي  الجتماعية  واحلياة  اخل��ارج��ي، 
واحلكمة،  بالتعقل،  ال�سلوك  هذا  ويتميز  واجلماعات، 
واملنطق، والب�سرية والإدراك الثاقب لالأمور والق�سايات 

وامل�سكالت، )عبد اهلل، 1997، 29-27(..
االجتماعي  السلوك  معرفة 

لإلنسان تجاه الحسين ÷
�سلوك  لهم  الذين  ال�سخا�ص  مالحظة   خ��الل  من 
اأن  لنا  يتبنيرّ  ال�سالم  عليه  احل�سني  جت��اه  اجتماعي 
هذا ال�سلوك يقع �سمن النوع الثالث من اأنواع ال�سلوك 
واملنطق  واحلكمة  بالتعقل،  يتميز  الذي  الجتماعي، 
والب�سرية، والإدراك التام ملعاين ثورة احل�سني عليه 
ال�سالم، وكيفية برجمتها اإىل قواعد وممار�سات ينمي 
من خالله ذاته يف النهو�ص بكل ما لديه من خبات 
ال�سخ�سي  تطويره  يف  ت�سهم  واإمكانيات  وط��اق��ات 
وا�سرته وجمتمعه، وهذا ل يعني اأنه ميار�ص هذا النوع 
من ال�سلوك الجتماعي فح�سب واأن النوعني الآخرين 
ل يظهران يف اأفعاله، بل اأنه عندما ي�ستذكر الواقعة 
الك�سل  هجر  اإىل  تدفعه  واأمل  وحرقة  مب��رارة  يح�ص 
اأف�سل  حتقيق  يف  واملثابرة  باجلد  والتحلي  واخلمول 
اأداء باملهمات املناطة به، وممار�سة اف�سل الن�سطة 
يف  والبحث  الخ��الق��ي،  م�ستواه  رف��ع  يف  ت�سهم  التي 
ال�سبل التي ت�ساعد يف غر�ص القيم واملثل ال�سامية عند 
اأفراد ا�سرته، كما اأنه ي�سارك مع اأ�سرته يف ممار�سة 
ال�سعائر احل�سينية �سمن العادات والتقاليد واأخالق 

املجتمع على اأكمل وجه.
وي�سرت�سد الإن�سان املوؤمن يف �سلوكه الجتماعي جتاه 
اأ�ساألكم  ل  )قل  تعاىل:  بقوله  ال�سالم  عليه  احل�سني 
نحو  بفطرته  فيندفع  القربى(،  يف  امل��ودة  اإل  عليه 
احل�سني عليه ال�سالم باحثًا عن ال�سبيل الذي يو�سله 

اإىل معرفة هذه ال�سخ�سية اخلالدة، وم�ستنبطًا من 
هذه املعرفة حزمة من الن�سطة، ممار�ستها �ست�سعره 
تقدير  على  واحل�����س��ول  ت��ع��اىل،  اهلل  م��ن  بالتقرب 
الر�سول الأكرم حممد �سلى اهلل عليه واآله و�سلم، كما 
اأنه يك�سبه التاآلف والتوازن املعريف  كي ُي�سيء دروب 
اأوقاته، حمققًا  اأحلك  الطماأنينة يف  حياته، ومينحه 
بتاأثري  حاجاته.فيتوجه  قمة  هي  التي  ذات��ه،  بذلك 
ذلك اإىل تنظيم عالقاته الجتماعية مع احل�سني عليه 
ال�سالم مبتدئًا بامل�ساركة الوجدانية، فيمار�ص اأن�سطة 
متعددة جتاهه، فهو يذكره عند �سرب املاء، ويتقدم 
له  بالتحية وال�سالم عن قرب وعن بعد، ويقيم  اإليه 
جمال�ص عزاء، يهدي من اأجله ما تي�سر له من املاأكل 
وامل�سرب وامللب�ص، وي�سرت�سد يف ذلك اي�سًا بامل�ساركة 

مع ع�سريته وزمالئه يف اأفراحهم واأحزانهم.
بالن�سطة  الجتماعي  الن�سان  �سلوك  ويزخر  كما 
اأو زينبي ، فيتفاعل  عندما يكون يف جمتمع ح�سيني 
معهم يف �سد الرحال اإىل زيارة الإمام احل�سني عليه 
لدرا�سة  الثقافية  املناق�سات  يف  وال�سرتاك  ال�سالم، 
اءة يف حتقيق اف�سل ا�ستفادة  نهجه مقدمًا طروحات بنرّ

من هذا النهج مبا يخدم واقعه وجمتمعه.
واملمار�سات  الن�سطة  هذه  يف  الجتماعي  �سلوكه  اإن 
ل يقف عند م�ستوى الفردي اأو اجلماعي فح�سب بل 
اًل عقاًل جمعيًا  د مع اجلماعة واجلماهري م�سكرّ يتوحرّ
واإذراف  )اللطميات(  واأداء  ال�سلوات  اإق��ام��ة  يف 
ع�سرات  وال�سري  الزيارات  مرا�سيم  وترديد  الدموع 
يف  الجتماعي  والت�سامن  زيارته،  اإىل  الكيلومرتات 

الق�سايا الإن�سانية املختلفة.

ال�سلوك الجتماعي جتاه احل�سني  فالإن�سان �ساحب 
عليه ال�سالم بعد مزاولته تلك الأن�سطة، فاأنه يتقن كل 
امل�سالك الجتماعية التي توجهه نحو اللتزام بالنظمة 
والقوانني واملعايري والقيم الجتماعية وحقوق الإن�سان 
التي ا�ست�سهد من اأجلها احل�سني عليه ال�سالم، فيعلم 
اأ�سرته وير�سدها اإىل كل ا�سكال ال�سلوك الجتماعي 
الوالدين، واداء التحية، واحرتام  ال�سحيحة ، من بررّ
اإىل  ويوجههم  الخرين،  وم�ساعر  والوقت  املواعيد 
اجلد يف اأداء الواجبات واملثابرة يف حتقيق الهداف 
اأخالق احل�سني  النيل من في�ص  اإىل  �ساعيًا  النبيلة، 
اإىل  الفا�سلة  الخ��الق  هذه  و�ستدفعه  ال�سالم،  عليه 
التحلي بالت�سامح الجتماعي وخ�سو�سًا مع كل من له 
�سلوك اجتماعي جتاه احل�سني عليه ال�سالم ، حمققًا 

بذلك ذروة املودة للح�سني عليه ال�سالم.
وي�ستمر �سلوكه الجتماعي حتى ي�سمل جميع املوجودات 
امل���وارد  على  كاملحافظة  ن�ساط  يف  ب��ه  حتيط  ال��ت��ي 
واملمتلكات املوجدودة يف بيئته، ون�سح من يعرف اإىل 
ا�ستغالل اوقاتهم وطاقاتهم واملوارد املتاحة مبا يحقق 
ويحث  م�سرق،  م�ستقبل  من  ولأمتهم  وملجتمعم  لهم 
الأ�سرة واأفراد املجتمع يف املحافظة على الأمكانيات 
واملوارد الطبيعية وعلى البيئة يف �سعي منه بالتقرب 
من اهلل تعاىل، ومودة حممد �سلى اهلل عليه واآله و�سلم 
واأهل بيته عليهم ال�سالم، وفهمًا وتطبيقًا لقوله تعاىل: 

)اأن الر�ص يرثها عبادي ال�ساحلون(.
الجتماعي  ال�سلوك  ممار�سة  اأن  ن�ستنتج  تقدم  مما 

جتاه احل�سني عليه ال�سالم يك�سب الأفراد ما يلي:
1. ذات متح�سرة مبينة على الأخالق الفا�سلة، ت�سهم 
الهداف  نحو  طاقاتها  وتنمية  املجتمع  تطوير  يف 

ال�سامية.
ال�سرب،  من:  ال�سوية  ال�سخ�سية  ب�سمات  التحلي   .2
ال�سدق،  املثابرة،  اجلد،  احلكمة،  الإيثار،  الت�سامح، 

الإخال�س، الكرم، ال�سجاعة، والثقة بالنف�س....
3. ممار�سة ال�سبل التي توؤدي اإىل الت�سامن والتما�سك 

الجتماعي.
يطابق  �سلوكه  لأن  وتعاىل،  �سبحانه  اهلل  ر�سا   .4

الن�س القراآين وفقا ملا جاء يف بع�س ن�سو�سه .
مع  متينة  عالقة  ميتلك  لأنه  بال�سعادة،  ال�سعور   .5

احل�سني عليه ال�سالم ومع افراد املجتمع.
6. �سلوك جمعي، لقيامه ب�سلوك اجتماعي ي�سرتك 

فيه مع ماليني من الب�سر.

 يزخر �شلوك الن�شان 
الجتماعي بالن�شطة عندما 
يكون يف جمتمع ح�شيني اأو 
زينبي ، فيتفاعل معهم يف �شد 
الرحال اإىل زيارة الإمام احل�شني 
عليه ال�شالم، وال�شرتاك يف 
املناق�شات الثقافية لدرا�شة نهجه 
مقدماً طروحات بّناءة يف حتقيق 
اف�شل ا�شتفادة من هذا النهج مبا 

يخدم واقعه وجمتمعه 
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•  ح�سني اخل�سيمي 

 ل �سك يف قبول توبة العبد املوؤمن اذا ما عزم 
على  كتب  وتعاىل  تبارك  اهلل  لن  ذلك  عليها، 
نف�سه الرحمة بعباده الذين ندموا وعادوا اليه، 
عزيز  قوي  الوقت  نف�ص  ويف  رحيم،  غفور  فهو 
عليه  املوؤمنني  امري  لنا  وي�سف  العقاب،  �سديد 
)ندٌم  بقوله:  عنها  �ُسئل  عندما  التوبة  ال�سالم 
ل  ان  على  والق�سد  بالل�سان،  وا�ستغفار  بالقلب 
التوبة  مراحل  اهم  ال�سالم  عليه  ويبني  يعود(. 
الثالث وهي: الندم، وال�ستغفار، وعدم الرجوع 

اىل الذنب.
التوبة منطلق احل�سارة 

ال�سريف عن ر�سول اهلل �سلى  جاء يف احلديث 
اهلل،  اىل  )توبوا  و�سلم:  واآله  عليه  اهلل 
مئة  يوم  كل  يف  اهلل  اىل  اتوب  فاأين 
الذي  الكرم  اهلل  نبي  كان  فاذا  مرة(. 
واجلنان  والر�ص  ال�سموات  خلقت 
اخلطاأ،  عن  اهلل  ع�سمه  والذي  لأجله، 
مئة  اليوم  يف  يتوب  بال�سفاعة،  ه  وخ�سرّ
مرة، اإذن ماذا علينا ان نفعل نحن الب�سر مع�سر 

اخلطائني؟
لذا  نف�سه،  بطبيعته مييل اىل هوى  الن�سان  ان 
نراه ينفذ ويجري خلف ما متيله �سهوات نف�سه، 
حتى لو كان ما تطلبه امرًا �سعبًا، ونحن غافلون 
من  املرتاكم  الر�سيد  عن  النف�ص  هذه  ب�سبب 
الذنوب، ولكن من اآيات رحمة اهلل اأن جعل باب 
ال�سليمة  الفطرة  اىل  لنعود  لنا  مفتوحًا  التوبة 
ر بها عن ذنوبنا  واىل هدى العقل بالتوبة، فنكفرّ
بي�ساء  الن�سان  فتعود �سحيفة  �سيئاتنا  وُنحي 
اأَيَها  "َيا  وتعاىل:  تبارك  يقول  اجلنة،  ويدخل 
َع�َسى  وًحا  َن�سُ َتْوَبًة   ِ اهللَّ اإِىَل  ُتوُبوا  اآَمُنوا  ِذيَن  الَّ
اٍت  َجنَّ َوُيْدِخَلُكْم  َئاِتُكْم  َسي� َعْنُكْم  َر  ُيَكف اأَْن  َربُكْم 
التحرمي  )�سورة  اْلأَْنَهاُر"  ِتَها  حَتْ ِمْن  ِري  جَتْ

.)/
ُتنزل اخلريات  التوبة  لي�ص هذا فح�سب، بل ان 
وتعاىل:  تبارك  يقول  العباد،  على  والبكات 
ُيْر�ِسِل  اإَِلْيِه  ُتوُبوا  ُثمَّ  ُكْم  َربَّ ا�ْسَتْغِفُروا  َقْوِم  "َوَيا 
ِتُكْم  ُقوَّ اإِىَل  ًة  ُقوَّ َوَيِزْدُكْم  ِمْدَراًرا  َعَلْيُكْم  َماَء  ال�سَّ
فاملجتمع   .)52/ )هود  ِرِمنَي"  جُمْ ْوا  َتَتَولَّ َوَل 
انا  حياته،  يف  منهاجًا  التوبة  من  اتخذ  الذي 
والبكات  باخلريات  قوي ميده اهلل  هو جمتمع 

والنعم الكثرية وي�سدده ويوؤيده بالن�سر: "َيا اأَيَها 
ْت  َوُيَثب ْرُكْم  َيْن�سُ  َ اهللَّ ُروا  َتْن�سُ اإِْن  اآَمُنوا  ِذيَن  الَّ

اأَْقَداَمُكْم" )�سورة حممد /7(.
تبنى  والقوة-  اخلريات   - العاملني  وبهذين 
ان  والقوية.  العظيمة  واحل�سارات  املجتمعات 
لنها ح�سارة  تزول  لن  التوبة  ا�سا�سها  ح�سارة 
لي�ست  وهي  وقوية،  ر�سينة  اأ�س�ص  ذات  الهية، 
الفقراء  اج�ساد  على  بنيت  التي  كاحل�سارات 
�سبابها،  عز  يف  �سقطت  والتي  وامل�ست�سعفني، 
كح�سارة الفراعنة وغريها من احل�سارات التي 
اللهية،  احل�سارة  بينما  الظلم،  ا�سا�سها  كان 
هي ح�سارة القيم والتي يتخذ بانوها من التوبة 
منطلق لهم يف بناء جمتمع موؤمن ينرث عليه الرب 
رحمته وبركاته وخرياته، في�سبح جمتمعا غنيا، 
املجتمع  ي�سكن عليها هذا  التي  الر�ص  وت�سبح 
ار�سًا طيبة ذات خريات وفرية، وال�سماء تنزل 
هم  ي�سكنها  من  لن  الر�ص  هذه  على  قطرها 

قبول التوبةانا�ٌص �ساحلون يتوبون اىل اهلل اذا ما اخطاأوا.
باب التوبة مفتوح دائما، فاأذا اذنب العباد وتابوا 
قبلت توبتهم، وقد بينت الروايات ال�سريفة هذا 
المر، حيث ورد يف الرواية عن حممد بن م�سلم 
عن  ال�سالم  عليه  ال�سادق  المام  �ساأل  عندما 
على  األحرّ  وقد  مرة  كل  يف  عبده  على  اهلل  توبة 
المام عليه ال�سالم يف المر حتى قال له عليه 
والتوبة  بال�ستغفار  املوؤمن  عاد  )كلما  ال�سالم: 
رحيم  غفور  اهلل  وان  باملغفرة  عليه  اهلل  عاد 
يقبل التوبة ويعفو عن ال�سيئاآت، فاأيا كان تقنط 
املوؤمنني من رحمة اهلل(.ولكن هذا ل يعني ان 
اهلل تبارك وتعاىل يقبل التوبة يف كل وقت، ويف 
كل زمان، بل هناك فرتة زمنية حمددة جعلها 
اهلل تبارك وتعاىل فر�سة للعباد لكي يتوبوا اليه، 
وان يغتنموها مازالت متاحة لهم. فقد ورد عن 
المام ال�سادق عليه ال�سالم عن جده ر�سول اهلل 
�سلى اهلل عليه واآله انه قال: )من تاب قبل موته 
اإن ال�سنة لكثرية  ب�سنة قبل اهلل توبته، ثم قال: 
من تاب قبل موته ب�سهر قبل اهلل توبته، ثم قال 
اإن ال�سهر لكثري، من تاب قبل موته بجمعة قبل 
اإن اجلمعة لكثرية من تاب  اهلل توبته، ثم قال: 
قبل موته بيوم قبل اهلل توبته، ثم قال: اإن يوما 

ال��ت��وب��ة ع���ودة الن�����س��ان اىل رب��ه، 
ودميومتها  الذنب  على  الندم  واأولها 
ا�سالح  ودليلها  عليها،  ال�ستمرار  يف 
حقوق  واداء  اف�����س��د،  مل��ا  الن�����س��ان 
الخرين، ورد املظامل، وق�ساء مافاته 
القلب  تطهر  التوبة  ان  العبادات.  من 
وال�سيطانية،  النف�سية  الآف���ات  م��ن 
حيث  ورحمته  ال��رب  غفران  ولب  
َجاَءَك  "َواإَِذا  وتعاىل:  تبارك  يقول 
الَِّذيَن ُيوؤِْمُنوَن ِباآَياِتَنا َفُقْل �َساَلٌم َعَلْيُكْم 
ْحَمَة اأَنَُّه َمْن  ُكْم َعَلى َنْف�ِسِه الرَّ َكَتَب َربُّ
ِمْن  َتاَب  ُثمَّ  ِبَجَهاَلٍة  �ُسوًءا  ِمْنُكْم  َعِمَل 
َلَح َفاأَنَُّه َغُفوٌر َرِحيٌم" )�سورة  َبْعِدِه َواأَ�سْ

.)54 النعام

ال��ت��وب��ة ع���ودة الن�����س��ان اىل رب��ه، 

  حقيقة
 التوبة َ 
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ار ◄  بقلم: ولء ال�سفرّ

تاريخ  ي�سهد  مل  عظيمة  ذك��رى  الي��ام  ه��ذه  نعي�ص  بينما 
اللهي  العدل  ا�س�ص  ار�ست  كونها  لها  مثيال  الن�سانية 
المام  ب��دم��اء  م��ب��ادوؤه��ا  ور�سمت  الباطل  زي��ف  وك�سفت 
احل�سني عليه ال�سالم حتى ا�سبحنا ن�ست�سعر اثارها رغم 

مرور اربعة ع�سر قرنا من قيامها. 
هذه الثورة العظيمة حينما نر عليها دها قد �سجلت 
اأفالذ  على حرمة  والنتهاك  والتطاول  للظلم  �سور  اب�سع 
نبي اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( ا�سافة اىل ذلك ان 
العذاب الذي حلق بالفئة التي قاتلت المام احل�سني عليه 
ال�سالم حتقق جزء منه يف دار الدنيا وحلت عليهم اللعنة 

اىل يوم يبعثون . 
عليه  احل�سني  الم��ام  مقتل  التاريخ  كتب  تناولته  ما  وربَّ 
ال�سالم وك�سفت عن حجم الظلم والطغيان الذي ارتكبه 
اتباع ال�سيطان يف واقعة الطف قد يو�سلنا اىل قناعة تامة 
بان ماجرى على المام احل�سني عليه ال�سالم لن يكون له 
مثيل يف التاريخ وان اي فعل يقوم به اي ان�سان قد لي�سل 
اىل تلك الدرجة من الب�ساعة باعتبار ثورة المام احل�سني 
احلق  بني  وحا�سمة  حقيقية  مواجهة  متثل  ال�سالم  عليه 

والباطل. 
ولكن ومن خالل الطالع على الحاديث والروايات الواردة 
احل�سني  الم��ام  ان  د  ال�سالم  عليهم  البيت  اه��ل  عن 
عليه ال�سالم ومن خالل ثورته قد الزم الن�سانية ب�سوابط 
وتعاليم من تخلف عنها كان اثرها عليه يتعدى ما لقاه من 

ظلم وجور �سبيحة العا�سر من حمرم.
حيث  احلجاب  على   احلفا ال�سوابط  تلك  اه��م  وم��ن   
بان  ال�سالم  عليهم  البيت  اهل  من  عدد  احاديث  يف  ورد 
خروج املراأة متبجة اىل العامل اخلارجي هو اأعظم وقعا 
احُل�سني)عليه  �سدر  على  اهلل(  ال�سمر)لعنه  جلو�ص  من 
عليه  ال�سادق  الم��ام  احلال يف حديث  وكذلك  ال�سالم( 
ال�سالم الذي يت�سمن ان كل �سعرة تخرجها املراءة امام 
الجانب يوؤثر على المام احل�سني عليه ال�سالم ب�سكل يفوق 
اثر حوافر اخليل التي �سحقت �سدره يوم الطف وغريها 

من الحاديث التي تناولت ق�سية احلجاب.
 ولعل الكثري منا حينما يقراأ زيارة عا�سوراء ويلعن �سمرا 
ال�سالم قد  المام احل�سني عليه  قاتلت  التي  الفئة  ويلعن 
يلعن نف�سه كونه مل يحافظ على حجاب زوجته او ابنته او 
اخته وكذلك احلال بالن�سبة للن�ساء فقد يلعن انف�سهن دون 

علمهن. 

تاريخ  ي�سهد  مل  عظيمة  ذك��رى  الي��ام  ه��ذه  نعي�ص  بينما 
اللهي  العدل  ا�س�ص  ار�ست  كونها  لها  مثيال  الن�سانية 
المام  ب��دم��اء  م��ب��ادوؤه��ا  ور�سمت  الباطل  زي��ف  وك�سفت 

ل ال 
�سدرك ي�سحق

اي
لكثري من تاب قبل اأن يعاين قبل اهلل توبته(.

ومن كالمه �سلى اهلل عليه واآله ن�ستلهم الب�سرية 
التالية :

ان اهلل تبارك وتعاىل يقبل التوبة من العبد يف 
اي وقت كان، ولكن ب�سرط ان يكون قبل املوت، 
عندما  الكرم  والنبي  الفر�سة  ت�سيع  ان  وقبل 
اهلل  بتوبة  وجزم  خمتلفة  زمنية  حمطات  ذكر 
ان  قبل  او  يوم  او  �سهر  او  �سنة  قبل  العبد  على 
موته  �ساعة  يعلم  ل  الن�سان  لن  انا   يعاين
يف  التوبة  يعي�ص  ان  وعليه  الدنيا،  عن  ورحيله 
كل زمان قبل ان يدركه املوت لكي يغفر له اهلل 
تبارك وتعاىل ذنوبه ثم ت�سمله رحمته الوا�سعة.

خمرج  ليوجد  التوبة،  فر�سة  ت�سيع  ان  وبعد 
اآخر، لن اهلل �سبحانه وتعاىل جعل �سرط قبول 
الن�سان  وهو يف حياة  وقتها  تكون يف  ان  التوبة 
امامه  ويرى  املوت  ملك  عليه  يقدم  ان  بعد  ل 
عليه  بل  وظلمته،  القب  واهوال  ونكري،  منكر 
وح�سول  اهلل  اىل  واللجوء  التوبة  اىل  ال�سراع 
َعَلى  ْوَبُة  التَّ ا  َ "اإِنَّ وتعاىل:  تبارك  يقول  املغفرة 
وَء ِبَجَهاَلٍة ُثمَّ َيُتوُبوَن ِمْن  ِللَِّذيَن َيْعَمُلوَن ال�س ِ اهللَّ
ُ َعِليًما  ُ َعَلْيِهْم َوَكاَن اهللَّ َقِريٍب َفاأُوَلِئَك َيُتوُب اهللَّ

َحِكيًما" )�سورة الن�ساء /17(.
كيف تتحقق التوبة ؟

هذا  عن  ال�سالم  عليه  املوؤمنني  امري  يجيب 
وا�ستغفار  بالقلب  )ندم  قوله:  يف  ال�سوؤال 

بالل�سان، والق�سد على ان ل يعود(.
يجب ان تتحقق ال�سروط الثالثة ال�سا�ص للتوبة، 
و�ستة �سروط فرعية اخرى تخت�ص بال�ستغفار، 
فاأما ال�سا�ص فهي الندم بالقلب على ما اقرتفه 
العبد من ذنب، من خالل تاأنيبه لنف�سه، كذلك 
ال�سالم  عليه  يحث  والذي  بالل�سان،  ال�ستغفار 
درجة  فهو  الذنوب،  من  اقرتف  ما  ميحو  لكي 
العليني كما ي�سفه امري املوؤمنني عليه ال�سالم، 
ثم يكمل هذا العمل ال�سا�ص الثالث وهو الهم 
اقرتاف  على  املعاودة  عدم  يف  يتلخ�ص  والذي 

الذنب من جديد.
تتعلق  فهي  الفرعية  ال�ستة  ال�سروط  اما 

بال�ستغفار. لكن ما هي حقيقة ال�ستغفار ؟
قال  قائال  ان  ال�سالم  عليه  املوؤمنني  اأمري  عن 
ال�سالم:  عليه  فقال  اهلل،.  اأ�ستغفر  بح�سرته: 

)ثكلتك اأمك اأتدري ما ال�ستغفار،.؟ ال�ستغفار 
معان:  �ستة  على  واقع  ا�سم  وهو  العليني  درجة 
العزم على  والثاين  الندم على ما م�سى،  اأولها 
اإىل  توؤدى  اأن  والثالث  اأبدا،  اإليه  العودة  ترك 
وجل  عز  اهلل  تلقى  حتى  حقوقهم  املخلوقني 
اأمل�ص لي�ص عليك تبعة، والرابع ان تعمد اإىل كل 
واخلام�ص  حقها  فتوؤدي  �سيعتها  عليك  فري�سة 
ال�سحت  على  نبت  الذي  اللحم  اإىل  تعمد  ان 
بالعظم  اجللد  يل�سق  حتى  بالأحزان  فتذيبه 
تذيق  ان  وال�ساد�ص  جديد،  حلم  بينهما  وين�ساأ 
املع�سية  اأذقته حالوة  كما  الطاعة  اأمل  اجل�سم 

فعند ذلك تقول: اأ�ستغفر اهلل(.
ال�ستغفار عمل قبل ان يكون قول على الل�سان، 
فانه تطبيق على ار�ص الواقع ليكون الن�سان يف 
درجة العليني، وهو يعتمد على �ستة �سروط هي  

1- الندم على ما م�سى.
2- العزم على ترك العودة اليه )اتخاذ القرار 

بعدم الرجوع اىل الذنب(.
3- تاأدية حقوق الآخرين، كل ما تعلق يف ذمته 
من اموال او غيبة او غريها ، وكما ورد يف ادعية 
فى  )َواأَ�ْساأَُلَك  ال�سالم  عليه  ال�سجاد  المام 
َاْو  ا َعْبد ِمْن َعبيِدَك  َمظامِلِ ِعباِدَك ِعْندى َفَاميَّ
اُه  َاَمة ِمْن ِاماِئَك كاَنْت َلُه ِقَبلى َمْظِلَمٌة َظَلْمُتها ِايرّ
َاْهِلِه  َاْو فى  َاْو فى ماِلِه  ِه  َاْو فى ِعْر�سِ َنْف�ِسِه  فى 
ْيل َاْو  َوَوَلِدِه َاْو غيَبٌة اْغَتْبُتُه ِبها َاْو حَتاُمٌل َعَلْيِه مِبَ
غاِئبًا  ِبيَّة  َع�سَ ِرياءَاْو  َاْو  ة  َحِميَّ َاْو  َاَنَفة  َاْو  َهوًى 

تًا(. ًا كاَن َاْو َمي كاَن َاْو �ساِهدًا َوَحيرّ
تاأديتها  او  الفرائ�ص،  من  مافات  اعادة   -4

بال�سورة ال�سحيحة كما ينبغي.
5- ان يذيب اللحم الذي نبت من املال احلرام، 
من  ام  بالغ�سب،  مبا�سرة  ب�سورة  كان  �سواء 
خالل الطرق امللتوية كال�سحت، وغ�ص الخرين 

من اجل احل�سول على املال.
كما  عليها  واملداومة  الطاعة  اأمل  يذوق  ان   -

اذاق لذة املع�سية وحالوتها الظاهرية.
على الن�سان ان ي�سلح ما اف�سده، وان يعود اىل 
فلي�ص  امل�ستغفرين  يكون من  لكي  الوىل  �سريته 
بل عملية  ل�سان  لقلقة  والتوبة جمرد  ال�ستغفار 

ا�سالح وعمل م�ستمر.
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�سرورة  اىل  الأخ��رية  ال�سنوات  يف  احلاجة  تبلورت  وق��د 
الواقع املرير وو�سع قدميها على  املراأة من ذلك  انت�سال 
امل�سار ال�سحيح وممار�سة دورها الريادي يف بناء املجتمع 
فيه،  واجلهل  التخلف  مظاهر  على  والق�ساء  ال�سالح 
وذلك من خالل تربية  املراأة وتعليمها  واعطائها الفر�سة 
احلقيقية للم�ساركة جنبا اىل جنب مع الرجل يف �سناعة 
املجتمع ال�سالمي النا�سج املت�سلح مبفاهيم وقيم ال�سالم 

ة. احلقرّ

ومن الطبيعي الرّ تكون املدار�ص الكادميية بجميع مراحلها 
هي املعول عليه الرئي�ص  يف هذه الق�سية، لأ�سباب عديدة 
املدار�ص  اىل  ة  امللحرّ احلاجة  فظهرت  لذكرها،  جمال  ل 
الدينية للقيام بهذا ال��دور، وملا مل يكن ذلك من املقدور 
عليه كانت املجالي�ص احل�سينية هي البديل الناجح الذي 

ميكن من خالله حتقيق ذلك املرام. 
اأول  امل��راأة  بتعريف  احل�سينية  املجال�ص  �ساهمت  وهكذا 
بدورها وبر�سالتها التي اأوكلها اهلل تعاىل لها يف هذه احلياة، 

وباأهمية وجودها يف املنظومة الجتماعيرّة  ال�سالمية وان 
كان الكثريون يرون اأن تلك املجال�ص ل زالت بحاجة اىل 
املزيد من الهتمام والرعاية كونها مازالت دون م�ستوى 

املجال�ص احل�سينية الرجالية .

الدور الرسالي
حول هذا املو�سوع اأجرت جملة الرو�سة احل�سينية عددا 
م��ن احل����وارات وال��ل��ق��اءات م��ع اأ���س��ح��اب ال�����س��اأن فكانت 

املجال�س احل�سينية 
الن�سوية..

 اإن ما مرت به املراأة عرب التاري الطويل وما عانته من ا�سطهاد فكري وج�سدي منعها الكثري من حقوقها امل�سروعة 
وعلى راأ�سها التعليم مما جعلها تعي�س حالة من اجلهل حتى اأ�سبحت غري ذات جدوى على خا�سة يف ميدان الرتبية 

الدينية لها ولأبنائها، وقد اأو�سل  ذلك املجتمع ال�سالمي  اىل حالة ل يغبط عليها من اجلهل الديني ب�سكل خا�س.

حاضر وطموح

قيق:
ف�سل ال�سريفي
حممود امل�سعودي
يحيى الفتالوي
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ح��وارات��ه��ا  اأوىل 
م������ع اخل���ط���ي���ب 
ال�سيد  احل�سيني 
القابجي  ح�سني 
عن  �ساألناه  ال��ذي 
حول  نظره  وجهة 
تعريف  ك��ي��ف��ي��ة 
امل�سلمة  امل������راأة 
ال�سرائع  تطبيق  يف  امل�ساهمة  لأج��ل  الر�سايل  ب��دوره��ا 
والأحكام، فاأجاب قائال: يتم هذا الأمر من خالل تاأ�سي�ص 
موؤ�س�سات تربوية واحت�سان املراأة من اجل تنمية العقيدة 
عندها وجعلها خطيبة ، واإل فكيف تكون خطيبة ولي�ص لها 
عقيدة وثقافة عامة، وينبغي اأن تقوم بهذه املهمة املوؤ�س�سات 
واحلوزات الدينية وجهات دينية اأخرى، وان تتكفل بهذه 
امل�ساألة من خالل اإعطاء اخلطيبة درو�سا يف كيفية تهيئة 
فن  وتعلرّم  الإل��ق��اء  وكيفية  واللغة  ومقدماتها  املحا�سرة 
اخلطابة، وكما يوجد يف اخلطيب �سفات ناجحة فيجب 
ان توجد �سفات ناجحة لدى اخلطيبة، فاخلطيب يتنوع 
تعتمد  يف مو�سوع املحا�سرة اما اخلطيبة فانها ل زالت 
على قراءة مقتل الإمام احل�سني عليه ال�سالم ويعود هذا 
ج من موؤ�س�سة تربوية من خالل  ال�سبب لن  اخلطيب تخررّ
احلوزة العلمية ، فلماذا ل يتم هذا المر للعناية باخلطيبة 
اجلوانب  كل  حتت�سن  املوؤ�س�سة  هذه  واأن  اأي�ساخ�سو�سا 
اأجزاء  وحتى  والجتماعي  والأخالقي  الثقايف  كاجلانب 
ج-باإذن اهلل - نوذجا راقيا  �سيا�سية و�سن�ساهد بعد التخررّ

من اخلطيبات يفتخر بهنرّ املجتمع.

ولكننا نالح وجود ن�ساء يف ا  ييا لر

املحا�سرات العامة، فهل هذا يفي بالغر�س
حالها  امل���راأة  حت�سر  ان  اأمتنى   القا اليد 

كحال الرجال لتحظى مبعلومات من اخلطيب كما يتعلمها 
من  ومنعها  فقط  البيت  يف  حب�سها  يتم  فلماذا  الرجال، 
التعلم وخا�سة يف املجال الديني وينبغي علينا ان نبتعد عن 
ر املجتمع ويف ذات الوقت علينا  التقاليد املغلوطة لأنها توؤخرّ
اأن نلتزم بتقاليد وتعاليم الإ�سالم، ونتمنى اأن يكون املنب 
احل�سيني رمزا وان تكون الر�سالة عامة ولي�ست مقت�سرة 
على الرجال، ومبا اأنه ل حياء يف الدين فيجب على الن�ساء 
او  خطيبة  طريق  عن  ك��ان  اذا  ولكن  دينهن،  يعرفن  ان 

)مالية( فذلك اأف�سل واأقرب للن�ساء.

يعاب على املجال�س احل�سينية ا  ييا لر

الن�سوية اقت�سار غالبيتها على �سرد ق�سة املقتل فما 
 هو ال�سبيل اىل التو�ّسع فيه وتطويره يف راأيكم

اليد القا اأرى اأن تتكفل جمموعة من اأ�سحاب 

العلم واملعرفة باختيار جمموعة من الطالبات من املدار�ص 
البتدائية واملتو�سطة ممن تكون فيهن موؤهالت اخلطابة 
الهل  ب���اإذن  ذل��ك  وي��ك��ون  اخلطابي  للعمل  وال�ستعداد 
فتتوا�سل يوميا لفرتة من الوقت لتنميهرّ عقائديا وفكريا 
و�سرعيا وتاريخيا واأخالقيا حتى ت�سل اىل مرحلة ميكن اأن 
تكون فيها خطيبة ناجحة فتمار�ص حينها الدور اخلطابي 
واملعلومة  ال�سحيح  الفكر  طياته  يف  يحمل  الذي  املاأمول 
الكثري  واأن هنالك  والعقيدة احلقة، خ�سو�سا  الوا�سحة 
ممن يرغ باأن ي�سبحن خطيبات ولديهن املوهبة ولكنها 
حتتاج اىل ظروف ت�ساعدها من قبل العائلة مع توفر من 

. عهنرّ ي مواهبهن وي�سجرّ ينمرّ

التكنولوجي ا التطور  ولكن   ييا  لر

احلا�سل اليوم قد اأ�سبح عائقا كبريا لأهداف ال�سالم 
هذا  ت��رون  فكيف  البع�س،  يرى  كما  باملراأة،  اخلا�سة 

الأمر

ولكنه  التطور  مينع  مل  ال�سالم  اإن   القا اليد 

لع على  �ص مع الكل وان يطرّ اأراد ان ينفتح على العامل فيتناقرّ
ز للجميع ، اإل ملن كانت  ح�ساراتهم ولكن ذلك غري جمورّ
وعقائده  واأخالقياته  الدين  مب��ادئ  اجليدة  املعرفة  له 
فحينها ي�سمح لذلك ال�سخ�ص باملناق�سة، واإن اأبى �سخ�ص 
ما اإل املناق�سة فينبغي عليه اأن يحرز اأنه ل يتاأثر مع كل 
ما يعر�ص عليه واأن مييز بني ال�سواب فياأخذه وي�ستفيد 
به ويردعه ما اأمكن ذلك وخا�سة  منه وبني اخلطاأ فيتجنرّ
يف ق�سايا املراأة التي جعل منها الآخ��رون منفذا ملحاربة 
د املجتمع الغربي  ال�سالم، ولكننا مع ال�سف د من ميجرّ
د ال�سالم بحجج خمتلفة، وال�سوؤال الأهم هنا هو  ول ميجرّ
ول  احلقة  ومبادئه  الإ�سالم  ثقافات  لهم  ن�سدر  ل  ملاذا 

ن�ستورد منهم اإل ما كان جيدا ونافعا لنا .

مدرسة الخطابة
في العتبة الحسينية المقدسة

وك������������ان ح�������وار 
مع  ال��ث��اين  املجلة 
مدر�سة  م�����س��وؤول 
اخلطابة يف العتبة 
 ال�سي احل�سينية  
ال�ساحب  ع��ب��د 
ال�������س���ي��� ن��اج��ي 
ال��دك�����س��ن وال���ذي 
طلبنا منه اطالعنا على كيفية اإيجاد خطيبة ومبلرّغة قادرة 
على قيادة املجتمع الن�سوي ال�سائر على نهج الزهراء عليها 

ال�سالم ؟ وماذا تقدم مدر�سة اخلطابة للمراأة امل�سلمة؟
الي بد الا اإن املدر�سة تعطى فيها درو�ص 

للطلبة املبتدئني يف جميع حماور اخلطابة وما يحتاج اليها 
اخلطيب وكذلك لدينا مدر�سة ن�سوية يف العتبة العبا�سية 

�سة ويعطى من خاللها درو�ص يف هذا املجال. املقدرّ
واأ�ساف: اإن اجلانب الن�سوي يف وقتنا احلا�سر يحتاج اإىل 
ما  اي�سال  م�ساألة  وعلى   التبلي م�ساألة  على  كبري  تركيز 
حتتاج اليه املراأة يف هذا الوقت من البتالءات ال�سرعية 
وامل�سائل الفقهية، ونحن نعمل على ذلك من خالل درو�سنا 
التو�سيات  خالل  ومن  املبلرّغات  لأخواتنا  اعطيناها  التي 
على ان املبلرّغة يجب ان تت�سلح بالعلم والتقوى واأن تعمد 
اىل درا�سة ميدانية لكل ما يحتاج اليه اخلطيب واملبلرّغة 
ه والعقائد واملطالعة العامة  من درو�ص يف اللغة ومن التفقرّ
كخزين علمي اآخر لثقافتها، فهناك م�سوؤولية كبرية تقع 
على املبلرّغة يف هذا الوقت، لننا يف وقت ال�سبعينيات مثال 
كنا نالحظ ما يطلق عليها ب)املالية( وهي مل تكن مبلرّغة 
وانا جمرد قارئة عزاء فقط يقت�سر جمل�سها على ذكر 
امل�سيبة فقط، وهناك من تناولن بع�ص امل�سائل الفقهية 
ولكن لي�ص من باب الدرا�سة والتعلرّم وانا من باب ال�سماع 
وهذه م�سكلة كبرية لدى اخلطيب واخلطيبة، وذلك لأن  
اأي منهما  اأراد  لو  واملبلرّغة   ّاملبلر او  اأو اخلطيبة  اخلطيب 
ان يتناول م�ساألة فقهية فال بد من الرجوع اىل امل�سائل ول 
بد من درا�ستها وفهمها وفقا للفهم احلوزوي وهذه نقطة 
مهمة ونحن الن يف مدر�سة الن�ساء نعطى درو�سا فقهية 
وبالعقيدة عالوة على درو�ص  باللغة  اأي�سا درو�ص  وهناك 

اخلطابة.

لر ايي بو�سفكم من ذوي الخت�سا�س ا

لها  علون  اأو  تقّدمونها  الأم���ور  اأي  املجال،  ه��ذا  يف 
اأولوية يف الدرا�سة

الي بد الا اإن زماننا هذا يحتاج اىل تركيز 

 انب الن�شواإن ا 
 تاشر ييف وقتنا احلا
 عل ركيز كب اإىل
 وعل م�شاألة التبلي
 شال ما حتتام�شاألة اي
 اليه املراأة يف هذا الوق
من البتالءات ال�شرعية 

وامل�شال الفقهية 
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جانب العقائد ملواجهة التيارات الخرى ل�سيما ماتن�سره 
الدعاية ومايقال خ�سو�سا يف جمال املراأة وحقوقها وما 
من  اأك��رث  الن�ساء  على  يوؤثر  وه��ذا  ظلم،  من  له  تتعر�ص 
الن�ساء  واإن جمال�ص  الرجال ل�سباب منها عاطفة املراأة 
اأن  مبلرّغة  كلرّ  اأن�سح  فلذا  الن�ساء،  من  القليل  يح�سرها 
التي  والأكاذيب  ال�سبهات  للرد على  العلم  ب�سالح  تت�سلح 
ت�ستهدف املذهب وهذا يتاأتى من خالل الدرا�سة العميقة 
للم�سائل العقائدية والرجوع اىل امل�سادر العلمية املوجودة 
الإمام  م�ساألة  اىل  العروج  ثم  ومن  الفكرية،  ال�ساحة  يف 
احل�سني وم�سيبته التي حني ننظر اإليها باإمعان د اأنها 
والأخالقية  والعقائدية  الفقهية  امل�سائل  اأج��لرّ  من  كانت 
والجتماعية والع�سائرية وما اىل ذلك من م�سائل اخلري 
والن�سانية الأخرى، فعلى اخلطيبة واملبلرّغة ان تطرح كل 
هذه امل�سائل باأ�سلوب علمي ر�سني وب�سند علمي من خالل 

الكتب واملكتبات.

وهل من ر�سالة توجهونها اىل ا  ييا لر

مدار�س اخلطابة اأو اخلطيبات اأو اجلهات املهتمة بهذا 
اجلانب

الي بد الا ندعو اىل النخراط يف املدار�ص 

املوجودة �سواء يف كربالء او يف بقية املحافظات كالنجف 
والب�سرة وبقية املحافظات واحلوزات، وندعو اأي�سا اىل 
حتى  الثقافية  املوؤ�س�سات  وبهذه  املدار�ص  بهذه  الهتمام 
الناجح،  ال�سالمي  املجتمع  بناء  الكبري يف  دوره��ا  تاأخذ 
واملعنوي  امل��ادي  والدعم  الهتمام  تلق  مل  اذا  فاملوؤ�س�سة 
فال  امل�سرفني  قبل  وم��ن  الدينيني  امل�����س��وؤول��ني  قبل  م��ن 
اأعتقد اأنها تاأخذ دورها الديني والثقايف كما ينبغي لها، 
فهذه دعوة اىل من له اهتمام بالدين وال�سريعة ان يعتني 
بهذه املوؤ�س�سات واملدار�ص الدينية وعلى �سبيل املثال نحن 

يف مدر�سة اخلطابة يف العتبة احل�سينية املقد�سة نحظى 
للعتبة  العامة  الأمانة  قبل  من  وكبري  متوا�سل  باهتمام 
تخريج  ذل��ك  على  والدليل  الن�سوية،  املدر�سة  وك��ذل��ك 
با�سم  مدر�ستنا  من  والرجال  الن�ساء  من  الوىل  ال��دورة 
واآله  نا بر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه  تيمرّ دورة امل�سطفى 
و�سلم( عالوة على الدعم املادي للطلبة اخلريجني وغري 
اخلريجني وكذلك الدعم املعنوي وهذا كلرّه اأعطى حافزا 

للح�سور ل نظري له، 
ال�سيخ  قال  لقبول اخلطيبات  املو�سوعة  ال�سروط  وب�ساأن 
ذات  اأي  للمتعلرّمة  للقبول  الولوية  نعطي  نحن  الدك�سن: 
امل�ستوى العلمي، وان هذا الأمر فيه جانبان الأول: يخ�ص 
املبلرّ او املبلرّغة نف�سها وهو ا�ستيعاب املعلومة �سواء يف مادة 
اللغة العربية اأو العقائد او يف التف�سري فاأذا كان احل�سور 
من اأ�سحاب ال�سهادات ف�سوف لن يرهق الأ�ستاذ، والأمر 
الثاين اأن املتعلم يتلرّقى املعلومة ب�سورة تختلف عن غري 

املتعلرّم، وقد ي�ست�سف منها ما ل ميكن لغري املتعلم.

الواقع والطموح والمحاذير
املحاذير  وما   ، الن�سوي  بالواقع  النهو�ص  كيفية  وملعرفة 
التي يو�سي بها الأكادمييون والباحثون الإ�سالميون املراأة 
اأ�ستاذ  مع  ح��وار  احل�سينية  الرو�سة  ملجلة  ك��ان  امل�سلمة 
�سرغام  الأ�ستاذ  كربالء  جامعة  يف  القراآنية  الدرا�سات 

املو�سوي وكان له طرح يف الق�سية عب احلوار التايل:

ب�سفتك متابعا ملا يجري هذه ا  ييا لر

الأيام من حداثة اأّثرت على املجتمع عموما وعلى املراأة 
 د الوعي الديني للمراأة خ�سو�سا، كيف

حال  ن�سف  اأن  العجالة  ه��ذه  يف  ميكن  ل   وياملو

املراأة ووعيها الديني، اإذ ان املراأة باتت بعيدة عن اأجواء 

الإع��داد الديني من خالل ما مرت به الدولة من حروب 
لة  املتاأمرّ والأخ��ت  املنتظرة  والزوجة  الأم  فكانت  خمتلفة، 
مهتمة  ال�سابرة،  املجاهدة  الأم  ثم  املت�سورّقة،  واحلبيبة 
يف احلفا على اأ�سرتها واأطفالها، وبتوفري لقمة العي�ص 
فكثري من العوائل فقدت من يعولها مما اأجلاأ املراأة اإىل 
من  حظها  جعل  مما  ال�سوق،  ع��امل  يف  وال��دخ��ول  العمل 
الوعي الديني قليال جدا، ومن جانب اآخر كان الدور الأبرز 
اتبعتها  التي  املق�سودة  التجهيل  ب�سيا�سة  متمثال  لذلك 
الأنظمة املت�سلرّطة �سد اأبناء ال�سعب، وحماولة انتزاع قيمه 
ومبادئه ب�سورة واأخرى، وقد جتلرّى ذلك ب�سكل وا�سح جدا 
عب منع جمال�ص العزاء احل�سيني مع اأنها مل تكن �سوى 
قراءة ماآمت ب�سيطة من قبل ن�ساء مل يكنَّ بالوعي وامل�ستوى 
املطلوب لإع��داد ن�ساء موؤمنات عارفات بق�سية احل�سني 

عليه ال�سالم والتي ننطلق منها لبناء ال�سخ�سية امل�سلمة.

محاوالت النهوض وحرب 
مع التصدير الثقافي 

تاع املووي لكن بعد انهيار النظام ال�سابق وبعد 

النفتاح الذي �سهده العراق، بداأت حماولت جادة لإعداد 
هذا النوع من الن�ساء، واإن كنرّ باأعداد حمدودة ، لكن 
ناأمل يف امل�ستقبل ات�ساع هذا العدد، والذي يالحظ على 
ر اإىل العراق  ال�ساحة ان املراأة الن حتت رحمة ما ي�سدرّ
خالل  من  وا�سح  وه��ذا  واأجنبية،  غربية  ثقافات  من 
امل�سل�سالت املختلفة التي ل تلتزم مببادئ الإ�سالم، ول 
حتى املبادئ الأخالقية، فهي تبر اخليانة الزوجية بعلل 
وتبر اخلروج  با�سم احلب،  نزع احلياء  وتبر  واهية، 
من العادات با�سم العالقات وغريها، اأ�سف اىل ذلك ما 
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ينقل اىل العراق من اأزياء وموديالت وغريها حتثرّ على 
التحلل اخللقي، واإن دور ربرّ الأ�سرة ل يقل اأهمية عن ما 
تقدم، فله الأثر الكبري يف بناء �سخ�سية املراأة من خالل 
املتابعة واحلوارات الهادفة بينه وبني اأبنائه، بالإ�سافة 
اإىل نظرية مهمة ال وهي املثال ال�سالح او القدوة، فالبنت 
عندما ترى يف الأب ذلك املثال الرائع فاإنها ل تنفك اأن 
اأم��ام هذا  تكون على خطاه، وعود على بدء فاإن امل��راأة 
الكم الهائل من امل�سوؤوليات واملهام والعقبات اجل�سام مل 
ت�سنح للمراأة الفر�سة لتكون بامل�ستوى املطلوب من الوعي 
الذي نادت به فاطمة الزهراء عليها ال�سالم، لنها مل 
تكن باملكان الذي و�سعها الإ�سالم لها فهي حتتاج اىل 
مراجعة اىل القدوة واملثال الأعلى فاطمة وزينب عليهما 
ال�سالم لتنهل من �سريتيهما العطرة وبخا�سة ما كانتا 

عليه من طاعة هلل عز وجل . 

لر ايي وما ال�سبل لإعداد جيل ن�سوي ا

متعلم يقود املرحلة اىل احلفا والتم�سك مبنهج اأهل 
 البيت عليهم ال�سالم

املووي اإن ال�سبل تكون عن طريق تكثيف البامج 
الدورات  اإقامة  اإىل  بالإ�سافة  والتلفزيونية،  الإذاعية 
التثقيفية، التي تن�سئ ن�ساء قادرات على حمل �سيء من 
منهج اأهل البيت عليهم ال�سالم لنقله اىل الأبناء على 
الدينية من  امل�سائل  ط  تب�سرّ كراري�ص  تقدير، وطبع  اأقل 
عقائد وفقه واأخالق، واإعداد خطيبات ينقلن فكر اأهل 
��د مرة اأخرى على دور ربرّ  البيت عليهم ال�سالم ، واأوؤكرّ

الأ�سرة اإذ يجب ان يتجلرّى يف اإعداد الأ�سرة. 

نف�سها ا امل��راأة  �سن  وكيف   ييا  لر

 وبيتها اأمام التغيري الذي ي�سهده العامل الإ�سالمي
املووي اإن الطالع الواعي على منهج اأهل البيت 

عليهم ال�سالم واتباع القراآن الكرمي، من خالل القراءة 
وحكمه،  وم��واع��ظ��ه،  ق�س�سه،  يف  ��ر  وال��ت��دبرّ ال��واع��ي��ة، 
والبتعاد عن اأهل البدع و الأه��واء لهَو اأ�سلم الطرق يف 
اأ�سف اإىل ذلك ان لالأم  حت�سني املراأة نف�سها وبيتها، 
دورها،  هي  اأغفلت  فلو  الأب��ن��اء،  ن�ساأة  يف  كبريا  دورا 
تكون عر�سة  فاإنها  العائلة  يقورّم  تهتم مبا  واأ�سبحت ل 
الأبناء  مراقبة  املهمة  الأم��ور  ومن  لل�سياع،  وبيتها  هي 
من خالل متابعة الأ�سدقاء، والرقابة الأبوية من خالل 
مراقبة هاتفه النقال اأو القنوات التي يتابعها، او مواقع 
احلث  اأي�سا  املهمة  الأم��ور  ومن  يزورها  التي  النرتنت 
على زيارة مراقد الأولياء، وبيان �سريتهم والرتكيز على 
جانب العبة من �سريتهم وحثرّهم على التحلرّي باأخالقهم 

والقتداء بهم.

لر ايي هل لكم اأن تقدموا لنا تقييمكم ا

للمجال�س احل�سينية الن�سوية حاليا
املجال�ص  ان  احلديث  ب��دء  يف  ذك��رت   وياملو

على  ومبلرّغات  ت  خطيبا  اإع��داد  اىل  حتتاج  احل�سينية 
م�ستوى عال من الثقافة الدينية، لأننا اأ�سبحنا يف غنى 
ولت�سل  الن�ساء،  تطور  ل  فاإنها  املالئية  الطريقة  عن 
بهن اىل فهم اأهداف هذا الدين، كما اإن بع�ص املجال�ص 
تعرتيها �سبغة التظاهر مبا يقدم للحا�سرين، وما يرتدى 
فيها من مالب�ص اأكرث من كونها موا�ساة لآل البيت عليهم 
ال�سالم فاإن املجال�ص الن�سوية حتتاج اىل نظرة جديدة، 
واإع��داد جديد خ�سو�سا بعد هذا النفتاح على العامل، 
وان الطريقة املترّبعة من بع�ص اخلطيبات الالتي ينهجن 
ون�سدرّ على  رائع  وموؤثر  اأ�سلوب  فاإنه  اأ�سلوب املحا�سرة 
اخلطيبات اجلدد ان يترّبعنه، فلي�ص احل�سني عليه ال�سالم 

َعبًة فقط ، واإنا هو َعبة وِعبة لالأجيال جميعا .

للمجالس  أخــرى  نماذج      

الحسينية النسوية
املجال�ص  بع�ص  وجود  املتابعة لحظنا  ومن خالل 
اأخذت  قد  املناطق  بع�ص  يف  الن�سوية  احل�سينية 
قالت  حيث  النهج:  هذا  على  ال�سري  عاتقها  على 
حوزوية   درو�ص  منطقتنا  يف  تقام  فاطمة:  الأخت 
تتكون من  4 فقرات، الأوىل قراءة القراآن الكرمي 
يف بداية الدر�ص، والثانية هي �سرح فقه الر�سالة 
العظمى  اآية اهلل   الأعلى  الديني  للمرجع  العملية 
ظله(،  )دام  ال�سي�ستاين  احل�سيني  علي  ال�سيد 
والفقرة الثالثة هي درا�سة كتب الأخالق، والفقرة 

الرابعة  هي الدعاء واملناجاة.
 3 كل  يف  يكون  ما  ع��ادة  ان��ه  اىل  فاطمة  وت�سري   
للمتعلمات  وهي  المتحانات  اإجراء  تقريبا  اأ�سهر 
فقط، بح�سور 50 امراأة من خمتلف الأعمار، واأن 
انقطاع  منها  امل�ساكل  بع�ص  وجود  منه  نعاين  ما 
وكذلك  الزوجية  الل��ت��زام��ات  ب�سبب  الطالبات 
الكليات  طالبات  لبع�ص  الأكادميية  اللتزامات 

واملدار�ص.
حت�سر  انها  د  توؤكرّ فاإنها  عبا�ص:  ام  احلاجة  اما 
خ�سو�سا  الن�سائية  احل�سينية  املجال�ص  يف  دائما 
العبة  اأج��د  تقول  وهي  و�سفر  حمرم  �سهري  يف 
حا�سرة عندي ما ان اح�سر هذه املجال�ص لكنها 
بع�ص  على  املجال�ص  هذه  اخت�سار  من  ت�ستغرب 
قلة  �سبب  ع��ن  تت�سائل  وه��ي  ال��ع��زاء  منا�سبات 

ح�سور ال�سابات اىل هذه املجال�ص.

  �شن للمراأة الفرشة لتكون بامل�شتو املطلو من الوعي الذ نادت به فاطمة الزهراء 
عليها ال�شالم، لنها  كن باملكان الذ وشعها الإ�شالم به فهي حتتا اىل مراجعة اىل القدوة 

واملثال الأعل فاطمة وزينب عليهما ال�شالم لتنهل من �شيهما العطرة وبخاشة ما كانتا 
عليه من طاعة  عز وجل 
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الأمانة العامة للعتبة احل�سينية املقد�سة تنجز
اأربع  حمطات ملعاجلة املاء ال�سالح لل�سرب

املتعلقات  وا��از  املحطات  تن�سيب هذه  وما     
اخلا�سة بها ال غي�ص من في�ص اجلهود املباركة 
تبنرّى ق�سم  وال��ت��ي  الآون���ة الأخ���رية  التي مت��ت يف 

ال�سيانة عملية تن�سيبها بالكامل .
ث  حتدرّ املو�سوع  ه��ذا  تفا�سيل  على  ولالطالع     
امل�سرف على ق�سم ال�سيانة احلاج كرمي النباري 
وب�سكل  ميدانياً   وتابع  �سخ�سياً   اأ�سرف  وال��ذي 

مبا�سر ن�سب   هذه املحطات وت�سغيلها قائال ً:  
نظرا حلر�ص المانة العامة يف العتبة احل�سينية 
كل  لتقدمي  والنفي�ص  الغايل  ب��ذل  على  املقد�سة 
احل�سني  الم���ام  خل��دم��ة  ت��وؤدي��ه  ان  ميكن  جهد 
)عليه ال�سالم( واإراحة زائريه الكرام، وبعد تبع 
ق�سم  كوادرنا يف  بادرت  اجلهات اخلرية،  اإحدى 
ال�سيانة وبالتعاون مع الخوة املتبرّعني بتن�سيب 

ال�  لل�سرب  ال�سالح  املاء  وانتاج  ت�سفية  حمطات 
املاء  لتوزيع  لتكون رافدا دائما وحيوياً    )R.O(
املواطنني  و  ال��ك��رام  للزائرين  لل�سرب  ال�سالح 
وعلى  يومي  وب�سكل  املحطات  القريبني من موقع 
مدارال�سنة وخ�سو�سا يف الزيارات املليونية التي 
ت�سهدها مدينة كربالء املقد�سة، وكذلك الزائرين 
القا�سدين ملدينة النجف ال�سرف حيث تقع اأغلب 

املحطات يف طريقهم.
 وذكر احلاج النباري بان: عدد املحطات التي مت 
با�سرت  منها  اثنان  )4حمطات(   بل قد  ن�سبها 

لي�ست  ف��رتة  منذ  ال�سايف  امل���اء  بانتاج 
بالقليلة، واملحطتان الخريان يف مراحل 
اازها الخ��رية  ، علما اأن كمية انتاج 

املاء تختلف من حمطة اىل اخرى كما انها تنت�سر 

بعدة اماكن خمتلفة وكالتايل:
املحطة الوىل  

    تقع هذه املحطة يف موقع �سعبة الإ�سالة الكائن 
الوحيدة  هي  املحطة  وه��ذه  البوبيات  منطقة  يف 
التي ا�سرتتها العتبة احل�سينية املقد�سة من اململكة 
العربية ال�سعودية وهي ب�سعة 9000 لرت وتنتج حاليا 
من 40 اىل 50 الف لرت من املاء، ويتم انتاج املاء 
ال�سالح لل�سرب من هذه املحطة وتوزيعه على عدة 
جهات منها ما يتم توزيعه جمانا على املواطنني 
وب�سكل م�ستمر من �ساعات ال�سباح الوىل وحتى 
لذلك  ة  امل��ع��درّ امل��ي��اه  �سنابري  طريق  ع��ن  امل�ساء 
الغر�ص ومنه مايتم نقله وتوزيعه على اأوعية حفظ 
املنت�سرة يف يف منطقة  ال��ب��ارد )ال��رتام��ز(  امل��اء 
جتهيزه  يتم  ما  ومنه  ال�سريفني  احلرمني  مابني 

اي�سا لق�سام   العتبة و�سعبها املختلفة.
املحطة الثانية  

تقع هذه املحطه على الطريق املوؤدي اىل النجف 
الأ�سرف يف موقع املن�ساآت ال�سحية التابعة للعتبة 
احل�سينية املقد�سة )موقع كراج العطاء(، وحتتوي 
 خزانات ب�سعة اجمالية تبل )( هذه املحطة على
املاء املنتج منها  بالن�سبة لكمية  55000 لرت، اما 
 )( ت�سغيل  مبعدل  لرت   11000 حاليا   يبل فانه 
�ساعات يف اليوم الواحد ويكون م�سدر املياه التي 
بالقرب من  يقع  ارت��وازي  بئر  من  ت�سفيتها  يتم 

اعداد: نور الدين خ�سري احل�سيني

�سمن جهودها احلثيثة وحر�سها امل�ستمر يف تقد اف�سل اخلدمات لزائري المام احل�سني )عليه ال�سالم(  انهت الكوادر الفنية 
. )R.O( �يف العتبة احل�سينية املقد�سة واملتمثلة بكوادر ق�سم ال�سيانة تن�سيب حمطات ت�سفية وانتاج املاء ال�سالح لل�سرب ال
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◄  يكتبها: �سباح الطالقاين

ل من اأجلها ال�سعاب  ان اأ�سدق امل�ساعر واأ�سمى اآيات الولء هي التي نتحمرّ
ونقدمها هدية خال�سة دون واعز ق�سري اأو طمعًا للح�سول على مقابل، 
ويتجلى هذا يف ال�سر الإلهي الذي يلهم ماليني امل�سلمني يف اإحياء ال�سعائر 
ل املخاطر وال�سري لأيام متوا�سلة  م العناء وحتم احل�سينية املقد�سة وجت�س
يف ال�سيف وال�ستاء لزيارة الإمام احل�سني عليه ال�سالم. ولعل ذلك تف�سري 
ي احل�سني حرارة يف قلوب  لقول الإمام ال�سادق عليه ال�سالم:" اإن جلدرّ

املوؤمنني ل تنطفئ اإىل يوم القيامة".
مرة اأخرى اأطلت علينا ذكرى مقتل �سيد ال�سهداء عليه ال�سالم حيث مت 
اإحياء هذه املنا�سبة اخلالدة منذ عودة ال�سبايا من اآل حممد �سلى اهلل عليه 
واآله من ال�سام اإىل العراق بعد اأربعني يومًا على ا�ست�سهاد الإمام احل�سني 

عليه ال�سالم واأ�سحابه واأهل بيته الأطهار يف واقعة الطف.
ومفاهيم جديدة من مدر�سة  قيمًا  الإم��ام  فيها حمبو  ينهل  ويف كل مرة 
العظيمة م�سيئًا  القب�ص املنري لهذه امللحمة  اأبقى على  عا�سوراء، وهو ما 

وملهمًا عب الع�سور لأكرث من األف وثالثمائة �سنة.
ت مب�سرية طويلة من التحولت واأن الت�سحيات التي  اإن ذكرى عا�سوراء مررّ
قدمها الأ�سالف والوالهون ب�سيد ال�سهداء عليه ال�سالم هي التي اأو�سلت 
اإلينا تعابري هذه املدر�سة العا�سورائية املناه�سة للظلم وال�ستبداد والعريقة 
باأهدافها، ونحن ل ميكننا اأن نعلن انتماءنا اإىل مدر�سة احل�سني الإلهية 
�ص الغايل والنفي�ص يف �سبيل حتقيق اأهدافها ال�سامية، ف�ساًل  ما مل نرخ
�ص يف اأن ن�سلم هذه الأمانة احل�سينية اإىل اأبنائنا والأجيال  عن واجبنا املقدرّ
الالحقة م�سونة ل ت�سوبها �سائبة، كما ا�ستلمناها نحن من اآبائنا واأجدادنا، 

ويف الوقت نف�سه ندميها فاعلة وحمفوظة من اأي زي اأو حتريف.
كما ان اأُوىل مهام حمبي اأهل البيت عليهم ال�سالم هي اإعالء �ساأن عا�سوراء 
وثقافة عا�سوراء ومواكب عا�سوراء واإحياء كل مايتعلق بها ويخلد ذكراها، 
لكنها  وال�سعوبات،  وامل�ساق  باملخاطر  اأن هذه م�ساألة حمفوفة  ول يخفى 
هذا  يف  موا  قدرّ فالذين  اجلميل  والأج��ر  اجلزيل  الثواب  عاقبتها  م�ساق 
لوا  الطريق اخلدمات اجلليلة خال�سة لالإمام احل�سني عليه ال�سالم وحتمرّ
من اجل ذلك العناء والعذاب �سي�سجل لهم ذلك باأحرف من نور يف �ِسفر 
هوا الإهانة ملواكب العزاء او  التاريخ، ويف املقابل �سُتكتب اأ�سماء الذين وجرّ
تعر�سوا للزوار بالعتداء والتقتيل والتنكيل �سُتكتب اأ�سماوؤهم باأحرف من 

نار وهوان ويرون العذاب الأليم يف الدنيا قبل الآخرة.

ل من اأجلها ال�سعاب  ان اأ�سدق امل�ساعر واأ�سمى اآيات الولء هي التي نتحمرّ
ونقدمها هدية خال�سة دون واعز ق�سري اأو طمعًا للح�سول على مقابل، 

عا�سوراء ر�سالتنا

 اا
قم

املحطة، ويتم توزيع املاء ال�سالح لل�سرب املنتج من هذه املحطة على العوائل 
القريبة على موقع املحطة ومن �ساعات ال�سباح الوىل وحتى امل�ساء ما عدا 
اأيام الزيارات حيث يتم فيها ت�سغيل املحطة و توزيع املاء على الزائرين الكرام 

و على مدار ال� )24( �ساعة.
املحطة الثالثة  

تقع هذه املحطة اي�ساً على الطريق املوؤدي للنجف ال�سرف يف موقع مدينة 
الزائرين قرب منطقة )خان الربع( ومن املوؤمل ان يتم انتاج املاء من هذه 
املاء  لنتاج  مهياأة  و�ستكون  تعاىل،  باذنه  القادمة  القليلة  الي��ام  يف  املحطة 
وتوزيعه خالل زيارة اربعينية المام احل�سني )عليه ال�سالم( القادمة -اإن �ساء 
اهلل تعاىل- ويبل عدد اخلزانات يف هذه املحطة )5( خزانات ب�سعة اجمالية 
تبل 50000 لرت و�سيكون معدل انتاج املاء 10000 لرت بال�ساعة الواحدة و�سيتم 
ت�سغيلها )( �ساعات يف اليام العتيادية، اما يف ايام الزيارات فان الت�سغيل 
املاء  ، و�سيوزع  ال���)24( �ساعة  ال�سايف منها �سيكون على مدار  املاء  وتوزيع 
موقع  القريبني من  املزارعني  عوائل  املحطة على  لل�سرب من هذه  ال�سالح 

املحطة بال�سافة لتوزيعه على الزائرين املارين على طريقها .
املحطة الرابعة  

 وتقع هذه املحطة على الطريق املوؤدي لق�ساء الهندية يف موقع خمازن هور 
ال�سيب، وهذه املحطة من املوؤمل ان يتم ت�سغيلها يف اليام القليلة القادمة -اإن 
�ساء اهلل تعاىل -وقبل الزيارة الربعينية حتديدا، واأما معدل انتاجها فانه من 
املقرر ان يكون 000 لرت بال�ساعة و�سيوزع املاء ال�سالح لل�سرب اي�سًا على 

العوائل القريبة من موقع املحطة وعلى الزائرين القا�سدين مدينة كربالء.
د املهند�ص امليكانيكي )احمد الكعبي( بان كوادر ق�سم ال�سيانة  من جانبه اأكرّ
فات التي  قامت بعدد من العمال واملتعلقات اخلا�سة بهذه املحطات كامل�سقرّ
التي مت  الكرفانات و�سب الر�سيات  تغطي املحطات وكذلك عمل عدد من 

ن�سب املحطات عليها.
مع  اللقاءات  من  ع��ددا  احل�سينية  الرو�سة  جملة  اأج��رت  اأخ��رة  جهة  وم��ن 
بدورهم  تقدموا  والذين  املحطات  موقع  من  القريبني  واملواطنني  الزائرين 
ب�سكرهم وتقديرهم للعتبة احل�سينية املقد�سة ولكوادرها الهند�سية والفنية ملا 
يقدمونه من جهود طيبة ي�سار اليها بالبنان رافعني اأكفهم بالدعاء والتوفيق 

خلَدمة الإمام احل�سني )عليه ال�سالم( .
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ابراس اداين
ف����ح����رم����ت ق��������رب ال�����و������س�����ل م����ن����ه م����ث����ل م��ا                         
ب���ال���ق���ن���ا                          ف����ع����و�����ص  ا������س�����ق�����وين.  ق����������ال:  اإذ 
ف�����اج�����ت�����ز راأ����������س���������ا ط�������امل�������ا م��������ن ح����ج����ره                               
واإن���������������ا                                            ك���������������ان  اهلل  ب��������ع��������ني  ي���������������وم 
ن���ب���ي���ه                               ع���������������داة  اأردى  ل���������و  وك�����������������ذاك 
ي���������وم ع����ل����ي����ه ت������غ������ريت ����س���م�������ص ال�������س���ح���ى                             
ت���ن���ف���ط���ر                                       مل  مل�����ه�����ج�����ة  ف������ي������ه  ع������������ذر  ل 

سالر ال
ب���ه       ال�������ده���������������������������ر  ق�������و����ص  ق��������ت�����ي��������ال  ي�������ا 
م�ن�ه��م       ع�����ل�����������������م  ب�����ع��������������������د  ق�����ت�����ل�����������������وه 
ب�����ال          ال���������م����وت  ع���ال�����������ج  و����س�����������ري�������������������ع�������ا 
رّ��ل�����������������وه ب��������������������دم ال�������ط���ع�������ن وم��������������ا        غ��������س���
ل��ه      غ��������������وث  ول���������ا  ي�������دع���������������وا  م���ره�������ق���������������ا 
ل����ه�����ا     ال��ل�����������������������������ه  رف�����������ع  وب�������������������������������اأم 

را الاب
����ه����ي����َدْي�����                وع�����ل�����ى الف���������ق ِم��������ن دم�����������اِء ال���������سرّ
َف������ْج������را                       ال�������لرّ�������ْي�������ِل  اأواخ������������������ِر  يف  ف�����ُه�����م�����ا 
����ف����وِف ب����ب����ْدٍر          ����َت����ْع����ِر�����صِ ال���������سرّ ي����ا اب������ن ُم���������سْ
����ِة ال�����ذي�����َن ُه������ُم الأْغ������را�������صُ           اأح��������ِد اخَل����ْم���������سَ
����ي����اًء            �����خ�����و������صِ ال�����ت�����ي ُخ������ِل������ْق������َن �����سِ وال�����������سرّ
ُت������وؤْ              اأو  �����م�����اَواُت  ال�����������سرّ ُت�����ْخ�����َل�����َق  اأن  ق�����ْب�����َل 

يدر ا ال�سيد
اأه���������������������ذا ن���������ب���������ي ال�����������ه�����������دى اأح�������م�������د
اأر���������س��������ه ة ٌ  حم����������م����������رَّ ال����������دم����������ع  م����������ن 
احل���������س����ني ي����ن����ع����ي  ق����������ام  اإذ  وج��������بي��������ل 
ن���������ع���������م واأب���������������ي���������������ك ب���������ه���������ا اأح���������م���������د
جل�����م�����ود ا  يف  ع�����ي�����ن�����ك�����م  ع������������ذر  ف������م������ا 

ح�����������رم احل�������������س������ني امل��������������اء وه�����������و ي���������راه
اأرواه م�������ا  امل������������اء  ع����������ذب  �������س������رب  م�������ن 
اأدن���������������ت���������������ه ك���������ف���������ا ج�����������������ده وي�����������������داه
اهلل ال����������ظ����������امل����������ني  ل�������ظ�������ل�������م  مي���������ل���������ي 
ع������داه ال����ن����ب����ي  ع��������رف  م������ا  ال�����ع�����ر������ص  ذو 
وب��������ك��������ت دم�������������ا مم���������ا راأت�������������������ه �����س����م����اه
ع����ي����ن����اه ت�����ف�����������ص  مل  ب�������ك�������اء  ذي  اأو 

ع��م�����د ال��دي��������������������������ن واأع���������������������������الم ال�����ه��������دى
الك�����سا اأ����س�������ح���اب  خ�����������������������������ام�����ص  اأن���������������ه 
ردا م��������������������������������د  ول  ل��������ح��������������ي��ي��������������ن  ���س��������������د 
ك�����������ف��ن��������������وه غ�����������ي�����������ر ب�������وغ�����������������������اء ال�����رثى
م��س�ط��ف��ى  وج��������������������������������د  ب�����������ر ب��������������������اأب 
ع��������ل��������م�����ا م�������ا ب�������ني ن�����������س���������������������������وان ال������ورى

������������ِل������������ه ���������س��������اِه��������داِن ََْو ِن ع��������ِل��������ي������������
�������َف�������َق�������اِن ��������سَ اأُوَل������������ي������������اِت������������ِه  ويف  ِن 
وُم�������ِب�������ي�������ِد اجُل����������ُم����������وِع ِم���������ن َغ������َط������َف������اِن
وامَل�����������ع�����������اين َم�����������ْن�����������ِط�����������ٍق  ك���������������لرّ  يف 
ي�����������ِخ وامِل����������ي����������زاِن ق�������ْب�������َل َخ���������ْل���������ِق امِل�����������ررّ
َوراِن َم��������������َر اأْف������������الُك������������ُه������������نرّ ب��������������ال��������������درّ

�����ن�����ا امل�����������س�����ج�����ُد وه���������������ذا ال���������������ذي ������س�����مَّ
و��������س�������ق�������ف ال���������������س�������م�������اء ب����������ه اأ�����������س����������وُد
ت����ن���������س����د اإذ  امل�����������الئ�����������ك  وت��������ب��������ك��������ي 
ت���������س����ه����ُد ال�������������س������م������ا  ربرّ  واأم���������������������الك 
جت������م������د ل  امل����������������الئ����������������ك  وع����������������������ني 

 �سعراء  يف
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بدر�ساكر ال�سياب
ت���ل�������ك اب�����ن�����ة ال������زه�������������راء ول�����ه�����ى راع���ه�����������ا                       
ت���ن���ب���ي اأخ�����اه�����������ا وه�������ي ت���خ���ف���ي وج��ه��ه�����������ا                   
ي���رمت�������ي                  ... امل����ل����ب����د  ال�������س���ه���ل  ذل�������ك  ع������ن 
ح�����س��رج�����ْت ظ�����م�����اأى  ب����ال�����س����ب����احِ   ي���ك���َت���ظ رّ 

ج���ث�������������������ة ٌ                             ال رّ  الف�����������������������������واهِ   م����ف����غ���������ورة 
ل��م                        ث���������م  ت�����������راءى  م�����������اءٍ   اإىل  زح����ف���������ْت 
ان����ت����وى                      �����ا  ه ع�����مرّ ت���������س���������درّ غ�������رُي احل���������س����نيِ  

نزار قباين 
ي����الئ���������م����ي ح���������ب احل�����������س���ني اأج��������������������ن�����ن��ا           
ي��������زل           ومل  ال���ن�����������خ���اع  يف  ب  ت�����������س�������رَّ ف��ل�����ق��د 
ح�ي��ن�ما            ال���ك�������رام���ة  اأح�����������ي���ى  م�����ث�����ل��ه  م����ن 
واأف���������������اق دن�������ي�������ًا ط���������اأط���������اأت ل�����ولت��������������ه��ا             
م�����ت�����ح��ف��زًا                           ب����اإث���������ره  ال�������س�������م�������ود  غ�����������دا  و 
اأم��������ا ال�������ب�������ك���اء ف��������������ذاك م���������������س�������در ع�����زن��ا                               
ن�������ب�������ك���ي ع���ل���ى ال��������������راأ�����ص امل���������������رت�������ل اآي�������ة                         
�س��نه                        امل�������ك�����������س�������ر  ال���ث�������غ�������ر  ع���ل���ى  ن�������ب�������ك���ي 
ح���سرة                      ال���ف�����������واط�������م  خ���������در  ع���ل���ى  ن�����ب�����ك��ي 

 

ال�����ظ�����ل�����م�����اء م����������ع  ب�������ه�������ا  املرّ  ح��������ل��������ٌم 
اإع�������ي�������اءِ  يف  اجل�����ي�����دَ   وت������ل������وي   ، ذع���������راً 

ال�������������س������وداءِ   ال����غ����ي����م����ةِ   م����ث����ل  الف����������ق  يف 
امل�����������اءِ   ان������ت������ظ������ار  ا���������س��������راأب��������ْت يف  ث���������مرّ 
ب�����دم�����اء  ل�����ط�����خ�����ْت  راأ����������������صٍ   غ��������ري  م��������ن 
ت����ب����ل����غ����ُه ف������ان������ك������ف������اأْت ع�����ل�����ى احل���������س����ب����اء
ال�������زه�������راءِ  اب�����ن�����ةَ   ي������ا  ف���ك���ف���ي   .. روؤي�����������ا 

واج�����������ت���اح اأودي��������������ة ال�����س�����������م��ائ��ر وا�������س������راأبرّْ 
ال�������ُرك�����������ب  ت�����س�����������لَّ�����ط يف  ����س�������ري���ان���ه ح���ت���ى 
م�������ات���ت ع���ل���ى اأي��������������دي ج�����������ب���اب�������رة ال�����ع�����رب 
ف�����������رق���ى ل�����������ذاك ون�����������ال ع�����������ال���ي���ة ال�����رت��������ب 
احت�ج�ب  ق����د  احل���ي�������اة  وه���������ج  ع����ن  وال�����������ذل 
وب�������ه ن�������وا����س�������ي�������ه�������م ل����ي���������وم ال�����م��ن�����ق�����ل�����ب 
الع�ج�ب  ه�����و  وذاك  م�������ن�������ب�������ره  وال��������������رم����ح 
ال�ُمنته�ب  ال�����س�����ل��ي��ب  اجل��������س�����د  ع��ل��ى  ن�����ب��ك��ي 
اإرب اإرب�����������ًا  ق�����ط�����ع�����وا  ال��������س�����ب�����ي�����ب��ة  وع�������ل���ى 

 

اأمل دنقل
كنت يف كربالء

قال يل ال�سيخ اأن احل�سني
مات من اأجل جرعة ماء ..

وت�ساءلت
كيف ال�سيوف ا�ستباحت بني الأكرمني

فاأجاب الذي ب�سرته ال�سماء :
انه الذهب املتالألئ : يف كل عني .

• • • •
اإن تكن كلمات احل�سني

و�سيوف احل�سني
وجالل احل�سني

�سقطت دون اأن تنقذ احلق من ذهب الأمراء
اأفتقدر اأن تنقذ احلق ثرثرة ل�سعراء ؟

و الفرات ل�ساٌن من الدم ل يجد ال�سفتني

اأدوني�س
وحينما ا�ستقرت الرماح 

يف ح�سا�سة احل�سني
يرّنت بج�سد احل�سني  وازرّ

ودا�ست اخليول كل 
نقطة 

يف ج�سد احل�سني 
مت  وا�سُتلبت وُق�سرّ
مالب�ص احل�سني 

راأيت كل حجر يحنو 
على احل�سني 

راأيت كل زهرة تنام عند 
كتف احل�سني 

راأيت كل نهر ي�سري يف 
جنازة احل�سني
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قال اأبو عبداهلل عليه ال�سالم: الأمر باملعروف 
والنهي عن املنكر خلقان من خلق اهلل

الأمر باملعروف 

اجلواب: 
ب�سمه تعاىل

بجو ذلك يف حّد نف�سه، ولكن ل يجو اإظهاره اأمام 
الأجانب اإذا كان من الزينة، واإذا كان الطالء فوق اجللد 

وكان حاجبًا مينع من و�سول املاء للب�سرة يف الو�سوء فيجب 
اإالته عند الو�سوء، واإن كان يتعّذر ذلك ففي جوا الطالء 

به اإ�سكال، واهلل املوفق.

ومن الأمر باملعروف:
ال�سخاء والكرم واِليثار:

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

»ما  قال:  اأنرّه  واآله  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  وعن 
اخللق«  وح�سن  خاء  ال�سرّ على  ِالرّ  اأولياءه  اهلل  جعل 
وقال �سلى اهلل عليه واآله: »ِان من موجبات املغفرة 
وعنه  الكالم«  وح�سن  ال�سالم  وِاف�ساء  الطعام  بذل 
ذنب  عن  »جتافوا  قال:  اأنرّه  واآله  عليه  اهلل  �سلى 

ال�سخي فِانرّ اهلل اآخذ بيده كلما عرث«. 
اَل�سخياء«.  دار  ة  »اجلنرّ واآله:  عليه  اهلل  �سلى  وعنه 
وعنه �سلى اهلل عليه واآله: »ِان اف�سل النا�ص اميانًا 

ًا«.  اأب�سطهم كفرّ
اِلنفاق على الأهل والعيال: 

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

الدينار الرّذي اأنفقته على اأهلك«. 

وفق فتاوى املرجع الديني الأعلى �سماحة اآية اهلل العظمى 
ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين )دام ظله الوارف(

ب�سمه تعاىل
اإىل مكتب �سماحة املرجع الديني 

اية ا... العظمى الإمام ال�سيد علي 
احل�سيني ال�سي�ستاين )دام ظله 

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

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

خا�ص.
جمع من املوؤمنني

 

1 حمرم 1432ه�
مكتب 

ال�سيد ال�سي�ستاين دام ظله
النجف الأ�سرف.

وكان حاجبًا مينع من و�سول املاء للب�سرة يف الو�سوء فيجب 

وفق فتاوى املرجع الديني الأعلى �سماحة اآية اهلل العظمى 

اجلواب: 
ب�سمه تعاىل

بجو ذلك يف حّد نف�سه، ولكن ل يجو اإظهاره اأمام 
الأجانب اإذا كان من الزينة، واإذا كان الطالء فوق اجللد 

وكان حاجبًا مينع من و�سول املاء للب�سرة يف الو�سوء فيجب وكان حاجبًا مينع من و�سول املاء للب�سرة يف الو�سوء فيجب 
اإالته عند الو�سوء، واإن كان يتعّذر ذلك ففي جوا الطالء اإالته عند الو�سوء، واإن كان يتعّذر ذلك ففي جوا الطالء 

به اإ�سكال، واهلل املوفق.

وفق فتاوى املرجع الديني الأعلى �سماحة اآية اهلل العظمى 
ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين )دام ظله الوارف(

ب�سمه تعاىل
اإىل مكتب �سماحة املرجع الديني 

اية ا... العظمى الإمام ال�سيد علي 
احل�سيني ال�سي�ستاين )دام ظله 

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

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

خا�ص.
جمع من املوؤمنني

1 حمرم 1432ه�
مكتب 

ال�سيد ال�سي�ستاين دام ظله
النجف الأ�سرف.

قال اأبو عبد اهلل عليه ال�سالم: الأمر باملعروف 
والنهي عن املنكر خلقان من خلق اهلل

قال اأبو عبد اهلل عليه ال�سالم: الأمر باملعروف قال اأبو عبد اهلل عليه ال�سالم: الأمر باملعروف 
والنهي عن املنكر خلقان من خلق اهلل

النهي عن املنكر 

ومن الأمر باملعروف:
ال�سخاء والكرم واِليثار:

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

»ما  قال:  اأنرّه  واآله  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  وعن 
اخللق«  وح�سن  خاء  ال�سرّ على  ِالرّ  اأولياءه  اهلل  جعل 
وقال �سلى اهلل عليه واآله: »ِان من موجبات املغفرة 
وعنه  الكالم«  وح�سن  ال�سالم  وِاف�ساء  الطعام  بذل 
ذنب  عن  »جتافوا  قال:  اأنرّه  واآله  عليه  اهلل  �سلى 

ال�سخي فِانرّ اهلل اآخذ بيده كلما عرث«. 
اَل�سخياء«.  دار  ة  »اجلنرّ واآله:  عليه  اهلل  �سلى  وعنه 
وعنه �سلى اهلل عليه واآله: »ِان اف�سل النا�ص اميانًا 

ًا«.  اأب�سطهم كفرّ
وعنه �سلى اهلل عليه واآله: »ِان اف�سل النا�ص اميانًا 

ًا«.  اأب�سطهم كفرّ
وعنه �سلى اهلل عليه واآله: »ِان اف�سل النا�ص اميانًا 

اِلنفاق على الأهل والعيال: 
 فعن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله اأنرّه قال: »الكاد

اِلنفاق على الأهل والعيال: 
 فعن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله اأنرّه قال: »الكاد

اِلنفاق على الأهل والعيال: 

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

الدينار الرّذي اأنفقته على اأهلك«. 

ومن املنكر: 
املجيد:  كتابه  وتعاىل يف  �سبحانه  اهلل  قال  الكذب:   •
تعاىل:  وقال  ُيوؤمنون(  ل  الرّذين  الكذب  يفرتي  ا  )ِانرّ
)فاأعقبهم نفاقًا يف قلوبهم اىل يوم يلقونه مبا اأخلفوا اهلل 

ما وعدوه ومبا كانوا يكذبون(. 
وعن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله اأنرّه قال: »كبت خيانة اأن 
ق، واأنت له به كاذب«.  حتدث اأخاك حديثًا هو لك به م�سد

زق«.  وعنه �سلى اهلل عليه واآله: »الكذب ينق�ص الررّ
وعن اِلمام علي عليه ال�سالم: »ل يجد العبد طعم اِلميان 

ه«.  حترّى يرتك الكذب هزله وجدرّ
»اترّقوا الكذب ال�سغري  ال�سالم:  ال�سجاد عليه  اِلمام  وعن 
يف  كذب  اذا  جل  الررّ فِانرّ  وهزل،   جد كلرّ  يف  والكبري،  منه 

ال�سغري اجرتاأ على الكبري«. 
وعن اِلمام الع�سكري عليه ال�سالم: »جعلت اخلبائث كلرّها يف 

بيت وجعل مفتاحها الكذب«. 
الكرمي:  كتابه  يف  تعاىل  اهلل  قال  الوعد:  •خلف 
)فاأعقبُهم نفاقًا يف قلوبهم اىل يوم يلقونه مبا اأخلفوا اهلل ما 
وعدوه( وعن النبي حممد �سلى اهلل عليه واآله اأنرّه قال: »من 
كان يوؤمن باهلل وباليوم اَلخر فليف اذا وعد« وعنه �سلى اهلل 
عليه واآله: »اأربع من ُكنَّ فيه كان منافقًا ومن كانت فيه خلرّة 
ن كانت فيه خلرّة من النفاق حترّى يدعها: اذا حدث كذب،  منهرّ

واذا وعد اأخلف، واذا عاهد غدر، واذا خا�سم فجر«. 
•الإِ�سرار على الّذنب بتكرار ارتكابه وعدم 
تركه وعدم الّندم على فعله: قال اهلل �سبحانه 
وتعاىل: )والذين اذا فعلوا فاح�سًة اأو ظلموا اأنف�سهم ذكروا 
ومل  اهلل  ِالرّ  الذنوب  يغفُر  ومن  لذنوبهم  فا�ستغفروا  اهلل 
ي�سروا على ما فعلوا وهم يعلمون  اأولئك جزاوؤهم مغفرة 
من ربهم وجناٌت جتري من حتتها اَلنهار خالدين فيها ونعم 

اأجر العاملني(. 
وعن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله: »اإِن من جملة عالمات 

ال�سقاء الإ�سرار على الذنب«. 
اأ�سرَّ  وعن الإِمام علي عليه ال�سالم: »اأعظم الذنوب ذنب 

عليه �ساحبه«. 
وعن اأبي عبداهلل ال�سادق عليه ال�سالم: »ل واهلل، ل يقبل 

اهلل �سيئًا من طاعته مع اِل�سرار على �سيء من معا�سيه«.

وفق فتاوى املرجع الديني الأعلى �سماحة اآية اهلل العظمى 
ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين )دام ظله الوارف(

مكتب 
ال�سيد ال�سي�ستاين يف النجف الأ�سرف

اأجوبة امل�سائل ال�سرعية

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم 
�سماحة �سيدنا ومرجعنا املفدى اآية اهلل العظمى ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين )دام ظله 

الوارف( 
�سوؤال1: يقوم بع�س اأ�سحاب املحالت التجارية بعر�س املالب�س الن�سائية وخ�سو�سا الداخلية 

اأمام انظار النا�س، فما هو احلكم ال�سرعي لهذه الظاهرة

ب�سمه تعاىل 
اذا كان ذلك ي�سبب الثارة اجلن�سية والتلذذ ال�سهوي للناظرين 

خ�سو�سا ال�سباب فال يجوز، ومع غ�ص النظر عن ذلك فهذه الظاهرة 
تتنافى مع العراف الدينية والخالقية ملجتمعاتنا فينبغي لأ�سحاب 

املحالت اللجوء اىل اأ�ساليب اأخرى منا�سبة لعر�ص ب�ساعتهم.
�سوؤال:2 يقوم بع�س ا�سحاب املحالت التجارية باإخراج 
موادهم و�سلعهم وو�سعها اأمام املحالت مما يوؤدي اىل التزاحم 
وال�سيق فيما بني النا�س فما هو احلكم ال�سرعي لهذه الظاهرة 

الال نظامية
ل يجوز ذلك اذا كان مزاحما للمارة.

�سوؤال:3 ما هو احلكم ال�سرعي لخواننا ا�سحاب العربات 
اليدوية )البائع املتجول( حيث يقومون بو�سع عرباتهم و�سط الطرق العامة،وكذا اأمام وبالقرب 
من ح�سرة المام )عليه ال�سالم( مما يوؤدي اىل ا�سطراب ال�سري وم�سايقة اخواننا الزائرين، 
وعندما نكلمهم يقولون ان عملهم ورقهم متوقف على ذلك وانه لي�س هناك تنظيم ل�ساحات 

قريبة من الزائرين يتك�ّسبون فيها فما هي ار�ساداتكم ون�سيحتكم يف هذا املو�سوع
ل جتوز مزاحمة املارة و�سري املركبات، وعليهم ان يلتفتوا دائما اىل قوله تعاىل))ومن يتق اهلل يجعل له خمرجا 

ويرزقه من حيث ل يحت�سب. الآية((.
�سوؤال:4 ظهرت حالة مرورية األ وهي عدم ا�ستجابة ا�سحاب ال�سيارات اىل اإ�سارات املرور وكذا 
عدم ا�ستجابتهم للتعاليم املرورية القانونية، لذا نطلب من �سماحتكم واأنتم اأهل اجلود والكرم اأن 

تبينوا لنا احلكم ال�سرعي يف ذلك
ل جتوز خمالفة النظمة العامة التي ل ت�ستغني عنها املجتمعات املتح�سرة والتي و�سعت لتفادي ال�سرار الجتماعية 

وتقليلها قدر المكان.
�سوؤال:5 اإن من اأهم التعاليم ال�سالمية هو حف النظام ال�سالمي اه املجتمع، لذا نحن 
قلوبنا متاأملة ملا ي�سدر من بع�س الفئات داخل جمتمعنا ال�سريف من اطالق العيارات النارية، وهذا 
يوؤدي اىل  خلق الرعب واخلوف خ�سو�سا عند الطفال حيث و�سلت احلالة عند بع�س الطفال 
اأن ي�ساب باملوت جراء هذه احلالة الغريبة، وكذلك وقعت حالت قتل غري متعمدة، فما هي 

ن�سيحتكم واإر�ساداتكم لهذه الفئات التي ناأمل منها الطاعة والن�سياع حلكم اهلل عّز وجل
ل يجوز اطالق العيارات النارية بال مبر اذا كان �سببا لرعاب النا�ص واأذاهم، ويتحمل امل�سوؤولية ال�سرعية كل من 
يت�سبب يف موت اأو قتل اأو جرح على تف�سيل مذكور يف حمله، وعلى العموم فهذه الظاهرة ب�سبب ما ت�ستتبعه من 
ال�سلبيات منافية للعرف والخالق ونن�سح كافة الخوة املوؤمنني التجنب عنها البتة. وفق اهلل اجلميع ملا فيه اخلري 

وال�سالح.
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◄اإعداد: هيئة التحرير

النهي عن الكالم 
يف ذات اهلل

بن  ع��ن احل�سن  زي���اد،  ب��ن  �سهل  ع��ن  ب��ن احل�سن،   حممد 
حمبوب، عن علي بن رئاب، عن اأبي ب�سري قال: قال اأبوجعفر 
عليه ال�سالم: تكلموا يف خلق اهلل ول تتكلموا يف اهلل 

فاإن الكالم يف اهلل ل يزداد �ساحبه اإل ريا.
�س ول  تكلموا يف كل  ح��ري��ز:  ع��ن  اأخ���رى  رواي���ة  ويف 

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

فاأم�سكوا.
اأبي  اب��ي عمري عن  اب��ن  اأبيه، عن  اإبراهيم، عن  بن  علي    
اأيوب، عن حممد بن م�سلم قال: قال اأبوعبداهلل عليه ال�سالم: 
يا حممد اإن النا�س ل يزال بهم)3( املنطق حتى 
يتكلموا يف اهلل فاإذا �سمعتم)4( ذلك فقولوا: ل 

.اإله اإل اهلل الواحد الذي لي�س كمثله �س
عدة من اأ�سحابنا، عن اأحمد بن حممد بن خالد، عن اأبيه، 
اأب��ي عبيدة  اأب��ي عمري، عن حممد بن حمران، عن  ابن  عن 
اإياك  ياد  يا  ال�سالم:  عليه  اأبوجعفر  ق��ال  ق��ال:  احل��ذاء 
العمل  وتهبط  ال�سك  ت��ورث  فاإنها  واخل�سومات 
وتردي �ساحبها وع�سى اأن يتكلم بال�س فال يغفر 
لوا به  له، اإنه كان فيما م�سى قوم تركوا علم ما وك
وطلبوا علم ما ُكفوه حتى انتهى كالمهم اإىل اهلل 
فتحرّيوا حتى ان كان الرجل ليدعي من بني يديه 
فيجيب من خلفه ويدعي من خلفه فيجيب من بني 

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

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

هلك. 

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

اإىل عظيم خلقه.
عليه  اأب��وع��ب��داهلل  ق��ال  ق��ال:  رفعه  اأب��ي عبداهلل  بن  حممد 
اأكل قلبك طائر مل ي�سبعه  اآدم لو  يا ابن  ال�سالم: 
تريد  لغطاه  اأب��رة  خرق  عليه  و�سع  لو  وب�سرك 
اأن تعرف بهما ملكوت ال�سماوات والر�س، اإن كنت 
�سادقا فهذه ال�سم�س خلق من خلق اهلل فاإن قدرت 

اأن متال عينيك منها فهو كما تقول.
  علي بن اإبراهيم، عن اأبيه، عن احل�سن بن علي، عن اليعقوبي 
اأبي  اآل �سام، عن  اأ�سحابنا، عن عبدالعلى موىل  عن بع�ص 
عبداهلل عليه ال�سالم قال: ان يهوديا يقال له)�سبحت( 
جاء اإىل ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله فقال: 
اأنت  فاإن  ربك،  عن  اأ�ساألك  جئت    اهلل  ر�سول  يا 
�سل  قال:  رجعت،  واإل  عنه  اأ�ساألك  عما  اأجبتني 
عما �سئت، قال: اأين ربك قال: هو يف كل مكان 
 من املكان املحدود: قال: وكيف هو ولي�س يف �س
لوق  والكيف  بالكيف  ربي  اأ�سف  وكيف  قال: 
واهلل ل يو�سف بخلقه، قال: فمن اأين ُيعلم اأنك 
نبي اهلل قال: فما بقي حوله حجر ول غري ذلك 
اإل تكلم بل�سان عربي مبني اأما �سبحت اإنه ر�سول 
اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم فقال �سبحت: ما 
راأيت كاليوم اأمرا اأبني من هذا، ثم قال اأ�سهد اأن ل 

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

ال�سماء ثم قال: تعاىل اجلبار.  

◄اإعداد: هيئة التحرير

اآراء فقهية

يعترب يف التطهري بالقليل انف�سال ماء الغ�سالة على النحو املتعارف ، فاإذا كان املتنج�س مما ينفذ فيه املاء مثل الثوب ، والفرا�س فالبد من ع�سره ، اأو 
غمزه بكفه اأو رجله ، والحوط وجوبا عدم الكتفاء عن الع�سر بتوا ال�سب عليه اإىل اأن يعلم بانف�سال الول ، واإن كان مثل ال�سابون ، والطني 

، واخلزف ، واخل�سب . ونحوها مما تنفذ فيه الرطوبة
امل�سرية يطهر ظاهره باإجراء املاء عليه ، ويف طهارة باطنه تبعا للظاهر ا�سكال ، واإن كان ل يبعد ح�سول الطهارة للباطن بنفوذ املاء الطاهر فيه 
على نحو ي�سل اإىل ما و�سل اليه النج�س فيغلب على املحل ، ويزول بذلك ال�ستقذار العريف ل�ستهالك الجزاء املائية النج�سة الداخلة فيه ، اإذا 

مل يكن قد جفف واإن كان التجفيف اأ�سهل يف ح�سول ذلك واإذا كان النافذ يف باطنه الرطوبة غري امل�سرية ، فقد عرفت انه ل ينج�س بها .

يعترب يف التطهري باملاء القليل  م�سافا اإىل ا�ستيالء املاء على
املو�سع املتنج�س مروره عليه واوه عنه على النهج املتعارف بان ل يبقى منه فيه ال ما يعد من توابع املغ�سول، وهذا ما يعرب عنه بلزوم انف�سال 

الغ�سالة . 
تو�سيح ذلك ان املتنج�س على ق�سمني : الول : ما تنج�س ظاهره فقط من دون و�سول النجا�سة اإىل باطنه وعمقه �سواء اأكان مما ينفذ فيه 
املاء ولو على نحو الرطوبة امل�سرية اأم ل كبدن الن�سان وكثري من ال�سياء كامل�سنوعات احلديدية والنحا�سية والبال�ستيكية واخلزفية املطلية 

بطالء جاجي . ويف هذا الق�سم يكفي يف قق الغ�سل ا�ستيالء املاء على الظاهر املتنج�س ومروره عليه .
الثاين : ما تنج�س باطنه ولو بو�سول الرطوبة امل�سرية اليه ل جمرد النداوة املح�سة التي تقدم انه ل يتنج�س بها ، وهذا على انواع . النوع 
الول : ان يكون الباطن املتنج�س مما يقبل نفوذ املاء فيه بو�سف الطالق وميكن اخراجه منه بال�سغط على اجل�سم بع�سر اأو غمز او نحوهما اأو 

ب�سببتدافع املاء اأو توا ال�سب وهذا كالثياب والفر�س وغريهما مما ي�سنع من ال�سوف والقطن وما ي�سبههما ، ويف هذا النوع يتوقف
غ�سل الباطن على نفوذ املاء املطلق فيه وانف�سال ماء الغ�سالة بخروجه عنه ول يطهر الباطن من دون ذلك . النوع الثاين : ان يكون الباطن 
املتنج�س مما يقبل نفوذ املاء فيه بو�سف الطالق ولكن ل يخرج عنه باحد النحاء املتقدمة كاحلب والكو ونحوهما ، ويف هذا النوع ي�سكل 
تطهري الباطن باملاء القليل لن احلكم بطهارة الباطن تبعا للظاهر م�سكل ودعوى �سدق انف�سال الغ�سالة عن املجموع بانف�سال املاء عن الظاهر 

بعد نفوذه يف الباطن غري وا�سحة �سيما اذا مل يكن قد جفف قبل الغ�سل .
النوع الثالث : ان يكون الباطن املتنج�س مما ل يقبل نفوذ املاء فيه بو�سف الطالق ول يخرج منه اي�سا ، ومن هذا القبيل ال�سابون والطني 

املتنج�س وان جفف ما مل ي�سر خزفا اأو اآجرا ، ويف هذا النوع ل ميكن تطهري الباطن ل باملاء الكثري ول باملاء القليل .

بني اآية اهلل العظمى املرحوم ال�سيد ابو القا�سم اخلوئي )قد�ص �سره( 
واآية اهلل العظمى ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين )دام ظله الوارف(

اآية اهلل العظمى املرحوم ال�سيد ابو القا�سم اخلوئي )قد�س �سره(

اآية اهلل العظمى ال�سيد ال�سي�ستاين )دام ظله الوارف(

التطهري باملاء القليل
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   دراضته واأضاتته: 
� اأكمل درا�سة املقدمات يف مدينة م�سهد املقد�سة. 

اإىل �سبزوار واأخذ بدرا�سة احلكمة والفل�سفة،  � ذهب 
عند اأبي احل�سن جلوة واأ�ساتذة اآخرين. 

� يف عام 127 ه� هاجر اإىل النجف ال�سرف لإكمال 
درا�سته احلوزوية، ومنذ و�سوله �سرع بح�سور درو�ص 

ال�سيخ الأن�ساري. 
� بالإ�سافة اإىل ذلك اأخذ يح�سر درو�ص ال�سيخ را�سي 
، وال�سيد مهدي القزويني العارف الرباين وال�سيد علي 

ال�سو�سرتي. 
اأخذ  121ه�����  ع��ام  الأن�����س��اري  ال�سيخ  رح��ل��ة  بعد   �
واأ�سبح من تالمذته  ال�سريازي  املريزا  يح�سر درو�ص 

بني.  املقررّ
�سامراء  اإىل  ال�سريازي  امل��ريزا  اأ�ستاذه  هجرة  بعد   �
يح�سر  ق�سرية  مدة  هناك  وبقي  به  التحق  املقد�سة، 
ب��اق��رتاح من  اإىل النجف ال���س��رف  درو���س��ه، ثم ع��اد 

املريزا، ليقوم بت�سكيل حوزة درا�سية فيها. 

 :مته المكا   
ى ا�سمه يف  انت�سر �سيت الآخوند يف اأرجاء املعمورة، ودورّ
الآفاق، ونال من املنزلة الرفيعة واملقام ال�سامخ العلمي، 

مما ا�سطر لالذعان له اأكابر علماء امل�سلمني. 
التدري�ص  يف  وبراعته  العلم  يف  �سهرته  جت��اوزت  وقد 
و�سل  حتى  العراق،  اآف��اق  بل  ال�سرف،  النجف  اآف��اق 
خب ذلك اإىل جميع اأرجاء الدولة العثمانية، وا�ستاق 
�سيخ الإ�سالم )لقب م�سوؤول الإفتاء والق�ساء يف الدولة 
العثمانية( بنف�سه، لروؤية الآخوند والرت�ساف من نري 
اأبي حنيفة يف  اإىل قب  ال�سفر  يروم  اأنه  علمه، بحجة 

بغداد. 
ال�سرف  النجف  على  الإ���س��الم  �سيخ  ج  ع��ررّ ثم  وم��ن 

عام   الألف  حوايل  عليها  م�سى  التي  احلوزة  لي�ساهد 
يلقي  الآخوند  كان  الطو�سي، حيث  اإىل م�سجد  فدخل 
در�سه، فلما راآه وهو يدخل قام بنقل البحث اإىل قول 
و�سرع  ي�سرحه،  ك��ان  ال��ذي  املطلب  ح��ول  حنيفة  اأب��ي 
الإ�سالم  �سيخ  فانده�ص  ي��رام،  ما  اأح�سن  على  ببيانه 
من  وغريه  حنيفة  اأبي  مباين  على  الآخوند  قدرة  من 

اأئمة ال�سنة. 
بلده  اإىل  رجوعه  عند  �سفره  يف  حديثه  جلرّ  اأن  ويقال 

كان يدور حول �سخ�سية الآخوند ومكانته العلمية. 

   تدري�ضه وتمته: 
الأ�سول  علم  مدر�سي  من  اخلرا�ساين  الخوند  يعتب 
بتدري�ص  ان�سغل  وقد  الإ�سالمي،  التاريخ  يف  البارزين 

العلوم احلوزوية مدة اأربعني �سنة. 
ومتتاز طريقته بالتدري�ص بال�سهولة وح�سن البيان، وله 
اأ�سلوب خا�ص بالتقريرات، حيث ينتقل من مطلب اإىل 
اآخر ب�سرعة ودقة ل مثيل لها، ولهذا اأ�سبحت لدرو�سه 
�سهرة وا�سعة بني اأو�ساط الطلبة، حتى بل عدد طالبه 
األف طالب، من بينهم مئة جمتهد، نذكر جملة منهم: 

1 � اآية اهلل ال�سيد البوجردي. 
2 � اآية اهلل ال�سيد ح�سني القمي. 

3 � اآية اهلل ال�سيد �سدر الدين ال�سدر. 
4 � اآية اهلل �سياء الدين العراقي. 

5 � اآية اهلل ال�سيخ عبد الكرمي احلائري. 
 � اآية اهلل ال�سيد عبد اهلل البهبهاين. 

7 � اآية اهلل ال�سيخ حممد علي ال�ساه اآبادي. 
 � اآية اهلل ال�سيد هبة الدين ال�سهر�ستاين. 

9 � اآية اهلل ال�سيد حم�سن الأمني العاملي. 
10 � اآية اهلل املريزا النائيني. 
11 � الغا بزرك الطهراين. 

12 � اآية اهلل ال�سيد حم�سن احلكيم. 

م�سهد  م��دي��ن��ة  يف  ُول�����د 
 1255( ع���ام  امل��ق��د���س��ة 
معروفة  اأ����س���رة  يف  ه����( 
والده  كان  فقد  بال�سالح، 
امل�����وىل ح�����س��ني )ت��اج��ر 
م�سهد  يف  املعروف  احلرير 
للعلم  حم��ب��ًا  امل��ق��د���س��ة( 
حبه  وب���ل���غ  وال���ع���ل���م���اء، 
ق�سد  اأن  النا�س  لهداية 
كا�سان، وبقي فيها مدة من 
يف  وظيفته  يوؤدي  الزمان 

الوع والإر�ساد.

عام     دراضته واأضاتته:    دراضته واأضاتته:  الألف  حوايل  عليها  م�سى  التي  احلوزة  لي�ساهد 
يلقي  الآخوند  كان  الطو�سي، حيث  اإىل م�سجد  فدخل 

  دوبال روالم ضارام الا مدم ضال
 

 نبذه عن ال�سي الخوند
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   من مواقفه �ضد احلكم القاجاري:  
مظفر  ينتهجها  كانت  التي  ال�سيا�سة  ف�سح   �  1
القر�ص  على  اعرتا�سه  باخل�سو�ص  �ساه،  الدين 
الذي ح�سل عليه من رو�سيا، والذي اأغرق البالد 

ببحر من الديون. 
)حركة  امل�سروطة  يف  الوا�سع  الآخوند  ن�ساط   �  2
قام  حيث  ال���س��ت��ب��دادي(  احلكم  �سد  د�ستورية 
باإر�سال جمموعة من الر�سائل بالتن�سيق مع املريزا 
ح�سن الطهراين، وال�سيخ عبد اهلل املازندراين اإىل 

داخل اإيران، وكذلك اإ�سداره بع�ص البيانات. 
�ساه،  علي  حممد  اإىل  ر�سالة  باإر�سال  قيامه   �  3
والعدالة،  ال�سرع  مبوازين  التقيرّد  اإىل  فيها  دعاه 
ال��ب��الد،  ا���س��ت��ق��الل  ع��ل��ى  للمحافظة  وال�����س��ع��ي 
واللتزام ببنود امل�سروطة، فاأخذ ين�سق مع قوات 
مع  ال�سراع  لإدام��ة  اآن��ذاك،  الإيرانيني  الأح��رار 

احلكم ال�ستبدادي. 
4 � قام باإر�سال برقية اإىل جمل�ص �سعادة الإيرانيني 
الر�سمية  وال�سحف  الدول  �سفراء  فيها من  طلب 
الد�ستور  م���واد  اإىل  وتنبيههم  ال��ن��ا���ص  بتوعية 
معاهدة  اأي  م�سروعية  توؤكد عدم  التي  الإي��راين، 
مبوافقة  اإل  اأخرى  ودولة  احلكومة  بني  اتفاق،  اأو 

جمل�ص ال�سعب. 
وال�سيخ  بالتن�سيق مع املريزا الطهراين  � قيامه   5
الثوار  فيه  طالبوا  ب��ي��ان،  كتابة  يف  امل��ازن��دراين 
املناطق  وبع�ص  وتفلي�ص  القفقاز  يف  امل�سلمني 
تبيز،  يف  امل�سلمني  ال��ث��وار  م�ساعدة  الأخ����رى، 
اأثر  وعلى  امل�ستبد،  القاجاري  باحلكم  لالإطاحة 
التن�سيق  وبريطانيا  رو�سيا  حاولت  الأو�ساع  تلك 
يف  امل�سطربة  الأو����س���اع  لتهدئة  بينهما،  فيما 

اإيران. 
اإيران، قرر  اأكرث عما يجري يف  الإطالع  ولغر�ص 
ملواجهة  اإي��ران  اإىل  ال�سفر  اخلرا�ساين  اهلل  اآي��ة 
النحراف، اإل اأن وفاة الخوند املفاجئة يف النجف 

ال�سرف حالت دون ذلك. 

   التاأديب بالإح�ضان:    
نقل عن الآخوند )قده( �ساحب الكفاية، انه كان 
اأو  رحب ال�سدر كبري النف�ص، ل يعباأ مبن يهجوه 
مرجعيرّته  عظم  مع  ه��ذا  اإليه،  يلتفت  ول  يجفوه 
ة  الق�سرّ ذل��ك  على  ي���دلرّ  ���ا  وممرّ �سوكته،  وك��ب��ري 
)قده(  الآخوند  يهجو  الطالرّب  اأحد  كان  التالية: 
ويذكره ب�سوء، وذات يوم �سمع الآخوند باأنرّ للرّذي 
يهجوه مري�سًا، واتفَق اأن مررّ به يف بع�ص الطريق 

ذلك الطالب حاماًل طفاًل له. 
كيف  ده:  يتفقرّ وهو  له  وق��ال  الآخوند  عليه  ف�سلرَّم 

حالك؟ 
فاأجاب بكلرّ برودة، ثم قال ذلك الطالب: فراأيت 
من  ق�سده  اأف��ه��م  ومل  ول���دي  ي�سافح  الآخ��ون��د 
راأيت  وذه��ب  ع��ن��ي  ودرّ اأن  بعد  ولكن  م�سافحته، 
انه  اإبني �سبع لريات ذهبيرّة، مما ظهر  انرّ يف يد 
واإن  عليه،  اإ�سفاقًا  املال  اأعطاه  قد  �سره(  )قد�ص 
انقلب  وبهذا  له،  اجلفاء  ويظهر  يهجوه  هو  كان 
الطالب الذي كان يهجو الآخوند )قده(اإىل رجل 

يثني على الآخوند وميدحه.

   املرجع ال�ضمح :
اخلرا�ساين  لالآخوند  املعا�سرين  العلماء  اأح��د  ك��ان 
)قده( خمالفًا لبع�ص اآراء الآخوند اخلرا�ساين )قده( 

وُمظهرًا خلالفه له.
كي�سًا  يحمل  وهو  غريب  رجل  يوم  ذات  فجاءين  ق��ال: 

مملوءًا بلريات ذهبية وقال: من هو املرجع هنا؟ 
ل  لكن  له  موافق  واأن��ا  املراجع  من  هو  فالنًا  اإنرّ  قلت: 

اأي�سًا واأنا خمالف له  يعطي، والآخوند هو من املراجع 
لكن يعطي.

يعطي،  ل  مب��ن  حاجة  يل  لي�ص  الغريب:  ال��رج��ل  ق��ال 
فاذهب بي اإىل من يعطي.

اإىل  حمتاج  فقري  واأن��ا  الآخوند  دار  اإىل  فاأخذته  ق��ال: 
لرية واحدة منها، فدخلنا على الآخوند فراأيناه يتو�ساأ، 
فقلت للرجل الغريب: اإنرّ هذا الذي يتو�ساأ هو الآخوند، 
فالتفت اإليه الرجل الغريب وقال: اإنرّ هذا املال هو ثلث 

ميرّت وقد جئت به اإليك. 
واإيرّاك،  تقبرّل اهللرّ منه ومنك ورحمه  الآخوند:  له  فقال 
ذهب  وقد  و�سوءه،  اأمترّ  ثمرّ  احل�سري،  على  �سعه  نعم 

الرجل.
عندها قال يل الآخوند: خذ هذا املال لك.

فقال  بع�سه.  اآخ��ذ  ��ا  اإنرّ ل  وقلت:  كالمه  من  فتعجبُت 
الآخ��ون��د: ك��ال، ب��ل كلرّه ل��ك وب��ال��ت��ايل وب��اإ���س��رار كثري 
ا �سار ذلك  اأعطاين املال كلرّه ومل ير�َص يل بغريه، ممرّ
بعد  اأك��ون  واأن  له،  خمالفتي  عن  اليد  اأرف��ع  لأن  �سببًا 
ة  ن يظهر الوفاق له ويعلن باملحبرّ اإظهار اخلالف له ممرّ

والإجالل، واملدح والثناء عليه.

   وفاته: 
تويف )رحمه اهلل( يوم الثالثاء20/ذي احلجة/1329 
ه�. و�ُسيع جثمانه الطاهر ت�سييعا عظيمًا، ومت دفنه يف 
اأبي  ابن  علي  املوؤمنني  اأمري  لالإمام  ال�سريف  ال�سحن 

طالب عليه ال�سالم يف النجف ال�سرف.
ترقبوا يف العدد القادم 

املرجع حممد كاظم اليزدي )قده(
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املحامي والباحث ال�سيا�سي )في�سل حممود ال�سعدي( هو 
اأحد اأبناء هذه املدينة اأخذ يراجع ذاكرته ويقلب �سفحات 
ما�سيها فقال" مدينة اخلال�ص مدينة خال�سة هلل ولالإمام 
احل�سني عليه ال�سالم، ومطيعة للمرجعية الدينية، منذ اأن 
كان ال�سيد جواد املو�سوي رحمه اهلل وكيل ال�سيد اأبي احل�سن 
الأ�سفهاين فيها، واأعقبه ال�سيخ عبد احل�سني اآل خليفة وهو 

عامل ب�سري وفقيه و�ساعر".
وعن تاريخ تاأ�سي�ص املواكب احل�سينية يف ق�ساء اخلال�ص 
لتاأ�سي�ص  تاريخ حمدد  ال�سعدي" لي�ص هناك  الباحث  قال 
حم�سن  ال�سيد  الكبري  املرجع  عا�سرُت  اأن��ا  هنا،  املواكب 
احلكيم )قده( واأذك��ر اأنه يف عام 193 كان لدينا جامع 
هو كل �سيء بالن�سبة لنا وكان ال�سيد ر�سا الها�سمي رحمه 
اهلل هو امل�سوؤول عن اجلامع وبنائه، ومن �سمن امللتزمني 
واحلاج  اهلل  رحمه  نعمة  ح�سني  احل��اج  اجل��ام��ع  بخدمة 
ال�سنداوي  فا�سل  واحل��اج  احل��داد  عبود  واحل��اج  خ�سري 
واحلاج حممود واحلاج حممد وال احلداد وبيت اخلدران 
وبيت املرواح واآخرين، وكل هوؤلء هم َخَدمة الإمام احل�سني 

ًا عن جد". عليه ال�سالم اأبرّ

دور حموري 
ال�سعدي"  ق��ال  اخلال�ص  يف  املرجعية  دور  يخ�ص  وفيما 
نظرًا لولء الأهايل لأهل البيت �سالم اهلل عليهم وتبعيتهم 
َه اأهايل اخلال�ص اإىل املرجع ال�سيد  للمرجعية الدينية توجرّ
معتمدًا  منه  ليطلبوا  حينه-  )ق���ده(-يف  احلكيم  حم�سن 
يقيم يف مدينتهم ويعلرّم اأبنائهم الن�سح والإر�ساد ويبنيرّ لهم 
الكوراين  ال�سيخ علي  اإليهم  الدين والدنيا، فاأر�سَل  ق�سايا 
-حفظه اهلل- وقد كان �سابًا يف مقتبل عمره اآنذاك، وكان 
من املفرت�ص اأن يلتقي  احلاج ح�سني نعمة يف مدينة الكاظمية 
وياأتي معه اإل اأن القدر قد اختطف احلاج ح�سني رحمه اهلل 
وتويف يف الطريق، بعد ذلك ا�ست�ساف ال�سيد جواد املو�سوي 
ال�سيخ علي الكوراين يف بيته، وهنا برز دور جديد للمرجعية 
وكان ذلك عام 193 حيث بداأ ال�سيخ الكوراين بالن�ساطات 
من  العديد  ح�سرها  وقد  الدينية  واملرا�سيم  والفعاليات 
الأدباء واملثقفني من داخل وخارج ق�ساء اخلال�ص ف�سال 
عن الأهايل الذين اأبدوا تاأييدهم الكامل وتفانيهم يف خدمة 

معتمد املرجعية واإطاعة تعليماته".
اه  تبنرّ الذي  العلمي  ال�سعدي عن اجلانب  الباحث  َث  وحت��درّ

مدينة الولء والع�سق 
احل�سيني

 اإن مدينة اخلال�س اإحدى مدن دياىل املعروفة بطيبة اأهلها وولئهم 
لأهل البيت عليهم ال�سالم، ولهذه املدينة خ�سو�سية يف الكفاح من اأجل مذهب 
اأهل بيت النبوة، فهي مل تنعم بالهدوء ل يف عهد النظام ال�سابق ول بعد تغيري 
النظام، فقد فقدت يف كلتا احلقبتني الكثري من اأهلها واأبنائها ل�سيما الأطفال 
للت�سحية  رم��زًا  بقيت  بل  ت�ست�سلم  اأو  تياأ�س  مل  لكنها  والن�ساء،   وال�سباب 

والعطاء.
اإنها مدينة م�ساملة بعيدة عن الأ�سواء لطاملا بحثت عن الهدوء والعي�س ب�سالم 

يف ظل اأبنائها الذين يغلب عليهم طابع الهدوء والأدب والعلم واملعرفة..

الخالص 

قيق:
حممود امل�سعودي

حيدر املنكو�سي
�سباح الطالقاين

 بعد اأحدا العن الطافي 
وزايد الهجمات الإرهابية 

عام  وما بع هذ الفرتة 
من اشطرابات اأمنّية، زايدت 

 الاأعداد الأيتام يف ق�شاء ا
را ونواحيه وق

3 حمرم احلرام  1433ه�



املراجع العظام بقوله" كان فكر ال�سيد احلكيم )قده( هو 
الرتكيز على الكتب واملكتبات كونه يرى اأن امل�ستقبل للكتاب، 
وبالفعل فقد انت�سرت عدة مكتبات يف اخلال�ص نذكر منها 
ومكتبة  ال��ه��ادي  ومكتبة  ال�سالم  عليه  علي  الإم���ام  مكتبة 
اخلال�ص واملكتبة املوجودة يف منطقة جديدة ومكتبة ال�سندية 
التي اأ�س�سها ال�سيخ  الكوراين، ويف هذا الوقت كانت هناك 
عالقة وثيقة تربط ال�سيد احلكيم )قده( وال�سيخ الكوراين 
ب�سماحة ال�سيد املجتهد عبد الكرمي املدين فقد اعتمد ال�سيد 

احلكيم )قده( على ال�سيد املدين اعتمادًا كليًا".

واأردف ال�سعدي" بعدها ظهَر ال�سيد حممد اآل بحر الذي 
َع  كان وكيل املرجع ال�سيد احلكيم عام 195 وقد اأمت وو�سرّ
ما بداأه ال�سيخ الكوراين الذي ترَك العراق نتيجة مطاردة 
اأزلم النظام البائد له ليكمل م�سواره يف دولة الكويت، فيما 
اأ�سبَح ال�سيد علي حممد اآل بحر وهو �ساب وِرع در�َص الفقه 
يف النجف ال�سرف وكان �ساعرا واأديبًا، ثم اأ�سبح م�ست�سارًا 
لأبيه وقد عمَل على ن�سر فكر اأهل البيت عليهم ال�سالم بكل 

الو�سائل املتاحة".
الإقامة  ُفر�ست   1979 ع��ام  يف  اأنه"  الباحث  وا�ستطرد 
اجلبية على ال�سيد حممد باقر ال�سدر مما اأدى اإىل ن�سوب 
تظاهرات وا�سعة وقد �سمل التظاهر اأهايل اخلال�ص رغم 
التعليمات التي كانت تن�ص مبنع التظاهر، وعلى اأثر ذلك 
مت اعتقال جمموعة من الأهايل فيما فررّ اآخرون وكان من 

�سمن املعتقلني ال�سيد حممد اآل بحر".
الزهريي رحمه  �سنة 191 كان احلاج حكمت  وتابع" يف 
اهلل متويل اجلامع من قبل ال�سيد احلكيم وال�سيد اخلوئي 
ر�سوان اهلل عليهما، وهو رجل ملتزم بخدمة اجلامع حتى 
يدم طوياًل،  لكن عمله مل  بنف�سه  اجلامع  ف  ينظرّ كان  اأنه 

الزهريي يف 191/ 9/5 مع  اأُع���دم  احل��اج حكمت  فقد 
اأبنه احلاج رعد، الذي كان يعمل طيرّارًا يف اجلي�ص العراقي، 
 191 عدد املعدومني عام واحلاج ح�سني واآخرين حيث بل
)442( �سهيدًا فيما اأ�سدر املقبور )طه يا�سني اجلزراوي( 

اأوامره بتفجري منطقة اخلال�ص كلها بالديناميت.
بالتاأكيد  احلقبة  هذه  عن  الكالم  ال�سعدي  الباحث  وختَم 
على" اأن مدينة اخلال�ص اأ�سبحت مدينة منكوبة ملا لقت 
من تعد وانتهاكات واإعدامات وتعذيب و�سجن لأبنائها على 
يد اأزلم النظام الدكتاتوري ال�سابق، لكنها ظلرّت متم�سكة 
الدينية    وللمرجعيات  ال�سالم  عليهم  البيت  لأه��ل  بالولء 

املتعاقبة يف النجف الأ�سرف".

جهاد متعدد ا�بعاد
الدينية  املرجعية  معتمد  ال�سعدي(  الكرمي  )عبد  ال�سيخ 
َ ملجلة )الرو�سة احل�سينية(  العليا يف ق�ساء اخلال�ص بنيرّ
دور املرجعية يف حمافظة دياىل وباخل�سو�ص يف اخلال�ص 
قائاًل" ذهبُت اإىل احلوزة العلمية عام 1995، وقد كلرَّفت 
باأن يكون  البياتي  ال�سيخ كاظم  الوقت  املرجعية يف ذلك 

الكب الشوق ا�

 شباأ الاإن مدينة ا 
 عد من مدينة منكوبة ملا لق
وانتهاكات واإعدامات لأبناها 
عل يد اأزلم النام ال�شابق، 
لكنها ّل متم�شكة بالولء لأهل 
البي عليهم ال�شالم وللمرجعيات 

الدينية   املتعاقبة 
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معتمدا لها يف ق�ساء اخلال�ص، وكلفتني باأن اأكون معتمدًا 
لها يف �ست قرى من قرى اخلال�ص، وبعد ا�ست�سهاد ال�سيخ 

كاظم ُكلفت بان اأ�سغل مكانه".
 2003 ع��ام  التغيري  بعد  الكرمي"  عبد  ال�سيخ  اأ���س��اف 
اأ�سبحت احلالة حرجة جدا يف ظل تدهور الأو�ساع الأمنية 
وتزايد الهجمات الإرهابية وتكورّن بوؤر لالإرهاب يف العديد 
من مناطق دياىل، ونتيجة لذلك ترَك العديد من ال�سادة 
والوجهاء وال�سيو مناطقهم بحثا عن الأمان وترك هذا 
ق�ساء  يف  املجتمع  جممل  على  �سلبية  اأفعال  ردود  ب��دوره 

اخلال�ص".
ل  ال�سيخ ال�سعدي"  تنامى الإرهاب يف ما بعد لي�سك َ وبنيرّ
تهديدا حقيقيا على جممل مدن وقرى دياىل، واأ�سبحت 
من  كبرية  ملجموعة  هدفًا  باخل�سو�ص  اخلال�ص  مدينة 
باأنواع  مدججة  جماميع  ت�سنها  التي  الإرهابية  الهجمات 
راح �سحيتها  ب�سيارات مفخخة  اأخرى  ال�سالح وهجمات 
املئات من �سباب اخلال�ص، كان الإرهاب يحاول اإ�سقاط 
اأهل  لأتباع  الفقري  العمود  متثل  كونها  اخلال�ص  مدينة 

البيت يف حمافظة دياىل".
وتغا�سي  اآن��ذاك  القوات احلكومية  وتابع" يف ظل �سعف 
الأهايل  داف��َع  الإره���اب  هجمات  عن  الأمريكية  القوات 
بدايتها  كانت  عديدة  معارك  يف  وُق��راه��م  اأنف�سهم  عن 
وتوالت  ال��زن��ب��ور(،  )قرية  على  الإره��اب��ي  الهجوم  �سد 
الركة(  و)  الإم��ام(  املعارك يف منطقة )جيزاين  بعدها 

راح  والتي  القاعدة،  البعث وع�سابات  فلول  وغريها، مع 
�سحيتها العديد من ال�سهداء من اأهايل مدينة   اخلال�ص 

وقراها".
وف�سله  اهلل  بحمد  بالقول"  ال��ك��رمي  عبد  ال�سيخ  وختم 
و�سمود اأبناء هذه املدينة املُِحبة لأهل البيت عليهم ال�سالم 
واملطيعة للمرجعية على مر العقود املا�سية، جتاوْزنا املحنة 
رغم املرارة التي خلرّفها الإرهاب يف كل بيت، ونطالب الآن 
اأن تهتم احلكومة بالأو�ساع اخلدمية والبنى التحتية لأنها 
يف اأدنى م�ستوياتها، حيث هناك احلاجة املا�سة جدًا لبناء 
�سبكات الكهرباء واملاء ال�سايف واملجاري وتعبيد الطرق 

واملدار�ص واملراكز ال�سحية وغريها".

الوضع ا�مني والخدمي
وعلى هام�ص التداول يف الأو�ساع الإدارية واخلدمية 
)الرو�سة  جملة  التقت  اخلال�ص  ملدينة  والأمنيرّة 
احل�سينية( قائمقام ق�ساء اخلال�ص الأ�ستاذ )عدي 
اخلدران( فتحدَث قائاًل" �سهدت املناطق ال�ساخنة 
يف دياىل كاملقدادية وبعقوبة وبلدروز عمليات خطف 
مت  فقد  طائفي  اأ�سا�ص  على  للعوائل  وتهجري  وقتل 
بفعل  بعقوبة  من  عائلة  األ��ف   12 من  اأك��رث  تهجري 

ها ع�سابات القاعدة  عمليات الإرهاب التي كانت ت�سنرّ
وبعدها  و2007،   200 الأع��وام  اإب��ان  البعث  وفلول 
هت خمالب الإرهاب نحو ق�ساء اخلال�ص الذي  توجرّ
ثم  ومن  الأ�سود  ال�سرقي منطقة  ه من اجلانب  يحدرّ
منطقة التحويلة التي يتمركز فيها الإرهاب بحدود 
13 كم، ومن اجلانب الغربي قرى الناي اإىل منطقة 
من  ال�سرقي  اجلانب  وم��ن  ك��م،   23 بحدود  �سفري 

ناحية هبهب اإىل منطقة جيزاين الإمام".
على  مفتوحة  كانت  اجل��ه��ات  عدي" ه��ذه  اأ���س��اف 
اأهايل  على  ال�سعب  من  فاأ�سبح  اخلال�ص  ق�ساء 
باقي  مع  والتوا�سل  منه  واخل��روج  الدخول  الق�ساء 
الإرهابيني  خطة  كانت  حيث  املدينة،  ونواحي  قرى 
يف  اأم��اًل  اأهلها  واإ�سعاف  اخلال�ص  حما�سرة  هي 
بف�سل  ولكن  دي��اىل  م��دن  باقي  يف  فعلوه  ما  تكرار 
و�سمودهم  و�سبهم  الأه��ايل  وبتكاتف  تعاىل  اهلل 
وحتملهم للم�سوؤولية، ومبعونة القوات احلكومية خاب 
باأ�ص الإرهاب واندحر حتى انتهى متامًا من مدينة 

اخلال�ص ونواحيها وُقراها".
وفيما يخ�ص النواحي اخلدمية قال اخلدران" كانت 
الق�ساء عام 2010 بحدود 11 مليار دينار  ميزانية 
رئي�ص  اإىل  و�سلت  التي  والطلبات  ال�سكاوى  وبعد 
بينما  اأخ��رى،  دينار  مليارات   3 اإ�سافة  مت  ال���وزراء 
بع�ص النواحي حت�سل على اأكرث من   مليار دينار 

ب�ساتني اخلال�ص
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وهي اأقل كثافة �سكانية من ق�ساء اخلال�ص بكثري- 
التخ�سي�سات  ب��اأن  للحقيقة  ل  اأ�سجرّ اأن  يجب  وهنا 
الوظيفية واملالية لزالت خا�سعة متاما اإىل الطائفية 
يف هذه املنطقة- ونظرا لقلة امليزانية فقد انح�سَر 
بينما  فقط  امل��ج��اري  م�سروع  على  اخلدمي  العمل 
الكهرباء  اإىل حت�سني قطاع   الق�ساء بحاجة ما�سة 
ي جدًا  وتعبيد الطرق ودعم قطاع الرتبية لنه مرتدرّ
يف اخلال�ص ونواحيها وقراها وهناك حاجة لع�سرات 
من  املتزايدة  الأع��داد  لحتواء  الإ�سافية  املدار�ص 

الطلبة".
وبخ�سو�ص الواقع ال�سحي قال اخلدران" اإن القطاع 
العام  املدير  نزاهة  اإىل  يعود  وه��ذا  جيد  ال�سحي 
م�ست�سفى  يوجد  اخلال�ص  ق�ساء  ففي  و��اح��ه، 
ال�سالت  من  العديد  ي�سم  ال��ذي  العام  اخلال�ص 
باإ�سراف اأطباء خمت�سني، وهناك 23 مركزا �سحيا 
اأر�ص  قطعة  تخ�سي�ص  ومت  ف��وري،  اإ�سعاف  ومركز 
مب�ساحة 23 دونا لبناء م�ست�سفى من 100 �سرير من 
قبل مديرية �سحة دياىل، وكذلك �سيتم تخ�سي�ص 
مركز �سحي للقرى النائية بتبع من اإيران قريبا". 

ــي  ــاع ــم ــج ـــعـــمـــل ال ال
والتعاون شعار الخالص

ت بها مدينة اخلال�ص طيلة  الظروف ال�سعبة التي مررّ
العمل  من  يتخذون  املدينة  ه��ذه  اأبناء  جعلت  عقود 
فقرائهم  مل�ساعدة  عمليًا  منهجًا  والتعاون  اجلماعي 
اأعدادهم ب�سورة غري  وكفالة الأيتام الذين ارتفعت 

م�سبوقة نتيجة عمليات الإرهاب بعد عام 2003.
الت�سامن  منظمة  م�سوؤول  املر�سومي(  )كاظم  يقول 
اأحداث  "بعد  اخلريية  اليتيم  وموؤ�س�سة  الجتماعي 
 200 العنف الطائفي وتزايد الهجمات الإرهابية عام
تزايدت  اأمنيرّة،  الفرتة من ا�سطرابات  تبع هذه  وما 
اأعداد الأيتام يف ق�ساء اخلال�ص ونواحيه وُقراه، وحترّم 
علينا الواجب الإن�ساين وال�سرعي والأخالقي اأن ري 
درا�سة لعوائل الأيتام اأماًل يف و�سع منهج مل�ساعدتهم 
ورعايتهم، فبداأنا العمل بتاأ�سي�ص جلنة اأيتام اخلال�ص 
واأع�سائها احلاج في�سل ال�سعدي واحلاج علي واحلاج 
ثكم، وقد كان العمل طوعيًا ومل نح�سل  فالح واأنا حمد
على رعاية اأو اهتمام من اأحد، حيث اترّ      خذنا من 
جامع اخلال�ص مركزًا للعمل باأ�سراف وكيل املرجعية 

عام 200 ال�سيخ عبد الرزاق ال�سدي".
واأ�ساف املر�سومي" كان لبد من تطوير العمل على 
ابن  ح�سني  حممد  بال�سيد  فالتقيت  موؤ�س�سات  �سكل 

ظله(  )دام  احلكيم  �سعيد  حممد  ال�سيد  امل��رج��ع 
اخلريية،  واملوؤ�س�سة  الت�سامن  منظمة  يرعى  وال��ذي 
ال�سيد علي  فيما يرعى مكتب املرجع الديني الأعلى 
لهذه  فاأ�سبح  عني،  موؤ�س�سة  ظله(  )دام  ال�سي�ستاين 
املوؤ�س�سات فروعًا عديدة لتفي بالغر�ص املطلوب وتلبي 

معظم احلاجة املوجودة".
وتابع" بعد اأن �سهدت نهاية عام 200 حت�سنًا اأمنيًا 
افتتحنا منظمة الت�سامن الجتماعي وموؤ�س�سة اليتيم 
ي�سرف  التي  العقيلة  موؤ�س�سة  �سبقتها  وقد  اخلريية، 
م�ساعدات  م  تقد وهي  ال�سعدي  في�سل  احلاج  عليها 
ب�سيطة لالأيتام من خالل ا�ستح�سال احلقوق ال�سرعية 

برعاية معتمد املرجعية وتوزيعها عليهم".
وا�ستطرد" بعد ذلك تطور عملنا يف منظمة الت�سامن 
اليتيم اخلريية ليتوزع على 13  الجتماعي وموؤ�س�سة 
فرعا يف بغداد و3 فروع يف دياىل وفرع واحد يف �سالح 
م هذه الفروع م�ساعدات عينية وخدمات  الدين، تقد

طبية جمانية على مدار ال�سنة".
اليتيم  موؤ�س�سة  عمل  مو�سحًا" اأما  املر�سومي  وختَم 
وتوفري  ح�سرا  الأيتام  برعاية  يخت�ص  فهو  اخلريية 
العالج املجاين لهم واملبال املالية الب�سيطة اأماًل يف 
احلياة  �سروريات  من  الأدن��ى  احلد  على  ح�سولهم 
دينار  األف   200-  50 مابني  الرواتب  هذه  وتنح�سر 

�سهريًا.

ح�سينية عليبات

الذنة ح�شينية ام

�سور  كوكبة من 
�سهداء اخلال�ص
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 ان باب العلم واملعرفة مل ولن يكون يف يوم من اليام حكرا على اأحد او جهة، و�سيبقى منفتحا لكل راغب فيه، 
وليقطف النجاح فيه من يجد وي�سهر وي�سحي من اأجل نيله، فيما يتقوقع عند حد معني من ل ي�سعفه جده ول 

ت�سري به قدرته نحو قطف ثماره.
ولكن ذلك كله قد ل يوؤدي بال�ساعي اىل نيل العلم اىل التوفيق يف م�سعاه ما مل ي�ساحب ذلك ال�سعي نوايا طيبة 
للتك�سب يف  اأم جعله و�سيلة  العليا  املراتب  نيل  الهدف  اأكان  �سواء  للذات  بالت�سّدق به لطالبيه وعدم احتكاره 

الدنيا. 
وهذا هو حال رجالت العلم يف ال�سالم وبخا�سة من كان منهم يف ركاب اأتباع مذهب اأهل البيت عليهم ال�سالم،  بني 
فرتة واأخرى ي�ساهد املتابعون للقنوات الف�سائية ظهور خطباء متمكنني وموؤثرين يف �ساحة اخلطابة، وقد �سهدت 
تلك ال�ساحة موؤخرا ظهورا مميزا لواحد من طلبة علوم مذهب اأهل البيت عليهم ال�سالم، لي�ساهم يف رفد م�سرية 
اخلطباء يف تقد العلوم واملعارف للنا�س، عرب ظهوره يف قناة كربالء الف�سائية من خالل حما�سراته التي بثتها 

من منرب �سيد ل�سهداء المام احل�سني عليه ال�سالم، اإنه اخلطيب احل�سيني ال�سي مان احل�سناوي.

 شبالف�شاد اأ 
اهرة متف�شية 
يف عديداملو�ش�شات 
العراقية احلكومية 
 والأهلية"واأن العال
لهذ الق�شية يف 
وجهة نر يكمن 
اإعالن حالة  "يف 
طوار اأخالقية يف 

العراق 

في حوار مع
سماحة الشيخ زمان الحسناوي:

وب�سبب هذا الظهور العالمي كان ملجلة الرو�سة احل�سينية حوار مع 
�سماحته تناول بع�ص الق�سايا التي تدور يف ال�ساحة وقد انطلق احلوار 
بتقدميه نب�سة تعريفية خمت�سرة لل�سيخ احل�سناوي فقال:ولدت يف 
البتدائية يف حمافظة  درا�ستي  بع�ص  واأكملت   191 سنة� النجف 
النجف الأ�سرف،ثم هاجرت عام 1991 اإىل قم،واجتهت اإىل الدرا�سة 
يف احلوزة العلمية منذ عام 1991 اإىل عام 2003 ، وبعد �سقوط نظام 
�سدام الطاغية عدت اإىل النجف الأ�سرف،لأكمل درا�ستي فيها، لكن 
املنب احل�سيني ال�سريف اأخذ الكثري من وقتي ويف نف�ص الوقت ما 
اأردت��ه من احلوزة العلمية ح�سلت عليه،وكان من اأ�ساتذتي الكبار 
�سماحة ال�سيخ حممد �سعيد،اأما بالن�سبة اإىلاملنب احل�سيني فارتقيت 
اأعواده يف ال�سنة الثانية ع�سرة يف منطقة املحمرة جنوب اإيران، ثم 
اأنتقلت اإىل مدينة يزد الإيرانية ثم م�سهد ثم قم ومن بعدها انتقلت 

اإىل دول اخلليج.

لر ايي تعّد ق�سية الف�ساد املا والإداري ا
من اأولويات انتقاد املجتمع يف الوقت احلا، فما هو راأيكم 
يف هذه الق�سية وما �سبل احلد من خطورتها،وهل من حلول 

لإنقاد املجتمع العراقي منها
تعتب هذه ق�سية مهمة وحاولت   ياا ا  يال
اأن العراق يف الوقت  اأن اأطرحها على بع�ص العلماء خا�سة  �سابقًا 
احلايل ل يحتاج اإىلطوارئ اأمنية -من وجهة نظري-بل انا نحتاج 
اإليه هو طوارئ اأخالقية "والأ�سباب التي اأدت اإىلذلك كثرية جدًا، 
ين لفرتة طويلة،حيث  ومنها نتائج حكم الطغاة واملجرمني وامل�ستبدرّ
وعقيدته  دينه  العراقي عن  ال�سعب  اإبعاد  هو  الوحيد  "همهم  كان 
اأطياف  الثر يف كثري من  ادى اىل احداث  ومبادئه،مما  واأخالقه 
ال�سعب العراقي، ول نن�سى )الأطايب( الذين حافظوا على دينهم 

ومبادئهم واأخالقهم.
غري  العراق  يف  الإداري  الف�ساد  "اأن  نرى  ال�سبب   لهذا  واأ���س��اف: 
خمت�ص اأو منح�سر ب��وزارة معينة اأو دائرة حكومية معينة، ولكنه 
احلكومية  العراقية  عديداملوؤ�س�سات  يف  متف�سية  ظاهرة  اأ�سبح 
الذي فر�ص على  بعد احل�سار  الظاهرة  والأهلية"وقد قويت هذه 
اإثر غزو �سدام للكويت ،اأن العالج لهذه الق�سية يف وجهة  العراق 
نظري يكمن "يف اإعالن حالة طوارئ اأخالقية يف العراق واإذا اأعلنا 
حالة طوارئ اأخالقية �سنحافظ على الأمن يف نف�ص الوقت" حيث اأن 
ل يوجد هناك �سخ�ص يف العراق يهيء بيئة اإىل الإره��اب يف البلد 
لأن ال�سعب يف كل طبقاته �سيتعاون مع احلكومة التنفيذية يف تطبيق 
القانون، وتتاألف "هذه الطوارئ من خباء يف علم الجتماع وعلماء 
الدين واملفكرين وعلماء الفل�سفة وخباء القت�ساد حتى يخرجون 
ل �سمام اأمان اإىل الأجيال القادمة" لأنهم    بقرارات �سائبة لكي ت�سكرّ
يتمتع  العراق  واأن  اخل�سو�ص  يف  امل�ستقبل  يف  البلد  �سيحكم  من 
بنظام دميقراطي يف احلكم ، وهذا يتعلق مبا يطرح يف امل�ساجد 
واحل�سينيات واملدار�ص واملنتديات واأطروحات من خالل الكتب وكل 
�سيء يعالج ق�سية الف�ساد املايل والإداري، وهذا يبداأ من و�سع ن�سبة 
مئوية حتدد من خاللها مدى انت�سار ظاهرة الف�ساد املايل والإداري 
وكيفية العالج "كما وحتدد الوقت الذي يكفي ملعاجلة هذه الق�سية 
والعمل على هذه ال�سوابط ،واإذا نظرنا اإىلاملجتمع العراقي ده 
جمتمعا ع�سكريا غري مدين وهكذا نالحظ من لغته وطريقة تعامله 
النا�ص  اأكرث  الطبيب هو  اأن يكون  املفرو�ص  اأن من  الغليظة ،حيث 
عطفا لأنه يتعامل مع اأرواح النا�ص لكن لالأ�سف ما نراه غري ذلك اأي 
اأن اأول ما يفكر فيه الطبيب هو املادة و هو م�ستعد اإن يخ�سر املري�ص 
اإذا  مل يح�سل على مطلبه دون اأن يوؤمله �سمريه، وهناك مثال اأخر هو 

 ناأمل اأن ت�سود ثقافة احرتام القانون
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   اأول من ا�شتخدم 
 التمثيل هم اأهل البي
عليهم ال�شالم والقران 

الكر يف قشة 
اإبراهيم عليه ال�شالم 

حني ك�شر الأشنام 
ورك شنما واحداً

•     حوار: في�سل غازي
         ميثم احل�سناوي

الطفل العراقي يف طريقة لعبه ي�ستخدم الأ�سلحة البال�ستيكية بدًل 
من الألعاب الأخرى ،وحني �سئل طفل يف بريطانية اأذا �سربك زميلك 
اأذه��ب اإىل مدير املدر�سة واأ�ستكي، ومدير  كفا ماذا تفعل ؟ فقال 
املدر�سة يت�سل بالبولي�ص،والبولي�ص يت�سلون يف والد الطفل املعتدي 
حتى يحلون الق�سية ، وحني �سئل طفل يف العراق اأذا �سربك زميلك 
كفا ماذا تفعل ؟ اأجاب باحلرف الواحد ) اأدفنه ( وهذه املرحلة هي 
ت اإىل انت�سار الف�ساد املايل  مرحلة ما بعد القتل ،اأما الأ�سباب التي اأدرّ
الطواغيت و�سعف  ت�سلط  "هي  والإداري كثرية ونذكر جملة منها 
احلالة املادية وتدهور امل�ستوى املعا�سي وقلة اخلدمات وتخلي النا�ص 
وانتهاك احلقوق  العنف  يولد  الذي  واأخالقها والفقر  عن مبادئها 
وال�سرقة والكفر وكل الظواهر ال�سلبية وم�ساعدة املواطن للموظف 

على الر�سوة"... الخ .

من ا امل�ستخدمة  امل�ساحة  هي  ما   ييا  لر
والإر�ساد  الن�سح  مان احل�سناوي يف ق�سايا   ال�سي خطبة 

  الرتبوي وتثقيف املواطن من خالل املنرب احل�سيني
الي ا هناك م�ساحة كبرية اأتركها لهذه الأمور يف خطبي 
والدليل على ذلك ابتداأت بحثي يف العتبة احل�سينية املقد�سة من 
خالل اأربع حما�سرات يف كيفية تهذيب النف�ص وانتظار الإمام املهدي 
عجل اهلل فرجه ال�سريف، وعدم انتظاره من خالل ال�سفات ال�سلبية 
والعمل من اأجل دولة الإمام وتهيئة اأنف�سنا واإعمار قلوبنا ولي�ص اإعمار 
ز على اأهمية الأخالق واأ�ست�سهد على ذلك  بيوتنا ، واأنا كثري ما اأركرّ
يف القراآن الكرمي واأقوال ر�سول اهلل والأئمة الأطهار عليهم ال�سالم 

جميعًا . 

لر ايي يف الآونة الأخرية ظهرت ق�سية عدم ا
مراعاة احلقوق العامة مثل عدم احرتام القانون و�ساعات 
العمل وح�سن اجلوار والتجاو على املمتلكات  ، فما تقيمكم 
لهذه الظاهرة وهل هناك خطة ميكن اإن ي�سعها خطباء املنابر 

 للحد من مثل هذه  الظواهر
يف  موجودة  جميعها  امل�ساكل  ه��ذه  بالفعل  نعم   ا  يال
ظاهرة  اأن   ، خا�ص  بحث  اإىل  حتتاج  م�سكلة  وك��ل  احل��ايل  الوقت 
التجاوز ظاهرة �سلبية ،ولبد من و�سع احلل لهذه الظاهرة الغري 
جيدة ونبداأ من فقهائنا الذين جميعهم حرموا على ال�سائق �سرب 
اإ�سارة املرور �سرعًا وهذا مثال على ذلك ، وبنظري" لو عودنا اأنف�سنا 
على اللتزام يف تطبيق القانون والنظام لزالت مثل هكذا اأمور لكن 
لالأ�سف اأن ثقافة احرتام القانون نفتقدها يف العراق ب�سورة كبرية 
ولفته لالنتباه "علمًا اأن القانون موجود لكن امل�سكلة هي يف تطبيق 
واحرتام القانون، حيث اأن ال�سعب العراقي تعورّد على املحا�سبة اأوًل 
كي يطبق القانون ومثال على ذلك �سائق ال�سيارة الذي ل ي�سع حزام 
الأمان الذي ُوجد ل�سالمته حتى يحا�سبه رجل املرور ، ول ن�سع كل 
اللوم على املجتمع بل اأن ال�سخ�ص امل�سئول يتحمل اجلزء الأكب يف 
كيفية تعليم املواطن العادي يف احرتام وتطبيق القانون من خالل 
اأفعاله ،فكيف للم�سئول اأن يعلم املواطن على عدم املخالفة واحرتام 
النظام وهو يخالف، ومثال على ذلك "�سري موكبه يف الجتاه العك�سي 
ل�سري ال�سيارات و�سرب اإ�سارة املرور والتجاوز على طابور املراجعني 
يف املوؤ�س�سات وا�ستخدام املح�سوبية واملن�سوبية يف موؤ�س�سات الدولة"   
كما وان املواطن يالحظ امل�ساكل احلا�سلة بني الوزارة وحني ي�ساأل 
عن احلل يرى اأن كل �سخ�ص م�سوؤول عن هذه امل�سكلة يرمي الكرة 

يف �ساحة �سخ�ص اأخر .

لر ايي كيف ميكن ا�ستخدام اللغة ال�سهلة ا
اإي�سال الفكرة اإىل اجلمهور املتعدد الثقافات  وال�سعبة يف 

وامل�ستويات العلمية والفكرية ؟ 

الي ا لهذا ال�سبب قيل اأن املنب علم وفن وهذا دليل على 
اأن الكثري من الأ�سخا�ص لديهم علم، ولي�ص لديهم قدرة على اإي�سال 
اأو لي�ص لديهم اأ�سلوب يف اإي�سال الفكرة ومثال على ذلك مو�سى عليه 
ال�سالم ملا اأمره اهلل �سبحانه وتعاىل للذهاب اإىل فرعون فطلب من 
اهلل اأن ير�سل معه اأخاه هارون" باعتبار اأن هارون كان اأف�سح ل�سانا 
من مو�سى عليه ال�سالم والقراآن يدل على هذه احلقيقة حني قال 
"ودائمَا  اأمري (  واأ�سركه يف  اأزري  بُه  اأ�سدد  اأخي  مو�سى ) هارون 
كان يردد كلمة اأخي اإىلحني رجع من ميقات ربه وراأى بني اإ�سرائيل 
يعبدون العجل، فجر راأ�ص اأخيه وقال يابن اأم هم ا�ست�سعفوين وكادوا 
يقتلونني وما ن�ستفيد من هذه الق�سة هو اختيار الكلمات، فبدل من 
اأن يقول اأخي قال ابن اأمي لأنها اأكرث رقة من اأخي  ،ومن هذا املنطلق" 
د اأن هناك اأهمية لف�ساحة الكالم وكذلك اختيار الكلمات واملثال 
على ذلك يف القراآن الكرمي اهلل عز وجل يقول ) ل تقولوا راعنا وقولوا 
انظرنا (" لأن كلمة راعنا عند اليهود تعني اأمرًا �سيًء وا�ستغلوها �سد 
امل�سلمني فلذلك نزلت هذه الآية ، وهناك ق�سة اأخرى ن�ستدل بها 
على �سرورةاإتقان الكلمات يف ا�ستخدامها وخال�سة هذه الق�سة هي 
ها على واحدًا  ين فق�سرّ اأن هناك ملكا راأى روؤيا ما ،وبعث وراء املعبرّ
منهم فجاوبه �سوف يقتل اأولدك قبل اأن متوت فاغ�سب امللك و�سرفه 
ا  ثانيا فق�صرّ عليه الروؤيا  فاأجابه املعب يا جاللة  ،فبعث وراأى  معبرّ
ون  امللك :انت  اأطول اأهل بيتك عمرًا ، ولك  احلكم يف ما قاله املعبرّ
يف تف�سري الروؤيا مبا اختاروه من كلمات، فالفكرة واحدة وطريقة 
التعبري خمتلفة ، فلهذا اختيار الكلمات مهم وطريقة فن الإلقاء اأهم 
، يقول الر�سول حممد  - �سل اهلل عليه واآله و�سلم-)اأمرنا اأن نكلم 
النا�ص على قدر عقولهم (وهذا يدل على اأن اخلطباء لي�سوا جميعهم 
على نف�ص الدراية يف هذه الأمور فهناك من هو متو�سط الثقافة ومن 
هو عايل الثقافة ومن هو قليل الثقافة" وهناك من يتكلم بلغة الكبار 

ومن يتكلم بلغة ال�سغار.

لر ايي  اأن البع�س يقول بعد �سقوط النظام ا
احل�سينية  املنابر  خطباء  على  كبري  ب�سور  النا�س  اأقبل 
لال�ستماع لهم لكن لالأ�سف بعد فرتة فوجئنا بتكوين حاجز 
هو  هل  ذل��ك..  يف  ال�سبب  ما  ترى  املنرب  وخطيب  النا�س  بني 
الغزو الثقايف الغربي عن طريق و�سائل الأعالم اأم هي فتنة 

 افتعلها املنافقون اأم هناك خلل يف اخلطباء اأنف�سهم
هناك  اأو  الأ�سباب �سحيحة  كل  اإن  القول  ا ميكن   يال
،على  الدينية  املحا�سرات  بع�ص  يف  نالحظه  وه��ذا  معني  �سبب 
خمتلف اخلطباء فهناك خطيب اأين ما يذهب جتد النا�ص يذهبون 
اأن  نف�سه حيث  ال�سبب يف �سخ�سية اخلطيب  اأن  اإليه ومعنى هذا 
بع�سهم ذوو م�ستوى عال  من الثقافة والآخر متو�سط وهناك نوع  من 
اخلطباء قليلو الثقافة  ويدخلون اأنف�سهم يف اأ�سياء هم يف غنى عنها    
وال�سبب الآخر هو الغزو الثقايف عن طريق و�سائل الإعالم وخا�سة 
يف عدم ا�ستخدامها ب�سورة �سحيحة وحلل م�سكلة الغزو الثقايف 
لبد من اإن د البديل والبديل اإما عن طريق ا�ستخدام املنب اأو 
من خالل تقوية وتطوير الدراما الإ�سالمية" حتى ن�سل بثقافتنااإىل 
الغرب كما اأو�سلوا ثقافتهم  اإلينا،وللعلم "اأن اأول من ا�ستخدم التمثيل 
هم اأهل البيت عليهم ال�سالم والقراآن الكرمي يف ق�سة اإبراهيم عليه 
ال�سالم حني ك�سر الأ�سنام وترك �سنما واحدًا وحني �سئل من ك�سر 
الأ�سنام؟  قال : ا�ساألوا كبريهم قالوا كيف وهو ليتكلم  قال اإذن كيف 
تعبدونه" علمًا اأن اإبراهيم كان عاملا وي�ستطيع من خالل اخلطاب اأن 
يقول لهم كيف تعبدون �سخ�سا ل يتكلم ول يتحرك ؟واأنتم ت�سنعونه 
ول هو يخلق .. فلم جعل  اإبراهيم النا�ص هنا تبحث عن احلقيقة هذا 

هو ال�سوؤال ؟

43حمرم احلرام  1433ه�



الراأي مقولة �سيا�سية
م�ستل من كتاب  ) الر�سول امل�سطفى�سلى اهلل عليه واآله 

و�سلمومقولة الراأي(

اليها  ال�شارة  ينبي  التي  المور  اإن من 
بدءا اأن الذ  يلتف اليه اأك املفكرين 
والباحثني حت ال�شاعة هو الركان 
وهم  ي�شبون  الراأ،فهم  ملقولة  الذاية 
يناق�شون يف مالب�شات الت�شريع ال�شالمي 
 مقولة �شرعية جمردة عن الرو اأن الراأ
ال�شيا�شية والاهات العنشرية وهو من 

اأخطاء املفكرين الفاح�شة
�شيء ان د  الشدفة يف  فلي� من 
ارباطا ويقا والزما ايا بّينا بني 
ال�شيا�شية  والنزعة  الراأيوية  النزعة 
جهة،  من  احلكم  كر�شي  حليازة  الرامية 
واأن د من جهة اأخر اإقشاء مدرو�شا 
 ام مع  يدوران  اللذين  والهداية  للق 
ولي� من  دار،  حيثما  علي  املومنني 
التالزم  هذا  اأن د  �شيء  الشدفة يف 
 التاري حقاق  من  حقيقة  التاريخي 
والثانية  الوىل  للخالفة  حية  ورجمة 
مروان  وبني  اأمية  بني  وخالفة  والثالثة 

 و �وبني العبا

بل لي� اعتباطا اريخيا ان د ان �شيا�شة 
اليفة الثا ال�شديدة واللية والتي 
واللة  ال�شدة  من  نتشور  ما  اية  هي 
ّ وتهلهل  وهو يهد بني اأمية  ش�لني و
 الذ ااهلي  املجد  لناشية  الرقاء 
 ن الكرراقق الطنالم ومش�ه الااأم
ومنهج الر�شول شل ا عليه واله و�شلم 
اأخذ  هو   اإ الشادقة،  احلنيفية   حو يف 
ال�شالمية  املراكز  اأخطر  اىل  باأيديهم 
الكامل يف   التاأ ات  ال�شيا�شية  واملواقع 
ابتداء   ،داالح ومعادلت   التاري بناء 
الثالثة ومرورا بالقواعد  من االفة 
املتمّثلة  ال�شفيانية  للدولة  ار�شاها  التي 

ال�شالمي رمبعاوية يف ال
لنا ندم  رووا  واملّدني  املورخني  ان   
الثا عن هذا اطاأ فقد رووا  اليفة 

لنا اأنه قال
للطلقاء، ول   لشي هذا المر ل  اإن 
 اأمر من   ا�شتقبل ولو  الطلقاء،  لأبناء 
ما ا�شتدبرت ما طمع يزيد بن اأبي �شفيان 

  ال�شام ومعاوية اأن ا�شتعملهما عل
وقال وهو يخاطب اأهل ال�شور

جاءكم  اختلفتم  اإن  ختلفوافاإنكم  ل 
معاوية من ال�شام وعبد ا بن ربيعة من 
ل�شابقتكم،  ف�شال  لكم  يريان  فال  اليمن، 
واإن هذا الأمر ل يشل للطلقاء ول لأبناء 

 الطلقاء
عدول اليفة  نت�شاءل عن  اأن  ويف احلق 
والأمويني  بخاشة  معاوية  مع   اثال
بعامة اىل �شة ل �شبه �شه واىل لني 
التمثيل،  اأناء  من  بنو  �شده  ثل  ل 
يف  امل�شلمون  يعرفها  ل  �شخشية  واىل 
 عّن اأنه  ن�شمع     اإ  اثال اليفة 
اأخذ بال�شدة كما فعل مع جّل  اأو  معاوية 
الشابة اإن  نقل كلهم، و يعزله عن 
 ي�شاطر ميع، وعمله كما فعل من ا
اأمواله كما هو �شاأنه مع جميع عماله، وقد 
املهاجرين  اأحد من  كان  حبا مبنزلة ما 
والأنشار ليلم بها ف�شال عن طليق ابن 

طليق

• للباحث ال�سالمي با�سم احللي

 قال امحد بن حنبل : حدثنا وكيع، حدثنا شعبة، عن أيب عون الثقفي، عن احلارث بن عمرو، عن رجال من اصحاب 
معاذ، أن النبي (صىل اهللا عليه وآله وسلم) ملا بعثه اىل اليمن قال: كيف تقيض إذا عرض لك قضاء؟ قال معاذ: أقيض 
بكتاب اهللا. قال(صىل اهللا عليه وآله وسلم): فإن مل يكن يف كتاب اهللا؟ قال معاذ: فبسنّة رسول اهللا (صىل اهللا عليه وآله 

وسلم). قال(صىل اهللا عليه وآله وسلم): فان مل يكن يف سنة رسول اهللا؟ قال معاذ: أجتهد رأيي.

احلديث:
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وقال له مرة يا معاوية ل امرك ول 
 انهاك

اإن الر من هذا ال�شتطراد هو التنويه 
التي  ال�شيا�شية   داالح اأهم  اأن   لع
قلب وجه ال�شالم ما هي ال مثال حي 
للراأ اار عن معني  وطبيق دقيق 
من  �شيء   قل ما  يف   �ولي�املقد عمر 
ف�ش لندم  هو   اإ  ولوال  راش�ال

 ل نال ليفة الثاا
نذهب مذهب  اأن  ا�شرافا   �يول كما 
 يقر ذور الالل املني خيعواقال
ال�شالم يف ان العقل وال�شم يرشخان 
  اإ الحتمالت املنتجة لليقني ملجمو
 طبيقا حيا للراأ ا ولد مثال خط
ع التاري ال�شالمي  الإ�شالمو اإل 
الجوازية   شالم يف  يشب   ذال اك 
 عل امي قتة الش�ايش�ة واليش�رقال
 �قري �شيادة  حقيقته  جاهلي   وروم

ال�شالمي العا الطليقة عل
ولأجل هذ املعطيات قلنا اإن الراأ مقولة 
ال�شيا�شة  خبا يف   نك ولو  �شيا�شية، 
 راأال مقولة  اأن  د   ال�شيا�شة علم 
�شبه يف مفاشلها العامة مقولة الوشعية 
املطروحة يف عشرنا احلاشر فيما يتعلق 
باملجال ال�شيا�شي والني هي  مرحلة 

يةمامتطورة عن جوهر ال
عنه   ش�رتي المر  هو  هذا  كان  واإا 
فهمان لال�شالم، 
الفهم  اأحدهما 

القر�شي املبتن عل اإزواء العقبات املعيقة 
اأهدا قري�، وهي تلخ يف  لتقيق 
ات  ال�شالمية  العناوين  �شلب  اولة 
املومنني علي   اأم البناء عن  التاأ يف 
الثا هو ما عليه  والفهم  ال�شالم،  عليه 
واملقداد  علي  املومنني   وام ها�شم  بنو 
 اب ة بنر وخز و�شلمان وعمار وابو
وقي� بن �شعد بن عبادة وحذيفة بن 
النجباء  الشابة  من  ومات  اليمان 
ال�شابقني  من  الرشوان  بيعة  اأهل  من 

الأولني
 الإعرا يالزمه  الأول  الفهم  اأن  بيد 
الكامل عن ال�شالم الذ يتج�شم يف علي 
عليه ال�شا الذ يهتد به املهتدون كما 
عليه   ا  شل الر�شول   ل  عل  ن
الزورار عن احلق  و�شلم، ويالزمه  واله 
بال  ويتبعه  دار  حيثما  معه  يدور   ذال
يتعبد  التي  ال�شنة  من  ال�شمزاز  فاشلة 
اإ هم كما قال ابن عبا� ركوا   اهب
 ال�شنة التي اأحا ل ،شا لعلي�ال�شنة ب
  والتي  ورها،   و�ش خا  مبفاشلها 
ورها   ي�ش اأو  خا  مبفاشلها  يد 
�شلمان  قال  كما  الشابة  �شوا من  اأحد 
هرانيكم  بني  ر  عليا   اأر  مدامل
 ه، فوالذجزقومون فتاأخذون ب فال
نبيكم  ب�شر   داأح يخكم  ل   بيد نف�شي 

بعد
اأ �شيء يبق من اطروحة   فقل برب

ل ال�شماء بعد

اأهل الفهم الأول من بد  وهكذا  ير 
 العلو الفكر  ملقاومة   راألل اللجوء  اإل 
اإ النزا بني   المش�ثل فكر ال ذال
، وهو فيما   اأفكار ومباد  زان الفريقني 
عدا ل نزا منطق من خالله يفهم 
الإ�شالم ولول اأن اأهل الفهم الأول اأوا 
القادرة  النفعية  احلقيقة     راأال اىل 
عل ذويب ما يرا منطق القران وال�شنة 
التاري حينما يذكر  كروا يف   ملا  ناق�شا 

الذاكرون التاري

الهوام�س 
451:10اأن�ساب الأ�سراف  

  ت���اري���خ امل����دي����ن����ة55:3، اأ����س���د ال���غ���اب���ة155:3، 
الإ�سابة297:2.

.125:1، البداية والنهاية4:4تاريخ الطبي  
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•  عبد الهادي البابي 

 ، مان�ساء  ،فلنلطم  اأمرهم  نحيي  اأن  اأردنا  واإذا 
ونبكي مان�ساء ، ونحيي �سعائرهم مان�ساء ، ولكن 
 ، ، وخالفنا و�ساياهم  اإذا انحرفنا عن خطهم 
ومل نقتد ب�سريتهم ،فما فائدة بكائنا ولطمنا ؟ 
وقد قال الأمام الباقر عليه ال�سالم :)من كان 
فهو  هلل  عا�سيًا  كان  ومن  ويل  لنا  فهو  هلل  وليًا 

 )لنا عدو
اإحياء  يف  مراعاته  علينا  يجب  اأمر  واأهم 
بني  الأيجابي  التالقح  هو  ال�سعائر،  هذه 
اأن  ال�سروري  من  اأنه  ،حيث  والعاطفة  الفكر 
التعبئة  يف  متحركة  احل�سينية  الق�سية  تبقى 
 ، التعبوية  الو�سائل  بكل  الوا�سعة  اجلماهريية 
لأن الق�سية احل�سينية كالق�سية الإ�سالمية لبد 
من اأن يلتقي فيها العقل مع العاطفة ، ول بد اأن 

يتزاوج فيها الأميان واحل�ص ،
وكما اإننا نحتاج اإىل الباهني العلمية واىل اجلو 
العلمي من اأجل تنمية الأفكار يف عقولنا ، نحتاج 
تعميق  اأجل  من  العاطفية  الأ�ساليب  اإىل  كذلك 

العاطفة يف اإح�سا�سنا وم�ساعرنا..
ق�سية  كل  يف  العاطفة  بقاء  على  ن�سر  ونحن 
تت�سل باجلانب العقائدي لأنه ل العقل وحده ول 

الفكر وحده بقادرين على تخليد اأي مبداأ، ولهذا 
فثمة فرق بني الفكر وبني الأميان ، فالفكر يبقى 
العقل  يف  معادلة  بقي  واإذا   ، العقل  يف  معادلة 
متى  لأنه   ، الإن�سان  كيان  على  ي�سيطر  ل  فقد 
 : اجلواب  ؟  الإن�سان  كيان  ليهز  الفكر  ينطلق 
لأن  وذلك  الإميان،  اإىل  الفكر  يقود  عندما  هو 
الإميان فيه �سيء من العاطفة و�سيء من العقل 
تبقى  اأن  من  لبد  اإنه  نعتقد  فنحن  وذلك   ،
ق�سية احل�سني )عليه ال�سالم( تتحرك يف اإطار 
التعبئة اجلماهريية العاطفية اإىل جانب التعبئة 

الفكرية والعقلية ..
وعلى �سوء هذا ينتج اأن املواكب احل�سينية بكل 
حاله  يعتب  البكاء  اأن  كما   ، �سرورة  اأ�سكالها 
التي  بالو�سائل  نثريها  اأن  لبد  طبيعية  اإن�سانية 

ميكن لالإن�سان اأن يتاأثر بها 
فالبكاء �سرورة يف ماأ�ساة كربالء، ولذلك فلي�ص 
من حق اأحد اأن يقول اأن علينا اأن مد البكاء 
لكن  القلب،  ويغ�سل  املاأ�ساة  يغ�سل  البكاء  لأن 

علينا اأن نبكي على طريقة ذلك ال�ساعر:
تبكيك عي�ني ل لأج��ِل مثوبٍة 

               ل��������كنما ع��يني لأج�لك باكية
تبت�ل منك��م كرب�ال ب��دٍم ول 

                   تبتل مني بالدموع اجلارية
فلننطلق من خالل حبنا للح�سني وحبنا لل�سفوة 
مع  ونتفاعل  واأ�سحابة  بيته  اأهل  من  الطيبة 
اأبكت  التي  الكبى  والرزية  العظمى  املاأ�ساة 
اأن  اأي�سا  وعلينا  الأر�ص،  اأهل  قبل  ال�سماء  اأهل 
الق�سية احل�سينية يف دهاليز احلزن  نحب�ص  ل 
والبكاء فقط فنجعل منها وكاأنها ق�سية خا�سرة 
اأن  علينا  الواجب  من  بل   ، التاريخ  طول  على 
نطلق هذا املارد العمالق املليء بالقيم واملواقف 
الظامئة  النفو�ص  يغذي  لكي  الكبى  الأن�سانية 
حتى  ال�سامية  النبيلة  ومعانيها  احلرية  اىل 
ينتفع اجلميع من هذه الرحمة الربانية املتمثلة 
يوم  ال�سالم(  )عليه  ال�سهداء  �سيد  مبوقف 
العقل  العاطفة خلف  تنطلق  عا�سوراء..وعندما 
والنتفاع   اأبل التاأثري  يكون  العمل  ميدان  اإىل 
ال�سالم  عليه  احل�سني  الإمام  وبركات  بثمرات 

اأعم واأ�سمل...

يف ذك����رى ���س��ي��د ال�����س��ه��داء اأب���ي 
عبداهلل احل�سني عليه ال�سالم 
من  الطيبة  ال�سفوة  وذك��رى    
اأن  علينا   ، واأ�سحابه  بيته  اأه��ل 
اهلل  على  لتنفتح  عقولنا  ن�ستنفر 
يف عهدنا معه �سبحانه وتعاىل على 
البقاء على الأميان به، والت�سديق 
قلوبنا  ن�ستنفر  واأن   ، بر�سالته 
وندر�سها جيدًا حتى لتكون كقلوب 
الذين قاتلوا احل�سني عليه ال�سالم، 
�ساعة  يف  ،وخذلوه  عهده  وخانوا 
�سبههم  وق��د   ، وال�����س��دة  الع�سرة 
�ساأله  عندما  ال�ساعر  ال��ف��ردق 
عن  ال�سالم  عليه  احل�سني  الأم��ام 
اأهل الكوفة ،فقال : قلوبهم  خرب 
معك ، و�سيوفهم عليك .. فعلينا 
و�سجاعتنا  �سالحنا  ُن��ح��رك  اأن 
وقوتنا يف خط قلوبنا ، واأن نحرك 
مواقفنا يف خط عقولنا ،ويجب اأن 
ال�سالم  عليهم  بهم  عالقتنا  تكون 
 ، معهم  نكون  واأن   ، اإتباع  عالقة 
ون�ستمع اإىل و�ساياهم ومواعظهم 

ون�سائحهم ....

 ، مان�ساء  ،فلنلطم  اأمرهم  نحيي  اأن  اأردنا  واإذا  يف ذك����رى ���س��ي��د ال�����س��ه��داء اأب���ي 

  در�س 
كربالءالعظيم َ 

الفكر وحده بقادرين على تخليد اأي مبداأ، ولهذا 
فثمة فرق بني الفكر وبني الأميان ، فالفكر يبقى 
العقل  يف  معادلة  بقي  واإذا   ، العقل  يف  معادلة 
متى  لأنه   ، الإن�سان  كيان  على  ي�سيطر  ل  فقد 
 : اجلواب  ؟  الإن�سان  كيان  ليهز  الفكر  ينطلق 
لأن  وذلك  الإميان،  اإىل  الفكر  يقود  عندما  هو 
الإميان فيه �سيء من العاطفة و�سيء من العقل 
تبقى  اأن  من  لبد  اإنه  نعتقد  فنحن  وذلك   ،
ق�سية احل�سني )عليه ال�سالم( تتحرك يف اإطار 
التعبئة اجلماهريية العاطفية اإىل جانب التعبئة 

وعلى �سوء هذا ينتج اأن املواكب احل�سينية بكل 

يف رحاب 
اخل��دم���ة 
احل�سينية 
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ملف خاص عن استحضارات كربالء المقدسة لزيارة عاشوراء
 اإن يارة العا�سر من املحرم ت�سهد يف كل عام توافد مليونيا لأتباع مذهب اأهل البيت عليهم ال�سالم من اأجل يارة املوىل 

ابي عبد اهلل احل�سني عليه ال�سالم يف ذكرى ا�ست�سهاده الأليمة.
واإن هذه الزيارة واحل�سود التي ييها واملرا�سيم املختلفة التي تتخل اأيامها الع�سرة فاإنها بال اأدنى �سكتحتاج اىل ا�ستنفار كل 
القوى اخلرية من اأجل اإ�سهارها باملظهر احل�ساري الالئق، من خالل تظافر اجلهود الر�سمية وال�سعبية يف توفري كافة احتياجات 

الزائرين واملواكب والهيئات التي تنت�سر يف ارج ومداخل املدينة.
وهذا امللف يتناول ب�سيء من التف�سيل اأهم ا�ستعدادات دوائر كربالء املقد�سة الر�سمية املعنية باملو�سوع ، اإ�سافة اىل ا�ستعدادات 

العتبة احل�سينية املقد�سة واملواكب والهيئات احل�سينية، واملوؤمنني  املتربعني باجلهد واملال وكما يلي:

قسم اإلعالم
وق�سم الإعالم من الأق�سام الرائدة يف العتبة احل�سينية 
مه من عطاء م�سهود وتف�سل ال�سيد  املقد�سة مبا يقدرّ
نًا  مبيرّ الق�سم  م�سوؤول  �سلطان(  كاظم  علي  )احل��اج 

ا�ستعدادات الق�سم ل�ستقبال �سهر حمرم احلرام:
اإن ق�سم الإعالم يبداأ ا�ستعداداته ب�سكل مبكر حيث 

ال�سواد  ن�سر  خالل  من  البداية  يف  ال�ستعداد  يكون 
اإيذانا  احل�سينية  ال�سعارات  حتمل  التي  والالفتات 
بدخول ال�سهر، وكذلك ال�ستعداد ملرا�سيم تبديل الراية 
يف ال�سحن احل�سيني ال�سريف يف الليلة الأوىل من �سهر 
حمرم، وال�ستعداد للممار�سة التي ا�ستحدثتها الأمانة 
اإعالن  باعتبارها  اخلا�سة  الأهمية  واأعطتها  العامة 

احلداد على ا�ست�سهاد الإمام احل�سني )عليه ال�سالم( 
وا�ستجابة لقول الإمام الر�سا )عليه ال�سالم( حينما 
دخل �سهر حمرم فنظر �سحابته اإليه و�ساألوه عن �سبب 
بكائه وحزنه، فقال لهم:اإنه الأول من حمرم ال�سهر 

الذي ُقتل فيه اأبو عبد اهلل احل�سني )عليه ال�سالم(.
لذلك فاإنرّ اإعالن احلزن واحل��داد على الإم��ام احل�سني 

يف رحاب 
اخل��دم���ة 
احل�سينية 

قيق:
ميثم احل�سناوي

في�سل غازي
�سباح الطالقاين
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حمرم  ليايل  م��ن  ليلة  اأول  م��ن  ي��ب��داأ  ال�����س��الم(  )عليه 
احلرام،وال�ستعدادات تكون قبل هذا الوقت، واجلديد يف 
م رفعها يف كلرّ  هذه ال�سنة هو اأنرّ الراية ال�سوداء �سوف ُيعمرّ
املحافظات العراقية بعدما حظيت هذه اخلطوة مبوافقة 
والعبا�سية  احل�سينية  للعتبتني  العامة  الأم��ان��ة  قبل  من 

�ستني. املقدرّ
وقد بادر ق�سم الإعالم بالتعاون مع ق�سم النذورات وهيئة 
املواكب احل�سينية يف تزويد املحافظات وكذلك املزارات 
ال�سيعية يف العراق لإعالن ورفع الراية ال�سوداء يف الأماكن 
املخ�س�سة لها، للتعبري عن خ�سو�سية هذه الأيام ولإعالن 
احلزن والكاآبة على الإمام احل�سني )عليه ال�سالم(، ففي 
نف�ص الوقت الذي ترفع فيه راية احلزن على قبة الإمام 
عموم  على  الظاهرة  م  �سُتعمرّ ال�سالم(  )عليه  احل�سني 
العراق، وكذلك مت التفاق يف الأعوام القادمة مع بع�ص 
اجلهات على اأن تكون هذه الظاهرة عامليةولي�ست حملية 
املع�سومة  فاطمة  ال�سيدة  مرقد  على  فقط،فالقائمون 
يف  ال�سوداء  الراية  برفع  رغبتهم  اأب��دوا  املقد�سة  قم  يف 
نف�ص الوقت مع راية احلزن التي ترفع على مرقد الإمام 
احل�سني )عليه ال�سالم(، وهكذا �سيعمرّ العامل احلداد مع 

اإطاللة �سهر حمرم احلرام من كلرّ عام.
حمرم  �سهر  بداية  مع  الإع��الم  ق�سم  مهام  من  وكذلك 
احلرام من كلرّ عام التن�سيق مع الف�سائيات وو�سائل الإعالم 
الأخرى لنقل هذه املرا�سيم بكل ي�سر وجودة،لذا فنحن 
وو�سائل  الإعالمية  القنوات  ل�ستقبال  ا�ستنفار  حالة  يف 
الإع��الم الأخ��رى لكي يتم تغطية هذه املنا�سبة الأليمة، 
وهنالك برامج خا�سة يف اإذاعة الرو�سة احل�سينية التي 
تبثرّ براجمها من داخل العتبة احل�سينية املقد�سة، فهي 
ز يف �سهر حمرم و�سفر على اأبعاد الثورة احل�سينية  تركرّ
الإمام  واأخالقيات  منها  امل�ستنبطة  وال��درو���ص  واأث��اره��ا 

رة يف هذه  احل�سني )عليه ال�سالم( فتكون الإذاعة م�سخرّ
الأيام خلدمة عا�سوراء واملرا�سيم احل�سينية،وُي�ساف اىل 
عمل الإذاعةالنقل املبا�سر لكافة املواكب احل�سينية التي 

تاأتي اإىل العتبة احل�سينية.
الن�سر  �سعبة  الإع��الم ا�سطالع  ي�ساف اىل مهام ق�سم 
وهي اإحدى ال�سعب التابعة للق�سم باإ�سدار من�سور خا�ص 
الع�سرة  ل��الأي��ام  يومي  من�سور  وه��و  املحرم  ال�سهر  عن 
الأوىل من ال�سهر، وقد �سمي هذه ال�سنة با�سم )لبيك يا 
ح�سني(، ويت�سمن اهتمامات املواكب احل�سينية وتو�سيح 
بع�ص ال�سعائر احل�سينية والطقو�ص التي تقام يف مثل هذه 
املنا�سبات، وكذلك �سعبة النرتنت تقوم بالنقل املبا�سر 
على  ال�سريف  ال�سحن  يف  تقام  التي  ال��ع��زاء  ملرا�سيم 

املواقع التابعة للعتبة احل�سينية املقد�سة.

قسم حفظ النظام
اأق�سام  اإن ق�سم حفظ النظام له ميزة خا�سة عن بقية 
العتبة احل�سينية املقد�سة ملا له من الدور املهمرّ يف حفظ 

الأمن داخل العتبة احل�سينية املقد�سة وخارجها والعمل  
الق�سم  رئي�ص  مع  والتقينا  املواكب،  �سري  ان�سيابية  على 

)احلاج فا�سل عوز(الذي اأفادنا بقوله:
والعبا�سية  احل�سينية  العتبتني  ل�ستعدادات  بالن�سبة 
اأولت  ال�سريفني  احلرمني  بني  ما  ومنطقة  املقد�ستني 
العامة  الأمانة  وكذلك  احل�سينية  للعتبة  العامة  الأمانة 
للعتبة العبا�سية اهتماما كبريا للجانب الأمني منذ بداية 
عملنا وما يزال الهتمام م�ستمرًاحيث يتم اعتماد اجلانب 
العلمي واجلانب التكنولوجي لتحقيق الأمن يف املنطقة، 
فقد اهتمت الأمانة العامة للعتبة احل�سينية يف تهيئة كافة 
الأمور التي يتطلبها اجلانب الأمني، فهو جانب مهم ل 
ميكن اأداء مرا�سيم الزيارة، اأو بقية ال�سعائر احل�سينية 

بدون توفري الأمن.
طيلة ال�سنوات املن�سرمة التي �سعت فيها الأمانة العامة 
على  اعتمدت  الأم��ن  جانب  لتحقيق  احل�سينية  للعتبة 
التعاون بني ق�سم حفظ النظام وجمل�ص حمافظة كربالء 
وقيادة العمليات وقيادة ال�سرطة من خالل عقد اللقاءات 
حمرم  �سهري  ل�سيما  الدينية  املنا�سبات  يف  امل�ستمرة 
و�سفر، فلم يكن هناك بف�سل اهلل خرق اأمني، والعتماد 
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الثاين هو على الكوادر املوجودة يف املنطقة، اإذ اعتمدت 
الأمانة العامة للعتبة احل�سينية املقد�سة على كوادر خا�سة 
تعمل مبهنية وكفاءة وهي موؤمنة بق�سيتها وبقد�سية املكان 

ف. امل�سررّ
والعمل متوا�سل على مدار اليوم والليلة، ويتم ا�ستخدام 
تغطي  التي  املتفجرات  ك�سف  كاأجهزة  حديثة  تقنيات 
ن من  املنطقة ب�سكل كامل، فهناك كادر متخ�س�ص ومتمررّ
خالل دخوله دورات خارج العراق وداخل العراق،والنتائج 
غالبًا ايجابية، وكذلك يتم تطوير اأجهزة املراقبة املرئية 
بالعتبة  حتيط  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  جميع  يف  ت��ت��واج��د  ال��ت��ي 

احل�سينية بحيث حققت احًاملمو�سًا.
ول نن�سى اأنرّ ق�سم حفظ النظام تعتمد عليه باقي الأق�سام 

يف تقدمي العون وامل�ساعدة وحفظ الأمن.

الحسين  ــام  اإلم مضيف  قسم 
(عليه السالم)

ال�سالم(  )عليه  احل�سني  الإم��ام  م�سيف  ق�سم  يدخل 
ت�سبق  التي  الأي��ام  العام خ�سو�سًا يف  النفري  يف حالة 
اأجل  تليه من  والتي  م احل��رام  العا�سر من �سهر حم��ررّ

تغطية الأعداد املليونية الوافدة يف هذه الأيام الأليمة 
احل�سينية،  ال�سعائر  واإق��ام��ة  ال��زي��ارة  مرا�سيم  لأداء 
ه( م�سئول الق�سم عن  وحتدث )احلاج م�سطفى اأبو دكرّ
ال�سالم(  )عليه  احل�سني  الإم��ام  م�سيف  ا�ستعدادات 

قائاًل:
ة  يعتب ق�سم م�سيف الإمام احل�سني من الأق�سام املهمرّ
يف العتبة احل�سينية املقد�سة والذي يكون مكماًللالأق�سام 
الأخرى، ولق�سم امل�سيف يف �سهر حمرم احلرام ميزة 
خا�سة باعتبار اأنرّعزاء الإمام احل�سني )عليه ال�سالم( 
اأن  ن�ستطيع  ما  كل  تقدمي  اجلميع،ونحاول  ع��زاء  هو 
حق  ناله  من  مب�ستوى  نكون  ولكي  ين،  للمعزرّ نقدمه 
الأم��ام احلجة بن احل�سن )عليهما  التعزية مب�ساركة 

ال�سالم(.
وا�ستدرك اأبو دكه:

اإع��داد وجبات  اأب��رز ما يقوم به ق�سم امل�سيف هو  اإنرّ 
و  التا�سع  يومي  وخ�سو�سا يف  متوا�سل  ب�سكل  الطعام 

ل�ست�سهاد  والرابع  الثالث  ويومي  حمرم  من  العا�سر 
الأمام واأربعينية الأمام احل�سني )عليه ال�سالم( حيث 
يكون لها ا�ستعداد كبري نظرا لالأعداد الغفرية ملحبي رّ 

اأهل البيت )عليهم ال�سالم(.
وتابع اأبو دكه:

اك��ب ع��دد م��ن اخل��دم��ات ون�ستفيد  اأن نقدم  ن��ح��اول 
من بع�ص الأخطاء التي ح�سلت يف ال�سنوات ال�سابقة 
قليل  نقدمه  ما  وكل  عام  بعد  عامًا  اخل��بة  واكت�ساب 
تعاون م�ستمر  الغفري، وهناك  الزائرين  اأعداد  مقابل 
تعاون  وهناك  املقد�سة،  احل�سينية  العتبة  اأق�سام  بني 
خا�ص بني ق�سم امل�سيف وق�سم ال�سيانة، اإذ نقوم بفتح 
مكان خم�س�ص لتوزيع وجبات الطعام على الزائرين 
خارج ال�سحن ال�سريف ُيدعى مب�سيف الإمام احل�سني 
اخلارجي )التوزيع اخلارجي(، وخلبتنا املتوالية كان 
ا�ستعدادنا وتهيئتنا كبريًا قبل �سهر حمرم، حيث نقوم 
لتوزيع  املنا�سبة  الفرتة  واختيار  منا�سبًا  ن��راه  ما  بكل 
الطعام على الزائرين وكمية التوزيع و�سعت وفق جدول 

مبمج .
وعن جهته التمويل ق�سم امل�سيف قال احلاج اأبو دكه:

مه  اإن جهة متويل امل�سيف من ثالث حماور اأولهما ما تقدرّ
الأيادي البي�ساء من خالل ما يو�سع يف ال�سباك املقد�ص 
الثاين ما يو�سل من  من خمتلف اجلن�سيات، واملحور 
الأيادي البي�ساء اإىل ق�سم الهدايا والنذور املخ�س�سة 
للم�سيف حيث يكون مكانني ل�ستالم الهدايا والنذور 
للهدايا  الرئي�سي  الق�سم  اأولهما  للم�سيف  املخ�س�سة 
امل�سيف  ق�سم  ثانيا  ال�سريف،  ال�سحن  والنذور داخل 
اأما املحور الثالث هو متويل العام لالأمانة العام للعتبة 

احل�سينية املطهرة" للق�سم امل�سيف .
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ــي الـــزيـــارات  الــمــتــطــوعــون ف
المليونية

وعهم  اإح�سا�ص بع�ص النا�ص بامل�سوؤولية ال�ستثنائية وتطرّ
لزَمت  اإن�سانية  �سفٌة  واخل��بة  واجلهد  والوقت  باملال 
املجتمعات الب�سرية عب الع�سور، وزكترّها جميع الأديان 
قيم  حولها  وُن�سجت  الجتماعية،  والأع��راف  ال�سماوية 
الإعجاب وال�سهامة والنبل والنقاء والإن�سانية. والتطوع 
ف مينح الإن�سان �سعورا عميقًا  من حيث هو فعٌل وت�سررّ
باأجمل معاين احلب  النف�سية، وميالأ جوانحه  بالراحة 

والعالقة مع اأخيه الإن�سان..
وياأخذ التطوع اأ�سكاًل خمتلفة، تنظيمًا واأداًء، بني عمل 
فردي عفوي ي�ستثريه منظر طفل بائ�ص اأو عجوز يائ�ص، 
م يكاد ل يختلف يف اأ�سلوب اإدارته  اإىل عمل موؤ�س�سي منظَّ
وكفاءة  �سفافية  اخلا�ص  القطاع  �سركات  كبيات  عن 
وا�ستقرارًا فما بالك اإذا كان هذا العمل يف خدمة الإمام 
احل�سني عليه ال�سالم، الذي اأعطى كل ما ميلك من اجل 

ه حممد �سلى اهلل عليه واآله. ن�سرة دين جدرّ
التطورّع  حم��ور  على  ه��ذا  نا  ملفرّ يف  احلديث  ومبنا�سبة 
واملتطوعني خلدمة الإمام احل�سني عليه ال�سالم وزائريه، 
اإليه  ودعا  ابتداأه  الذي  العمل  هذا  اأ�سا�ص  على  ف  نتعررّ

مه اأحد املوؤمنني الذين وافاهم الأجل من خالل نبذة  ونظرّ
ب�سيطة عن حياته، اأنه املرحوم طالب عبود داوود ) اأبو 
اأمين( امل�سوؤول ال�سابق عن جماميع املتطوعني للخدمة 

يف العتبة احل�سينية املقد�سة.
ُولد رحمه اهلل يف حمافظة الب�سرة، ناحية كرمة علي، 

عام 19 وترعرع يف قريته تلك واأكمل الدرا�سة فيها.
ال�سعبانية  النتفا�سة  انطلقت  حيث  1991م  عام  ويف 
على  مت  حيث  فيها  الفعالة  العنا�سر  من  كان  املباركة 
ال�سيا�سيني  وال�سجناء  املعتقلني  من  الكثري  حترير  يده 
اأزلم  يحتجزهم  ك��ان  الذين  واملجاهدين  املظلومني 

النظام البائد يف �سجون ومعتقالت الطاغية .
قبل  من  م��ط��اردًا  ظل  ال�سريفة  النتفا�سة  قمع  وبعد 
الأجهزة القمعية واأزلم البعث مما ا�سطره اإىل الرحيل 
كان  ل�سنوات طويلة حيث  دا  مت�سررّ وبقي غريبا  لإي��ران 

زواجه يف الغربة عام 1993م.
بعد �سقوط الطاغية عام 2003م بداأ املجاهد يتوا�سل مع 
الإخوة يف العتبة احل�سينية املقد�سة منذ تاأ�سي�ص اإدارتها 
حيث كان حا�سرا يف كل املنا�سبات والأح��داث وكان له 
يف  الر�سيدة  الدينية  املرجعية  حماية  يف  م�ساركة  اأول 
النجف الأ�سرف وخ�سو�سا �سماحة ال�سيد ال�سي�ستاين 
�سنوات  يف  البالد  الفو�سى  ت  عمرّ اأن  بعد  ظلرّه(  )دام 
املحافظات  كل  من  اجلموع  وزحفت  الطائفي  العنف 

لتوفري احلماية للمراجع يف النجف الأ�سرف..
وبعدها عمل املرحوم على بلورة فكرة تكوين جماميع من 
واملراقد  كربالء  مدينة  مداخل  يف  للتفتي�ص  املتطوعني 
عدد  و�سل  حتى  املليونية،  ال��زي��ارات  وتنظيم  املقد�سة 
مئات  اإىل  وح��ده��ا  الب�سرة  حمافظة  م��ن  املتطوعني 
الأ�سخا�ص، ثم انتقلت احلالة لت�سمل املحافظات املختلفة 

 اأشب اأعداد 
 �املتطوعني للتفتي
والتنيم كبة جداً 
ومن عدة افات 
وم�شتويات علمية واإدارية 

واجتماعية تلفة
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للم�ساركة باخلدمة الطوعية بعد اأن تطور العمل يف العتبة 
املقد�سة حيث كانت امل�ساركات من حمافظة مي�سان وذي 
وكركوك  ودي��اىل  وبغداد  وال�سماوة  والكوت  وبابل  قار 
والنجف حتى و�سل عدد امل�ساركني لأكرث من )2500( 
ع، نذروا اأنف�سهم كمجندين يف �سبيل حماية املراقد  متطورّ

املقد�سة وخدمة زوراها.
�ص املرحوم ملر�ص )عجز الكلى(  ويف عام 2009م تعررّ
حيث اأجريت له عملية زرع كلى، وعلى الرغم من مر�سه 
مل يرتك اخلدمة الطوعية يف العتبة احل�سينية حتى وافاه 

الأجل بتاريخ /2011/10م .
بعد وفاة املرحوم )اأبو اأمين( ا�ستلَم م�سوؤولية املتطوعني 
َث قائاًل“  احلاج خري اهلل هادي )اأبو طيبة( والذي حتدرّ
العتبة  اإدارة  ت�سلرَّمْت   2003 ع��ام  ال�سنم  �سقوط  بعد 
املقد�سة ثلرّة من املوؤمنني ومن بينهم الأ قا�سم م�سلح، 

مني قليلة جدا بالقيا�ص  وقد كانت اأعداد املفت�سني واملنظ
 اإىل ما اأ�سبح عليه الأمر من زيارات مليونية، فقام الأ
قا�سم بالت�سال ببع�ص الأخوة الثقاة املوؤمنني لدعوتهم 
للح�سور من الب�سرة اإىل كربالء وامل�ساركة يف تنظيم 
الزيارة فكانت هذه اخلطوة هي النواة الأوىل لتاأ�سي�ص 

هذا امل�سروع الكبري“.
وعن كيفية اختيار املتطوعني قال اأبو اأمين“ يتم اختيار 
الثقاة  الأ�سخا�ص  بع�ص  تزكية  على  بالعتماد  املتطوع 
م املتطوع  اأو عن طريق معتمدي املرجعية، وبعد اأن يقِدرّ
ا�ستمارة التطوع يتم درا�سة املعلومات الواردة عنه والتاأكد 

منها ليتم اعتماده يف عملية التفتي�ص والتنظيم“.
الزيارات  يف  املتطوعني  عمل  يكون  اأمين“  اأب��و  وب��نيرّ 
املليونية تنق�سم اإىل اخلدمة الأمنية واخلدمية والطبية 
والإدارية والإعالمية وتنظيم �سري الزائرين واخلدمة يف 
ق�سم امل�سيف وغريها من باقي الأق�سام التابعة للعتبة 

احل�سينية املقد�سة.
اأما عن اخلطط امل�ستقبلية لعمل املتطوعني فتحدَث احلاج 
قا�سم م�سلح قائاًل“ مع تزايد اأعداد الزائرين وخ�سو�سًا 
يف املنا�سبات الدينية اأ�سبحت اأعداد املتطوعني للتفتي�ص 
وم�ستويات  حمافظات  عدة  ومن  جدًا  كبرية  والتنظيم 
مُت  علمية واإدارية واجتماعية خمتلفة، وعلى اأثر ذلك قدرّ
ل�سماحة الأمني العام للعتبة احل�سينية املقد�سة مقرتحًا 
يق�سي بال�ستفادة من طاقات وكفاءات هذه الأعداد من 
خالل اإن�ساء مركزا ثقافيا يف كل حمافظة با�سم العتبة 
احل�سينية املقد�سة، ُيدار من قبل الإخوة املتطوعني ويتم 
ما  وق�ساء  املختلفة  العتبة  اإ���س��دارات  توزيع  اأي�سا  فيه 
ميكن من حاجات النا�ص دون اللجوء اإىل تعيني كادر من 

العتبة يف هذه الأماكن“.
اأ�ساف قا�سم“ على �سبيل املثال يوجد يف حمافظة بابل 
ل فكان  مركز ثقايف وهو عبارة عن مكتبة لكنه غري مفعرّ

واقرتحنا  املتطوعون،  اإدارت���ه  يف  ي�سرتك  اأن  تنا  نيرّ يف 
اأي�سًا اأن يكون هناك موكب با�سم العتبة احل�سينية ومل 
ه موؤ�س�سة اأو جمعية لكي يبتعد امل�سروع عن ال�سبهات  ن�سمرّ

ال�سيا�سية“.

غير  اســتــعــدادات  كــربــالء:  صحة 
مسبوقة

مع اإطاللة ال�ستعدادات الر�سمية وال�سعبية لعا�سوراء ل 
اإقامة املفارز  ميكن اإغفال دور دائرة �سحة كربالء يف 
املقد�سة  كربالء  مدينة  وخمارج  مداخل  بكافة  الطبية 
املفارز  ه��ذه  جتهيز  ع��ن  ف�سال  و�سوارعها  وف��روع��ه��ا 

مبختلف اخلدمات الطبية.
بدير( مدير عام  الدكتور )عالء حمودي  وهنا حتدَث 
دائرتنا  و�سعت  قائال“  املقد�سة  كربالء  �سحة  دائ��رة 
اأطباء  خطة متكاملة �ست�سارك فيها جميع الكوادر من 
وفنيرّة  هند�سية  وك��وادر  واإداري��ني  وممر�سني  و�سيادلة 
للزائرين  والعالجية  ال�سحية  اخلدمات  تقدمي  بغية 

الكرام والتح�سب لأي طارئ -ل �سمح اهلل-
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اأ�ساف بدير“ تتكون خطتنا من ثالثة حماور وهي حمور 
ت الدائرة اخلطة املنا�سبة  النجف وبابل وبغداد وقد اأعدرّ
واملبنية على اخلبة من التجارب الناجحة للمنا�سبات 
املليونية ال�سابقة ومت تهيئة امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية 
واملفارز ال�سحية التي مت اإدارتها من خالل غرفة عمليات 
الدائرة )امل�سوؤولة عن ر�سم وتنفيذ اخلطة( والتي قامت 
املحافظ  وال�سيد  ال�سحة  وزارة  مع“  بالتن�سيق  اأي�سا 
املجاورة  املحافظات  �سحة  ودوائ��ر  املحافظة  وجمل�ص 
والأمانتني  املحافظة  ال�سرطة وغرفة عمليات  ومديرية 
العامتني للعتبتني املقد�ستني احل�سينية والعبا�سية ودوائر 
املحافظة والطبابة الع�سكرية“ لغر�ص تبادل املعلومات 
التي  وال�ساحنات  الإ�سعاف  ل�سيارات  احلماية  وتاأمني 
مدة  تغيري  عن  م�سوؤولة  وتكون  طبية  م�ساعدات  حتمل 

الإنذار ح�سب ظروف الزيارة .
ل��الأدوي��ة  ال��ع��ام��ة  ال�����س��رك��ة  م��ع  التن�سيق  مت  وتابع“ 
وامل�ستلزمات الطبية من اجل توفري ر�سيد خا�ص للزيارة 
من الأدوية وامل�ستلزمات الطبية وخا�سة املنقذة للحياة 
الأولية  لالإ�سعافات  ال�سرورية  الطبية  وامل�ستلزمات 
الإ�سعاف  ومراكز  املحافظة  م�ست�سفيات  على  وتوزيعها 

والإخالء الطبي“.
 )( توزيع  اخلطة  ت�سمنت  كما  بدير“  دكتور  وزاَد 
اإر�سال وزارة ال�سحة )10(  اإ�سعاف ف�سال عن  �سيارة 
الدائرة،  طوارئ  خطة  واإ�سناد  لدعم  اإ�سعاف  �سيارات 
فيما هيرَّئت دائرة �سحة النجف )10( عجالت اإ�سعاف 
دائرة  اأخ��رى من  ومرابطة، ف�سال عن )10( عجالت 
�سحة بابل، وتهيئة )35( مفرزة طبية و)5( م�ست�سفيات 

حكومية وم�ست�سفيان اأهليان.
من  جم��م��وع��ة  و���س��ع  اأي�����س��ا  اخل��ط��ة  ت�سمنت   “ َ وبنيرّ

الرئي�سة  القريبة  امل�ست�سفيات  يف  التخ�س�سية  اخليام 
ل�ستخدامها كردهات طوارئ اإ�سافية وُتن�سب لها كوادر 
�سحية من غري العاملني يف ردهات الطوارئ الأ�سا�سية، 
واإخالء  امل�ست�سفيات،  جلميع  ال�سريري  الغطاء  وزي��ادة 
ة اعتبارًا من يوم  امل�ست�سفيات بن�سبة )50( من الأ�سررّ
اإىل“  لفتا  الزيارة“.  انتهاء  ولغاية  حمرم  من  ال�سابع 
التبع خالل  بحمالت  الدم  لنقل  الرئي�ص  املركز  قيام 
الفرتة التي ت�سبق الزيارة لغر�ص رفع ر�سيد امل�سرف 
اإىل )500( قنينة دم مفحو�سة وجاهزة وتوفري ما ل يقل 
عن )200( قنينة دم يف كل م�ست�سفى من امل�ست�سفيات 

اخلم�سة“.
بلدية كربالء: نشاط دؤوب

ل يخفى على اأحد من اأهايل كربالء اأو زائريها الكرام 
اخلدمي  اجلانب  ت�سهيل  يف  كبري  دور  من  للبلدية  ما 
التعرف على  وبغية  ال�سخمة،  الزيارات  وخا�سة خالل 
ته دائرة بلدية كربالء املقد�سة من ا�ستح�سارات  ما اأعدرّ

ح به الأ�ستاذ )ماجد  لع على ما �سررّ لزيارة عا�سوراء نطرّ
اأعمال  تتمثل  ق��ال«  حيث  البلدية  اإع��الم  مدير  ناجي( 
مديرية بلدية كربالء املقد�سة يف الزيارات املليونية برفع 
النفايات املتولدة من توزيع املواكب احل�سينية لالأطعمة 
على الزائرين، وتعمل مديرية البلدية على فتح �ساحات 
اإ�سافية لوقوف عجالت الزائرين يف مداخل املدينة، كما 
تعمل على ا�ستنفار كافة اجلهد الآيل والب�سري املوجود 
يف  املوجودين  العاملني  ت�سغيل  خ��الل  من  املديرية  يف 
والبال عددهم )2000 عامل تنظيف(  النظافة  قطاع 
وزج كاب�سات النفايات والكان�سات وال�ساحبات الزراعية 

والقالبات وال�سفالت يف عملية التنظيف«.
اأ�ساف ماجد« ي�ستمر عمل الأق�سام ال�ستة التابعة ملديرية 
البلدية طيلة فرتة اأيام الزيارات من خالل تق�سيم العمل 
وت�سرتك  وليلية،  وم�سائية  �سباحية  وجبات  ثالث  اإىل 
هذه الأق�سام مع جهات �ساندة من اأجل اإاح الزيارة 
لت�سغيل  مادية   مببال املحلية  احلكومة  م�ساهمة  مثل 
التي  الآليات  من  عدد  وتاأجري  اأ�سايف(  )1000ع��ام��ل 
من  ال��الزم  الوقود  وتوفري  النفايات  حمل  على  ت�ساعد 
بع�ص  وم�ساركة  املركبات،  ه��ذه  حركة  ا�ستمرار  اأج��ل 
والأ�سغال  البلديات  ل���وزارة  التابعة  اخلدمية  ال��دوائ��ر 

العامة املتمثلة بدائرة املجاري واملاء«.
وتابع ماجد« ويكون تن�سيق م�سرتك بني هذه الدوائر من 
اأجل تقدمي اأكب كم من اخلدمات اإىل زوار الإمام احل�سني 
عليه ال�سالم، وتقوم املديرية بتخ�سي�ص �ساحات جلمع 
النفايات يف داخل مركز املدينة و�ساحات اأخرى خارجه 
حلالة  مراعاة  مرحلتني  �سكل  على  النفايات  نقل  ليتم 

الزدحام ال�سديدة يف الطرق اأثناء الزيارة«.
ــمــواكــب  قــســم الــشــعــائــر وال

الحسينية: دور محوري
ال�سعائر  ق�سم  من  املو�سوي،  ها�سم  ال�سيد  ق��ال  فيما 
اأن  املقد�سة«  العبا�سية  العتبة  يف  احل�سينية  وامل��واك��ب 
التح�سريات كما هي يف كل �سنة وت�سمل يف البدء تهيئة 
م�ستلزمات املواكب من تعهدات خطية لكفالء املواكب 
الذين يريدون ال�ستفادة من خدمات الق�سم، حيث يقوم 
الق�سم بالتن�سيق مع دوائر الدولة اخلدمية لأجل توفري ما 

حتتاجه هذه املواكب«.
اأي  مبكر  وقت  ال�ستعدادات يف  تكون  املو�سوي«  اأ�ساف 

 نمد ا ون�شكر عل النعمة التي 
اأنعم بها علينا وهي احلرية التامة يف اإقامة 

�شعارنا الدينية وخدمة زوار الإمام احل�شني 
 عليه ال�شالم بدون خو
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حمن الالرّمي ◄  يكتبها: عبد الررّ

النفاق هو الكذب واخلداع واخليانة والغدر واخل�سة، والنفاق يف الدين هو 
الدخول فيه بوجه واخلروج عنه من بوجه اآخر، واأ�سا�ص النفاق الكذب، فهو 
اإظهار الإمي��ان بالل�سان وكتمان الكفر بالقلب، و�سبث هذا �سخ�سية من 
القائمة ال�سوداء يف التاريخ تتميرّز بظاهرة غريبة لتجاوزها الرقم القيا�سي 

للنفاق واخلداع.
الإ�سالم، وكان فيما  لقد بداأ هذا الرجل حياته موؤذنًا ل�سجاح، ثمرّ دخل 
ن اأعان على قتل اخلليفة الثالث، ثمرّ التحق بجي�ص اأمري املوؤمنني  بعد ممرّ
ال�سالم( ردحًا من الزمان، وملرّا حارب الإمام  اأبي طالب )عليه  عليرّ بن 
)عليه ال�سالم( اخلوارج يف النهروان التحق باخلوارج فقاتل الإمام )عليه 
ال�سالم( معهم، ثمرّ كان بعد ذلك قائد مي�سرة جي�ص عمر بن �سعد لقتال 
احل�سني )عليه ال�سالم(، ثمرّ التحق باملختار لقتال بني اأميرّة واأخريًا كان مع 

دًا على املختار )ر�سوان اهلل تعاىل عليه(. الزبرييني متمررّ
د يف الأدوار، وهذه القدرة على التقلرّب من حال  هذا التلورّن يف الوجوه والتعدرّ
اىل حال، كلرّ ذلك ُينبئك بدناءة نف�ص هذا الرجل وُخبث طورّيته، وقد قال اهلل 
)تبارك وتعاىل( ي�سف حال هذا ال�سنف العجيب من الب�سر: »ُمَذْبَذِبنَي 
َد َلُه �َسِبياًل«  ُ َفَلْن جَتِ ِلِل اهللَّ َبنْيَ َذِلَك َل اإىَِل َهوؤَُلِء َوَل اإىَِل َهوؤَُلِء َوَمْن ُي�سْ
وفاق  للنفاق،  احل��دود احلمراء  الرجل  لقد جت��اوز هذا  )الن�ساء 143(، 
الت�سورّرات الذهنية التي ت�سدر من �سنف املنافقني املراوغني، اإذ اأنه بعد 
مقتل احل�سني )عليه ال�سالم( اأعاد بناء م�سجد يف الكوفة �سكرا هلل و�سرورًا 
مبقتل احل�سني، حتى اأنرّ الإمام الباقر )عليه ال�سالم( يعدرّ هذا امل�سجد من 
امل�ساجد امللعونة يف الكوفة، والأعجب من ذلك كلرّه اأنرّ �سبث نف�سه � كما يروي 
ة تزلزله ونفاقه فيقول: "ل  الطبي � يدعو على نف�سه بالويل والثبور ل�سدرّ
دهم لر�سد. األ تعجبون اأنرّا  يعطي اهلُل اأهَل هذا امِل�سر خريًا اأبدًا، ول ي�سدرّ
قاتلنا مع عليرّ بن اأبي طالب، ومع ابنه من بعده اآل اأبي �سفيان خم�ص �سنني، 
ثمرّ عدونا على ابنه � وهو خري اأهل الأر�ص � نقاتله مع اآل معاوية وابن �سميرّة 
الزانية. �سالل يا لك من �سالل" )تاريخ الطبي ج:4 �ص:332 يف اأحداث 

�سنة اإحدى و�ستني من الهجرة(. 
جي�ص  من  الأول  ال�سفرّ  يف  يقفون  كانوا  واأمثاله  الرجال  من  امل�سخ  هذا 
هم على منا�سدة  عمر بن �سعد لقتال احل�سني )عليه ال�سالم(، لذا كان ردرّ

 احل�سني لهم: اإننا ل ندري ما تقول
ا ُيدمي القلب وُيحدث الأ�سى ويجمد الأنفا�ص يف  والأنكى من من كلرّ ذلك ممرّ
ن عميْت اأب�سارهم عن روؤية احلقيقة  ال�سدور اأن جتد بع�ص املوؤررّخني ممرّ
وب�سائرهم عن اإدراك الواقع امل�سني الذي هم عليه فيجعلون من اأمثال 
�سبث بن ربعي �سخ�سًا م�ستقيمًا وثقة، فيذكره ابن حبان يف الثقاة وحديثه 
م�ستقيم عند الرازي اإذ يقول: » حديثه م�ستقيم ل اعلم به باأ�سًا...«، وابن 
�سعد يف طبقاته الكبى يذكر: لقد كانت م�سيبة النا�ص يوم رفعت فيه 
جنازته، والذهبي يف ميزان العتدال يقول عنه انه تاب واأناب، ويف �سري 
فه كتب احلديث  اأعالم النبالء ي�سفه باأنه اأحد الأ�سراف والفر�سان، وتعررّ

الت�سعة باأنه من كبار التابعني.
وبعد ذلك اأنقل لكم هذه ال�سورة الدمويرّة ولكم احلكم: ملا َقَب�َص اإبراهيم بن 
مالك الأ�سرت )ر�سوان اهلل تعاىل عليه( على �سبث بن ربعي وذلك يف دولة املختار 
؟ فقال: �سربت  )ر�سوان اهلل تعاىل عليه( �ساأله: اأ�سدقني ما عملت يوم الطفرّ
وجهه ال�سريف بال�سيف فقال له: ويلك يا ملعون ما ِخفَت من اهلل تعاىل ول ِمن 

ه ر�سول اهلل... جدرّ

النفاق هو الكذب واخلداع واخليانة والغدر واخل�سة، والنفاق يف الدين هو 
الدخول فيه بوجه واخلروج عنه من بوجه اآخر، واأ�سا�ص النفاق الكذب، فهو 

�سبث بن ربعي..
م�سداق التذبذب والتزلزل 

مك
 د ا

قبل 25 يوما من الزيارة، وت�سمل عقد اجتماعات مع اأ�سحاب املواكب من اجل اأعطاء التعليمات 
واإعالمهم بامل�ستجدات املتعلقة بالو�سع الأمني اأو اخلدمي، و�سماع مقرتحات اأ�سحاب املواكب 
مبا يخدم م�سريتهم، وكذلك خدمة الزائرين بحيث ل تتعار�ص ممار�سة هذه ال�سعائر مع اأداء 

الزيارة وال�سالة« .
َ املو�سوي“ هناك جدول خا�ص باأوقات نزول هذه املواكب اإىل ال�سارع حيث يكون نزولها يف  وبنيرّ
اأوقات حمددة واأيام معينة لكل موكب، لأن الأعداد املوجودة بحدود 142 موكب زيل يف كربالء 
م لكي ل يح�سل تعار�ص  املقد�سة فقط، تتبعها 2 موكب لطم، وهذه املواكب تعمل ب�سكل منظَّ

فيما بينها“.
وبخ�سو�ص الأعداد التي و�سلت اإليها املواكب والهيئات قال املو�سوي“ هناك 2301 هيئة موثرّقة يف 

كربالء، و 1 األفًا اأخرى يف العراق وعموم العامل .
المواكب الحسينية في خدمة الزائرين

الأعداد املليونية املتوجهة لزيارة عا�سوراء يف كربالء املقد�سة ل ميكن اأن ي�ستطيع �سخ�ص اأو جهة 
معينة اأن تقدم لهم اخلدمات الكافية اإن مل تت�سافر اجلهود وتتعاون اجلهات ال�سعبية والر�سمية 

لتقدمي كل ما هو اأف�سل.
َ اأ�سحاب املواكب احل�سينية عن ا�ستعدادهم التام وتفانيهم يف تقدمي اخلدمات لأفواج  وهنا عبرّ
الزائرين فقال )جا�سم حممد م( الع�سو يف موكب قائم اآل حممد مبحافظة بابل منطقة حي 
نادر“ تكون ا�ستعداداتنا قبل �سهري حمرم و�سفر، وتبداأ من جمع املواد الغذائية مثل الرز وال�سكر 
وال�سمن وال�ساي والبقوليات وجمع مبال مالية من الأهايل، واأق�سد اأهايل املنطقة امل�سرتكة يف 
من  التبعات  بع�ص  هناك  املوكب والتي يبل تعدادها تقريبًا 500 عائلة“.واأ�ساف جا�سم“ 
املوؤ�س�سات اخلريية واملوؤمنني الذين ير�سدون لنا مبال مادية ومواد غذائية كما وميدونا بالنفط 
والغاز املجاين، ونحن بدورنا مع )�سلفة( قدرها ثالثة ماليني دينار قبل زيارة الأربعني لتغطية 

نفقات اإقامة موكب خدمة الزائرين“.
فيما قال )�ستار يا�سني( من موكب ِخدام احل�سني عليه ال�سالم، ع�سرية العرايا“ يكون ا�ستعدادنا 
للزيارة قبل ع�سرة اأيام من بداأ �سهر حمرم معتمدين على اأبناء الع�سرية يف جمع املال واملواد 
الغذائية لغر�ص تهيئة اأنف�سنا واملوكب ل�ستقبال زوار اأبا عبد اهلل احل�سني عليه ال�سالم“. مبينًا“ 
يكون طبخنا يف املوكب على طيلة اأيام الزيارة ونحن م�ستمرون يف خدمة زوار الإمام احل�سني يف 

جميع الزيارات واملنا�سبات الدينية ونقدم اخلدمات يف كل يوم خمي�ص طيلة اأيام ال�سنة«.
دام الإمام احل�سني عليه ال�سالم اإطاللة على تاريخ  وكان ل�)جابر ح�سني عبعوب( رئي�ص موكب خ
تاأ�سي�ص املوكب فقال“ تاأ�س�ص موكبنا يف منطقة احلي الع�سكري يف طويريج قبل �سقوط النظام 
ا نقيم العزاء �سرًا يف اأحيان كثرية بح�سور الرادود ال�سيخ جا�سم الطويرجاوي وعانينا  البائد، وكنرّ
ين على تقدمي اخلدمة لزائري اأبا عبد  دائمًا من م�سايقات اأزلم البعث الكافر، لكننا بقينا م�سررّ
اهلل عليه ال�سالم وم�ساعدتهم يف املرور بالطرق البعيدة عن عيون اأزلم النظام البائد، وال�سهر 

على راحتهم وو�سولهم لكربالء �ساملني“.
وا�ستدرك“ اأما الآن فنحمد اهلل ون�سكره على النعمة التي اأنعم بها علينا وهي احلرية التامة يف 
اإقامة �سعائرنا الدينية وخدمة زوار الإمام احل�سني عليه ال�سالم بدون خوف، فاأقمنا موكب خدام 
الإمام بالقرب من منطقة )امليبيج( الواقعة بني مركز ق�ساء الهندية ومنطقة ال�سياحي، ولدينا 
بع�ص الطلبات الب�سيطة نتمنى من اجلهات املخت�سة �سواء كانت حكومية اأو الهيئات واملواكب 
احل�سينية باأن متنحنا )باجات( باأ�سماء واأرقام اأ�سحاب العجالت العاملني يف املوكب لغر�ص 

توفري جميع اخلدمات املتاحة للزوار“.
)طالب غركان مو�سى( �ساحب موكب ح�سينية احلوراء زينب الذي تاأ�س�ص �سنة 2003 قال“ 
تبداأ حت�سرياتنا لزيارة الأربعني قبل اأكرث من �سهر وتتمثل بجمع املواد الغذائية واملبال املادية 
والأفر�سة، ونهيئ اأي�سًا عدد من العجالت اخلا�سة لنقل الزائرين من املوكب اإىل بيوتنا لغر�ص 

املبيت وموا�سلة ال�سري باجتاه كربالء �سباح اليوم التايل“. 
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��يرّ باأبجديات الثقافة  اإنرّ المجتمع الذي تكثر فيه ال�سائعات هو مجتمع اأمرّ  
العامة، بل اأنرّ العالقة بين ذيوع ال�سائعات والجهل عالقة طردية، فكلما كان المجتمع 

طام�سًا في غياهب الجهالة كلما ن�ُسطْت وكثرْت فيه ال�سائعات.
ولل�سائعات اأغرا�ص كثيرة، على راأ�سها التنقي�ص والت�سقيط والحطرّ من فكرة ما، اأو 
�سخ�ص معيرّن، اأو عائلة بذاتها، اأو جهة لها اأعداء، اأو من ُمنَتج كا�سد ُيراد بيعه، اأو 
العك�ص اأي عدم اإنجاح ت�سويقه، اأو لتمرير اأمر ما ب�سهولة وهدوء فتبثرّ الجهة المعنية 
ر ما تريد تمريره، وهذا ما عورّدتنا عليه حكومات  �سائعات ُت�سغل النا�ص بها، فتمررّ

الطواغيت.
ولي�ص بثرّ ال�سائعات حكرًا على الحكومات التي مات لديها ال�سمير، اأو و�سائل الإعالم 
ا قادر على بثرّ الإ�ساعة لغر�ص اأو  التي تنكرت للمبادئ ال�سحافية فح�سب، بل كلرّ منرّ
ر والفكاهة، فت�سري ال�سائعة م�سرى النار في  حتى بدونه، بل حتى على �سبيل التندرّ

تها والت�ساقها باأزمة يمررّ بها المجتمع، اأو لحاجة النا�ص اإليها  اله�سيم، وذلك ح�سب قورّ
ية المحيط الذي تتغلغل فيه. واأمرّ

الإ�ساعات،  ال�سحيح مع  تعاملنا  فينا مدى  يك�سف  اأ�سئلة  اختبار من خم�سة  وهذا 
اأو تقبرّل  وكم نمتلك من اأدوات الوعي والتحليل ال�سائب، لكي ل نكون و�سطًا لنقل 
الإ�ساعات، ولكي ن�ستمررّ في الختبار ما عليك اإل اختيار ما ينا�سبك من الخيارات ثمرّ 

اذهب الى النتيجة لكي ترى ما اأنت عليه من ذلك:

 اإذا �سمعَت خبرًا عن �سخ�ٍس ما، وقد علمَت ما مدى ال�سرر الذي �سيلحقه به لو 
انت�سر و�ساع هذا الخبر في المجتمع، فهل اأنت مّمن:

أ    يرف�ص اإ�ساعة الأخبار التي تهتك عر�ص النا�ص وتلورّث �سمعتهم؟ 

ب     قد ُتخبر بع�ص النا�ص الذين تظنرّ فيهم الكتمان؟
ج     ينقل ال�سائعة �سريعًا ولأكبر عدد ممكن؟

هل اأنت 

يف كتاب ثواب الأعمال لل�سي ال�سدوق )ُقّد�س �سّره ال�سريف(: 
عن حممد بن الف�س��يل، عن الإمام اأبي احل�س��ن مو�سى بن جعفر 
الكاظم )عليه ال�س��الم( ق��ال: قلت: ُجعلُت ِف��داك الرجل من 
اإخواين يبلغني عنه ال�س��يء الذي اأكره له، فاأ�ساأله عنه فُينكر 
ْب  كذ يا حممد : ذل��ك، وقد اأخ��ربين عنه قوم ثقات، فق��ال
��َرَك عن اأخيَك، فاإْن �َس��ِهَد عندك خم�سون ق�ّسامًة  �س��مَعَك وَب�سَ
ْقُه وكّذْبُهم، ول تذيعّن عليه �س��يئًا ت�سيُنُه  وقال لك قوًل ف�س��د
ب��ه، وتهُدم به مروءَتُه، فتكون من الذين قال اهلل )عّز وجّل(: 
وَن اأَْن َت�ِسيَع اْلَفاِح�َسُة يِف الَِّذيَن اآَمُنوا َلُهْم َعَذاٌب  »اإِنَّ الَِّذيَن ُيِحبُّ

ُ َيْعَلُم َواأَْنُتْم َل َتْعَلُموَن« 19 النور ْنَيا َواْلآِخَرِة َواهللَّ اأَِليٌم يِف الدُّ

ّن نطلي عليهم الإ�شاعة
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 لو اأنك �سمعت من قناة اإخبارية بوفاة العالم الفالني، ومثل هذا الخبر قد يخلق 
الفو�سى في ثنايا المجتمع ويزعزع وُيرِبك اأحوال النا�س، فهل اأنت مّمن:

ة تفا�سيله وما هي الم�سلحة  ته ودقرّ ق من �سحرّ أ   يتريرّث في اإذاعة واإ�ساعة هذا الخبر للتحقرّ

من اإذاعته في هذا الوقت، وما هو الغر�ص الذي ت�سبو اإليه هذه القناة الإخبارية؟ 
يته؟ ل كتمانه لأهمرّ ب     ُي�سيعه ول يتحمرّ

ج     ينقل ال�سائعة �سريعًا ولأكبر عدد ممكن؟ 

 ت�سيع في �سهر رم�سان المبارك في كّل �سنة اأمورًا منها غالء الأ�سعار وندرة توفر المواد، 
فهل اأنت مّمن:

أ   يدرك م�سادر هذه الإ�ساعات الُمغِر�سة ول يتاأثرّر بها؟ 

ع من الأ�سناف ال�سرورية؟ ب     يتاأثرّر بها بع�ص ال�سيء فيحتاط لالأمر باأن يتب�سرّ
ج    يتاأثرّر بها وي�سيعها ليتاأثرّر بها الآخرون؟ 

 اإذا حدث بينك وبين اأحد اأ�سحابك خ�سومة �سديدة، وو�سلك عن هذا الأخير خبرًا 
يفيد بذهابه الى مركز ال�سرطة، فهل اأنت مّمن:

أ   يتريرّث في اإ�سدار الحكم عليه مخافة اأن يقع في اإ�ساءة الظن به؟ 

ب     يتاأثرّر بهذا الخبر بع�ص ال�سيء وينفعل به ويحتاط لالأمر؟
ج     يتاأثرّر به تاأثرّرًا بليغًا ويحاول النتقام منه بطريقة واأخرى؟

 في اأيام النتخابات التي تحدث في البلد، ُيخلق جّو من التناف�س غير ال�سريف، وترّوج 
الإ�ساعات فيه من ت�سقيط هذا الفريق اأو ذاك، فهل اأنت مّمن:

يرّة الإ�ساعات؟  �ص بجدرّ أ   يتريرّث في اإ�سدار الحكم على َمن �سينتخبه وينظر ويتفحرّ

ا كان ناويًا انتخابه؟ ب     يتاأثرّر بهذه الإ�ساعات ويعدل عمرّ
ج     يتاأثرّر بها تاأثرّرًا بليغًا ويكون و�سطًا لنقلها بين النا�ص؟ 

النقاط  من  ح�سادنا  لنجمع  الختبار  من  الق�سرية  الرحلة  هذه  وبعد 
لكي نرى حالنا ونتاأّمل يف م�ستوانا التطبيقي يف التعامل مع الإ�ساعات 

واإذاعتها.
ج     ب    خم�س ع�سرة نقطة، ولكّل  أ ع�سرين نقطة، ولكّل   اأح�سْب لكّل 

ع�سر نقاط، واجمع ما اأ�ّسرَت عليه مّما توافق مع حالتك.
 فاإذا بلغ جمموع نقاطك من )100( اىل )90( فاأنت يا �سّيدي بال �سّك 
على قدٍر كبري من الوعي مبا يجري من حولك، ولديك �سعة من الثقافة 
العامة، لذا فاأنت متتلك اأدوات التحليل والتعليل لكّل اإ�ساعة، واإّن املجتمعات 

ر. التي يكرث فيها اأمثالك لهي جديرة باأن ُتنعت بالرقّي والتح�سّ
 اأما اإذا كانت درجتك دون )90( وفوق )50( فاأنت يا �سّيدي بحاجة 
التي  الأدوات  مراجعة  واىل  حولك  من  يجري  ملا  جديدة  ق��راءة  اىل 
تتعامل بها مع الإ�ساعات، ولتعلم اأن املبالغة يف مو�سوٍع ما، اأو اإعطاوؤه ما 
يزيد كثريًا عن حجمه، والتهويل فيه، ي�ساعد كثريًا على اإ�سرام نار مل تكن 

موجودة ب�سبب �سرارة من هنا ومن هناك.
 واأما اإذا كانت درجتك دون )50( فاأنت لنا معك كالم اآخر، عزيزي 
يا َمن كانت درجتك دون اخلم�سني اإعلم اإّن اهلل )تبارك وتعاىل( بنّي مدى 
خطورة اإذاعة ال�سائعات بالعقاب الذي يرّتبه على مرّوجيها اإذ يقول: 
وَن اأَْن َت�ِسيَع اْلَفاِح�َسُة يِف الَِّذيَن اآَمُنوا َلُهْم َعَذاٌب اأَِليٌم يِف  »اإِنَّ الَِّذيَن ُيِحبُّ
ْنَيا َواْلآِخَرِة...« 19 النور، وهو )عّز وجّل( يف حمّل اآخر يعّلمنا كيفية  الدُّ
التعامل مع الأنباء التي تلقى علينا ويحّذرنا من التفاعل والنقياد لأّي 
َها الَِّذيَن  خرب قبل اأن نتحقق منه ومن املخرِب اإذ يقول )جّل جالله(: »َيا اأَيُّ
ِبُحوا  يُبوا َقْوًما ِبَجَهاَلٍة َفُت�سْ ُنوا اأَْن ُت�سِ اآَمُنوا اإِْن َجاَءُكْم َفا�ِسٌق ِبَنَباإٍ َفَتَبيَّ
َعَلى َما َفَعْلُتْم َناِدِمنَي« 6 احلجرات، وكذلك اأّكدت ال�سّنة ال�سريفة للر�سول 
الأكرم )�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم( واأهل بيته الأطهار على احلذر من 
النا�س وُيربك �سفو املجتمع ومن ذلك ما تقّدم يف  ُي�سني  اخلو�س فيما 

بداية الختبار عن الإمام الكاظم )عليه ال�سالم(.
واأعداوؤنا  املجتمع،  وع��دّو  ع��دّوك  هو  ال�سائعات  لن�سر  الأول  امل�سدر  اإّن 
كثريون يف هذه احلياة واإن كنا ل نح�ّس بهم، والإ�ساعة �سالح غري �سريف 
ي�ستخدمه اجلبناء من النا�س الذين ل ي�ستطيعون املواجهة باحلقائق، 
فيلجئون اىل بّث الإ�ساعات والأكاذيب لتحقيق ماآربهم امل�سبوهة، فكيف 
ت�سمح لنف�سك اأن تكون ج�سرًا ووا�سطَة نقٍل لإذاعة اأكاذيب واأراجيف 

هوؤلء النا�س.
فالبّد من مواجهة انفعالتنا ال�سلبية بقوة وج�سارة، وحينما ن�سمع اأي خرب 
غري موؤكد علينا اأن نفرت�س ح�سن النية دائمًا، ومن احلكمة اأن ل ن�سدر اأي 
�سلوك ي�ستند على معلومات م�سللة، واإن مل ن�ستطع اأن نكون اأقوياء، بال�سّد 

والوقوف اأمام ُم�سدري الإ�ساعات فالأف�سل لنا اأن نتحّلى بال�سمت. 
اإّن هذا النوع من النا�س يجب اأن يجدوا من يقف اأمامهم، وينّبههم اأّن ما 
يقومون به اأو ما يقولونه ي�سّر اأكرث مّما ينفع، واأن �سلوكهم هذا لبّد اأن 
يتغرّي، حتى يجد الآخرون الثقة يف ما يقولونه، لأّن من �ساأن الإ�ساعات 
نخر املجتمع والإ�سرار به من خالل الفئات املوجهة اإليها هذه الإ�ساعات، 

والتي قد ُتظلم اأو ُت�سّر.

  :النتيجة
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واأ�سار ابن قتيبة الدينوري اإىل مثل هذه املاآمت 
على  جاءت  والتي  عا�سوراء،  يوم  اأقيمت  التي 
بن  علي  الإم��ام  مقتل  على  ونياحة  ندب  �سكل 
اأبي طالب عليه ال�سالم وعلى اأبنائه من بعده، 
حول  جتمعهم  عند  الأوائ��ل  ال�سيعة  بها  وق��ام 

قبور الأئمة من اأبناء علي بن اأبي طالب.
اأ�سبحت قراءة  للهجرة  ال�سابع  القرن  وخالل 
املقتل عادة متبعة يوم عا�سوراء يف العديد من 

جمتمعات امل�سلمني.
وكان امل�ستن�سر باهلل العبا�سي قد اأمر املحت�سب 
جمال الدين بن اجلوزي عام 40ه� 1223م 
مبنع النا�ص من قراءة املقتل يف يوم عا�سوراء 

والإن�ساد يف �سائر املحال بجانبي بغداد �سوى 
م�سهد مو�سى بن جعفر عليه ال�سالم.

اأن اللطم ج��رى يوم  اب��ن اجل���وزي  وق��د ذك��ر 
منت�سف  بحدود  وذلك  امل�سهد،  يف  عا�سوراء 
ال��ق��رن اخل��ام�����ص ل��ل��ه��ج��رة/ احل����ادي ع�سر 
يوم  اللطم  اإ�سارة يف ذكر  اأول  امليالدي، وهي 

عا�سوراء يف العراق.
 ����353ه( حم��رم  م��ن  العا�سر  يف  تاريخيا 
يف  ف��ري��دة  �سعائر  م��رة  ولأول  ج��رت  93م( 
الإم��ام  ا�ست�سهاد  ذك��رى  يف  وك��رب��الء  ب��غ��داد 

احل�سني عليه ال�سالم.
وبح�سب ابن اجلوزي، كان معز الدولة البويهي 

حول العامل
الشعائر الحسينية 

•  اإعداد وترجمة:
        حيدر املنكو�سي

 تعود اأقدم املوؤ�سرات التاريخية لن�سوء ال�سعائر احل�سينية اإىل ما كان يقوم به املنا�سرون لأهل البيت بالذهاب اإىل كربالء 
والتجمع حول قرب الإمام احل�سني عليه ال�سالم خا�سة يوم العا�سر من حمرم من كل عام لإحياء مرا�سم العزاء على ما حل 

بالإمام احل�سني عليه ال�سالم من ظلم وجور وندبه واأهل بيته الأطهار . 
وبح�سب م�سادر تاريخية موّثقة، فاإن املختار بن يو�سف الثقفي الذي قاد حركة التوابني، ورفع �سعار ”يا لثارات احل�سني“ كان 

اأول من اأقام ماأمتا تاأبينيا يف داره يف الكوفة مبنا�سبة يوم عا�سوراء. 
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�ص العا�سر من  قد اأمر بغلق الأ�سواق، حيث كررّ
حمرم ملوا�ساة احل�سني عليه ال�سالم.

ومن خالل تلك الأحداث التي رواها املوؤرخون 
ميكن اأن نعد فرتة احلكم البويهي يف العراق 
من اأهم الفرتات يف تاريخ ن�سوء وتطور ال�سعائر 
واأتباع  ملحبي  امل��ج��ال  اأت��ي��ح  حيث  احل�سينية 
منا�سبات  لإقامة  ال�سالم  عليهم  البيت  اأه��ل 
وفيات وولدات الأئمة الأطهار عليهم ال�سالم 

وباخل�سو�ص ال�سعائر احل�سينية.

ماآمت  وم�سطلحات 
اإىل  احل�سينية  ال�سعائر  فتعود  اإي��ران  يف  اأم��ا 

ال��ق��رن ال��ع��ا���س��ر ل��ل��ه��ج��رة/ ال�����س��اد���ص ع�سر 
للميالد، عندما اعتلى ال�سفويون �سدة احلكم 
الت�سيع عقيدة ر�سمية  اإيران، واتخذوا من  يف 
بقعة  كل  يف  احل�سينيات  فاأقيمت  لدولتهم. 
�سرائي«  »م���اأمت  هناك  و�سميت  بقاعها  م��ن 
دور  لهم  وكان  خ��وان«.  »�سوز  القارئ  وي�سمى 
الرتكية  واأذرب��ي��ج��ان  الهند  اإىل  انتقالها  يف 

والأنا�سول وبع�ص مناطق �سيبرييا.
ويف م�سر اهتم امللك املعز الفاطمي باأمر اإقامة 
عزاء احل�سني يف خارج البيوت اأي�سا وا�ستمر 

ذلك طيلة اأعوام احلكم الفاطمي يف م�سر.
وك��ان��ت الأن��دل�����ص م��ن ال��ب��ل��دان ال��ت��ي اهتمت 
عادات  متثلت  حيث  الأليمة،  املنا�سبة  بهذه 
الأن��دل�����س��ي��ني واأه����ل ���س��رق الأن��دل�����ص خا�سة 
الثامن  ال��ق��رن  يف   احل�سني  مقتل  ذك��رى  يف 
واإن�ساد  اجلنائز  باإقامة  التمثيل  من  الهجري 

املراثي...
اأما يف ال�سرق يتفق اأغلب املوؤرخني على اأن بداية 
عليه  احل�سني  ا�ست�سهاد  بذكرى  الحتفالت 
ال�سالم يف الهند تعود اإىل زمن تاأ�سي�ص الدولة 
وكانت يف  ال�سابع ع�سر.  القرن  بداية  املغولية 

»نوحخاين«  ع��زاء  جمال�ص  �سكل  على  البدء 
و))روزخاين((.

الحتفالت  تلك  ب���داأت  فقد  باك�ستان،  ويف 
وخ�سو�سا  امليالدي،  ع�سر  الرابع  القرن  يف 
»التبت  با�سم  املعروفة  »بلت�ستان«  منطقة  يف 

ال�سغرى«.
البحرانيون  ي�ستخدم  اخلليج  منطقة  ويف 
الأو�ساط  يف  امل��ت��داول  »ال��ت��ح��ارمي«  م�سطلح 
البحرين  اأهل  اأطلقه  م�سطلح  وهو  ال�سعبية. 
على ذكرى ولدة الأئمة من اأهل البيت وكذلك 
احل�سينية  امل���اآمت  ت��ق��ام  كما  وف��ي��ات��ه��م،  على 
الع�سرة  خ��الل  ُعمان  م��دن  كبري من  ع��دد  يف 
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وقد   كل احلق مع علي بن اأبي طالب حم����رم.  ���س��ه��ر  م��ن  الأوىل 
�سيد العمانيون لذلك »ح�سينيات« 
يجتمع فيها عدد كبري من النا�ص 
بعد  تبداأ  حيث  املجال�ص  لإقامة  

ذكر النبي �سلى اهلل عليه واآله..
اأم���ا يف اإن��دون��ي�����س��ي��ا ف����اإن ذك��رى 
ال�سالم  عليه  احل�سني  ا�ست�سهاد 
يف �سهر حمرم، لها حرمة كبرية 
عام،  بوجه  هناك  امل�سلمني  لدى 
»�سورا«.  امل��ح��رم  �سهر  وي�سمى 
يف  احل�سيني  امل���اأمت  على  ويطلق 
�سومطرة  »التابوت«. ويف مقاطعة 
ال�سمالية  ب�����س��وم��ط��رة  »اأج���ي���ه« 
في�سمى �سهر املحرم »�سهر ح�سن 

وح�سني«.
ويف بورما يحتفل امل�سلمون ال�سيعة 
بذكرى ا�ست�سهاد احل�سني من اأول 

حمرم، ثم تخرج مواكبهم يف اليوم العا�سر منه 
وت�ستمر حتى �سهر �سفر، ويطلقون عليه ا�سم 
احل�سيني  العزاء  يقام  تايالند  ويف  كربالء. 
اأمت مظاهره يف العا�سمة بانكوك وبع�ص  على 

اأنحاء البالد الأخرى ذات الغالبية امل�سلمة.
ويف اأوربا وبالتحديد بريطانيا، فاإن اأول جمل�ص 
 192 عزاء ح�سيني اأقيم هناك كان يف العام

وذلك يف حي »ريجنت مو�سك« القدمي.. 

هو  ال��ط��ف  واق��ع��ة  ق���راأ  م��ن  اأول  اأن  وي��ذك��ر 
كان  الذي  هوبت،  لبن�ص  اهلل  عبد  البيطاين 
يف  وع��ا���ص  البيطاين  اجلي�ص  يف  »كولونيل« 
اإقامته  اأثناء  ويف  �سنوات.  خم�ص  ملدة  العراق 
احل�سيني  العزاء  مرا�سم  على  تعرف  هناك 
ولحظ  العراقية.  امل��دن  يف  تقام  كانت  التي 
امل�ساهد  لزيارة  ال�سيعة يذهبون  اأن كثريا من 
والكاظمية،  وك��رب��الء  النجف  يف  املقد�سة 
الذي  الأم��ر  لديه،  ال�ستطالع  حب  اأث��ار  مما 
اعتناقه  اإىل  وانتهى  الإ���س��الم  لدرا�سة  دفعه 

الإثني  الإم��ام��ي  املذهب  متخذا 
اإىل  عاد  عندما  ولذلك  ع�سري، 
اإقامة هذه  بريطانيا حر�ص على 
املجال�ص وكان اأول من قراأ رواية 
العا�سمة  يف  احل�����س��ني  م�����س��رع 

البيطانية.
ومن املثري لالنتباه قيام احتفالت 
جزر  يف  عا�سوراء  بيوم  وطقو�ص 
ال�سحفي  ن�سر  فقد  الكاريبي.. 
حول  ريبورتاجا  من�سور  بهجت 
ي����وم ع���ا����س���وراء ه���ن���اك.. جاء 
اأو�سباين«  »ب��ورت  مدينة  يف  فيه: 
ع��ا���س��م��ة ج��زي��رة ت��ري��ن��ن��داد يف 
البحر الكاريبي قرب كوبا، يقوم 
هودج  باإعداد  عام  كل  امل�سلمون 
والف�سة  ب��ال��ذه��ب  مطعم  كبري 
ويحملونه  زاهية،  ب��األ��وان  وملون 
يف م�سرية كبرية يوم عا�سوراء، حيث ي�سارك 
يف ت��ل��ك الح��ت��ف��الت ك��ث��ري م��ن ال��ه��ن��ود مع 
وراء  املحت�سد  اجلمهور  وي�سري  الكاريبيني.. 
»الهودج« حتف بهم الطبول والآلت املو�سيقية، 
�سوارع  وت��ط��وف  حزينة  اأن��غ��ام��ا  ت��ع��زف  وه��ي 
املحتفلني  بهتافات  املوكب  وينتهي  العا�سمة.. 
بحياة احل�سني عليه ال�سالم ثم اإلقاء »الهودج« 
اإىل  ال�ساخبة  الأم�����واج  لتحمله  ال��ب��ح��ر  يف 

الأعماق.

 كر ابن اوز اأن 
اللطم جر يوم عا�شوراء 

يف امل�شهد، ول بدود 
 �امالقرن ا شمنت

للهجرة احلاد ع�شر 
امليالد، وهي اأول اإ�شارة يف 
كر اللطم يوم عا�شوراء يف 

العراق
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  كل احلق مع علي بن اأبي طالب
الذين قتلوا احل�سني، اأما تراهم حلدرّ الآن ينوحون ويبكون 

.ع�سى اأن يغفر اهلل لهم ويتوب عليهم؟
وقد التقيت �سديقًا يف بريوت ا�سمه دخل اهلل ق�سمر من قرية 
الطيبة اجلنوبية و�ساألني عن اأهلي وبلدي ودرا�ستي ومن ثم 
�ساألني ماذا تعرف عن اأهل البيت )عليهم ال�سالم( فاأجبته 
باأين ل اأعرف �سيئًا عنهم فاأهداين كتابًا ا�سمه )املراجعات( 
ا تاأثري، لأنه  فاأخذت الكتاب وقراأت فيه وقد اأثر يف نف�سي اأميرّ
اأ�سمع بها يف حياتي مثل:  ذكر رواي��ات واأحاديث نبوية مل 
حديث كتاب اهلل وعرتتي اإذ اأنني ع�ست طوال عمري مع 

حديث كتاب اهلل و�سنتي.
وهو من  الفتاح �سقر  الدكتور عبد  اإىل  توجهت  ومن هنا 
خطباء اجلمعة املعروفني يف منطقة عائ�سة بكار، ف�ساألته عن 
هذا الكتاب فاأجابني باأنه كتاب خيايل كتبه العامل ال�سيعي 
بعد وفاة �سيخ الأزهر. فقلت له �سيخنا الأجل، لنفرت�ص جدًل 
اأن احلوار مدبلج، فهل الأدلة الواردة فيه خيالية اأم حقيقية 
قال يل ماذا تق�سد؟ قلت: كتاب اهلل وعرتتي اأهل بيتي؟ اأم 
كتاب اهلل و�سنتي، اأيهما �سحيح؟ قال: حديث وعرتتي حديث 
مو�سوع، افرتاه ال�سيعة، فقلت على الفور هل ا�ستطاع ال�سيعة 

.الو�سول اإىل �سحاحنا ليد�سوا فيها الأحاديث؟
بينما حديث و�سنتي يرويه الإم��ام مالك يف موطئه اجلزء 
الثاين �سفحة 99 طبعة دار اإحياء الرتاث العربي فاإذا اأردنا 
اأن نرجح على اأ�سا�ص ال�سحة وقوة ال�سند فاإن �سحيح م�سلم 
والبخاري ياأتيان بعد القراآن كما هو معروف لدى ال�سنة، ول 
قيمة حلديث مالك بعد ذلك فموطاأه اأوط��اأ من ال�سحاح 
ال�ستة - فارتبك ال�سيخ ومل يرد جوابًا وبهذا غادرته لأذهب 
بعد مدة للقاء ال�سيخ طارق اللحام الذي �ساألته عن حديث 
)ل يزال هذا الدين عزيزًا منيعًا ما وليهم اإثنا ع�سر خليفة( 
الذي ترويه الكتب ال�سنية باأجمعها فمن هم ه��وؤلء الثنا 
ع�سر؟ فابتداأ ال�سيخ يخلط بني اخللفاء الثني ع�سر والع�سرة 
املب�سرين باجلنة وملا اأ�سكلت عليه يف ذلك قال: هل قراأت 
فاأحرقه،  الكتاب عندك  كان هذا  اإذا  اهتديت؟  ثم  كتاب 
قلت: لكنه يحتوي على اآيات قراآنية واأحاديث نبوية فهل يجوز 
اأن هذه  اإحراقه؟ قال: يا بني لقد ات�سلنا بتون�ص وعرفنا 
ال�سخ�سية )التيجاين( غري موجودة باحلقيقة.. وال�سيعة 
يكتبون هذه الكتب ويدعون اأنها ل�سنيني ت�سيعوا.. وبداأ ال�سيخ 
ين�سحني برتك ال�ساللت على حدرّ قوله. واأه��داين كتابًا 
لل�سيخ الهرري بعنوان )املقالت ال�سنية يف ك�سف �ساللت 
اأحمد بن تيمية( الذي قراأته بعد ذلك لأقف على حديث 
)ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم اإىل اجلنة ويدعونه 
يل  فقالوا  عنه  منطقتنا  علماء  بع�ص  ف�ساألت  النار(  اإىل 
حرفيًا: اإن ال�سيخ الهرري )رئي�ص ع�سابة( لأنه حتدث عن 
معاوية بهذه الطريقة وو�سمه ب� )راأ�ص الفئة الباغية( تطبيقًا 

لهذا احلديث.
ومن هذه احلوارات وغريها التي ل اأذكرها جتنبًا لالإطالة 

ومن مطالعاتي لبع�ص الكتب التي وقعت عليها يدي يف تلك 
ال�سيعة  ال�سنة عن  اأه��ل  يدعيه  ما  زي��ف  اكت�سفت  املرحلة 
واأن احلق كل احلق مع علي بن اأبي طالب واأبنائه و�سيعته 

ال�سائرين على هديه ولي�ص بعد احلقرّ اإل ال�سالل.
��رت يف نف�سي وفتحت عيني على  ومن اأه��م الكتب التي اأثرّ
احلقيقة التي كنت مغيبًا عنها هي: املراجعات لالإمام �سرف 
الدين العاملي )رحمه اهلل( وكتاب ثمرّ اهتديت للتيجاين 
اهلل(،  )رحمه  الأميني  للعالمة  الغدير  وكتاب  ال�سماوي، 
ال�سالم(  البيت )عليهم  اأهل  ملاذا اخرتت مذهب  وكتاب 
ملحمد مرعي الأنطاكي، ثم تلتها كتب اأخرى كثرية �ساعدتني 
على الو�سول اإىل �ساطئ ال�سالمة والأمان واحلمد هلل اأوًل 

واآخرًا.
�� ما هي اإرها�سات التحول وانعكا�ساته على حياتكم؟

اأما الإرها�سات التي �سبقت اإعالن ت�سيعي فقد متثلت بالقلق 
ميكن  ما  باأ�سرع  احلقيقة  ملعرفة  والت�سوق  وال�سطراب 
بالإ�سافة اإىل اهتزاز ال�سور الكثرية التي كنت اأعتقد بثباتها 
وتزعزع الأفكار التي طاملا ظننتها م�سلمات ل تقبل اجلدل 
والنقا�ص، وبعد اأن تك�سفت يل احلقائق كما هي اأح�س�ست 
باأين كنت اأعي�ص خمدوعًا طيلة هذه ال�سنوات من عمري 
و�سعرت بالندم ومرارة احلقيقة وحر�ست على اأن اأعورّ�ص ما 
فاتني من تق�سري جتاه ديني وروحي التي خيرّم عليها اجلهل 

مدة لي�ست بالق�سرية.
التي  املواجهة احل��ادة  فاأبرزها  ال�سلبية  النعكا�سات  واأم��ا 
لقيتها من والدي اإذ اأنه اأمرين برتك البيت وقال يل باحلرف 
الواحد.. ل�ست ابني ول اأعرفك وتنكر اأهل بلدي واأ�سدقائي 
كثري  وج��اء  والرتياب  ال�سك  بعني  اإيل  ونظرتهم  واأقاربي 
منهم لن�سحي بالرجوع اإىل حظرية الت�س، ولكن الذي كان 
يحدث غالبًا اأنني اأواجههم ببع�ص الأ�سئلة التي ل يجدون لها 
جوابًا فتحدث فيهم ت�سوي�سًا وتوقفًا يدفعهم اإىل اإعادة النظر 
والبحث يف امل�سادر ومناق�سة الأدلة حتى اأين اأحدثت فيهم 
هزة عنيفة اأيقظتهم من �سبات طويل اأذعنوا فيه لت�سديق ما 

األفوه بتقليد الآباء دون مناق�سة.
واأما النعكا�سات الإيجابية لت�سيعي فاأهمها اأنني ا�ستطعت 
النا�ص  وق��وده��ا  ن���ارًا  واأه��ل��ي  نف�سي  اأق���ي  اأن  احلمد  وهلل 
واحلجارة، لو بقينا مبتعدين عن مذهب احلق املتمثل باأهل 
البيت املع�سومني )عليهم ال�سالم( ولقد كان لأمري املوؤمنني 
علي بن اأبي طالب )عليه ال�سالم( الف�سل الأكب يف هدايتنا 
اإىل احلق، لأن اأول مو�سوع اأثار اهتمامي وكان حمور بحثي 
الطويل هو مظلومية هذا الإمام العظيم، وقد كانت زيارته 
لأبي يف الروؤيا، ال�سبب الأعظم لقتناعه وت�سديقه ملا دعوته 
اإليه، وهو الآن قد اأ�سبح من اأكرث النا�ص حبًا واإميانًا مبنهج 
علي )عليه ال�سالم( واإمامته على اخللق وتبعه يف ذلك كل 

اأهلي واإخواين واأخواتي والعديد من اأقاربي واأ�سدقائي.

•     اإعداد:
عبدالرحمن الالمي

لي�ص من ال�سهل اأن ينتقل املرء من راأي اعتقد �سوابه وعا�ص 
مع هذا العتقاد مدة اإىل راأي اآخر قد يخالفه جوهريًا، وما 
هو بالهنيرّ اأن يك�سر الإن�سان تقليدًا اعتاده، خا�سة واأنرّ ابن 
والراحة  الدعة  اإىل  ومييل  املاألوف  اإىل  يركن  بطبعه  اآدم 
وي�سكن اإىل ما تلقاه ا�ستيحاًء من اإطاره املرجعي الذي ولد 
ونا وترعرع يف ظالله فلم يخامره للحظة �سك ب�سحة ما 
تربى عليه بل اإنه يظن اأن لي�ص وراء عامله عامل ول �سيء اأكرث 

قد�سية مما اأورثه الآباء. 
ح�سنًا اإذا كنا قد قررنا هذا فكيف لنا اأن ن�ست�سهل النتقال من 
اأح�سان مدر�سة فكرية عقائدية فقهية اإىل اأخرى وتعار�سها 
يف كثري من امل�سائل اإن مل نقل كلها، ملعرفة جواب هذا ال�سوؤال 
اآل  وغريه من الأ�سئلة يجيبنا عليها �سماحة ال�سيخ ه�سام 
قطيط متكلمًا عن نف�سه، وهو الذي ا�ستب�سر احلق يف مذهب 
اأهل البيت )عليهم ال�سالم( بعد بحث طويل وعناء ومكابدة، 
فاأعلن عن خروجه من مدر�سة ال�سحابة اإىل مدر�سة الآل 

الكرام املع�سومني )عليهم ال�سالم(.
ا�سمي ه�سام عبد اهلل اآل قطيط، من مواليد عام 195م، 
الفرات  نهر  الواقعة على �ساطئ  البابريي  ول��دُت يف قرية 
حلب  حمافظة  منبج،  ق�ساء  م�سكنة،  ناحية  اإىل  والتابعة 

ال�سورية.
اأكملت درا�ستي البتدائية هناك ثم انتقلت مع اأ�سرتي بعد 
اإن�ساء �سد الفرات �سنة 197م اإىل مدينة القام�سلي ومن ثم 
اإىل مدينة رميالن يف حمافظة احل�سكة حيث اأكملت درا�ستي 
بالدرا�سة  لاللتحاق  حلب  اإىل  ومنها  والثانوية  الإع��دادي��ة 

اجلامعية يف كلية الآداب، ق�سم اللغة العربية.
وبعد اإنهاء الدرا�سة اجلامعية التحقت باخلدمة الع�سكرية، 
و�ساء اهلل اأن تكون خدمتي يف بريوت حيث نقطة النطالق 

اإىل البحث عن احلقيقة.
اإن البداية كانت من بريوت ومل اأكن قبلها اأعرف �سيئًا عن 
الت�سيع ولكني اأتذكر اأن اأحد علمائنا وهو من اأقارب والدتي 
وا�سمه حممد عمر امل�سراوي كان يقول يل: ُبني ه�سام: اإياك 
وجمال�سة ال�سيعة: وعندما كنت اأ�ساأله ملاذا؟ فيجيب اإنهم هم 

لتشيّعي  اإلجيابية  االنعكاسات  أهم   
نفيس  أقي  أن  احلمد  وهللا  استطعت  أنني 

وأهيل ناراً وقودها الناس واحلجارة 

االسم: هشام آل قطيط 
البلد: سوريا
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مل يهتزرّ الوجدان الإن�ساين بكل هذه القوة جتاه حدث من 
الأح��داث، وق�سية من الق�سايا، كما ومل ت�ستقطب العقول 
الأف��ك��ار، وط��رح من الأط��روح��ات، مثلما فعلته  فكرة من 
فل�سفة اأحداث واقعة الطف اخلالدة يف كربالء، وحيثيات 
واقعة احل�سني )عليه ال�سالم(، حتى �سارت خطوب تلك 
الفواجع بكل دقائقها، مادة د�سمة لالأدب، ت�ستقي من معني 
عبه وعبته القرائح املبدعة �سعرًا ونرثًا، مبختلف �سروبها 
ومدار�سها، ومل ينح�سر اأثرها-كما لحظنا- يف امل�سلمني 
فقط، بل تعدا اإىل اأدباء الديانات والطوائف الأخرى،كما 
مل�سنا بو�سوح ذلك يف ال�سعر مثاًل، عب جتارب عديدة لغري 
الأدباء العرب اأو حتى امل�سلمني، لرت�سحها هذه اخل�سو�سية 
والفرادة يف امل، وتلك العمومية والتعددية يف ال�ستلهام، 
لتكون يف امل�ستقبل اأكب ح�سورًا، ومفاهيمها اأ�سد �سطوعًا 
يف حياة ال�سعوب والأ، وتتحول من جمرد ق�سية تثار يف 
منا�سبة معينة وبقعة حمدودة، اأو منحى ينتهج �سمن اأُطر 
والداين،  القا�ص  بها  يتاأثر  ب��ارزة،  فتغدو مدر�سة  خا�سة، 
بعدما يتم التاأ�سي�ص لبنودها النظرية، وت�ستويف ا�سرتاطاتها 
يف التطبيق العملي، على فر�ص اإن التجارب العملية، لبد 
واأن ت�سبق الفعل التنظريي، بدرا�سة جميع اأبعاد الق�سية، 
وحماولة ا�ستلهامها اأدبيًا، �سواء يف ال�سعر اأو الق�سة والرواية 
اأو امل�سرحية ويف غريها من اأجنا�ص الأدب الأخرى- ب�سكل 
اأعباء  وحتمل  بها،  ال�سطالع  ينبغي  مهمة  وهي  مكثف- 
وامل�سلمني  العرب  والفنانني  الأدب���اء  قبل  من  م�سوؤوليتها 
قبل غريهم، بابتكار الطرائق احلديثة يف الإبداع الأدبي، 
والأهم حماولة الرتكيز على م�ستوى الإنتاج النوعي ولي�ص 
الأدب  اأي�سًا- وكما نلحظ يف كمية  اأهميته  الكمي - رغم 
وحتى  وقوعها  منذ  وحولها،  الطف  واقعة  عن  كتب  ال��ذي 
ينح�سر م�سمى  بالتاأكيد كثري وكبري، وحتى ل  اليوم، وهو 

اأدب الطف الوا�سع، وينح�سر يف ال�سعر فقط.   

مل يهتزرّ الوجدان الإن�ساين بكل هذه القوة جتاه حدث من 

اأدب الطف واأبعاده 
الإن�سانية

◄  يكتبها: طالب عبا�ص الظاهر

عط�س كربالء
ابريي الدين ا شعر�

اأقم حبيبا 
يف عيون الغماْم    

ياعط�سا 
يورق اأنى اأقاْم 

اقم على الوردة تعويذة                                         
من ح�سد الليل 

ولوم الظالم 
يف �سحك الطفل ويف حلمه                                 

�سرب فرا�سات 
و�سربي حمام

يف قلق النجمة اأمنا 
ويف  خوف امل�ساءات 

حكايا �سالم
يا عط�سا 

يوم�س يف عتمة ال���معنى 
فتبتل عروق الكالم 
�سرت اىل جمرتك 

ا�ستوح�ست روحي حزنا 
وتهاوت ركام 

راأيت 
كاأن النهر من حرية          

يوميء كالطفال 
نحو اخليام 

وكان كال�سفرة  
ليل الأ�سى يقطر 

وال�سبح كحد احل�سام 
كان دم الفق بال �ساحل                            

والر�س قربا باردا 
كالرخام 

وكان  ان مرت �سماء على جراحها 
 فانتهبتها ال�سهام
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ع���ان���ق���ُت ذك������راك يف ���س��ج��ٍو وم��ن��ت��ح��ِب          
ذك�����رى ت���ن���ادي م����دى الم�������ان راك��ع��ة    
ه����ذي ج���راح���ك يف الح�������رار ���س��ارخ��ة       
ي�����ا واه�������ب امل����ج����د ل����ل����ث����وار اأو����س���م���ة           
ه�����ذا امل����ح����رم ي����ا ج���ن���د احل�������س���ني اأت����ى          
ت���ل���ك ال����ق����ب����اب ب������دت ت���ن���ع���اه ب��اك��ي��ة                    
             ن��������ادت ب�����ل�����وٍع ف����ه����ّب����ت ن����ح����وه����ا ذ
����س���ائ���رة              الآلم  ع���ل���ى  ال����ي����ك  ُح�������س���د 
ج���اءت���ك ت�����س��رع ن��ح��و ال��ق��ط��ب له��ف��ة         
����س���ي���ب ����س���ب���اب وط����ف����ل ط������ّل اأدم����ع����ه                    
ع��ال��ق��ٌة         ال���ط���ف  ب�����رتب  ال  ال�������روح  م����ا 
���س��رف           م����ن ذك������ره  ي����ا  ي����ا رح���م���ة اهلل 
منحرها          ال���دي���ن  ف�����داء  ال���رق���اب  ه����ذي 
ينظركم      ال���ط���ف  ب���ي���وم  ال���ر����س���ول  اأي�����ن 
منعطفا           ال���ث���غ���ر  ذاك  ي��ل��ث��م  راح  ل�����و  
غ���ط���ت م�����س��ي��ب��ت��ك ال���دن���ي���ا مب����ا رح��ب��ت         
اأج���������رت ع���ي���ون���ك دم����ع����ا ل���ل���ع���دو ف��ل��و        
راح������ت مي��ي��ن��ك ت�����س��ق��ي م����ا ب���ه���م ظ���م���اأً       
ملتهبا             ال�����س��ه��م  اأت�������اك  اجل�������زاء  اأم������ا 
لق���ي���ت ج��ي�����س��ا ب�����درع ال�����س��رب ت��دف��ع��ه       
م���ا ك��ن��ت ت��ل��ب�����س م���ن درع احل���دي���د وق���ًى     
اأع����َل����و ب���راأ����س���ك ف����وق ال���رم���ح يف ه��زل        
وه�����م�����ًا ب����اأن����ه����م ق�����د ن����ي����ل م����اأرب����ه����م                      
��ُم��ُه         ل��ه��ف��ي ل���راأ����س���ك ي��ت��ل��و ال��ك��ه��ف ب��ا���سِ
من�سلبا            ال���رم���ل  ف����وق  جل�����س��م��ك  ل��ه��ف��ي 
يخ�سبه     ال���راأ����س  دام����ي  ل�سيبك  ل��ه��ف��ي 
اأ���س��ل��ه��ا حرمك         اأن�����ت احل�����س��ني وع��ي��ن��ي 
�سقٍر م���ن  ال�����س��ج��اد  اأب�����ا  ال���ن���ج���اة  اأن�����ت 

ح���زن���ا ع��ل��ي��ك اأب�����ا الط����ه����ار وال���ُن���ُج���ِب
ت��ه��وي ع��ل��ي��ك خ�����س��وع��ا يف م���دى احل��ق��ِب
ف��ت�����س��ت��ث��ري ح���م���ى ك����م �����س����اع م����ن نهب
الكتب  ل  ال��ن��ح��ر  بفي�س  ال���ده���ور  ت��ع��ل��و 
ال�سغب  ��ال��ظ��ام ل��ن�����س��ر  ج��م��ي��ع��ا  ه���ّب���وا 
ملّ������ا اأه�������ل ه������الل ال���������س����وؤم وال�����ُك�����َرب
ت��ع��ل��و ب��ل��ب��ي��ك يف ح�����ف ع���ل���ى ال���رك���ب
ت��رج��و ال��ن��ج��اة ب��ي��وم ال��ف�����س��ل م���ن لهب
التعب م���ن  اأع���ي���ت  ف��م��ا  ت��ل��ك احل�������س���ود 
ُن������ُدب م�����ن  هلل  األ  ال���ن�������س���اء  َن���������دُب 
خ�سب ح�����س��ى  يف  دم�����اء  ع��ل��ي��ك  ت��ب��ك��ي 
روح������ي ف������داك مل����ا اع���ط���ي���ت م����ن ُق�����َرب
واحل�����س��ب ال���ع���ّز  ����س���روح  ال����رق����اب  اإن 
وال�سلب ال��ن��ه��ب  وره�����ن  ال�����س��ي��وف  ره����ن 
كال�سرب ال��ط��ع��ن  ب��ل��ث��م  ���س��ال��ت  ف��ال��ق��وم 
ح���ت���ى امل����الئ����ك ب����ني ال���ب���اك���ي وال��ن��ح��ب
تغب مل  ال�سم�س  ت����روي  دم��وع��ك  ك��ان��ت 
م��ث��ل ال�����س��م��اء ل����رتوي الأر������س م��ن جدب
اللهب  ����س���وى  اأروى  ف��م��ا  ع��ل��ي��ك  ح���ق���دا 
ح�����ارت ب�����س��ربك ك���ل ال��ع��ج��م وال���ع���رب
ب����ل ك�����ان ع���زم���ك ك����ل ال�������درع وال��ن��ق��ب
ك������ادت لأج����ل����ه ت���ه���وي ال���ن���ج���م ل��ل��رتب
ال���رت���ب  ع������ا اإل  اهلل  اأب��������ى  ل���ك���ن 
ن���اح���ت لآي������ك ك����ل الأر���������س م����ن عجب 
ت��ن��اه��ب��ت��ه خ���ي���ول ال�������س���رك وال��ن�����س��ب
احلجب  ���س��وى  اأدم���ت  فما  ال�سيوف  ���س��رب 
طلب  يف  ال����ي����وم  ي��ه��ف��و  ل���ق���ربك  ق��ل��ب��ي 
مبنقلبي اأرج������و  ال�����ذي  ال�����س��ف��ي��ع  اأن�����ت 

�سعر : يعرب املبادر 

كر اد
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 اأوًل – الرحالت الداخلية وت�سمل ..
– والأربعاء– ال�شب–والنني  اأيام  يف    مد  – �شيد  � شامراء 
وامعة بكلفة   دينار عراقي  لل�شخ الواحد مكان النطالق 

 ًشباحا شام�شة والنام ال�شاعة ا ال�شدرة يف مقابل با
 الكامية–اأولد م�شلم  يف اأيام ال�شب –والنني – الأربعاء–امعة 
بكلفة  دينار عراقي  لل�شخ الواحد ويكون مكان النطالق من 

 ًشباحا شام�شة والنال�شدرة يف ا با
   اء بكلفةام الأحد–الثالاأي   النج–الكوفة – ال�شهلة  يف 
دينار عراقي  لل�شخ الواحد يف البا املكي و  دينار عراقي 
 للبا ال مكي ويكون مكان انطالق الرحلة مقابل با ال�شدرة 

ًشباحا شالنطالق يف ال�شاعة ال�شاد�شة والن ويكون وق
وقر جامع اأبن فهد احللي مركز املدينة ، مقابل البلدية حي البلديات 
، جامع حي النقيب حي النقيب ، جامع الأمام اواد حي الأ�شرة ، جامع 

 ًهرا النطالق ال�شاعة الثانية ع�شر اأمام املتقني حي احلر ويكون وق
 احلمزة–القا�شم–بنات احل�شن  يف يوم امعة بكلفة   دينار 
ال�شدرة يف   الواحد ويكون مكان انطالق مقابل با  لل�شخ  عراقي 

 ًشباحا شال�شاعة ال�شاد�شة والن
 ثانيًا – الرحالت اخلارجية وت�سمل..

 اجلمهورية الإ�سالمية يف اإيران
بكلفة   دينار عراقي  اأربعة ع�شر يوماً   وكون مدة الرحلة 
 مقابل ال�شكن والفيزة والنقل هذا لل�شخ الواحد ، ويكون برنامج 

الرحلة كالأي
اليوم الأول – النطالق من كربالء املقد�شة اإىل مهران بباشات حديثة 
 شبشالة ال واد يف حي الأ�شرة بعدمد ا ومكيفة من جامع الأمام

 وال�شرتاحات روزيع الشول اإىل مدينة قم املقد�شة لياًل ووالو
اليوم الثا – زيارة ال�شيدة معشومة – �شوق حر

ق�سم ال�سياحة الدينّية 
يف العتبة احل�س�������ينية املقد�سة 
عن تسيير رحالتـه الداخلية والخارجية وكاآلتي:

ق�سم ال�سياحة الدينّية ق�سم ال�سياحة الدينّية ق�سم ال�سياحة الدينّية ق�سم ال�سياحة الدينّية 
يف العتبة احل�س�������ينية املقد�سة يف العتبة احل�س�������ينية املقد�سة 

يعلن
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اليوم الثال – زيارة – �شوق حر – والنطالق بعد الهر اإىل مدينة م�شهد 
 ميني – مرقد �شامرقد ال�شيد ا  شمل زيارة املزارات يف الطريق�املقد�شة و

  شا عليه ال�شالمالأمام الر يم – م�شهد قدم كاعبد الع
 – روزيع الهر اإىل مدينة م�شهد املقد�شة وشول قبل الاليوم الرابع – الو

شا عليه ال�شالما�شرتاحة – زيارة الأمام الر
 شوق حر� – شا عليه ال�شالم – ا�شرتاحةزيارة الأمام الر – �اماليوم ا

اليوم ال�شاد� زيارة املزارات املقد�شة يف م�شهد  مرقد يا�شر وناشر اأخوة الأمام 
  وخواجه مراد – شلواجه ربيع – واأبا الشا عليهم ال�شالم – مرقد االر

 شوق حر� – شا – ا�شرتاحةاليوم ال�شابع زيارة الأمام الر
 اإىل الأماكن ال�شياحية اليوم الثامن – الذها

 شوق حر�شا – ا�شرتاحة واليوم التا�شع – زيارة الأمام الر
 مدينة قم املقد�شة هر علاليوم العا�شر – النطالق بعد ال

 رع الوزير وهل البم قة قنديول اإىل مشوع�شر – ال ادوم احليال
 شومةوال�شرتاحة – زيارة ال�شيدة مع

اليوم الثا ع�شر – الذها اإىل املزارات يف قم بعد الهر م�شجد جمكران – 
  شر – مرقد جهل اأخرتون�مقام ا

بعد  – النطالق  – �شوق حر  ال�شيدة معشومة  – زيارة  ع�شر   الثال اليوم 
 هر اإىل كربالء املقد�شةال

 هر اأن�شاء اشول اإىل كربالء املقد�شة بعد الاليوم الرابع ع�شر – الو
 والإقامة يف قم اأربعة ليا الإقامة يف م�شهد �شتة ليا  ويكون اأجمال الرحلة

 والطريق اأربعة ليا

 العمرة يف اململكة العربية ال�سعودية
 �ش رحلة اإىل اأداء العمرة يف ال�شعودية وبداأ  الرحالت يف ربيع الأول وهناك 

طريقان
الرحلة   ذه ومدة  املنورة  املدينة  اإىل  بداد   رحلة عن طريق او من مطار 
ع�شرة اأيام وباأ�شعار منا�شبة قيا�شاً مع مكاب احلج والعمرة يف جميع مدن العراق 


مفرزة   عل  وحتتو يوماً  ع�شر  اأربعة  ومدها  �شورية  طريق  عن  برية   رحلة 

 طبية
ومن شمن الرحلة يكون هناك مر�شد ديني وله م�شاعدان وحمله دار من العتبة 
يف الرحلة و�شتمل الرحلة عل اداء منا�ش العمرة وزيارة املزارات يف املدينة مثل 
�شهداء اأحد وجبل اأحد و�شبع م�شاجد وم�شي خدام الأمام احل�شن ، ومزارات 

 ور ومزدلفة وجبل مكة مثل عرفات ومن
 وجبات طعم جمانية اإىل املعتمرين    قدم منو

اليوم ال�شاد� زيارة املزارات املقد�شة يف م�شهد  مرقد يا�شر وناشر اأخوة الأمام 
  وخواجه مراد

 رع الوزير وهل البم قة قنديول اإىل مشوال

 –
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• اإعداد: املحرر العلمي

 ..الدوا
عندما �شع شمامات الأوردة

اجللد،  �سطح  حتت  التي  الدموية  الأوعية   انتفا حالة  هي 
عاما   50 جت��اوزوا  الذين  الأ�سخا�ص  عادة  منها  ويعاين 

واأكب، ميكن اأن ت�سبح الدوايل موؤملة للقدمني، ورغم 
�سيوعها اإل اأنها عادة لي�ست خطرية.

وميكن للدوايل اأن تظهر يف اأي مكان من ج�سم الإن�سان، 
وبخا�سة  وال�ساقني،  القدمني  هو  �سيوعًا  الأكرث  املكان  اأن  اإل 

الدوايل  موقع  اختالف  من  الرغم  وعلى  لل�ساق.  الظهرية  املنطقة  يف 
الأوردة  تبداأ �سمامات  �سببها، وهي حتدث عندما  ت�سرتك يف  اأنها  اإل 

ال�سغرية يف ال�ساقني يف ت�سريب الدم، وعدم �سبط مروره.
كيف تعمل الأوردة؟

اأنحاء  من   CO2 وغاز  بالف�سالت  املحمل  الدم  بجمع  الأوردة  تقوم 
الرئتني  اإىل  القلب  من  الدم  ي�سخ  حيث  القلب،  اإىل  واإعادته  اجل�سم 

ل بالأك�سجني. ليحمَّ
اإل اإن اجلاذبية الأر�سية جتعل من رحلة عودة الدم خالل الأوردة اإىل 
من  التدفق  اإىل  الدم  يحتاج  عندما  �سيما  ول  �سعبة،  والرئتني  القلب 
القدمني وال�ساقني باجتاه الأعلى، حل�سن احلظ، خلق اهلل تعاىل الأوردة 
وهي مزودة ب� )�سمامات(، وهي م�سممة بحيث جتعل الدم يف الأوردة 
ي�سري باجتاه واحد، حيث تنفتح ال�سمامات وتنغلق على �سكل دفعات، 

باجتاه  بالتدفق  للدم  ي�سمح  مم��ا 
واحد وهو نحو القلب.

هذه  تتوقف  عندما  امل�سكلة  ت��ب��داأ 
بكفاءة،  ال��ع��م��ل  ع��ن  ال�����س��م��ام��ات 
ويت�سبب  الأوردة  يف  ال���دم  يتجمع 
بانتفاخها. وهذه الأوردة املنتفخة ل 
تكون فقط بارزة، بل وتكون ذات لون 
مييل لالأزرق العميق، ملاذا الأزرق؟ 
بدم  تكون مملوءة  الأوردة  لأن هذه 
غري موؤك�سج الذي يفرت�ص اأن يعود 
لإعادة  الرئتني  ثم  ومن  القلب  اإىل 

تزويده بالأوك�سجني.
مع  �سيوعًا  اأك��رث  ال���دوايل  وت�سبح 
الأوردة  �سمامات  لأن  العمر،  تقدم 

اأكرث �سعفًا، ولتجنب ح�سول الدوايل  ت�سبح 
يف قدميك، ين�سح اخلباء ب�:

فالوزن  م��ع��ت��دل،  وزن  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة   -1
الزائد يزيد من فر�سة حدوث الدوايل.

اأثناء  وخا�سة  با�ستمرار  قدميك  حرك    -2
اجللو�ص الطويل.

3- امتنع عن التدخني فهو يرفع �سغط الدم، وبالتايل يفاقم من �سوء 
حالة الدوايل.

4-  حاول دائمًا اأن يكون امل�سي بدياًل للوقوف حتى لو كان امل�سي يف نف�ص 
املكان.

5-  رفع ال�ساق يف و�سع اأفقي كلما اأمكن ذلك اأثناء اليوم.
امل�سلط من  ال�سغط  للدوايل، حيث  املانعة  الطبية  - ارتداء اجلوارب 

هذه اجلوارب مينع تراكم الدورة الدموية يف الأوردة.
7- جتنب الأحذية ذات ال�سغط العايل.

- جتنب التغريات املفاجئة بدرجات احلرارة.
9- جتنب الإم�ساك.

على  ال�سيقة  الألب�سة  جتنب    -10
م��ن �سال�سة  لأن��ه��ا حت��د  ال�����س��اق��ني، 

الدورة الدموية.
يف�سل  ال�ستاء  يف  واأخ����ريًا،    -11
اإبطاء  ملنع  ال�سوفية  املالب�ص  ارتداء 
الدورة الدموية يف الع�ساء ال�سفلية.
من امل�ساعفات اخلطرية التي ت�سببها 
)اجللطة  ت��ع��ال��ج  مل  اإذا  ال�����دوايل 
وهي  العميقة،  الأوردة  يف  الدموية( 
وتتطلب  املري�ص،  حياة  تهدد  حالة 
تعتب  ل��ه��ذا  �سريع،  ج��راح��ي  ت��دخ��ل 
والبدء  ال��ع��الج،  م��ن  ال��وق��اي��ة خ��ري 
اإىل  ت��وؤدي  التي  الأ�سباب  مبالحظة 

الدوايل ومعاجلتها.
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◄  بقلم: حيدر مرت�سى علي

تبداأ النباتات دورة حياتها باخلريف، حيث ت�سقط اأوراقها القدمية لتورق من 
الناحية  الياب�سة، ومن  ب��الأوراق  تورق وهي مثقلة  اأن  ت�ستطيع  جديد، فهي ل 
العملية، يكون من العبث اأن حتاول �سكب املاء يف اإناء هو مملوء اأ�ساًل، اأما من 

الناحية العلمية، عندما تريد اأن تغريرّ فردا، فعليك اأن تغري تفكريه اأوًل.
امل�ستبدة  احلكومات  عملت  جمتمع  اأي  واق��ع  ن�سف  اأن  ن�ستطيع  املبداأ  بنف�ص 
-ول�سنني طوال- على زرع نظم فكرية فا�سدة وثقافات متخلفة ما اأنزل اهلل بها 
من �سلطان، م�ستفيدة من موارد القوة واملال امل�سيطرة عليها، لإدخال مفردات 
ومفاهيم فكرية وثقافية تعمل على توطيد حكم امل�ستبد، فعندما تريد تغيري 

جمتمع عليك اأوًل اأن تبحث يف منظومته الفكرية.
غالبًا ما تكون ال�سكر هلل مولي

النظم الفكرية غري مرئية وتعمل يف اخلفاء، ونعجز عن مالحظتها فاملنظومة 
الفا�سدة كالت�سو�ص، و املنظمومة ال�ساحلة كاخلري يف باطن الر�ص ل يظهر 
ال بعد نو البذور، ولكن ميكن مالحظة اآثارها، فنحن نرى جمتمعا متح�سرا 
 دون اأن نرى �سبب حت�سره، ونرى جمتمعا متخلفا دون اأن نرى �سبب تخلفه
وهنا ياأتي دور عبقرية املثقف واملفكر من خالل قدرته على مراقبة و روؤية تلك 
هذه  هل  يحدد:  اأن  على  وقدرته  املجتمع،  حترك  "املاورائية" التي  املنظومة 

املنظومة الفكرية ت�سحب املجتمع اإىل الوراء، اأم تدفعه اإىل الأمام؟
لنتاأمل دعوة نبينا حممد )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(، حيث عا�ص العرب طيلة 
قرونا عديدة يف اجلزيرة العربية، ومل يتمكنوا  باأفكارهم وعاداتهم ومنظومتهم 
الفكرية واجتاهاتهم الثقافية من ت�سييد ح�سارة، فما الذي فعله لتحويل ذلك 
املجتمع من قبائل بدوية متنقلة اإىل احل�سارة؟ ح�سارة يعُدها العلماء اإحدى 

اأهم ثالث ح�سارات �ساهمت يف بناء احل�سارة الإن�سانية اليوم.
لقد تعامل النبي مع املجتمع وفقًا لل�س التي خلق اهلل عليها الكون، فقد قام 
النبي اأوًل: مبواجهة الكثري مما هو متعارف عليه من عادات وتقاليد ومفاهيم 
وقيم، تعدرّ حائال اأمام اأي تغري للمجتمع، ول ميكن احلديث عن تغريرّ املجتمع 
ونه�سته بوجود هذه املفاهيم والعادات والتقاليد والقيم، ومن ثم ثانيًا: �سعى اإىل 
تكري�ص القيم واملفاهيم اجلديدة التي نادى بها الدين الإ�سالمي والتي جاء بها 

القراآن، مبعنى اإنها عملية هدم وبناء )خريف وربيع(.
لقد كان �ص – ومن منطلق دوره القيادي يف املجتمع – كان يدرك وجود هذه 
العوائق والفجوات، وكان اأي�سًا يدرك عدم جدوى القفز فوقها اأو جتاهلها، وهو 
اململوء  الكاأ�ص  القدمي، فال فائدة من )ملء  بالتايل مل يزرع اجلديد بجانب 
تغري  اأن  عليك  املجتمع  ولتغري  تفكريه،  تغري  اأن  عليك  الفرد  فلتغري  اأ�ساًل(، 

منظومته الفكرية.
ما اأحوجنا اليوم يف جمتمعاتنا عملية ت�سذيب ملنظومتنا الفكرية وحتديد ما هو 
اأو الع�سر احلديث، ومن ثم  متهرئ وياب�ص، وما ل يتنا�سب مع روح الإ�سالم 
نتجه لزرع القيم الإ�سالمية احلديثة، وبهذا نكون قد مررنا باملراحل ال�سحيحة 

لتطور وتغري املجتمعات.

تبداأ النباتات دورة حياتها باخلريف، حيث ت�سقط اأوراقها القدمية لتورق من 

دعوة 
اإىل خريف عراقي

اا
اأ�سرار خطرية لقّلة النوم

كثرية هي اأ�سباب قلة النوم، والأكرث منها هي اأ�سراره فقلة النوم قد جتعل الفرد يت�سرف 
بع�سبية مفرطة يف مواقف تبدو يف غاية الب�ساطة، واأحيانًا اأخرى يكون الفرد غري قادر 

حتى على فهم ما يقوله البع�ص، يا ترى ما الذي ميكن اأن ت�سببه لك قلة النوم اأي�سًا؟
1- خف�ص قدرتك على حتمل التوتر:

اإذا كنت ت�سعر بتزايد ال�سغوط عليك يف الفرتة الأخرية وعدم قدرتك على حتملها، رمبا 
يكون ال�سبب لقلة النوم، فاحلرمان من النوم يوؤدي اإىل تقليل قدرة الفرد على حتمل 

�سغوط احلياة اليومية وتقليل القدرة على التحمل.
2- انخفا�ص فعالية ذاكرتك:

فالنوم ي�سهل الأت�سال بني اخلاليا الع�سبية، وكلما قل نومك العميق قل الأت�سال الفعال 
وعميق  كايف  نوم  على  احل�سول  عليك  ولهذا  ذاكرتك،  �سعفت  وبالتايل  اخلاليا  بني 

وخ�سو�سًا قبل املهام التي تتطلب ذاكرة قوية.
3- ارتفاع معدل التثاوؤب وقلة الرتكيز:

اأحَدَث اأن تثائبت كثريًا ووجدَت �سعوبة يف الرتكيز على ما يقال لك؟ رمبا مل تكن لتواجه 
تلك امل�سكلة لو اأنك نت جيدًا، فالدرا�سات العديدة توؤ�سر اإىل اأن من يعانون من قلة 
النوم ي�سبح اأداوؤه��م يف الختبارات التي تتطلب الرتكيز �سيئًا، وخ�سو�سًا اإذا اقرتن 

بنظام غذائي �سيء.
4- ا�سطرابات الأكل:

من ال�سهل اأن د العالقة بني قلة النوم والبدانة، فعندما تعاين من قلة النوم، يحتاج 
لتناول  برغبة  �ست�سعر  وبالتايل  الطاقة،  لإنتاج  الطعام  من  اأكب  كميات  اإىل  ج�سمك 
الأطعمة وخ�سو�سًا ال�سكريات، وهو ما �سيزيد من احتمال اإ�سابتك بالبدانة – بح�سب 

الدرا�سات احلديثة-.
5- �سعوبة الروؤيا:

روؤيتك  اإىل  بالإ�سافة  الأ�سكال،  على  والتعرف  الروؤية  �سعوبة يف  اإىل  النوم  قلة  ت��وؤدي 
بطرف عينك اأ�سياء غري موجودة اأ�سا�سًا، وترجع الأبحاث ذلك اإىل اأن حرمان اخلاليا 
الع�سبية من النوم يجعل قيامها مبهامها اأمرًا �ساقًا للغاية نتيجة لنخفا�ص كفاءتها ما 

يجعل الروؤية م�سو�سة عن احلقيقة.
- التلكوؤ يف الكالم:

اإذا �سعرت فجاأة اأن كل ما هو معتاد يف حياتك اأ�سبح م�سحكًا، رمبا يكون ذلك دلياًل 
على حاجتك للنوم، حيث اكت�سف الباحثون اأن من ل ينام لياًل ي�سبح اأ�سبه باملخمور، 
و�سيعاين من �سعوبة يف الكالم، ف�ساًل عن بطء يف ال�ستجابة وعدم الدقة وذلك نتيجة 

.ت�سرر اجلزء اخلا�ص بالكالم يف الدما
ارتفاع  مثل  بالأمرا�ص  والإ�سابة  ب��الإره��اق  الدائم  ال�سعور  اإىل  النوم  قلة  ت��وؤدي   -7
�سغط الدم، انخفا�ص حرارة اجل�سم وا�سطراب معدل �سربات القلب بالإ�سافة اإىل 
�سعف اجلهاز املناعي، حيث تقل دفاعات اجل�سم وتبداأ اأعداد خاليا الدم البي�ساء يف 

النخفا�ص مع ك�سل اخلاليا الدم املتبقية.
- عندما ي�سبح الإن�سان متعبًا نتيجة لقلة النوم، قد تتحول املواقف الب�سيطة اإىل اأمور 
وانخفا�ص  الإجهاد  بالإحباط،  الإح�سا�ص  تزيد من احتمال  النوم  قلة  للغ�سب،  مثرية 
تعاطفك مع الآخرين، وقد اأظهرت درا�سة اأن الأطفال الذين ينامون اأقل من 10 �ساعات 

يوميًا ي�سيئون الت�سرف.
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رك طينُة ال�ِسّ

• �سالح اخلاقاين

وكادا اأن يفرتقا 
لول اأن نفث ال�سيطان على ل�سان مروان

�� واهلل لأن فارقك احل�سني ال�ساعة ومل يبايع 
لقدرت منه على مثلها اأبدا 

حتى تكرث القتلى بينكم وبينه ، 
احب�س الرجل  

فال يخرج من عندك حتى يبايع اأو
ت�سرب عنقه.

مروان... طينة ال�سرك ومعدن ال�سوء ، 
لي�سارع يف خ�سة وليلحق يف لوؤم ، 

فاخر يف عداوة ال�سالم َفَعال ونافر يف حرب قيامه فغلب ، لكاأين 
به ن�سيدا تر به ال�سيطان من اأبيه املطلع اىل بنيه اخلتام.. 

اأبوه احلكم بن اأبي العا�س اأ�سد املجرتئني على ر�سول اهلل )�سّلى 
اهلل عليه واآله و�سّلم(  واأق�سى من اآذاه

وهل من بيان على مقعده من العار بعد طرد ر�سول اهلل ) �سلى اهلل 
عليه واله و�سلم ( له يف جاهلية واإ�سالم حتى رّده من رّده ، وبنوه �سادة 

اجلور يف دولة بني اأمية ، 
حماة ف�سادها والأمناء على طغيانها. 

جا به خبب الأيام منزل الطليق يوم الفتح اىل منزل امل�ست�سار يف 
حكومة ال�سالم. 

واحل�سني بن فاطمة نور اهلل على الأر�س ورحمته يف العاملني. 
اإن وجلت ال�سماوات قد�َسه و�سعها 

واإن �سال نوره يف الكون احتواه.
 فاإن امرءا م�سلما مات بعد هذا الوعيد من مروان 

ماكان به ملوما.
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دعوة للمشاركة

الكتاب  ــي  ــدول ال ـــالم  ا�ع شعبة  تــدعــو  

في  للمساهمة  والمفكرين  والمثقفين 

للتشّرف  نيال  النبيل  الحسيني  الفكر  نشر 

 �ــداء أبـــي عــبــد ا ــه ــش بــخــدمــة ســيــد ال

الحسين (عليه السالم) من خالل المقاالت  

ا�سالمّية  ا�طر  ذات  والبحوث  والكتابات 

المجلة  توّجهات  يوافق  ما  نشر  وسيتم   ،

وأهدافها العامة  .

وذلك على العناوين ا�كترونية التالية:

 مجلة الروضة الحسينية
armag@imhussain.com

مجلة النهضة الحسينية باللغة االنجليزيٍة
enmag@imhussain.com

frmag@imhussain.com
مجلة النهضة الحسينية باللغة الفرنسية

demag@imhussain.com
مجلة النهضة الحسينية باللغة االلمانية

permag@imhussain.com
مجلة آستان حسيني باللغة الفارسية

• التسليم مباشرة إلى قسم ا�عالم في العتبة الحسينّية المقّدسة ، شعبة االعالم الدولي.

alrawdhamag@yahoo.com :البريد االلكتروني للمجلة •
        armag@imhussain.com                                                                

مالحظة: يرجى إرفاق تعريف مناسب للمشارك مع مشاركته.
وّفق ا� تعالى جميع المؤمنين لما يرضيه  ورسوله وأهل بيته الطاهرين عليهم السالم

نستقبل مشاركاتكم على 

العناوين التالية:

تابعوا جميع 
اإ�سداراتنا على موقع ال�سعبة

http:imhussain.com


