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 اإن درو�س الح�سين )عليه ال�سالم( درو�س عميقة 
لدرو�س  اإ�سافة   - تعلمنا  والتاأثير،  الأث��ر  بالغة 
اإلى الأمور  اأن ننظر  الت�سحية والبطولة والفداء 
مترامية،  محيطة  عميقة  مديدة،  بعيدة  نظرة 
فيكون جهادنا وفداوؤنا قربانًا لالأجيال المتحدرة 
اأن يكون قربانًا عابرًا،  المتالحقة، ل  والأحقاب 

ي�ستهدف اللحظة الراهنة.
لبيب بي�شون: من كتابه )خطب الإمام الح�شين على طريق ال�شهادة(



ل يختلف اثنان على ان لالعالم دورا كبريا وموؤثرا يف 
ت�شيري الحداث نحو الوجهات املراد توجيهها نحوها, 
ومن هنا جلاأت الكثري من اجلهات اىل جعله الوا�شطة 

الكرث اهتماما يف ادواتها لحداث التغيريات املطلوبة.
م�شداقا  كان  قد  العالم  ان  ن�شاهد  اليام  هذه  ويف 
واقعيا ملا ندعيه وخ�شو�شا يف املنطقة العربية التي ل 
زال - اىل يومنا هذا ومع ال�شف ال�شديد- يعاين جل 
المور  لتحليل  امكانية  وعدم  مدقع  جهل  من  ابنائها 
ومعرفة ابعادها ومن يقف وراءها, كي يتمكن من اتخاذ 
املوقف الالزم حيال كل حالة متر به او ق�شية تعرت�شه.

وقد يذهب البع�س اىل القول باننا اليوم – كعامل عربي 
اول وا�شالمي ثانيا- ا�شبح لدينا اعالم جيد ي�شتطيع 
الوقوف يف وجه املخططات املعادية لنا, واحليلولة دون 
و�شولها اىل ماآربها, ولكن ا�شتقراء عقليا ب�شيطا ميكننا 

من الوقوف على عك�س هذا الدعاء جملة وتف�شيال.
ا�شكالها  مبختلف  العالمية  القنوات  ت�شّفحنا  فلو 
جندها غالبا ما تكون م�شي�شة باجتاه خا�س بقياداتها 
دون  القيادات,  تلك  ومرامي  اهداف  لتحقيق  وت�شعى 
وجدت  واإن  بها,  خا�س  مبداأ  او  عقيدة  لها  يكون  ان 
الهداف  حتقق  ل  انها  جند  ما  فغالبا  العقيدة  تلك 
احلقيقية لال�شالم والرامية يف اول اهدافها اىل توحيد 
بالد امل�شلمني وتقوية �شوكتهم يف مواجهة العداء, بل 
خلق  اىل  جاهدة  ت�شعى  نراها  ذلك  من  العك�س  على 
ال�شراعات اأو تع�شيدها وتو�شيع فجوتها بل وتفكيك ما 

ميكن ايجاده من قنوات توحيد امل�شلمني.
من  الكثري  ن�شاهد  اليوم  اننا  ذلك  كل  من  والدهى   
العمالة  �شفة  طياتها  يف  حتمل  العالمية  اجلهات 
امام  منيعا  �شدا  وتقف  لال�شالم  املعادية  اىل اجلهات 
ف�شح  اىل  ت�شعى  التي  العالمية  واجلهات  القنوات 
خمططات اولئك العاداء, وبالرغم من ان معظم تلك 
المة  ابناء  من  كثري  لدى  مك�شوفة  ا�شبحت  اجلهات 
زالت اىل  ولكنها ل  للعلن  العربية, وظهرت ف�شائحها 

اليوم متار�س دورها امل�شبوه يف العمالة, لنه هدفها الذي 
اأوجدت من اأجله. 

ال�شالمي  بالعالم  ُيدعى  مما  كثري  لعب  لقد  نعم.. 
متزيق  يف  خمزية  اأدوارا  وحديثا(  )قدميا  العربي 
وحدة ال�شالم وزرع الف بني امل�شلمني وت�شويه �شورة 
ال�شالم دون ان يردعها رادع من دين او خلق او قومية . 
و�شاعد ب�شكل كبري يف اإحداث التغيريات ال�شيئة يف المة 
الف�شل  نحو  بالتغيريات  و�شمها  اىل  وال�شعى  العربية, 
ولكن املالحظ اىل حد الن انها مل تكن كذلك, ف�شال 
التحليالت  اإظهار  اىل  القنوات  تلك  �شعي  عدم  عن 
الواقعية لالمور ومن يقف وراءها ومن امل�شتفيد الول 
الدين  يرت�شيها  التي  العالجات  وطرح  منها,  والخري 
ال�شالمي لها وبخا�شة يف ما مي�س احلرب �شد ال�شالم 
التي انك�شفت اأهدافها وابعادها للخريين من اأبناء هذه 

المة.
وبالرغم من اأن ال�شاحة لي�شت خالية متاما من اإعالم 
ال�شالم  عن  الذود  يف  اأهدافه  حدد  نزيه  اإ�شالمي 
ولكن  ت�شويهات,  به  حلق  ما  وتنقية  واهدافه  ومبادئه 
-ولال�شف ال�شديد- ل زالت املنطقة العربية تعاين من 
تاأثريات ذلك الإعالم العميل واملدعوم ب�شكل ل يدرك 

حجمه ال العارفون به.
يف  م�شلم  لكل  دعوة  توجيه  اإل  هذه  واحلال  ي�شعنا  ول 
والتدبر  التاأّمل  اىل  ومغاربها  ال�شالم  اأر�س  م�شارق 
يف م�شالح ال�شالم وامل�شلمني وجعلها الهدف ال�شمى 
املاأجورة  العالمية  البواق  لتلك  فري�شة  يقع  واأّل  له, 
هذه  اىل  واأو�شلتها  ال�شالمية  البالد  يف  نخرت  التي 
احلال التي ل ميكن ملن�شف اأن يغبطها عليه ولو باأدنى 

الدرجات.
الأمة  على  القول:  اىل  احلال  بنا  ي�شل  اأّل  نتمنى  كما 
ال�شالم اذا ابتليت باإعالم فا�شد ماأجور, و�شعوب ل تقراأ 

ما بني ال�شطور. 

ف�شح  اىل  ت�شعى  التي  العالمية  واجلهات  القنوات 
خمططات اولئك العاداء, وبالرغم من ان معظم تلك 
المة  ابناء  من  كثري  لدى  مك�شوفة  ا�شبحت  اجلهات 
زالت اىل  ولكنها ل  للعلن  العربية, وظهرت ف�شائحها 

الأمة  على  القول:  اىل  احلال  بنا  ي�شل  اأّل  نتمنى  كما 
ال�شالم اذا ابتليت باإعالم فا�شد ماأجور, و�شعوب ل تقراأ 

ما بني ال�شطور. 

بقلم: رئي�س التحرير•  بقلم: رئي�س التحرير 
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�سهرية ت�سدر عن �سعبة الإعالم  الدويل يف ق�سم الإعالم

امل�سرف العام
ال�صيد مد ح�صني العميدي

رئي�س التحرير
 يحيى الفتالوي

مدير التحرير
الطالقا صبا�

هية التحرير
عبد الرحمن الالمي - ح�صني ال�صالمي

حيدر  مرت�صى- حيدر املنكو�صي 

الإ�سراف الفكري
اقاا صال� ال�صي

الإ�سراف اللغوي
علي  يا�صني

املرا�سلون
ف�صل ال�صريفي- في�صل اي

مود امل�صعودي - ميثم احل�صناوي

الت�سوير
ح�صن كمال معا�س - قا�صم هادي العميدي  

الت�سميم والإخراج
علي جواد �صلوم - ميثم احل�صيني

الهاتف واملوقع
00964  7801032655

www.imhussain.com

الريد الإلكرو
alrawdhamag@yahoo.com

armag@imhussain.com
الطبع والتوزيع

�صعبة الطب والتوي يف العتبة احل�صينية املقد�صة
رقم اليدا يف دار الكتب والوثاق 
 ل�صنة  نية يف بغدادالو

معتمدة لدى نقابة ال�صحفيني العراقيني
م  ل�صنة  بالرقم 

مطبعة دار ال�صياء - النج ال�صرف

�صعبة الطب والتوي يف العتبة احل�صينية املقد�صة�صعبة الطب والتوي يف العتبة احل�صينية املقد�صة

مالحظة:
املجّلة ري ملزمة بن�صر املواد التي ت�صلها، ول 

  باإعادتها لأ�صحابها

اأ�ص�س الوحدة الجتماعية
يف الإ�سالم



حوار ا�س م ال�صفري العراقي يف اإيران:
�سفاراتنا.. �سورة تعك�س وجه العراق



ملاا 
نحّب احل�سني عليه ال�سالم؟



ديوان الوقف ال�سيعي



العدد  - �سهر �سفر  ه�

• الكّتاب امل�ساركون
احلمزة بن القا�صم

واحة الإان والركات



�صهر �صفر عند اأها كربالء
عادات وتقاليد



الإ�صالم يف اأرس ال�صم�س  
اليابان



•  ح�شن الها�شمي
• ال�شيخ �شياء الدين زين الدين

•   �شادق مهدي ح�شن
•  كاظم احل�شيني الذبحاوي

•  عبد الكرمي العامري
•  علي ح�شني عبيد

•  د. حميد ح�شون بجية

باب القبلة حلرم ابي عبد اهلل
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• هياأة التحرير

 42 من  اأك��رث  املقد�شة  احل�شينية  العتبة  زار 
طبيبا اأخ�شائيا وحوايل ع�شرين معاونا طبيا 
والتقوا  الإيراين,  الأحمر  الهالل  ميثلون وفد 
عبد  ال�شيخ  للعتبة  ال��ع��ام  الأم���ني  ب�شماحة 

املهدي الكربالئي وعدد من امل�شوؤولني.
ال��زائ��ر  د . ر�شائي  ال��وف��د   وق���ال م�����ش��وؤول 
ال�شحية  اخلدمة  توفري  على  عازمون  "اننا 
لزائري الإمام احل�شني عليه ال�شالم يف جميع 
ا�شتعداداتهم  اأّن  موؤكدا:  الدينية,  املنا�شبات 
عليه  احل�شني  الإم��ام  اأربعني  لزيارة  جارية 
ال�شالم القادمة, مبّينا, اأن املخيمات الطبية 
المام احل�شني  زوار  �شاهمت يف خدمة  التي 
على  ت�شتمل  كانت  املا�شية  عا�شوراء  خ��الل 
�شحي  وخبري  ن�شائية  وطبيبة  اأطفال  طبيب 

كل  يف  و�شيديل  وجراحي  اأخ�شائي  وطبيب 
خميم".

 وحتّدث الأمني العام للعتبة احل�شينية املقّد�شة 
اأثناء لقائه بالوفد الزائر  قائال"على الطبب 
اأن ل يرتك اجلوانب العبادية واأن يدافع عن 
ال�شامية  القيم  تلك  ي��دع  ل  واأن  الدين  قيم 
اأو  اأو مكانته وامتيازه  الوظيفي  حت�ّشبا ملوقعه 

لبعثة اأو منحة اأو غري ذلك.
يكتفي  اأّل  الطبيب:  على  اأن  �شماحته  وذك��ر 
مع  ان���ه  يعني  ل  ذل���ك  لأن  ال��ط��ب��ي  ب��واج��ب��ه 
يراعي  اأن  عليه  ل��ذا  ال�شالم  عليه  احل�شني 
واأن  والأخ��الق��ي  والإن�شاين  الديني  اجلانب 

ي�شّحي من اأجل ذلك".

وفد الهالل الأحمر اليرا  
 يف صيافة العتبة احل�صينّية املقّد�صة   

 �سفر  جمهورية م�سر يزور العتبة احل�سينّية املقّد�سة 

 ا�ستعدادات كبرة 
لإقامة املعر�س الدويل 

اخلام�س للكتاب
 يف العتبة العلوية املقد�صة

زار العتبة احل�شينية املقّد�شة ال�شفري امل�شري يف العا�شمة بغداد وت�شّرف بزيارة �شريح المام 
احل�شني عليه ال�شالم و�شارك بقراءة ن�شيد الولء الذي يقوم باأدائه منت�شبو العتبة احل�شينية املقد�شة 

قبل بدء عملهم اليومي.
 والتقى ال�شفري امل�شري �شعادة الأ�شتاذ )�شريف كمال �شاهني( بالأمني العام للعتبة احل�شينية 
املقد�شة �شماحة ال�شيخ )عبد املهدي الكربالئي(, ووّقع الطرفان مذكرة تعاون م�شرتك لتطوير 

املجالت الثقافية والقراآنية .
من جانبه قال مدير دار القراآن الكرمي يف العتبة احل�شينية املقد�شة - ال�شيخ ح�شن املن�شوري -  
ان زيارة ال�شفري امل�شري للعتبة احل�شينية املقد�شة هي من اأجل اإيجاد تعاون بني اجلهات الدينية 
واجلهات القراآنية والثقافية, ونطمح اأن تكون هناك موؤمترات بني الأزهر ال�شريف واحلوزة الدينية 
اأجل تعزيز مفهوم الوحدة الإ�شالمية, وتكري�س مبداأ الت�شامح,والتبادل  يف النجف الأ�شرف من 

الثقايف بني املجتمعات الإ�شالمية".

املقد�شة  العلوية  للعتبة  العامة  الأم��ان��ة  ب���ادرت 
معر�س  حققها  التي  الكبرية  النجاحات  وبعد 
الكتاب الدويل يف دوراته ال�شابقة  بت�شكيل جلنة 
ت�شم ممثلي عدد من الأق�شام التابعة لها لتهيئة 
الدويل  املعر�س  باإقامة  اخلا�شة  امل�شتلزمات 

اخلام�س للكتاب.
وقال املتحّدث الإعالمي للعتبة العلوية  املقد�شة 
با�شرت  اهلل  على  التوّكل  بعد  الباججي:   ها�شم 
امل�شروع  لهذا  بالتهيئة  اخلا�شة  اأعمالها  اللجنة 
اآذار  من  ع�شر  ال��راب��ع  ي��وم  �شيقام  الكبريالذي 
املقبل ولع�شرة اأيام  يف امل�شّقف احليدري املجاور 

لل�شحن العلوي املطّهر .
انطالق  م��ع  �شيتزامن  املعر�س  اأن:  واأ���ش��اف   
للثقافة  ع��ا���ش��م��ة  ال��ن��ج��ف  م�����ش��روع  ف��ع��ال��ي��ات 
الإ�شالمية والتي �شت�شل اإليها العديد من الوفود 
و�شيتم  ال��ع��امل  دول  خمتلف  م��ن  وال�شخ�شيات 
والثقافية  العلمية  النتاجات  خمتلف  ا�شتعرا�س 
والفكرية يف هذا املعر�س اإ�شافة اإىل تخ�شي�س 
خالل  النجفّية  ال�شحافة  نتاجات  ي�شم  جناح  
املائة عام املن�شرمة و جناح اآخر لعر�س النتاجات 

اخلا�شة بالطفولة.
 ويف ال�شياق ذاته دعا املتحّدث الإعالمي للعتبة 
العلوية اجلهات املعنية الراغبة بامل�شاركة يف هذا 
اإر�شال الطلبات وتعبئة ال�شتمارات  املعر�س اإىل 
العتبة  مبوقع  الت�شال  عرب  باملعر�س  اخلا�شة 
العلوية املقد�شة اللكرتوين موؤّكدا يف الوقت ذاته 
الدور  لبع�س  امل�شاركة  طلبات  من  ع��دد  و�شول 

واملوؤ�ش�شات من داخل العراق وخارجه.
و عن العدد املتوّقع من امل�شاركني فقال: من املتوّقع 
اإىل مائة وخم�شني موؤ�ش�شة ودار  اأن ي�شل العدد 
ن�شر من العراق واإيران والعديد من الدول العربية 
هذه  يف  العام   هذا  م�شاركتها  زي��ادة  ناأمل  التي 

الفعالية الثقافية الدولية .
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 العتبة احل�سينية املقد�سة ت�ستعد لفتتاح مركز الإمام احل�سني ÷ التخ�س�سي 
ت�شتعد العتبة احل�شينية املقد�شة التي اأخذت على عاتقها 
مهمة التعريف بتعاليم ال�شالم ونبيه الكرمي )�شلى اهلل 
عليه واآله و�شلم ( ون�شر ثقافة اهل البيت )عليهم ال�شالم( 
عن طريق ق�شم ال�شوؤون الفكرية والثقافية لفتتاح مركز 
الإمام احل�شني عليه ال�شالم التخ�ش�شي يف مدينة النجف 

ال�شرف .
حول هذا املو�شوع حتّدث ملجلة الرو�شة احل�شينية م�شوؤول 
مي�شر  املذكورال�شيد  الق�شم  الثقافية يف  العالقات  �شعبة 
احلكيم قائال " �شيتم افتتاح مركز الإمام احل�شني عليه 
ال�شالم التخ�ش�شي خالل ال�شهر املقبل ومت اختيار البناية 

املخ�ش�شة  للمركز.
واأردف احلكيم اأن: املركز ي�شم عدة فعاليات من �شمنها 
ال�شالم  عليه  احل�شني  بالإمام  تخ�ش�شية  جملة  اإ�شدار 
عليه  احل�شني  الإم���ام  عن  كتابته  مت  ما  كل  على  حتتوي 

ال�شالم بطرق حديثة واإ�شدار كتابات لرد ال�شبهات التي 
تثار حول املذهب والإم��ام احل�شني عليه ال�شالم , كما 
يقوم املركز بالرد العلمي يف حالة اأن جوبهت ردوده على 

ال�شبهات بالرد من جهات اأخرى .
وعن موقع املركز بنّي احلكيم اأن " اختيار مدينة النجف 
ال�شرف موقعا للمركز  يرجع اىل عدة اأ�شباب منها اأنها 
مدينة الإمام علي بن اأبي طالب عليه ال�شالم اإ�شافة اإىل 
ما حتتله هذه املدينة من مكانة مرموقة كمركز للن�شاط 
اأكرث  ت�شتقطب  بهذا  وه��ي  الفكري  والإ�شعاع  العلمي 

املراكز العلمية ر�شانة يف عاملنا ال�شالمي .
جتهيز  احلا�شر  الوقت  يف  " يتم  قائاًل  حديثة  وختم 
املركز باأجهزة احلا�شوب احلديثة , علما اأن املركز تابع 
اإىل ق�شم ال�شوؤون الفكرية والثقافية يف العتبة احل�شينية 

املقد�شة. 

�شدر عن �شعبة الإعالم الدويل يف العتبة احل�شينية املقد�شة, العدد الثالث 
الثاين من املجلة  والعدد  الفرن�شية,  باللغة  النه�شة احل�شينية  من جملة 
املجلة  من  الثالث  والعدد  الجنليزية  املجلة  من  الثامن  والعدد  الأملانية 

الفار�شية. 
الفرن�شية" ت�شّمَنت  باللغة  النه�شة احل�شينية  رئي�س حترير جملة  وقال 
الأعداد الف�شلية من املجالت  مو�شوعات خمتلفة من حتقيقات وتقارير 
نوعية  وثقافية عامة, ف�شال عن مقالت  وتاريخية  وفكرية  دينية  وم��واد 

باأقالم كّتاب ومثقفني واأكادمييني متخ�ش�شني".
باملرحلة  الدويل  الإع��الم  �شعبة  الطالقاين" كما �شرعْت  واأ�شاف �شباح 
الأوىل للتعريف باإ�شداراتها, حيث اأر�شلنا طرودًا بريدية حتتوي على ن�شخ 
من املجالت الأجنبية التي ن�شدرها اإىل )100( جهة عاملية, تنوعت بني 
مكتبات وطنية ومكتبات جامعات وموؤ�ش�شات ومراكز دينية وثقافية يف اأوربا 
واآ�شيا واأفريقيا واأمريكا", مبينًا" اأن الطرود احتوت كذلك على اأقرا�س 
مدجمة حمّملة باملجالت ملطالعتها الكرتونيًا, وا�شتمارات ا�شتبيان تخ�س 

مة". القارئ ملعرفة ردود الفعل والآراء واملالحظات واملقرتحات املقدَّ
وختَم الطالقاين اأنه" ميكن ت�شّفح املجالت الجنبية التي ت�شدرها �شعبة 
الإعالم الدويل الكرتونيًا عرب املوقع الر�شمي لل�شعبة على الرابط التايل:   

 http://imhussain.com
يذكر اأن �شعبة الإعالم الدويل يف العتبة احل�شينية املقد�شة تخت�س باإ�شدار 
ف�شلية  جمالت  اإىل  بالإ�شافة  العربية  باللغة  احل�شينية  الرو�شة  جملة 
باللغات الجنليزية والفرن�شية والفار�شية والأملانية, الغر�س منها تعريف 
احلنيف  الإ�شالمي  الدين  مببادئ  الأجنبية  الدول  من  الكرام  الزائرين 
امل�شتندة اإىل مفاهيم العدل واخلري وال�شلم والت�شامح, والتوا�شل الثقايف 

والفكري والديني مع امل�شلمني وغري امل�شلمني يف املجتمعات الجنبية".

 �سعبة الإعالم الدويل يف العتبة احل�سينية املقد�سة  
ت�صدر جمالتها الأجنبية الف�صلية
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      قال رئي�س الدائرة الهند�شية يف ديوان الوقف 
وتطوير  اإعمار  مل�شروع  التنفيذي  واملدير  ال�شيعي 
العتبة الع�شكرية املقد�شة املهند�س زهري الأن�شاري 
" اأن الرو�شة الع�شكرية املقد�شة هي حمط رحال 
الزيارة  مرا�شيم  لأداء  يوميًا  املوؤمنني  من  للكثري 
اأبناء الوطن  لالإمامني عليهم ال�شالم بعد تالحم 
كافة وحتديهم لقوى الإرهاب والظالم التي طاملا 
اأرادت عزل هذه املدينة املقد�شة عن ج�شد العراق 
اأنحاء  باقي  يف  اأهلهم  عن  ال�شرفاء  اأهلها  وع��زل 
مع  بتعاونهم  ال�شامرائيون  اأف�شل  حيث  ال��ب��الد, 
وكانوا يف  املخططات,  تلك  الأم��ن احلكومية  قوى 
اإىل  ليعودوا  واملواطنة  الدين  اإخوتهم يف  ا�شتقبال 

اأداء مرا�شيم الزيارة كل يوم ".
منت�شبي  ا�شتعدادات  عن  له  حديث  يف  ذلك  جاء 
هذه  القا�شدين  ل�شتقبال  يوميًا  املذكورة  اللجنة 
�شعت  الفنية  اللجنة   " اأن  موؤكدا  املباركة  البقعة 
ل�شتقبال  املجال  ف�شح  عملها  اأولويات  من  جاعلة 
لتقدمي  املمكنة  الو�شائل  جميع  وتوفري  الزائرين 
الزيارة  اأع��م��ال  وت�شهيل  لهم  اخل��دم��ات  اأف�شل 
وال�شالة , و اأّل توؤثر اأعمال اإعادة الإعمار اجلارية 

رغم كرثتها وت�شّعبها على حركة الزائرين ".
وقد بنّي الأن�شاري اأن" عمل خدام الإمامني عليهم 
ال�شالم يبداأ من �شاعات الفجر الأوىل وحتى وقت 
متاأخر من الليل ح�شب حركة الزائرين وتوافدهم, 
وهم كخلّية نحل كل ح�شب عمله املوكل اإليه لينجزه 

للعتبة  قا�شد  وكل  ملل,  اأو  كلل  دون  وجه  امت  على 
املطهر ميكن له اأن يلم�س هذا.

وعن اأهم املهام اليومية للمنت�شبني قال اأنها ت�شمل 
" اأعمال التنظيف للحرم املطهر وال�شحن ال�شريف 
واحلرم  العتبة  واإىل  من  الزائرين  دخول  وتنظيم 
وال�شحن  احل��رم  داخ��ل  ال�شجاد  فر�س  وك��ذل��ك 
لغر�س ا�شرتاحة الزائرين واأداء ال�شالة ومرا�شيم 
التي  اجلماعة  �شالة  ينتظم  يقومون  كما  الزيارة 
فقد  املكان  ولقد�شية هذا  يوميًا,  ال�شحن  تتم يف 
خ�ش�شت اأي�شا خمالع الأحذية )الكي�شوانيات( يف 
لو�شع حقائبهم  الزائرين  اأمانات  اخلارج وكذلك 

واأمتعتهم وهواتفهم النقالة ".

الذي  وال��وق��ت  الطريق  لبعد  و  قائال"  واأ���ش��اف 
�شامراء,  مدينة  اإىل  للو�شول  ال��زائ��ر  يحتاجه 
الأوىل  املراحل  يف  احتاجت  املقد�شة  املدينة  ولأن 
لها  وتعود  مطاعمها  لتفتح  فرتة  اإىل  ل�شتقرارها 
اأبناوؤها  ك��ان  حينما  ال�شابقة  الطبيعية  حياتها 
الكرام يخدمون الزائرين الوافدين لزيارة مرقدها 
عند  التفجري  فاجعتي  وحتى  املا�شية  العقود  يف 
�شيطرة الإرهابيني عليها ومنع �شكانها من ممار�شة 
حياتهم, لأجل ذلك كله فقد األقي على عاتق اللجنة 
الفنية لالأعمار اأن ت�شّد هذا النق�س وتوّفر جمانًا 
اللجنة  وملنت�شبي  لهم  بالطعام  التربك  خدمات 
ليوزع وجبات  امل�شيف  افتتح  يوميًا, فقد  املذكورة 
يوميًا,  وجبة   1000 اإىل   750 بني  ت���رتاوح  طعام 
ويت�شاعف عددها يف اأيام املنا�شبات ويوم اجلمعة 
حيث ت�شهد العتبة املقد�شة توافد الزائرين ب�شكٍل 
مكثف, كما اأن هناك قوافل من الزائرين ت�شل اإىل 
املغرب مما ي�شطرهم  اآذان  بعد  املقد�شة,  العتبة 
اإىل املبيت داخل ال�شحن ال�شريف, ونحن بدورنا 
نوّفر لهم خدمات املبيت من فر�س واأغطية وغريها 
, وكذلك توفري وجبتي الع�شاء والإفطار, كما افتتح 
يقدم  خارجها  يقع  بالعتبة  خا�س  خدمي  موكب 
املاء  ومنها  للزائرين,  اليومية  املجانية  اخلدمات 
والع�شري وال�شاي وبع�س الوجبات ال�شريعة, ليبداأ 
الأوىل  ال�شباح  �شاعات  من  التوزيع  على  العمل 

وحتى اخلام�شة م�شاًء من كل يوم".

 الإعمار وخدمة الزائرين �سعار خّدام الإمامني الع�سكريني عليهما ال�سالم   

 تو�سعة م�سيف الإمامني اجلوادين)عليهما ال�سالم( 
اأكرب  ا�شتيعاب  وبغية  املقّد�شة,  الكاظمية  للعتبة  العامة  الأمانة  من  بتوجيه 
عدد ممكن من الزائرين الكرام للتربك بطعام الإمامني اجلوادين )عليهما 
ب���)152م2(  تقّدر  م�شاحة  باإ�شافة  امل�شيف,  تو�شيع  فكرة  ج��اءت  ال�شالم( 
لتبلغ م�شاحة �شالته الكلية) 452م(2, وذلك بفتح �شتة منافذ)حتت الأقوا�س 

اخل�شبية( ودمج املمرات الواقعة خلف الأقوا�س مع القاعة الأم للم�شيف
ل�����ت�����������ش�����ب�����ح ط����اق����ت����ه 
ال�شتيعابية)400( �شخ�س 
كان  اأن  بعد  واح���د,  اآن  يف 
�شخ�شا  ي�����ش��ت��وع��ب)250( 
يقدمه  ما  اإجمايل  لي�شبح 
وجبة  ال�شالة)1500(  يف 
طعام بعد اأن كانت تقدم فيه 
و)1500(  وجبة,   )1000(
وجبة �شفري تقدم للزائرين 

املوؤمترات  اأثناء  �شيف  ا�شتقبال)600(  التو�شيع  ه��ذا  �شيتيح  كما  ال��ك��رام, 
والندوات الدينية والعلمية والثقافية التي تقيمها الأمانة العامة للعتبة.

وقد مّت الأخذ بنظر العتبار املحافظة على الطراز الإ�شالمي والفن املعماري 
املوجود يف امل�شيف, وذلك بو�شع مرمر م�شابه للمرمر امل�شتخدم فيه, ولإ�شفاء 
واأ�شفل  واجل��دران  ال�شقف  لتغليف  املرايا  ا�شتعمال  مّت  للموقع  اأك��رث  جمالية 

الأقوا�س.
تنفيذه  مت  امل�شروع  اأن  يذكر 
من قبل كوادر العتبة الكاظمية 
الق�شم  وباإ�شراف  املقد�شة, 
بفرتة  لها  التابع  الهند�شي 
مبوا�شفات  و  قيا�شية  زمنية 

عالية.

8 �شفر  1433ه�



قامت �شعبة النرتنت يف العتبة العبا�شية املقد�شة 
ملوقع  الإجنليزية  وباللغة  البقيع  موقع  باإ�شافة 
البقيع لتكون اإحدى النوافذ املهّمة التي يطلع عليها 
كل من يريد اإن يعرف احلقيقة ال�شادقة ويف كل 

بقاع العامل.
هذا ما حتّدث  به م�شوؤول �شعبة الإنرتنيت 
والثقافّية  الفكرية  ال�شوؤون  لق�شم  التابع 
يف العتبة العبا�شية املقّد�شة ال�شيد حيدر 
اأن ذلك جاء  مبّينا:  الأم��ري,  طالب عبد 
زين  الإم��ام  ا�شت�شهاد  ذك��رى  مع  تزامنا 
بالعهود  والتزامًا  ال�شالم  عليه  العابدين 
التي قطعتها على نف�شها يف اإظهار مدى 
مظلومية اأئمة البقيع عليهم ال�شالم وعلى 
كافة ال�شعد دون اأن تّدخر جهدًا يف هذا 

املجال.
التطويري  الربنامج  اإط��ار  واأ�شاف" يف   

الذي اأعّدته لها وبالعتماد على كوادرها العاملة 
يف �شعبة النرتنت التابعة للعتبة العبا�شّية املقّد�شة  
باللغة  الغرقد  بقيع  موقع  وب��رجم��ة  ت�شميم  مت 
�شفحات  باقي  ترجمة  اإىل  اإ�شافة  الإجنليزية 
املوقع واأبوابه الثابتة , وان هذه اخلطوة تاأتي �شمن 

الهدف الذي ي�شعى اإليه القائمون على هذا العمل 
من اجل اإي�شال ال�شوت املحمدي الهادر واأهداف 
الدين الإ�شالمي احلنيف عرب العامل اللكرتوين 

اإىل الباحثني عن احلقيقة والر�شاد".
�شعبة  يف  الفنّية  الكوادر  اأن  بالذكر  اجلدير  من 
الفكرّية  ال�شوؤون  لق�شم  التابعة  النرتنت 
الثقافية والفكرّية يف العتبة قامت بافتتاح 
ا�شم)بقيع  وحت��ت  بالبقيع  خا�س  موقع 
واملوافق  1432ه����  6���ش��وال  يف  الغرقد( 
الذكرى  م��ع  وب��ال��ت��زام��ن   2011/6/9
ال�شنوية لفاجعة هدم قبور البقيع وياأتي 
هذا الجناز م�شاهمة من العتبة العبا�شية 
املقد�شة لت�شليط ال�شوء على فاجعة هدم 
البقيع وما  يجري عليها ولفتح نافذة تتيح 
للعامل الطالع على هذه البقعة املقد�شة 

من اأي مكان يف هذا الكوكب.

  �صعبة الإنرتنت يف العتبة العبا�صّية املقّد�صة تنجز: 
موقع بقيع الغرقد بالإجنليزية   

املقّد�شة  الع�شكرّية  الرو�شة  اأعمار  اإعادة  م�شاريع  العاملة يف  الكوادر  با�شرت 
ال�شالم  عليهما  الإمامني  حلرم  ال�شرقّية  للطارمة  باملرايا  التزجيج  اأعمال 
ح�شبما �شّرح به ممثل اللجنة الفنية لإعادة اإعمار الرو�شة الع�شكرية ال�شريفة 

والآثار  لل�شياحة  الدولة  وزارة  عن 
املهند�س )ح�شني علي حممد(.

واأ�شاف قائال" بداأ العمل باملرايا 
متنّوعة  هند�شية  باأ�شكال  املُقّطعة 
يف  زج��اج��ّي��ة  ف�شيف�شاء  لت�شّكل 
ال��ط��ارم��ة ال�����ش��رق��ّي��ة وق���د اأجن��ز 
اجلزء اجلنوبي من هذه الطارمة, 
ي�شتند  التي  ال��ق��واع��د  و�شع  مّت  و 
ال�شمايل  اجلزء  يف  الزجاج  عليها 

لها ".
اأن  بعد  العمل  ه��ذا  ي��اأت��ي  وقال" 
اأجنزت املالكات الهند�شّية والفنّية 

يف اللجنة املذكورة يف وقت �شابق اأعمال بناء الطارمتني ال�شرقّية والغربّية يف 
الأعمال  اإىل  العمل  بعدها  لينتقل  ال�شالم  عليهما  الع�شكريني  الإمامني  حرم 

التكميلية املتمّثلة باإك�شائهما بالكا�شي الكربالئي واملرايا".
ويف ت�شريح �شابق للمهند�س ح�شني حول اإجناز بناء الطارمتني قال : با�شرت 
لهذه  التابعة  الإعمار  م�شروع  ك��وادر  )اآذار2009م(  �شهر  من  �شابق  وقت  يف 
وبعدها  املقّد�شة,  الع�شكرّية  للعتبة  الغربية  الطارمة  ت�شييد  باأعمال  اللجنة 

بفرتة ق�شرية الطارمة ال�شرقّية اجلديدة, وهي الطارمة الثالثة يف العتبة بعد 
الطارمتني  لكلتا  الأ�ش�س  �شّب  اأعمال  اأجنزت  وقد  القدمية,  القبلية  اجلنوبّية 
مع  باجل�س  �شقفيهما  اإك�شاء  اأعمال  ثم متت  ت�شقيفهما,  ثم  اأعمدتهما  وبناء 
اأطرافهما اخلارجية, وبذلك تكون 
الطارمتان جاهزتني لالأعمال التي 
مفا�شلها,  بع�س  يف  بالفعل  ب��داأت 
اإك�شاء  اأعمال  وتت�شمن  فرتة  منذ 

ال�شقوف باملرايا املقطعة فنيًا".
لإعادة  الفنّية  )اللجنة  اأن  يذكر 
الع�شكرية  ال���رو����ش���ة  اإع����م����ار 
العراقية  اجل��ه��ة  ه��ي  ال�شريفة( 
كامل  بتنفيذ  امل��خ��ّول��ة  ال��وح��ي��دة 
ال��وزراء  رئا�شة  قبل  من  امل�شروع 
ممثلني  من  مكّونة  وهي  العراقية, 
هي:  حكومية  ج��ه��ات  خم�س  م��ن 
الأمانة العامة ملجل�س الوزراء, وزارة ال�شياحة والآثار, وزارة الإ�شكان والإعمار, 
وتنفيذًا  ت�شميمًا  امل�شروع  واأن  ال�شني,  الوقف  ديوان  ال�شيعي,  الوقف  ديوان 
تنّفذ  اجلهات  لتلك  تابعة  وفنّية  هند�شّية  متخ�ش�شة  بكوادر  يتّم  واإ�شرافًا, 
امل�شروع رّدًا على فاجعتي التفجري التي طالت العتبة يف 23 حمرم 1427ه� و27 

جمادى الوىل 1428ه�. 

 بدء اأعمال تزجيج الطارمة ال�سرقية
 حلرم الإمامني الع�صكريني عليهما ال�صالم  

9�شفر  1433ه��



• يعّدها ويحررها : �شباح الطالقاين

مع اقرتاب املوعد النهائي لن�شحاب قوات الحتالل الأمريكي يف العراق تقّدَم ممثل 
املرجعية الدينية العليا �شماحة ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي بالتو�شية التالية لقوات 
قوا الأمل لهم  َب اأعينهم اأن حتقِّ الأمن العراقية: اإن اأبناء ال�شعب العراقي و�شعوا ُن�شْ
يف اإثبات جدارتكم وقدرتكم على اأداء املهمة يف حفظ الأمن واإعادة ال�شتقرار اإىل 
البلد, واأن تكونوا على َقدر كبري من امل�شوؤولية التي حّملها اإياكم اأبناء ال�شعب العراقي 
واإنكم –باإخال�شكم وحبكم لوطنكم وهمتكم العالية– �َشُتثبتون لالآخرين اأنكم 

قادرين على ب�شط الأمن وحفظه يف العراق. 
جاء ذلك يف اخلطبة الثانية من �شالة اجلمعة التي اأقيمت يف العتبة احل�شينية 
املقد�شة يف 21 ذي احلجة 1432 ه� املوافق 18-11-2011م. م�شيفا" اإن حتملّكم 
لهذه امل�شوؤولية واأدائها على الوجه الذي ياأمله اأبناء ال�شعب العراقي �شُيعطي ويوفر 
له الطمئنان والأمل بعودة الأمن متامًا اإىل البلد وطيِّ �شفحة املا�شي املوؤملة.. وهذا 
يحتاج اإىل وجود قدر عال من التن�شيق بني الأجهزة الأمنية املختلفة والبتعاد عن 
امل�شاحنات اأو اختالف الروؤى بني هذه الأجهزة الأمنية, لأن اأي اختالف اأو م�شاحنة 
�شيعطي انطباعًا �شلبيًا عن الأجهزة الأمنية ويوؤثر �شلبًا على مكانة و�شمعة هذه 
الأجهزة يف نظر املواطن, ويقّلل من قيمتها يف نظره ونظر اجلهات الأخرى التي 

ترتب�س مثل هذه الأمور للنيل من قدرات الأجهزة الأمنية". 
وعّرج �شماحته يف جانب اآخر من اخلطبة اإىل اأو�شاع �شريحة الأطفال قائاًل" اإذا 
ق اأملنا يف اإيجاد جيل للم�شتقبل اأف�شل من اجليل احلايل علينا و�شع  اأردنا اأن نحقِّ
درا�شة وبرامج خا�شة لالأطفال ومبقّدمات وا�شحة تبنيِّ مالمح الطريق ال�شحيح 

لذلك, مبينا اأن : من اأهم هذه املقّدمات: 
بيع  وظاهرة  التدخني  كظاهرة  الأطفال  لدى  ال�شلبية  الظواهر  ت�شخي�س  اأوًل: 
الأطفال واملتاجرة بهم لأغرا�س دنيئة ومالية ومعاناة الكثري منهم ب�شبب الفقر اأو 

الُيتم, وت�شخي�س اأ�شباب هذه الظواهر وكيفية معاجلتها. 
ثانيا: العتناء بالربنامج الرتبوي لالأطفال وخ�شو�شًا يف املدار�س وتوجيه اإدارات 
املدار�س واملدر�شني واملعلمني لأهمية هذا اجلانب واإعطائه الأهمية الكبرية وعدم 

الكتفاء بالهتمام باجلانب العلمي.
ثالثًا: الهتمام مبعاجلة ظاهرة الفقر ومالحظة اأ�شبابها والعتناء ب�شريحة الأرامل 
والأيتام.. وتطبيق الربنامج الذي و�شعته الدولة )اإ�شرتاتيجية التخفيف من الفقر 

يف العراق(.. 
رابعًا: اهتمام موؤ�ش�شات املجتمع املدين بذلك من خالل اهتمام املي�شورين من اأبناء 

املجتمع وهذه املوؤ�ش�شات بفتح املدار�س لالأيتام وكفالتهم ورعايتهم.

تناول ممثل املرجعية الدينية العليا ال�شيد احمد ال�شايف يف احلرم احل�شيني 
املقد�س اأمرين مهمني خالل اخلطبة الثانية ل�شالة اجلمعة 28 ذو احلجة 1432 

ه� املوافق 2011/11/25م. 
"الأجهزة الأمنية اإىل زيادة الهمة يف مكافحة  وقد جاء يف الأمر الأول دعوته 
الإرهاب". مبينًا اأن" الإرهاب لي�س له ذمة ول ُترجى منه ال�شفقة والرحمة, لذا 
على الأخوة يف الأجهزة الأمنية اأن يكونوا على اأهبة ال�شتعداد دائمًا, وخا�شة يف 

املنا�شبات التي يتخللها وجود جتمعات ب�شرية لأنها �شتكون م�شتهدفة"
واأكد �شماحته" نحن ن�شهد منا�شبات دينية خالل هذه الأيام ولذا من ال�شروري 
الدينية  والتجمعات  واملواكب  العزاء  جمال�س  يف  الأبرياء  اأرواح  على  احلفاظ 

الأخرى واحلر�س على اأن ل ي�شوبها اأي تكدير". 
وتناوَل ال�شيد ال�شايف يف اجلزء الثاين من اخلطبة الأو�شاع ال�شيا�شية يف البالد 
ومدى تاأثرها بالأحداث الإقليمية املحيطة بها قائاًل" نطالب الأخوة ال�شيا�شيني يف 
البلد باأن تكون لديهم قراءة دقيقة جدًا لهذه الأحداث, واأن تكون قراءة م�شخ�شة 
ملجموعة من الأمور حتى نكون اأقدر على حل امل�شاكل التي تعرت�شنا". داعيًا" اهلل 

اأن يوفقهم خلدمة البلد واأن ينتبهوا ملا مير به من امل�شاكل". 
وحوَل ال�شتعانة بالأجنبي يف حل م�شاكل البالد بنّي ال�شيد ال�شايف" اأن بع�س 
ال�شا�شة يعتقد اأن حل امل�شكلة يكون بال�شتعانة بالأجنبي, وراأيه هذا اإما نا عن 
غفلة اأو ا�شتباه اأو ل�شبب اآخر, وهو اعتقاد وراأي خاطئ, احلل يكمن يف اأن يقوم 
ال�شيا�شي بتنبيه اأخيه الغافل واملخطئ يف هذا الأمر, واأن يفهمه باأن احلل هو يف 
مد يد العون اإىل الفريق العامل معه حلل امل�شكلة ل بال�شتعانة بالأجنبي, فاأن اأ�شر 
البع�س على اأن احلل مير عن طريق الأجنبي عندها يجب الإ�شرار على اأن احلل 

يكمن يف التفاهمات واحلوارات الداخلية". 
واأو�شح "اإن العدو ي�شتفيد من عدم الثقة بني امل�شوؤول واملحيطني به لذا ل بد من 
زرع الثقة بني الفرقاء, ول بد اأن يتناف�س الأخوة ال�شيا�شيني على خدمة النا�س, 
وندعو هنا كل من له تاأثري يف الو�شع العام يف البلد اإىل جمع ال�شتات وزرع الثقة, 

وبحمد اهلل فاإن العراق فيه من العقالء كمًا وكيفًا ال�شيء الكثري". 

  ال�شيد الشايف:  ال�شي الري:

مع اقرتاب املوعد النهائي لن�شحاب قوات الحتالل الأمريكي يف العراق تقّدَم ممثل 

يدعو الأجهزة الأمنية لإثبات اجلدارة 
وحف الأمن 

تناول ممثل املرجعية الدينية العليا ال�شيد احمد ال�شايف يف احلرم احل�شيني 

يدعو اإ زيادة الهّمة ملكافحة 
الإرهاب 

املرجعية الدينية العليا �شماحة ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي بالتو�شية التالية لقوات 
قوا الأمل لهم  َب اأعينهم اأن حتقِّ الأمن العراقية: اإن اأبناء ال�شعب العراقي و�شعوا ُن�شْ
املرجعية الدينية العليا �شماحة ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي بالتو�شية التالية لقوات 
قوا الأمل لهم  َب اأعينهم اأن حتقِّ الأمن العراقية: اإن اأبناء ال�شعب العراقي و�شعوا ُن�شْ
املرجعية الدينية العليا �شماحة ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي بالتو�شية التالية لقوات 

يف اإثبات جدارتكم وقدرتكم على اأداء املهمة يف حفظ الأمن واإعادة ال�شتقرار اإىل 
البلد, واأن تكونوا على َقدر كبري من امل�شوؤولية التي حّملها اإياكم اأبناء ال�شعب العراقي 
يف اإثبات جدارتكم وقدرتكم على اأداء املهمة يف حفظ الأمن واإعادة ال�شتقرار اإىل 
البلد, واأن تكونوا على َقدر كبري من امل�شوؤولية التي حّملها اإياكم اأبناء ال�شعب العراقي 
يف اإثبات جدارتكم وقدرتكم على اأداء املهمة يف حفظ الأمن واإعادة ال�شتقرار اإىل 

واإنكم –
قادرين على ب�شط الأمن وحفظه يف العراق. 

جاء ذلك يف اخلطبة الثانية من �شالة اجلمعة التي اأقيمت يف العتبة احل�شينية 
املقد�شة يف 

لهذه امل�شوؤولية واأدائها على الوجه الذي ياأمله اأبناء ال�شعب العراقي �شُيعطي ويوفر 
له الطمئنان والأمل بعودة الأمن متامًا اإىل البلد وطيِّ �شفحة املا�شي املوؤملة.. وهذا 
لهذه امل�شوؤولية واأدائها على الوجه الذي ياأمله اأبناء ال�شعب العراقي �شُيعطي ويوفر 
له الطمئنان والأمل بعودة الأمن متامًا اإىل البلد وطيِّ �شفحة املا�شي املوؤملة.. وهذا 
لهذه امل�شوؤولية واأدائها على الوجه الذي ياأمله اأبناء ال�شعب العراقي �شُيعطي ويوفر 

يحتاج اإىل وجود قدر عال من التن�شيق بني الأجهزة الأمنية املختلفة والبتعاد عن 
امل�شاحنات اأو اختالف الروؤى بني هذه الأجهزة الأمنية, لأن اأي اختالف اأو م�شاحنة 
�شيعطي انطباعًا �شلبيًا عن الأجهزة الأمنية ويوؤثر �شلبًا على مكانة و�شمعة هذه 
امل�شاحنات اأو اختالف الروؤى بني هذه الأجهزة الأمنية, لأن اأي اختالف اأو م�شاحنة 
�شيعطي انطباعًا �شلبيًا عن الأجهزة الأمنية ويوؤثر �شلبًا على مكانة و�شمعة هذه 
امل�شاحنات اأو اختالف الروؤى بني هذه الأجهزة الأمنية, لأن اأي اختالف اأو م�شاحنة 

الأجهزة يف نظر املواطن, ويقّلل من قيمتها يف نظره ونظر اجلهات الأخرى التي 
�شيعطي انطباعًا �شلبيًا عن الأجهزة الأمنية ويوؤثر �شلبًا على مكانة و�شمعة هذه 
الأجهزة يف نظر املواطن, ويقّلل من قيمتها يف نظره ونظر اجلهات الأخرى التي 
�شيعطي انطباعًا �شلبيًا عن الأجهزة الأمنية ويوؤثر �شلبًا على مكانة و�شمعة هذه 

ترتب�س مثل هذه الأمور للنيل من قدرات الأجهزة الأمنية
وعّرج �شماحته يف جانب اآخر من اخلطبة اإىل اأو�شاع �شريحة الأطفال قائاًل

ترتب�س مثل هذه الأمور للنيل من قدرات الأجهزة الأمنية
وعّرج �شماحته يف جانب اآخر من اخلطبة اإىل اأو�شاع �شريحة الأطفال قائاًل

ترتب�س مثل هذه الأمور للنيل من قدرات الأجهزة الأمنية

ق اأملنا يف اإيجاد جيل للم�شتقبل اأف�شل من اجليل احلايل علينا و�شع  اأردنا اأن نحقِّ
وعّرج �شماحته يف جانب اآخر من اخلطبة اإىل اأو�شاع �شريحة الأطفال قائاًل

ق اأملنا يف اإيجاد جيل للم�شتقبل اأف�شل من اجليل احلايل علينا و�شع  اأردنا اأن نحقِّ
وعّرج �شماحته يف جانب اآخر من اخلطبة اإىل اأو�شاع �شريحة الأطفال قائاًل

درا�شة وبرامج خا�شة لالأطفال ومبقّدمات وا�شحة تبنيِّ مالمح الطريق ال�شحيح 
ق اأملنا يف اإيجاد جيل للم�شتقبل اأف�شل من اجليل احلايل علينا و�شع  اأردنا اأن نحقِّ
درا�شة وبرامج خا�شة لالأطفال ومبقّدمات وا�شحة تبنيِّ مالمح الطريق ال�شحيح 
ق اأملنا يف اإيجاد جيل للم�شتقبل اأف�شل من اجليل احلايل علينا و�شع  اأردنا اأن نحقِّ

لذلك, مبينا اأن : من اأهم هذه املقّدمات: 
بيع  وظاهرة  التدخني  كظاهرة  الأطفال  لدى  ال�شلبية  الظواهر  ت�شخي�س  اأوًل: 

لذلك, مبينا اأن : من اأهم هذه املقّدمات: 
بيع  وظاهرة  التدخني  كظاهرة  الأطفال  لدى  ال�شلبية  الظواهر  ت�شخي�س  اأوًل: 

لذلك, مبينا اأن : من اأهم هذه املقّدمات: 

الأطفال واملتاجرة بهم لأغرا�س دنيئة ومالية ومعاناة الكثري منهم ب�شبب الفقر اأو 
الُيتم, وت�شخي�س اأ�شباب هذه الظواهر وكيفية معاجلتها. 

الأطفال واملتاجرة بهم لأغرا�س دنيئة ومالية ومعاناة الكثري منهم ب�شبب الفقر اأو 
الُيتم, وت�شخي�س اأ�شباب هذه الظواهر وكيفية معاجلتها. 

الأطفال واملتاجرة بهم لأغرا�س دنيئة ومالية ومعاناة الكثري منهم ب�شبب الفقر اأو 

ثانيا: العتناء بالربنامج الرتبوي لالأطفال وخ�شو�شًا يف املدار�س وتوجيه اإدارات 
الُيتم, وت�شخي�س اأ�شباب هذه الظواهر وكيفية معاجلتها. 

ثانيا: العتناء بالربنامج الرتبوي لالأطفال وخ�شو�شًا يف املدار�س وتوجيه اإدارات 
الُيتم, وت�شخي�س اأ�شباب هذه الظواهر وكيفية معاجلتها. 

املدار�س واملدر�شني واملعلمني لأهمية هذا اجلانب واإعطائه الأهمية الكبرية وعدم 
الكتفاء بالهتمام باجلانب العلمي.

ثالثًا: الهتمام مبعاجلة ظاهرة الفقر ومالحظة اأ�شبابها والعتناء ب�شريحة الأرامل 
الكتفاء بالهتمام باجلانب العلمي.

ثالثًا: الهتمام مبعاجلة ظاهرة الفقر ومالحظة اأ�شبابها والعتناء ب�شريحة الأرامل 
الكتفاء بالهتمام باجلانب العلمي.

والأيتام.. وتطبيق الربنامج الذي و�شعته الدولة )اإ�شرتاتيجية التخفيف من الفقر 
يف العراق(.. 

رابعًا: اهتمام موؤ�ش�شات املجتمع املدين بذلك من خالل اهتمام املي�شورين من اأبناء 
يف العراق(.. 

رابعًا: اهتمام موؤ�ش�شات املجتمع املدين بذلك من خالل اهتمام املي�شورين من اأبناء 
يف العراق(.. 

املجتمع وهذه املوؤ�ش�شات بفتح املدار�س لالأيتام وكفالتهم ورعايتهم.املجتمع وهذه املوؤ�ش�شات بفتح املدار�س لالأيتام وكفالتهم ورعايتهم.

مع اقرتاب املوعد النهائي لن�شحاب قوات الحتالل الأمريكي يف العراق تقّدَم ممثل 

يدعو الأجهزة الأمنية لإثبات اجلدارة 
وحف الأمن 

املقد�س اأمرين مهمني خالل اخلطبة الثانية ل�شالة اجلمعة 
ه� املوافق 

وقد جاء يف الأمر الأول دعوته 
الإرهاب

على الأخوة يف الأجهزة الأمنية اأن يكونوا على اأهبة ال�شتعداد دائمًا, وخا�شة يف 
املنا�شبات التي يتخللها وجود جتمعات ب�شرية لأنها �شتكون م�شتهدفة

واأكد �شماحته
الدينية  والتجمعات  واملواكب  العزاء  جمال�س  يف  الأبرياء  اأرواح  على  احلفاظ 

الأخرى واحلر�س على اأن ل ي�شوبها اأي تكدير
وتناوَل ال�شيد ال�شايف يف اجلزء الثاين من اخلطبة الأو�شاع ال�شيا�شية يف البالد 

ومدى تاأثرها بالأحداث الإقليمية املحيطة بها قائاًل
وتناوَل ال�شيد ال�شايف يف اجلزء الثاين من اخلطبة الأو�شاع ال�شيا�شية يف البالد 

ومدى تاأثرها بالأحداث الإقليمية املحيطة بها قائاًل
وتناوَل ال�شيد ال�شايف يف اجلزء الثاين من اخلطبة الأو�شاع ال�شيا�شية يف البالد 

البلد باأن تكون لديهم قراءة دقيقة جدًا لهذه الأحداث, واأن تكون قراءة م�شخ�شة 
ملجموعة من الأمور حتى نكون اأقدر على حل امل�شاكل التي تعرت�شنا

اأن يوفقهم خلدمة البلد واأن ينتبهوا ملا مير به من امل�شاكل
وحوَل ال�شتعانة بالأجنبي يف حل م�شاكل البالد بنّي ال�شيد ال�شايف

ال�شا�شة يعتقد اأن حل امل�شكلة يكون بال�شتعانة بالأجنبي, وراأيه هذا اإما نا عن 
غفلة اأو ا�شتباه اأو ل�شبب اآخر, وهو اعتقاد وراأي خاطئ, احلل يكمن يف اأن يقوم 
ال�شيا�شي بتنبيه اأخيه الغافل واملخطئ يف هذا الأمر, واأن يفهمه باأن احلل هو يف 
مد يد العون اإىل الفريق العامل معه حلل امل�شكلة ل بال�شتعانة بالأجنبي, فاأن اأ�شر 
البع�س على اأن احلل مير عن طريق الأجنبي عندها يجب الإ�شرار على اأن احلل 

يكمن يف التفاهمات واحلوارات الداخلية
واأو�شح 

زرع الثقة بني الفرقاء, ول بد اأن يتناف�س الأخوة ال�شيا�شيني على خدمة النا�س, 
وندعو هنا كل من له تاأثري يف الو�شع العام يف البلد اإىل جمع ال�شتات وزرع الثقة, 

وبحمد اهلل فاإن العراق فيه من العقالء كمًا وكيفًا ال�شيء الكثري
وندعو هنا كل من له تاأثري يف الو�شع العام يف البلد اإىل جمع ال�شتات وزرع الثقة, 

وبحمد اهلل فاإن العراق فيه من العقالء كمًا وكيفًا ال�شيء الكثري
وندعو هنا كل من له تاأثري يف الو�شع العام يف البلد اإىل جمع ال�شتات وزرع الثقة, 

تناول ممثل املرجعية الدينية العليا ال�شيد احمد ال�شايف يف احلرم احل�شيني 

يدعو اإ زيادة الهّمة ملكافحة 
الإرهاب 

َي اأَْح�َسُن ي هتال ْلُهْم ب َوَجاد سَنة����� َظة احْلَ َوامْلَْوع ْكَمة احْل َك ب َرب يل َسب� َاْدُع اإ
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مبنا�شبة حلول زيارة عا�شوراء وفاجعة الطف العظمى تقّدَم ممثل املرجعية الدينية 
العليا وخطيب اجلمعة يف كربالء املقد�شة �شماحة ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي 
يف اخلطبة الثانية من �شالة اجلمعة التي اأقيمت يف العتبة احل�شينية املقد�شة يف 
6/حمرم/1433ه� املوافق 2-12-2011م بال�شكر اجلزيل والثناء اجلميل جلميع 
امل�شاركني يف اإحياء تلك الزيارة بقوله" جزى اهلل تعاىل هوؤلء املوالني خريًا على 
اإحيائهم ملرا�شم عا�شوراء, واأكد على �شرورة اللتزام مبجموعة من الأمور املهمة 
التي �شيكون تطبيقها له اأبلغ الأثر يف نفو�س املوؤمنني واإعطاء انطباع نا�شع وحقيقي 
عن هذه املمار�شات ورفع ال�شبهات التي يثريها البع�س من اإن ال�شيعة حولوا ق�شية 

احل�شني عليه ال�شالم اإىل ق�شية حزن ودموع ولطم فقط!!. 
وتابع �شماحته اإن املحافظة على هذه التو�شيات �شرت�شخ �شورة ال�شعائر احل�شينية 
لدى الآخرين باأنها ممار�شات اإميانية يراد منها احلفاظ على مبادئ الدين و�شيانته 
من ال�شياع والن�شيان والتحريف.. وهذه الأمور اأكدت عليها املرجعية الدينية �شابقًا 

ولحقًا وهي: 
1- عدم املزاحمة بني املرا�شيم العا�شورائية مع اأوقات ال�شلوات الواجبة, فالإمام 
احل�شني عليه ال�شالم اإمنا ا�شت�شهد من اجل اأن تبقى ال�شالة بروحها وجوهرها 
ويبقى الدين وتبقى القيم واملبادئ الإ�شالمية حية يف املجتمع.. ولذلك فاملطلوب من 
جميع اإخواننا املوؤمنني واملوؤمنات يف كل مكان التوّجه اإىل اأداء ال�شلوات الواجبة يف 

اأول وقتها دون اإبطاء.. 
2- احلفاظ على املال العام اأثناء تاأدية هذه املرا�شم ومنها احلفاظ على ال�شوارع 
والأر�شفة واحلدائق وتنظيف املكان بعد النتهاء من اأداء هذه املرا�شم من خملفات 
الطبخ ون�شب التكايا وف�شح املجال يف ال�شوارع العامة لعامة النا�س لل�شري ومراعاة 

�شكان املناطق ال�شكنية بعدم رفع مكربات ال�شوت عاليًا ونحو ذلك. 
3- اأن تكون هذه املوا�شم فر�شة لتاأليف القلوب وت�شفية النفو�س وتطهري النية يف 
العمل باأن يكون خال�شًا هلل تعاىل وعدم التفاخر والتباهي اأو التناحر والتزاحم على 

اأمور غري مهمة وتتنافى مع م�شتلزمات الإميان. 
4- التعاون مع الأجهزة الأمنية وتوجه بع�س ال�شباب لهذا الغر�س من اجل تفويت 

الفر�شة على الأعداء حتى ل يح�شل اأي خرق امني. 
كما اأو�شى ممثل املرجعية الدينية العليا الأجهزة الأمنية ببذل مزيد من اليقظة 
واحلذر والنتباه وال�شتفادة من جتارب املا�شي واإحكام املواقع املهمة املوؤدية اإىل 

مناطق اإقامة هذه املرا�شيم.

تقّدَم ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة يف كربالء املقد�شة �شماحة ال�شيد 
احمد ال�شايف يف اخلطبة الثانية من �شالة اجلمعة التي اأقيمت يف العتبة احل�شينية 
املقد�شة يف 13- حمرم – 1433ه� املوافق 9-12-2011م, تقّدَم بال�شكر اجلزيل 
والثناء اجلميل جلميع اجلهود التي ُبذلت يف �شبيل اإجناح زيارة عا�شوراء وكل من 
�شاهم يف خدمة الزوار الكرام وخدمة املدينة املقد�شة, وحمَد اهلل تعاىل على انتهاء 
الزيارة دون وقوع حوادث اإرهابية كبرية, �شائاًل املوىل عز وجل اأن يرحم �شهدائنا 
الذي �شقطوا يف التفجريات التي حدثت يف بابل وغريها واأن مّين على اجلرحى 

بال�شفاء العاجل. 
ونّوه �شماحة ال�شيد ال�شايف اإىل اجلانب الأمني قائاًل" نحن ُمقبلون على ان�شحاب 
القوات الأجنبية ان�شحابا نهائيا من العراق, ونقول لالأخوة امل�شوؤولني على البلد اأن 
يجل�شوا فيما بينهم واأن ير�شوا �شفوفهم ب�شكل ِجّدي ولي�س اإعالميا فقط, ملعاجلة 
الكثري من امل�شاكل التي حدثت يف ال�شنوات املا�شية والبحث اجلاد للخروج بحلول 
حقيقية لكثري من تلك الرتاكمات, وو�شع ُخطط ايجابية للنهو�س بالبلد وحت�شني 

اأو�شاعه".
وطالَب �شماحته امل�شوؤولني اأن يتح�ش�شوا امل�شوؤولية الواقعة على عاتقهم, منوهًا اإىل اأن 
بع�س النا�س عندما كان يتكلم معهم حول امل�شاكل يقولون نحن حتت �شغط اأجنبي.. 
فيجعل هذا البع�س الحتالل مربرًا لإخفاقه يف العمل واإن كان غري مربر, ولكن الآن 
بعد رحيل الأجنبي لبد اأن تربز جمموعة من العنا�شر يف اجلهات ال�شيا�شية يحملون 
الهم الوطني ويتح�ش�شون بعمق ماأ�شاة البلد, ويتدافعون فيما بينهم من اجل اإظهار 
روح املواطنة وتعزيزها يف اأنف�شهم اأوًل, واإلقاءها يف خطاباتهم املوجهة اإىل الآخرين 

ثانياً. 
ويف اخلتام دعا ممثل املرجعية الدينية العليا اإىل ر�س ال�شفوف خوفًا من ا�شتغالل 
الكثري من الفراغات التي حتدث لتاأزمي و�شع البلد وقال" على الأخ��وة امل�شوؤولني 
وال�شيا�شيني اأن يكونوا مب�شتوى امل�شوؤولية واأن يراعي بع�شهم بع�شًا, واأن يجل�شوا 
دائمًا للحوار فهناك حتديات كبرية على م�شتوى الأمن والقت�شاد وال�شيا�شة, وهذه 
التحديات يجب اأن يكونوا مب�شتواها فالنا�س عندما تنتظر رحيل القوات الأجنبية 

تنتظر بدائل ايجابية حقيقية ولي�س جمرد وعود وخطابات". 

  ال�شيد الشايف:  ال�شي الري:

مبنا�شبة حلول زيارة عا�شوراء وفاجعة الطف العظمى تقّدَم ممثل املرجعية الدينية 

يطالب باإعالن نتائج التحقيق 
ب�ساأن تفجر الرملان 

تقّدَم ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة يف كربالء املقد�شة �شماحة ال�شيد 
احمد ال�شايف يف اخلطبة الثانية من �شالة اجلمعة التي اأقيمت يف العتبة احل�شينية 

ل خيار لل�سيا�سيني بعد رحيل 
القوات الأجنبية اإل التكاتف 

مبنا�شبة حلول زيارة عا�شوراء وفاجعة الطف العظمى تقّدَم ممثل املرجعية الدينية 
العليا وخطيب اجلمعة يف كربالء املقد�شة �شماحة ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي 
يف اخلطبة الثانية من �شالة اجلمعة التي اأقيمت يف العتبة احل�شينية املقد�شة يف 

6/حمرم/
امل�شاركني يف اإحياء تلك الزيارة بقوله

اإحيائهم ملرا�شم عا�شوراء, واأكد على �شرورة اللتزام مبجموعة من الأمور املهمة 
التي �شيكون تطبيقها له اأبلغ الأثر يف نفو�س املوؤمنني واإعطاء انطباع نا�شع وحقيقي 
عن هذه املمار�شات ورفع ال�شبهات التي يثريها البع�س من اإن ال�شيعة حولوا ق�شية 

احل�شني عليه ال�شالم اإىل ق�شية حزن ودموع ولطم فقط!!. 
وتابع �شماحته اإن املحافظة على هذه التو�شيات �شرت�شخ �شورة ال�شعائر احل�شينية 
لدى الآخرين باأنها ممار�شات اإميانية يراد منها احلفاظ على مبادئ الدين و�شيانته 
من ال�شياع والن�شيان والتحريف.. وهذه الأمور اأكدت عليها املرجعية الدينية �شابقًا 
لدى الآخرين باأنها ممار�شات اإميانية يراد منها احلفاظ على مبادئ الدين و�شيانته 
من ال�شياع والن�شيان والتحريف.. وهذه الأمور اأكدت عليها املرجعية الدينية �شابقًا 
لدى الآخرين باأنها ممار�شات اإميانية يراد منها احلفاظ على مبادئ الدين و�شيانته 

ولحقًا وهي: 
من ال�شياع والن�شيان والتحريف.. وهذه الأمور اأكدت عليها املرجعية الدينية �شابقًا 

ولحقًا وهي: 
من ال�شياع والن�شيان والتحريف.. وهذه الأمور اأكدت عليها املرجعية الدينية �شابقًا 

1- عدم املزاحمة بني املرا�شيم العا�شورائية مع اأوقات ال�شلوات الواجبة, فالإمام 
احل�شني عليه ال�شالم اإمنا ا�شت�شهد من اجل اأن تبقى ال�شالة بروحها وجوهرها 
ويبقى الدين وتبقى القيم واملبادئ الإ�شالمية حية يف املجتمع.. ولذلك فاملطلوب من 
جميع اإخواننا املوؤمنني واملوؤمنات يف كل مكان التوّجه اإىل اأداء ال�شلوات الواجبة يف 

اأول وقتها دون اإبطاء.. 
2- احلفاظ على املال العام اأثناء تاأدية هذه املرا�شم ومنها احلفاظ على ال�شوارع 
والأر�شفة واحلدائق وتنظيف املكان بعد النتهاء من اأداء هذه املرا�شم من خملفات 
الطبخ ون�شب التكايا وف�شح املجال يف ال�شوارع العامة لعامة النا�س لل�شري ومراعاة 

�شكان املناطق ال�شكنية بعدم رفع مكربات ال�شوت عاليًا ونحو ذلك. 
الطبخ ون�شب التكايا وف�شح املجال يف ال�شوارع العامة لعامة النا�س لل�شري ومراعاة 

�شكان املناطق ال�شكنية بعدم رفع مكربات ال�شوت عاليًا ونحو ذلك. 
الطبخ ون�شب التكايا وف�شح املجال يف ال�شوارع العامة لعامة النا�س لل�شري ومراعاة 

3- اأن تكون هذه املوا�شم فر�شة لتاأليف القلوب وت�شفية النفو�س وتطهري النية يف 
العمل باأن يكون خال�شًا هلل تعاىل وعدم التفاخر والتباهي اأو التناحر والتزاحم على 
- اأن تكون هذه املوا�شم فر�شة لتاأليف القلوب وت�شفية النفو�س وتطهري النية يف 
العمل باأن يكون خال�شًا هلل تعاىل وعدم التفاخر والتباهي اأو التناحر والتزاحم على 
- اأن تكون هذه املوا�شم فر�شة لتاأليف القلوب وت�شفية النفو�س وتطهري النية يف 

اأمور غري مهمة وتتنافى مع م�شتلزمات الإميان. 
4- التعاون مع الأجهزة الأمنية وتوجه بع�س ال�شباب لهذا الغر�س من اجل تفويت 

الفر�شة على الأعداء حتى ل يح�شل اأي خرق امني. 
كما اأو�شى ممثل املرجعية الدينية العليا الأجهزة الأمنية ببذل مزيد من اليقظة 
واحلذر والنتباه وال�شتفادة من جتارب املا�شي واإحكام املواقع املهمة املوؤدية اإىل 

مناطق اإقامة هذه املرا�شيم.مناطق اإقامة هذه املرا�شيم.

مبنا�شبة حلول زيارة عا�شوراء وفاجعة الطف العظمى تقّدَم ممثل املرجعية الدينية 

يطالب باإعالن نتائج التحقيق 
ب�ساأن تفجر الرملان 

احمد ال�شايف يف اخلطبة الثانية من �شالة اجلمعة التي اأقيمت يف العتبة احل�شينية 
املقد�شة يف 

والثناء اجلميل جلميع اجلهود التي ُبذلت يف �شبيل اإجناح زيارة عا�شوراء وكل من 
�شاهم يف خدمة الزوار الكرام وخدمة املدينة املقد�شة, وحمَد اهلل تعاىل على انتهاء 
الزيارة دون وقوع حوادث اإرهابية كبرية, �شائاًل املوىل عز وجل اأن يرحم �شهدائنا 
�شاهم يف خدمة الزوار الكرام وخدمة املدينة املقد�شة, وحمَد اهلل تعاىل على انتهاء 
الزيارة دون وقوع حوادث اإرهابية كبرية, �شائاًل املوىل عز وجل اأن يرحم �شهدائنا 
�شاهم يف خدمة الزوار الكرام وخدمة املدينة املقد�شة, وحمَد اهلل تعاىل على انتهاء 

الذي �شقطوا يف التفجريات التي حدثت يف بابل وغريها واأن مّين على اجلرحى 
بال�شفاء العاجل. 

ونّوه �شماحة ال�شيد ال�شايف اإىل اجلانب الأمني قائاًل
القوات الأجنبية ان�شحابا نهائيا من العراق, ونقول لالأخوة امل�شوؤولني على البلد اأن 
يجل�شوا فيما بينهم واأن ير�شوا �شفوفهم ب�شكل ِجّدي ولي�س اإعالميا فقط, ملعاجلة 
الكثري من امل�شاكل التي حدثت يف ال�شنوات املا�شية والبحث اجلاد للخروج بحلول 
حقيقية لكثري من تلك الرتاكمات, وو�شع ُخطط ايجابية للنهو�س بالبلد وحت�شني 
الكثري من امل�شاكل التي حدثت يف ال�شنوات املا�شية والبحث اجلاد للخروج بحلول 
حقيقية لكثري من تلك الرتاكمات, وو�شع ُخطط ايجابية للنهو�س بالبلد وحت�شني 
الكثري من امل�شاكل التي حدثت يف ال�شنوات املا�شية والبحث اجلاد للخروج بحلول 

اأو�شاعه
وطالَب �شماحته امل�شوؤولني اأن يتح�ش�شوا امل�شوؤولية الواقعة على عاتقهم, منوهًا اإىل اأن 
بع�س النا�س عندما كان يتكلم معهم حول امل�شاكل يقولون نحن حتت �شغط اأجنبي.. 
فيجعل هذا البع�س الحتالل مربرًا لإخفاقه يف العمل واإن كان غري مربر, ولكن الآن 
بع�س النا�س عندما كان يتكلم معهم حول امل�شاكل يقولون نحن حتت �شغط اأجنبي.. 
فيجعل هذا البع�س الحتالل مربرًا لإخفاقه يف العمل واإن كان غري مربر, ولكن الآن 
بع�س النا�س عندما كان يتكلم معهم حول امل�شاكل يقولون نحن حتت �شغط اأجنبي.. 

بعد رحيل الأجنبي لبد اأن تربز جمموعة من العنا�شر يف اجلهات ال�شيا�شية يحملون 
الهم الوطني ويتح�ش�شون بعمق ماأ�شاة البلد, ويتدافعون فيما بينهم من اجل اإظهار 
روح املواطنة وتعزيزها يف اأنف�شهم اأوًل, واإلقاءها يف خطاباتهم املوجهة اإىل الآخرين 
الهم الوطني ويتح�ش�شون بعمق ماأ�شاة البلد, ويتدافعون فيما بينهم من اجل اإظهار 
روح املواطنة وتعزيزها يف اأنف�شهم اأوًل, واإلقاءها يف خطاباتهم املوجهة اإىل الآخرين 
الهم الوطني ويتح�ش�شون بعمق ماأ�شاة البلد, ويتدافعون فيما بينهم من اجل اإظهار 

ثانياً. 
روح املواطنة وتعزيزها يف اأنف�شهم اأوًل, واإلقاءها يف خطاباتهم املوجهة اإىل الآخرين 

ثانياً. 
روح املواطنة وتعزيزها يف اأنف�شهم اأوًل, واإلقاءها يف خطاباتهم املوجهة اإىل الآخرين 

ويف اخلتام دعا ممثل املرجعية الدينية العليا اإىل ر�س ال�شفوف خوفًا من ا�شتغالل 
الكثري من الفراغات التي حتدث لتاأزمي و�شع البلد وقال

وال�شيا�شيني اأن يكونوا مب�شتوى امل�شوؤولية واأن يراعي بع�شهم بع�شًا, واأن يجل�شوا 
الكثري من الفراغات التي حتدث لتاأزمي و�شع البلد وقال

وال�شيا�شيني اأن يكونوا مب�شتوى امل�شوؤولية واأن يراعي بع�شهم بع�شًا, واأن يجل�شوا 
الكثري من الفراغات التي حتدث لتاأزمي و�شع البلد وقال

دائمًا للحوار فهناك حتديات كبرية على م�شتوى الأمن والقت�شاد وال�شيا�شة, وهذه 
وال�شيا�شيني اأن يكونوا مب�شتوى امل�شوؤولية واأن يراعي بع�شهم بع�شًا, واأن يجل�شوا 
دائمًا للحوار فهناك حتديات كبرية على م�شتوى الأمن والقت�شاد وال�شيا�شة, وهذه 
وال�شيا�شيني اأن يكونوا مب�شتوى امل�شوؤولية واأن يراعي بع�شهم بع�شًا, واأن يجل�شوا 

التحديات يجب اأن يكونوا مب�شتواها فالنا�س عندما تنتظر رحيل القوات الأجنبية 
تنتظر بدائل ايجابية حقيقية ولي�س جمرد وعود وخطابات

تقّدَم ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة يف كربالء املقد�شة �شماحة ال�شيد 
احمد ال�شايف يف اخلطبة الثانية من �شالة اجلمعة التي اأقيمت يف العتبة احل�شينية 

ل خيار لل�سيا�سيني بعد رحيل 
القوات الأجنبية اإل التكاتف 

َي اأَْح�َسُن ي هتال ْلُهْم ب َوَجاد سَنة����� َظة احْلَ َوامْلَْوع ْكَمة احْل َك ب َرب يل َسب� َاْدُع اإ
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اأمناء  املقد�سة الإعالمية ت�سلي الأ�سواء على �سخ�سية  العتبة احل�سينية   من مرامي 
العتبات املقد�سة يف العراق والعامل الإ�سالمي والتحاور معهم لبيان ما للعتبات وما عليها من 
 دورها وتنّوع خدماتها لزائريها واملجتمع عمومًا، ولإي�سال �سوتها ا اللتزامات، ولتو�سي

اأ�سحاب ال�ساأن من امل�سوؤولني وغرهم.

 اإّن جالوة �صدام 
ا�صتهدفوا العتبات 
املقد�صة بعد النتفاصة 
ال�صعبانية املباركة عام 

 

 نحن كدم يف 
العتبة الكامية 
املقد�صة نعمل على 
تقد كّل ما يحتاجه 
الزار ونعمل على 
تقد الأف�صل 

والأح�صن 

•     حاوره: عبدالرحمن الالمي- ميثم احل�شناوي- حيدر املرت�شى

في حوار مع  
ا�مين العام للعتبة الكاظمّية المقّدسة:

ومن هذا املنطلق كان لنا هذا اللقاء اخلا�س بالأمني العام للعتبة الكاظمية 
املقد�شة:

لرو�شة احل�شينية:  يف البدء، نود  من جنابكم تقد تعريف ا
موجز عن �سرتكم الذاتية.

يف   1969 مواليد  من  ري  الأنبا  ح�شن  علي  فا�شل  اإ�شمي  اباي: 
الكاظمية, وحت�شيلي العلمي خّريج اإعدادية �شناعة ق�شم الكهرباء – وبعد 
الكاظم )عليه  الإم��ام  اأكملت درا�شتي اجلامعية يف كلية  النظام  �شقوط 
ال�شالم( ق�شم العلوم الإ�شالمية والآن اأدر�س القانون يف نف�س اجلامعة, واأنا 

متزوج  ويل ولدين وبنتني.

الكاظمية ا العتبة  يف  عملكم  ب��داأ  متى  احل�شينية:  لرو�شة 
املقد�سة؟ وما كان العمل الأول الذي �سغلتموه فيها؟ 

اباي: بداأُت العمل يف العتبة الكاظمية املقد�شة بعد �شقوط النظام 
مبا�شرة بتكليف من �شماحة ال�شيد ح�شني ال�شدر, واإننا كم�شلمني يجب 
علينا اأن نكون خدامًا لأبناء هذه الطائفة, واأن اأكون يف خدمة الزائرين 
وخدمة هذه ال�شروح العظيمة التي �شّمت اأج�شاد اأئمتنا الأطهار )عليهم 
ال�شالم(, واأمتنى اأن اأكون اأهاًل لهذا الدور, واأدعو من اهلل دائمًا اإن يوفقنا 

خلدمة الإ�شالم وخدمة اأئمة ومذهب اأهل البيت )عليهم ال�شالم(. 

ما الأ�سباب التي دعتكم ا ت�سّلم هذا ا لرو�شة احل�شينية: 
املن�سب اخلطر؟ وما ن�سبة ر�ساكم عن دوركم هذا؟

اباي: اإننا بت�شّلمنا هذا املن�شب اخلطري � وهو فعاًل خطري جدًا � 
لكي ن�شتطيع اأن نخدم اأكرث ونلّبي دعوة هذين الإمامني الهمامني )عليهما 
ال�شالم(, فاأهدافنا هي اأه��داف الإم��ام مو�شى بن جعفر الكاظم )عليه 
ال�شالم( والإمام حممد بن علّي اجلواد )عليه ال�شالم( التي كانت امتدادًا 
لأهداف الر�شول الأكرم )�شّلى اهلل عليه واآله و�شّلم( واملتمثلة باإحياء الدين 
احلنيف واملحافظة على الإ�شالم, ونحن كخدم يف العتبة الكاظمية نعمل 
على تقدمي كّل ما يحتاجه الزائر ونعمل على تقدمي الأف�شل والأح�شن ويف 

عدة حماور وعلى راأ�شها اجلانب الثقايف. 

لرو�شة احل�شينية: اأرجو اأن حتّدثونا عن عطائكم واإ�سهاماتكم ا
يف دورتكم احلالية وما الأمر الذي رّكز عليه وحت�ّسون اأنكم 

قد جنيتم ثماره؟
اباي: عطاوؤنا واإ�شهاماتنا يجب اأن ل تتوّقف عند حّد معنّي, والأمر 

الذي رّكزنا عليه -تعلمون جيدًا -اأّن العتبة الكاظمية املقد�شة بعد �شقوط 
حكومة البعث كانت يف غاية من الإهمال وفيها تركة ثقيلة جدًا من الناحية 
العمرانية والثقافية والروحية واخلدمات, وكما تعلمون اأن العتبة الكاظمية 
املقد�شة من اأكرب العتبات م�شاحة يف العراق واأكرثها اإهماًل, وكما هو معلوم 
ال�شعبانية  العتبات املقد�شة بعد النتفا�شة  ا�شتهدفوا  اأّن جالوزة �شدام 
وبعد  والتخريب,  وال�شلب  للق�شف  تعر�شت  حيث   1991 ع��ام  املباركة 
هذه الفرتة مّتت �شيانة العتبات واإن مل تكن بامل�شتوى املطلوب اإّل العتبة 

الكاظمية املقد�شة فاإنها مل ت�شملها ال�شيانة يف تلك الفرتة. 

لرو�شة احل�شينية: نرجو اأن تبّينوا لنا بع�س مراحل العمل ا
واملعاناة التي واجهتكم منذ �سقوط النظام البائد وا الآن.

اباي: ان�شب العمل يف البداية على تذهيب قّبة الأمام اجلواد )عليه 
ال�شالم( التي تعر�شت اإىل ت�شققات ب�شبب تعر�شها اإىل ق�شوة اجلّو يف فرتة 
ال�شنوات الأرب��ع املا�شية وب�شبب الإمكانيات املحدودة عملنا على تغطية 
القبة ب�)جادر( حتى نتمكن من حمايتها من املوؤثرات الطبيعية كال�شم�س 
والأمطار وبداأ العمل على تذهيب هذه القبة وبتوفيق من اهلل متكنا من 
تذهيبها بطريقة الطالء الكهربائي ومن ثم بداأنا ب�شيانة قّبة الإمام مو�شى 

اأبن جعفر )عليه ال�شالم( وعملنا على تذهيبها.
ثّم بداأنا مب�شروع تو�شيع ال�شحن ال�شريف الذي تبلغ م�شاحته 7000 مرت 
مربع حيث يقدم هذا ال�شحن خدمة كبرية للزائرين خا�شًة يف املنا�شبات 
الدينية الكبرية مثل ذكرى �شهادة الأمام احل�شني )عليه ال�شالم( وليايل 
القدر املباركة وا�شت�شهاد الإمام مو�شى اأبن جعفر والأمام اجلواد )عليهما 
ال�شالم( وولدة الأمام املهدي )عّجل اهلل فرجه ال�شريف( وبالأخ�س توفري 

امل�شقفات العبادية التي كانت توفر الراحة الكاملة للزائرين.

ال�سحن ا ت�سّقفوا  اأن  نّية  لديكم    هل  احل�شينية:  لرو�شة 
ال�سريف كما هو احلال يف العتبة احل�سينية املقد�سة وغرها؟
 اباي: نعم لقد مت رفع طلبنا بذلك اإىل رئي�س ديوان الوقف ال�شيعي, 
واملو�شوع قيد الدرا�شة, وهناك ثالثة م�شاريع جديدة مثل م�شروع اإن�شاء 
�شحن لباب املراد وتذهيب امل��اآذن الأرب��ع , وهناك م�شروع اآخر هو بناء 
طارمة رابعة ُت�شّم اىل ال�شحن ال�شريف, علما اأن هناك )ثالث طارمات( 
ل�شحن الأمام الكاظم )عليه ال�شالم( وكذلك م�شروع تبديل الأواوين يف 
اأب��واب اإ�شافية لغر�س حتقيق الن�شيابية يف  ال�شحن ال�شريف, ومت فتح 

هدفنا اإحياء الدين احلنيف 
واملحافظة على الإ�سالم 
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   اإّن مدينة 
الكامية مدينة 

�صياحية اإ�صالمية 
ها  ّموعتبة مقد�صة يوؤ

امل�صلمون من كّل 
اأرجاء املعمورة يف 
ع�صرات املنا�صبات 

املتكّررة يف كّل �صنة  

حركة الزائرين وفتح ف�شاءات تعبدية مثل الأ�شحن الأمامية واأ�شماء هذه 
الأبواب باب الأ�شواء والع�شكريني. 

لرو�شة احل�شينية: عود على بدء.. هل لكم ان تعرفونا على ا
لقبكم) النباري(؟

اباي: الأنباريون هم ع�شرية تنتمي اإىل ح�شان بن غامد الأنباري, 
الذي كان واليًا لالإمام علّي )عليه ال�شالم( على مدينة الأنبار, وقد ا�شت�شهد 
فيها حينما �شّن معاوية غارته على الأنبار, وقد جاء ذكره يف نهج البالغة 
وقال:  ال�شالم(  )عليه  اأب��ي طالب  بن  علّي  املوؤمنني  اأم��ري  عندما خطب 
عليه(  تعاىل  اهلل  )ر�شوان  ا�شت�شهاده  وبعد  ح�شان...«  اأخاكم  »ان�شروا 
وكان مرقده موجودًا يف حمافظة الأنبار حتى نهاية اخلم�شينات من القرن 
املا�شي ثم اأزال��وه بعد ذلك, وهاجر الأنبارّيون من مدينتهم وتفرقوا يف 
حمافظات العراق فهاجروا اإىل كربالء يف منطقة عني التمر واإىل امل�شيب 

والإ�شكندرية واليو�شفية والكاظمية واملو�شل.

يف ا احلكومية  لالإجراءات  تقييمكم  ما  احل�شينية:  لرو�شة 
التعاطي مع ملّف التو�سعة والعمران يف العتبات املقد�سة؟

اباي: اأنا اأقولها ب�شراحة اأن اأمانة بغداد مل تعط العتبة الكاظمية 
حّقها, فمن املفرت�س اأن تقا�س مدينة الكاظمية على عدد الزوار الداخلني 
اإليها, لكن الأمانة تقي�س مدينة الكاظمية على عدد نفو�شها, ول ياأخذون 
باحل�شبان اأّن مدينة الكاظمية مدينة �شياحية اإ�شالمية وعتبة مقد�شة يوؤّمها 
امل�شلمون من كّل اأرجاء املعمورة يف ع�شرات املنا�شبات املتكّررة يف كّل �شنة, 
ومدينة الكاظمية حلّد هذه ال�شاعة ت�شكو من �شيق مداخلها وعدم تنظيمها 

وهي املدينة ال�شياحية الإ�شالمية.
املقد�شة,  العتبات  ملتطّلبات  امل�شوؤولني احلكوميني  تفهم  اأ�شكو عدم  فاأنا 
والتي باتت مركز ا�شتقطاب جلميع النا�س, وهذا يحتاج اإىل كم هائل من 
اخلدمات لكرثة ما يتوافد من الزائرين على العتبات املقد�شة, ون�شكو من 
عدم تعاون اأمانة عا�شمة بغداد املمتنعة عن تقدمي التخ�شي�شات املالية اإىل 
العتبة, وعذرها يف ذلك عدم وجود الأموال لدى اأمانة العا�شمة, وامل�شوؤول 
واملوؤ�ش�شات  املقد�شة  العتبات  اإدارة احل��وار بني  الوحيد عن عدم تنظيم 
احلكومية هم امل�شوؤولون يف الدولة, ومثال على ذلك تو�شيع العتبة الكاظمية 

ورفع الدور املجاورة لها, كما ح�شل هذا التو�شيع يف ح�شرة الإمام الر�شا 
)عليه ال�شالم( واحلرم املكي ويف العتبة احل�شينية املقد�شة حاليًا, وهذه 
هي معاناتنا احلقيقية مع اأمانة العا�شمة وا�شتمالك الأرا�شي التي مل تنجز 

ب�شبب ان�شغال القا�شي باأكرث من ق�شية.
والعتبة الكاظمية باأم�ّس احلاجة اإىل مراآب لل�شيارات, لأن مدينة الكاظمية 
اإىل الوقت احلايل ل يوجد فيها مراآب لل�شيارات, وهذا يوّلد عناء كبريا 
على الزائرين, حتى للوافدين من حمافظة بغداد نف�شها, وللتخل�س من كل 
هذه املعاناة لبد من العمل بجّدية, وتكوين جلنة من اأمانة بغداد وجمل�س 
املحافظة والعتبة الكاظمية حلّل هذه امل�شاكل, وجزى اهلل امل�شوؤولني يف 
ديوان الوقف ال�شيعي خريًا ل�شرائهم قطع الأرا�شي املحيطة بالعتبة, ولكن 

لي�س من واجبهم اأن يفتحوا �شارعًا, فهذا دور اأمانة بغداد.

لرو�شة احل�شينية: ما هي اأهم الإجنازات التي  حتقيقها ا
حتى الآن؟

اباي: هناك م�شاريع مهمة مت اجنازها مثل تبديل ال�شريح ورفع 
الدعامات التي كانت تعيق حركة الزائرين وتبديل ت�شعة اأبواب ذهبية كانت 
حول ال�شريحني املقد�شني وتغليف اأعمدة الطارمات, واأهّم من كّل ذلك هو 
طموحنا اأن نقدم اخلدمة املجزية للزائرين واإن كان هذا الهّم ي�شوبه الكثري 
من العراقيل, فقد عانينا الكثري يف هذا املجال, ون�شعى اإىل تطوير منت�شبينا 
ون�شعى اإىل اأن يكون لنا ح�شور كبري ومميز بني العتبات املقّد�شة لكي نحظى 

ب�شرف اخلدمة املقّد�شة لالأئمة الأطهار )عليهم ال�شالم(. 

هو ا كما  ا�ستثمارية  م�ساريع  لديكم  هل  احل�شينية:  لرو�شة 
احلال يف العتبات املقد�سة الباقية؟

اباي: نعم لقد بداأنا مب�شروع ا�شتثمار حلوم املراد, ولي�س الهدف 
منه الربح املادي, واإمنا توفري املنتج احلالل يف الأ�شواق العراقية وغريها, 
وهذا ي�شاعد يف رفع بع�س املعاناة عن كاهل املواطن من خالل تخفي�س 
خا�س  فندق  اإن�شاء  الأخ��رى  ال�شتثمارية  امل�شاريع  ومن  اللحوم,  اأ�شعار 
دواجن,  اإقامة حقول  مثل  الدرا�شة  قيد  اأخ��رى  م�شاريع  وهناك  بالعتبة, 

واإن�شاء جمزرة ومعامل خا�شة ب�شنع امل�شروبات الغازية والألبان.
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 نطلب فتح قناة 
ف�صاية مل ا�صم 
الإمامني اوادين 
)عليهما ال�صالم(، 
حتى نتمكن من 
نقل ر�صالة الإمامني 
 عليهما ال�صالم( اإ(

 العا

لرو�شة احل�شينية: براأيكم ما هي العوامل املوؤّثرة وامل�ساعدة ا
اأهل  يف دفع املجتمع للتم�ّسك بالقيم النبيلة التي �سار عليها 
البيت )عليهم ال�سالم(، وهل هي م�سوؤولية الفرد نف�سه، اأم هي 

م�سوؤولية العلماء واملرّبني؟
واإ�شرار  عزم  لديهم  املقد�شة  الكاظمية  العتبة  يف  الكادر  كّل  اباي: 
على ن�شر القيم النبيلة ويطمحون اأن يكون لهم دور فعال يف هذا املجال, 
و�شعينا لإقامة موؤمترات ومهرجانات تثقيفية, واأخذنا على عاتقنا وبالتعاون 
مع ديوان الوقف ال�شيعي لفتح مدار�س دينية تكون يف خدمة اأبناء ال�شعب 
وح�شلت املوافقة لكن مل يتم العمل يف املدار�س اإىل الوقت احلايل, و�شعينا 
اىل طباعة ن�شرات فكرية عقائدية توؤكد على اللتزام بالقيم التي اأو�شى بها 
اأهل البيت )عليهم ال�شالم(, وهناك دورات تدريبية يف العتبة مثل دورات 
تعليم احلا�شوب ودورات ملحو الأمية والذين دخلوا يف دورة حمو الأمية اتفقنا 
مع وزارة الرتبية اأن متنحهم �شهادة ال�شاد�س البتدائي, وعملنا لهم دورة 
اإىل �شعبة  جديدة بديلة عن الدرا�شة املتو�شطة, وكل هذه الأعمال موكلة 
التطوير والتعليم يف العتبة الكاظمية املقد�شة, وهناك دورات لتعليم اللغات 
ني,  العتبة من قبل امل�شايخ والأ�شاتذة املخت�شّ ودورات فقهية م�شتمرة يف 
ونحن نعلم اأّن م�شروع التوعية والتثقيف يحتاج اإىل جهود كبرية والتفاف 

جميع الأيادي حوله.

قد ا احلايل  ع�سرنا  يف  الفكرية  الروافد  احل�شينية:  لرو�شة 
تعددت وتطورت يف خمتلف اجلوانب العلمية والجتماعية، 
فهل اأن العتبة الكاظمية املقد�سة تواكب هذا التطور ال�سريع 
والتقّدم الهائل يف اإن�ساء مراكز ُتعنى بهذه املجالت لحت�سان 

اجليل اجلديد والأجيال القادمة؟
اباي: لدينا خطط لتطوير الإعالم يف العتبة الكاظمية املقد�شة على كّل 
الأ�شعدة, ويف ال�شنوات املا�شية اأعددنا اأر�شيفًا كبريًا من الربامج اخلا�شة 
بهذا اجلانب, ولدينا امل�شابقات الدورية التي تنّمي ثقافة العامة من النا�س 
اإىل  كتابًا  املا�شية قدمنا  ال�شنة  والعقائدي, ويف  الفقهي  وتزيد ر�شيدهم 
رئي�س ديوان الوقف ال�شيعي لفتح قناة ف�شائية حتمل ا�شم الإمامني اجلوادين 
)عليهما ال�شالم(, حتى نتمكن من نقل ر�شالة الإمامني )عليهما ال�شالم( 

اإىل العامل.
ولي�شت العتبة الكاظمية هي امل�شوؤول الوحيد عن هذه املهمة املقد�شة, بل كما 
قال الر�شول الأكرم )�شّلى اهلل عليه واآله و�شّلم(: »كّلكم راٍع وكّلكم م�شئول 
عن رعّيته« وهذا يدعو اإىل �شرورة التعاون بني كل اأطياف املجتمع ابتداًء من 

رب الأ�شرة واجلار واملعلم وال�شائق واملواطن ورجال الأمن وحتى العامل.

حول ا وم�ستمّر  متجّدد  حديث  هناك  احل�شينية:  لرو�شة 
ت�ساهل وت�سام اإدارة العتبة الكاظمية مع الن�ساء يف امللب�س 
واملظهر، على غر املعتاد يف العتبات الباقية، ما مدى �سّحة هذا 
القول؟ وهل ت�ستندون ا قاعدة فقهية اأو اأمر ما بخ�سو�س هذا 

الت�سام اإذا كان موجودًا؟
اباي: اإّن زّوار العتبة الكاظمية املقد�شة اأغلبهم من العا�شمة بغداد, 
والكثري منهم من املذاهب الأخ��رى وحتى من الأخ��وة الن�شارى ويداأبون 
على زيارة هذا املعلم التاريخي املقّد�س, لذا نرى ق�شورًا يف بع�س �شروط 
الأمر  العظام بهذا  وا�شت�شرنا املراجع  ا�شتفتينا  الإ�شالمي, وقد  احلجاب 
فكان جوابهم اأن قّدموا الن�شيحة اإىل الأخوات ال�شافرات للتزام احلجاب 
ال�شرعي وعدم الظهور بوجه متزّين, واأوعزنا اىل الزينبيات اللواتي يقفن 
لأجل التفتي�س اأن يزلن مكياج الوجه للزائرات وغ�شله قبل دخول العتبة مع 

اإعطائهّن )اجلواريب( ملن ل ترتديها منهّن, وتوزيع العباءة لهّن.
اأتعبتنا ومن اأجل ذلك عملنا  اأهّم املوا�شيع التي  وب�شراحة فاإن هذا من 
العباءة واحلجاب  ارت��داء  امل�شلمات على  الأخ��وات  ن�شرات خا�شة بن�شح 
الأطهار  بيته  واأه��ل  الر�شول  اأق��وال  املن�شورات على  ال�شرعي وحتتوي هذه 
)عليهم ال�شالم( وفتاوى املراجع واأقوال العلماء يف هذا املو�شوع, وهناك 
اإعالنات �شوتية داخل كرفانات التفتي�س تو�شي امل�شلمات بارتداء احلجاب 
والتقّيد باحل�شمة الإ�شالمية, ومن ناحية اأخرى يوؤّكد علماوؤنا الأفا�شل على 
�شرورة عدم نهر الزائر وتعنيفه وا�شتخدام الكالم الطيب معه, وو�شعنا 
م�شهدًا م�شرحّيًا يف باب املراد من الدمى وفيه متثيل للجنة والنار وارتداء 
املراأة الزّي الإ�شالمي, وكان له تاأثري وا�شح على اأخواتنا الزائرات, واأمتّد 
عر�س هذا امل�شهد اإىل ثمانية اأ�شهر تقريبًا, واإننا نت�شاهل مع الزائر مبا 

ير�شي اهلل ول نتهاون معه بارتكاب املع�شية.

كلمة اأخرة توجهونها لقراء مطبوعات ا لرو�شة احل�شينية: 
لة  الأول  مطبوعها  وباخل�سو�س  ال��دويل  الإع��الم  �سعبة 

الرو�سة احل�سينية؟
اباي: اأنا اأ�شّد على اأيادي امل�شوؤولني يف اإعالم العتبة احل�شينية املقد�شة 
ومن  مثلها  نفتقر اىل  واحل���وارات فنحن  اللقاءات  مثل هذه  اإج��راء  على 
ال�شروري جدًا اإي�شال اأ�شواتنا اىل اأبعد نقطة يف هذا الكون لكي يّطلع العامل 

على �شوت احلق وعلى مظلومية اأهل البيت )عليهم ال�شالم(.  
العتبة  با�شم  اجلميل  والثناء  اجلزيل  ال�شكر  نقّدم  احل�شينية:  الرو�شة 
وللكادر  املقد�شة  الكاظمية  للعتبة  العام  الأم��ني  اىل  املقد�شة  احل�شينية 
الإعالمي وكادر العالقات العامة للحفاوة التي اأبدْوها وال�شتقبال احلميم 

لنا نحن وفد الإعالم الدويل يف العتبة احل�شينية املقد�شة. 
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•  ح�شن الها�شمي 

العا�سورائية  القيم  �سمن  من 
�سطرها  ال��ت��ي  والإ���س��الح��ي��ة 
ال�سالم  عليه  احل�سني  الإم��ام 
ع��ل��ى رم�����س��اء ك���رب���الء تلك 
اأطلقها  التي  املدوية  ال�سرخة 
ا�ستحوذ  الذين  اإولك  بوجه 
وعبدوا  ال�سيطان  قلبهم  على 
الدرهم وال�سلطان بدل من رب 
ال�سالم:  عليه  بقوله  الأرب��اب 
ل  وكنتم  دين  لكم  يكن  مل  اإن 
اأحرارا  فكونوا  املعاد  تخافون 

يف دنياكم.
وم���ن ق��ب��ل ق���ال وال����ده اأم��ر 
ال�سالم: ل تكن  املوؤمنني عليه 
اهلل  جعلك  وق��د  غ��رك  عبد 
حرا، فعبادة اهلل تعا تعني 
الب�سرية  الآل��ه��ة  جميع  نبذ 
واحل��ج��ري��ة والن�����س��ي��اع هلل 
ت���ب���ارك وت���ع���ا وح�����ده ل 

�سريك له.

ففلللففف

العا�سورائية  القيم  �سمن  من 

 النتماء احل�سيني 
والعدل  انتماء لقيم احلق 

 واإن العبادة هلل تعاىل قمة احلرية والتحرر من اإ�شار الهوى 
ن�شتطيع  فباحلرية  الفانية,  الدنيا  ومغريات  والطاغوت 
وباحلرية  تعاىل,  هلل  املطلقة  العبادة  اأريج  ن�شتن�شق  اأن 
احل�شني  الإمام  اأ�شار  ولهذا  باإن�شانيته,  الإن�شان  ي�شعر 
عليه ال�شالم باأن احلرية قيمة اإن�شانية قبل اأن تكون قيمة 

اإ�شالمية اأو �شماوية.
ومن املعروف اإن العبادة احلقيقية  هي التي تقود للت�شديق, 
والت�شديق هو البحث عن م�شداق احلق وامتثال طاعته, 
ُقوُه َواأَِطيُعوِن" )نوح  َ َواتَّ كما قال نوح لقومه: "اأَِن اْعُبُدوا اهللَّ
/3(, حيث دعاهم لعبادة اهلل التي توؤدي يف نهاية املطاف 
اإىل طاعة نبيه, وما مل توؤِد عبادة اهلل غاياتها من الإمتثال 
ا�شطفاهم,  الذين  اأوليائه  يف  للنا�س  يتجّلى  الذي  للحق 
منزوع  وي�شبح  الرياح  اأدراج  يذهب  الإميان  ذلك  فاإن 
اأنها  الأعراب  ادعت  مثلما  القيمة, 
اآمنت باهلل, اإل اأن اهلل قال: "َقاَلِت 
َوَلِكن  ُتوؤِْمُنوا   ْ ملَّ ُقل  ا  اآَمنَّ اْلأَْعَراُب 
اْلإمَِياُن  َيْدُخِل  َومَلَّا  اأَ�ْشَلْمَنا  ُقوُلوا 
 ,)14/ )احلجرات   " ُقُلوِبُكْم  يِف 
هي  ال�شالم  عليه  احل�شني  و�شفينة 
باحلقيقة �شفينة الإميان احلقيقية 

التي ل ياأتيها الباطل من جوانبها.
وهي التي علمتنا التوحيد اخلال�س 
بعيدا عن جميع  الإلهية  الذات  نحو  الب�شرية  يوجه  الذي 
�شماها  جوع,  من  ت�شمن  ول  تغني  ل  التي  املزيفة  الآلهة 
من  ي�شرفون  خا�شة,  دنيوية  ماآرب  لهم  الذين  الطغاة 
خاللها اأنظار ال�شذج من النا�س طمعا باجلائزة وفتات من 
خريات منعها اأولئك الإنتهازيون عن الرعية و�شخروها لثلة 

من املتملقني لهم وملا يدعون من باطل وف�شاد واإف�شاد! 
 ول �شك اإن طاعة الإمام احل�شني هي طاعة اهلل تعاىل, 
كيف ل وهو قدم ما قدم من �شحايا حتى نف�شه التي بني 
العقائد  ولتثبيت  والتقوى  الإميان  دعائم  لرت�شيخ  جنبيه 
الإلهية ولتبيني احلالل واحلرام من الأحكام, هذا يتبني 
من خالل مواقفه وخطبه وكل حركاته و�شكناته قبل واأثناء 

واقعة الطف الفاجعة.   
اإن التطبيق اجللي للعبادة ياأتي من خالل الإميان بالثقلني 
واآله  عليه  اهلل  �شلى  النبي  بيت  واأهل  تعاىل  اهلل  كتاب 
هو  له  والنتماء  ال�شالم(,  )عليه  احل�شني  الإمام  ومنهم 
اأ�شمى مقام ي�شل اإليه الإن�شان من خالل قيمة العبادة التي 
تفرز النتماء احلقيقي لالإمامة وم�شداقها الوا�شح الإمام 
وامتداد  الر�شالت  وارث  لأنه  ال�شالم(  )عليه  احل�شني 
ب�شاأنه:  واآله  عليه  اهلل  �شلى  النبي  قال  كما  وهو  النبوة, 
ح�شني مني واأنا من ح�شني, فالنتماء احل�شيني هو الإميان 
بعينه ويعد من �شميم تعاليم ال�شماء وعك�شه يعد انتماء 

يزيديا و�شيطانيا بامتياز.

لقد جتل�ّت هذه الأهداف يف فكر �شيد ال�شهداء ويف عمله 
مع  اأر�شل  فعندما  واأتباعه,  اأن�شاره  لدى  وكذلك  اأي�شا, 
ر�شالة  فيه  حّدد  الكوفة  اأهل  اإىل  كتابا  عقيل  بن  م�شلم 
بالكتاب,  العامل  اإّل  الإمام  ما  فلعمري  يلي:  مبا  الإمامة 
على  نف�شه  واحلاب�س  باحلق,  والدائن  بالق�شط,  والآخذ 
ذات اهلل وال�شالم, ومن جملة خطب الإمام احل�شني عليه 
ال�شالم املعربة عن اأهدافه, كتابه اإىل وجوه اأهل الب�شرة: 
قد  ال�شنة  فاإّن  نبيه,  و�شنة  اهلل  كتاب  اإىل  اأدعوكم  اأنا 
اأميتت والبدعة قد اأحييت فاإن ت�شمعوا قويل اأهِدكم �شبيل 
الر�شاد, وقال الإمام احل�شني )عليه ال�شالم( يف جمل�س 
ا اأهل بيت النبوة,  الوليد بن عتبة الذي دعاه لبيعة يزيد: اإنَّ
ومعدن الر�شالة, وخمتلف املالئكة, بنا َفتح اهلل وبنا يختم, 
مة, ُمعلٌن  ويزيد رجل �َشارُب اخُلموِر, وقاتُل النف�س املحرَّ
وت�شبحون  ن�شبح  ولكن  مثله,  يبايع  ل  ومثلي  بالف�شق, 

وننظر وتنظرون اأّينا اأَحّق باخلالفة. 
ومن جملة الكلمات الدالة على الكفر الباطني ليزيد وبغ�شه 
للر�شول �شلى اهلل عليه واآله, اأّنه تغّنى بهذه الأ�شعار وهو يف 
غاية الفرح والن�شوة عندما ادخل عليه اأ�شارى اأهل البيت 

بعد مقتل احل�شني قائال :

واأ�شل هذه الق�شيدة لعبد اهلل بن الزبعري اإل اأّن اإن�شادها 
من قبل يزيد يف ذلك املوقف ينم عن اعتقاده مب�شمونها, 
ويف اأعقاب الرتمّن بهذه الأ�شعار نه�شت العقيلة زينب عليها 
ال�شالم واألقت خطبتها التي ابتداأتها بالآية ال�شريفة: ُثمَّ 
 ِ اهللَّ ِباآَياِت  ُبوا  َكذَّ اأَْن  وَءى  ال�ش اأَ�َشاُءوا  ِذيَن  الَّ َعاِقَبَة  َكاَن 
�شمن  اأي�شا  وتلت   ,)10: )الروم  َي�ْشَتْهِزُئون.  ِبَها  َوَكاُنوا 
َخرْيٌ  َلُهْم  ِلي  مُنْ ا  َ اأمَنَّ َكَفُروا  ِذيَن  الَّ َيْح�َشنَبَّ  َوَل  حديثها: 
ِلي َلُهْم ِلَيْزَداُدوا اإِْثًما َوَلُهْم َعَذاٌب ُمِهنٌي.  ا مُنْ َ لأَْنُف�ِشِهْم اإمِنَّ
)اآل عمران :178(, وي�شتدل من خطبتها خروج يزيد من 
الإ�شالم وعدم اعتقاده بالدين, وثبات كفره وف�شقه اأمام 

املالأ.
ومن هنا تت�شح حقيقة اإن يزيد بن معاوية كان ميثل الباطل 
تطبيقًا  كان  ال�شالم(  )عليه  احل�شني  الإمام  بينما  كله 
عمليًا لقوانني و�شلطة احلق, حيث الإميان بقيمة العبادة 
هلل يقت�شي طاعة الإمام كونه وارث ر�شالت اهلل كلها, واأن 
ومن  الأر�س  اهلل  يرث  حتى  احلق  ل�شلطة  امتدادًا  ذريته 
املنتمي لالإمام احل�شني )عليه  الإن�شان  فيت�شامى  عليها, 
ال�شالم( حتى يرث حفيده املهدي عجل اهلل تعاىل فرجه 
راية  ولين�شر  بالثار ممن ظلمه  لياأخذ  عليها  وما  الأر�س 

العدل الإلهي التي هي مطمح الر�شالت ال�شماوية جميعا.

جزع اخلزرج من وقع الأ�سل
يا يزيد ل ت�سل ثم قالوا 
فاعتدل بدر  ميل  وعدلنا 
نزل وحي  ول  جاء  خر 

اأ�سياخي ببدر �سهدوا              ليت 
فرحا                     وا�ستهلوا  لأه�لوا 
قد قتلنا القرم من �ساداتهم          
فال                    بامللك  ها�سم  لعبت 
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فنحن م�شتهدفون يف اإ�شالمنا هلل , ويف اتباعنا لر�شوله 
الكرمي )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم(, ويف تولينا لعرتته 
املنتجبني )عليه ال�شالم(, منذ اأن قالها ر�شول اهلل )�شلى 
اهلل عليه واآله و�شلم( لعلي )عليه ال�شالم( �شريحة وا�شحة   

)اأنت ياعلي و�شيعتك امل�شت�شعفون من بعدي( ..
ُمُثلنا , ويف قيمنا , ويف    م�شتهدفون يف عقيدتنا , ويف 
اآف��اق حياتنا  اأفق من  اأخالقنا , ويف مناهجنا , ويف كل 

العامة واخلا�شة ..
فهي   , الجتماعية  وحدتنا  -بالطبع-  الآف��اق  تلك  ومن 
هي  وق��ت  يف   , معًا  والأع����داء  ال�شيطان  �شهام  م�شب 
 , , وعزته بني املجتمعات  الأول ملنعة جمتمعنا  الأ�شا�س 
و منبع القوة لأمتنا بني الأ , يف ت�شديها للعوادي , و 
�شمودها اأمامها  ومن هنا فقد اأوىل الإ�شالم لهذه الوحدة 
الجتماعية -فيما بني اأبنائه- اأهمية كربى , و�شّرع لهذه 

وم�شتلزمات  حدود  من  لها  اأراد  ما  الجتماعية  الوحدة 
اأ�شبحت هذه الوحدة  اأع��ّد لها من الغايات, حتى  , وما 
واحدة من الأبعاد العميقة يف اأي حقيقة قدمها الإ�شالم 
لالإن�شان , ويف اأي منهج �شّرعه , ويف اأي حكم �شّنه , لأي 
من الأ�شعدة الإن�شانية , واإن كانت بعيدة -يف الظاهر- 

عن البعد الجتماعي .
وحينئذ فمن ال�شروري اأن ت�شبح هذه الوحدة اأحد الأبعاد 
حلدوده   وفهمه   , بدينه  امل�شلم  ا�شتم�شاك  يف  العميقة 
يف  اأ�شا�شيًا  ركنًا  ث��ّم-  -م��ن  لت�شبح   , لكلمته  واّتباعه 
م�شوؤولياته الكربى , وهو يتمّثل كل اأمر هلل , ويجتنب كل 
نهي منه, ويتبع اأي دليل من دلئل حجته , ويقيم اأي حكم 
من اأحكامه , �شواء يف �شعيد عالقاته بذاته , اأم يف �شعيد 
عالقاته مبجتمعه , اأم يف غري ذلك من اأ�شعدة احلياة 

وجوانبها ..

نعم  حتى يف عالقاته الأوىل ببارئه العظيم , واإميانه به   
وبنبّيه الكرمي , وتوليه للعرتة املنتجبني من اآله )�شلوات 
اهلل و�شالمه عليهم اأجمعني( , وكم من الأحاديث الواردة 
عن اأهل بيت الع�شمة يف هذه الأمور , و�شياأتي قول الإمام 
ال�شادق )عليه ال�شالم( بعد بيانه لبع�س حقوق الأخوة 
امل�شلمة لأحد اأ�شحابه : )فاإذا فعلت ذلك و�شلت وليتك 

بوليتنا , ووليتنا بولية اهلل(.
ومالحظة الوحدة الإ�شالمية من هذا املنطلق –بالذات- 
هو الذي ي�شعنا يف طريق الفهم ال�شليم للحقائق واملناهج 
والأحكام الإ�شالمية كافة , واإدراك ما تعتمده هذه املناهج 

أسس الوحــدة 
االجتماعية في 
ا	سالم                       

• �شماحة ال�شيخ:
�شياء الدين زين الدين

 اإن احلقيقة التي يجب اأن ن�ستذكرها دوما ، ونوجه اإليها كل طاقاتنا واإمكاناتنا ، هي : اأننا 
من اأوائل من ي�ستهدفهم الباطل يف �سراعه مع احلق ، ومن اأوائل من توجه اإليهم حدة هذا ال�سراع 

و�سدته.
ومع اأ اأعلم اأنني ل اأزيد اأحدًا منكم يف هذا املو�سوع �سيًا مل تعلموه ، اإل اأننا ل بد لنا من ا�ستذكار 
للتعرف على  املنا�سبة  العدة  ليعّد   ، املبا�سرة  اأمام وظيفته  ، وت�سعه  التي تخ�س كاًل منا  الأحكام 
دقائقها ، وعلى طرق الوفاء �سوؤولياتها ، ل من اأجل بقائنا كم�سلمني فح�سب ، واإا من اأجل اأن نقيم 
حجة اهلل )تعا( يف هذه الأر�س ، فهذا ما حتّملنا م�سوؤولياته اأمام اهلل -عّز وجّل -واأمام اأ�سفيائه 
نَي(، ومن اأجل اأن ل  مَن امْلُ�ْسل ي م ننالررة )عليهم ال�سالم( ، حني نطقنا ال�سهادتني ، َوَقاَل كل منا : )اإ

نوؤخذ على حني ّغرة من حيث نحن غافلون.
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من اأ�شول عامة , يعتمدها الإ�شالم يف بناء الإن�شان امل�شلم  
�شواء يف �شعيد الفرد , اأم يف �شعيد املجتمع , اأم فيما هو 

اأو�شع من ذلك .
كما اأن اإدراكنا مل�شوؤولياتنا من هذا املنطلق بالذات , هو 
الذي ي�شعنا على ب�شرية تامة يف الوفاء بهذه امل�شوؤوليات 
منا كم�شلمني, �شادقني يف  يوؤمل  وكما   , لنا  ينبغي  كما 
اإ�شالمنا بوجوهنا هلل )تعاىل(, وكموؤمنني عَقْدنا �شمائرنا 

وعقولنا على الت�شديق بكلمته, واتباع نهجه .
قلت : اإن الوحدة الجتماعية هي اأحد الأبعاد العميقة يف 
اأي حقيقة يقّدمها الإ�شالم لالإن�شان , ويف اأي �شاأن من 

�شوؤون الإن�شان وردت هذه احلقيقة .
نلتفت  اأن  لنا  ينبغي   , اأو�شح  ب�شكل  النقطة  ولفهم هذه 
اإىل اأن احلياة الإن�شانية متداخلة الأبعاد , حيوية التكامل 
عن  جوانبها  بع�س  جتريد  ميكن  ل  بحيث   , والنتظام 
البع�س الآخر , اأو ف�شل جانب من جوانبها عن غريه , 
متامًا كما هو ال�شاأن يف اجل�شم احلي , فهو وحدة حيوية 
فيه  وت�شتحيل  واأع�شاوؤه-,  اأجهزته  تعددت  -واإن  قائمة 
احلياة مع التجزئة والنف�شال , وعدم التكامل فيما بني 

تلك الأجهزة والأع�شاء .
�شليمة  فكرة  اإىل  والو�شول   , درا�شته  يريد  فمن  ولهذا 
 , اأجهزته  من  جهاز  كل  وح��ول  ح��ي-,  –كج�شم  حوله 
مبا له من دور يف حياته , فال بد من درا�شته من خالل 
عن�شر احلياة خا�شة, وما يعنيه -يف بناء تلك الوحدة 
, وذلك التكامل- من تاأثر وتاأثري متبادلني مع الأع�شاء 
والأجهزة الأخرى . وهكذا الأمر بالن�شبة لالإن�شان , فهو 
الغريزية  وحاجاته   , والجتماعية  الفردية  حياته  -يف 
الأبعاد متكامل اجلوانب ,  وغريها- كٌل حيوي متداخل 
ويخطئ من يحاول اقتطاعه ولو عن بع�س جوانبه تلك , 
ولهذا فهو ل ي�شتطيع الو�شول اإىل فكرة �شادقة عنه , ول 
عن اأي �شاأن من �شوؤونه , وهو ي�شتبعد جزءا من مكونات 
وجوده اأو تقتطعه عن كّله احليوي املتكامل , مهما حاول 
التعّمق يف درا�شته , والإحاطة مب�شتلزماته , وهذا النق�س 
هو الذي منيت به املدار�س الفل�شفية والإن�شانية والنف�شية 

والجتماعية والرتبوية ذات ال�شبغة التجزيئية .
فهي -وب�شبب جتزئتها هذه- ق�شرت عن الو�شول اإىل 
لها  يوؤّمل  ولن   , اأي من جهودها  عنه يف  �شادقة  �شورة 
الو�شول اإىل تلك ال�شورة يف يوم من الأي��ام , ما دامت 
تنطلق من ذلك القتطاع والتجزئة لكيان الإن�شان وحياته , 

اأو تتخذه منهجُا لنظرتها حوله , اأو اأ�شا�شًا لفكرتها عنه.
الإن�شان  التي فطر اهلل  الفطرة  الإ�شالم -وهو دين  اأما 
الذي  ال�شرط  هذا  من  ينطلق  –وهو  فطبيعي  عليها-, 

اأن يتجاوز ذلك  اأخذه على نف�شه يف نظرته لالإن�شان-, 
النق�س الذي منيت به املدار�س الإن�شانية كافة , فتختلف 
–من ثم- فكرته عنه عن النظريات الأخرى , لت�شبح هي 
الفكرة الوحيدة ذات ال�شبغة الواقعية ال�شليمة , ول �شيما 
مع مالحظتها لذلك ال�شتيعاب والتكامل -اللذين بنيت 
عليها نف�س فطرة الإن�شان ووجوده وحياته- يف كل منهج 
من مناهج الإ�شالم , ويف كل اأ�شل من اأ�شوله , وكل حكم 

من اأحكامه .
ول ريب اأن هذين العن�شرين -اأعني ال�شتيعاب والتكامل- 
يعّدان من الأ�شول الإعجازية يف الإ�شالم , لق�شور الإن�شان 

عن اأن يبلغ -ولو بع�س اآفاقهما- دون مدد رباين خا�س .
ر امل�شلم -يف فهمه لر�شالته يف  ومن الطبيعي اأن ل يق�شّ
احلياة , ويف التزامه بدينه وا�شتجابته لأحكامه-, عما 
ركنًا  تكون  اأن  العن�شران من دللت يجب  يعنيه هذان 
اأ�شا�شيًا يف ذلك الفهم واللتزام , واإل ق�شر عن الوفاء 

مب�شوؤولياته الربانّية , وابتعد عن حتقيق غاياته ..
ول ريب اأن الوحدة الجتماعية -والتي هي مو�شوع حديثنا 
هنا- هي بع�س اأبعاد الإن�شان التي اأخذها الإ�شالم ركنًا 
من الأرك��ان التي لها دوره��ا يف املناهج والأح��ك��ام التي 
�شرعها له , فاأ�شبحت –من ثّم- ركنًا من اأركان عبادة 
الإن�شان لبارئه , ومظهرًا من مظاهر طاعته لأمره ونهيه   
واآله  عليه  اهلل  )�شلى  لر�شوله  اتباعه  �شبل  من  و�شبياًل 
و�شلم( , وتوّليه للم�شطفني من اأنبيائه ور�شله   واأو�شيائهم 
املنتجبني )عليه ال�شالم( كافة , كما اأ�شبح التق�شري يف 
اإقامة هذه الوحدة خلاًل يف �شميم تلك العبادة , وهذه 

الطاعة والتويّل ..
وهي حقيقة لبد لنا من الإميان بها , والت�شليم حلدودها 
ال�شتيعاب  وذل��ك   , ال��وح��دة  تلك  م��ن  لحظناه  بعدما 
والتكامل يف كل من احلياة الإن�شانية نف�شها , ويف النظرية 

الإ�شالمية العامة حولها معًا .
ولكن ال�شوؤال الأكرب واملهم هنا هو : هل ن�شهد �شيئًا من 
معامل هذه احلقيقة يف امليدان العملي من حياتنا , لنكون 
�شادقني مع اهلل , ومع اأنف�شنا , حني نقول باأن هذه الوحدة 
هذه  جمريات  يف  اأ�ش�ا�شي  ركن  الإ�شالمية  الجتماعية 

احلياة ؟ .
اأعتقد اأن هذا ال�شوؤال �شيبقى بال جواب , فواقعنا ينطق 
اأك��رث من ذل��ك, فللوقائع ل�شانها  اأق��ول  بغري ذل��ك , ول 
باألف  اإخفاءها  املحاولون  حاول  واإن  باحلقيقة  ال�شادع 

حجاب .
وما علينا اإل اأن نلتفت اإىل مبلغ جنايتنا على اأنف�شن�ا , 
اأبنائنا  من  الالحقة  الأجيال  وعلى  بل  تاأريخنا,  وعلى 

اللذين �شيعقبوننا يف هذه البلدان املباركة .

 من ال�صروري اأن ت�صبح 
هذه الوحدة اأحد الأبعاد 

العميقة يف ا�صتم�صاك امل�صلم 
بدينه ، وفهمه حلدوده ، 

واّتباعه لكلمته ، لت�صبح -من 
ثّم- ركناً اأ�صا�صياً يف م�صوؤولياته 

الكربى ، وهو يتمثل كل اأمر 
هلل ، ويجتنب كّل نهي منه 
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التي  الدوؤوبة  الأعمال  تفا�شيل  على  ولالطالع 
مع  اللقاء  ه��ذا  اأجرينا  الور�شة  ه��ذه  تقّدمها 
املهند�س )اأحمد الكعبي( م�شوؤول �شعبة العمال 
امليكانيكية يف ق�شم ال�شيانة وقد حّدثنا قائالً :

و  امل��ب��ارك��ة  اأن نحيي ج��ه��ودك��م  ن���وّد  ال��ب��دء  يف 
و  الن�شاطات  ملتابعة  تبذلونها  التي  امل�شتمرة 
اخلدمات التي تقدمها الور�س املختلفة  التابعة 
خدمة  يف  اي�شاً   ت�شب  والتي  ال�شيانة  لق�شم 
�شيد ال�شهداء )عليه ال�شالم( و زائريه الكرام 
اما فيما يخ�س ور�شة احلدادة فان احلديث   ,
عنها قد يطول لكننا نحاول ان نتكلم ب�شيء من 

املتعددة لهذه  الخت�شار واليجاز عن العمال 
حيث  التاأ�شي�س  من  و�شنبداأ  اخل��رّية  الور�شة 
العام2003م  نهاية  يف  الور�شة  ه��ذه  تاأ�ش�شت 
وبذلك فهي تعد من اأوائل الور�س التي تاأ�ش�شت 
 )15( حاليا  الور�شة  وت�شّم  ال�شيانة  ق�شم  يف 
و  باأعمالهم  واملتميزين  الفنيني  م��ن  منت�شبا 
العمال  وبخ�شو�س  يومية  باأجور  عامل   )22(

التي ت�شطلع الور�شة بها فهي كالتايل :- 

- تصنيع الكرفانات:
الكرفانات  جميع  ت�شنيع  مت  امل��ج��ال  ه��ذا  يف   

ال�شرتاحة  وكرفانات  بالكي�شوانيات  اخلا�شة 
التابعة  وال�شعب  بالق�شام  اخلا�شة  والدارة 
ت�شنيع  اي�شا  ومت  املقد�شة  احل�شينية  للعتبة 
على  الكهرباء  وم��ول��دات  ل��ب��وردات  الكرفانات 
من  ال��ع��دي��د  وغ��ريه��ا  ال�شريف  احل���رم  �شطح 

الكرفانات الأخرى .

- عمل االبواب والشبابيك:
وال�شبابيك  الب��واب  عمل  يتم  املجال  ه��ذا  يف   
للعتبة  التابعة  وال��ك��رف��ان��ات  البنايات  جلميع 
ويتم عملها با�شكال فنية وهند�شية ذات مظهر 
النقو�س  ا�شافة  بعد  وذل��ك  ومقبول  لئ��ق  فني 

والزخارف عليها .

- عمل ونصب األبراج:
 يف ه���ذا امل��ج��ال ي��ت��م ع��م��ل ون�����ش��ب الأب����راج 
وكذلك  )ال�شيناو(  الت�شال  باأجهزة  اخلا�شة 
الأبراج اخلا�شة باملراقبة والتي مت ن�شب عدد 
الكراج  ويف  الف�شائية  ك��رب��الء  قناة  يف  منها 
التابع للعتبة يف منطقة باب بغداد ومن الأبراج 
الخرى التي يتم عملها وتن�شيبها هي الأبراج 

• اإعداد: نور الدين خ�شري احل�شيني

ت�سم الأمانة للعتبة احل�سينية املقد�سة العديد من الأق�سام وال�سعب التي تقدم خدماتها ل�سيد 
ال�سهداء )عليه ال�سالم( وزائريه الكرام ومن هذه الق�سام ، ق�سم ال�سيانة الذي ي�سم عددا من 

الور�س  وتعّد ور�سة احلدادة اأبرز هذه الور�س...
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مت  وال��ت��ي  )الن���رتن���ت(  اخل��ا���ش��ة مبنظومة 
ن�شبها للعديد من اأبنية اأق�شام و�شعب العتبة 
الأ�شري  الإر�شاد  كمركز  املقد�شة  احل�شينية 
الأبراج  من  وغريها  الكرمي  القران  ق�شم  و 

الخرى .

- عمل ونصب المسقفات: 
يف هذا املجال مّت اجناز الكثري من امل�شّقفات 
عمل  احل�شر  ل  امل��ث��ال  �شبيل  على  ومنها 
ال�شريف  ال�شحن  اب��واب  مدخل  م�شّقفات 
مل  و   , الإ�شالة  �شعبة  م�شّقفات  مع  بالكامل 
التابعة  امل��واق��ع  يف  امل�شّقفات  عمل  يقت�شر 
بل  املقد�شة  كربالء  حمافظة  داخ��ل  للعتبة 
تعداه لي�شمل عددا من املواقع التابعة للعتبة 
ويعترب   , وا�شط  بابل وحمافظة  يف حمافظة 
املاء  ت�شفية  حمطة  م�شّقف  ون�شب  عمل 
املوؤدي  الطريق  على  العطاء  ك��راج  موقع  يف 
التي مّت  امل�شّقفات  ابرز  للنجف ال�شرف من 

اجنازها موؤخرا .

- عمل ونصب المحجرات:
ملداخل  املحجرات  يتم عمل  املجال  هذا   يف 
واجن��از  ال�شريف  ال�شحن  اب���واب  تفتي�س 
العتبة  ا�شتملكتها  التي  للعقارات  املحجرات 
من  لعدد  كمقرات  وا�شتخدمتها  املقد�شة 
ابرز  وم��ن  لها  التابعة  وال�شعب  الق�����ش��ام 
املجال  ه��ذا  يف  اجن��ازه��ا  مت  التي  الع��م��ال 
ل��ك��رف��ان املر�شم  م��وؤخ��را ه��و ع��م��ل حم��ج��ر 
وكذلك  احل�شيني  للمخيم  املقابل  احل�شيني 
عمل حمجر ن�شب ال�شفينة والذي مت اجنازه 

ب�شكل هند�شي وفني يليق بهذا الن�شب .

االســــالك  ــة  ــي ــط أغ ــل  ــم ع  -
الكهربائية (التريات): 

اما يف هذا املجال فانه يتم عمل )الرتيات( حلماية 
يعترب  و  التلف  من  الكهربائية  ال�شالك  وحفظ 
ال�شحن  �شطح  على  وتنظيمها  )الرتيات(  عمل 
اجنازها  مت  ال��ت��ي  الع��م��ال  اب���رز  م��ن  ال�شريف 
ال�شالك  فو�شى  كانت  ان  بعد  امل��ج��ال  ه��ذا  يف 
الكهربائية تعم ارجاء �شطح ال�شحن ال�شريف , 
ومن العمال الخرى التي اجنزت يف هذا املجال 
هو عمل اغطية ال�شالك )الرتيات( لقناة كربالء 

الف�شائية وغريها   من املواقع الخرى .
اأّكد الخ احلاج عبد المري ابو �شخر  من جانبه 
م�شوؤول ور�شة احلدادة بان اأعمال الور�شة ليقت�شر 
الور�شة  ت�شطلع  بل  الذكر  �شالفة  العمال  على 
باعمال اخرى منها عمل ون�شب قواعد خزانات 
املاء  خزانات  جميع  قواعد  منها  اجنز  املاءالتي 
كذلك  و  ال�شريف  ال�شحن  �شطح  على  املوجودة 
الف�شائي  ال��الق��ط  اج��ه��زة  ق��واع��د  ون�شب  عمل 
لقناة  تعود  والتي  كبرية  وباحجام  )ال�شحن( 
اي�شا  تت�شرف  الور�شة  ان  كما  الف�شائية  كربالء 
م�شيف  وجبات  بتوزيع  اخلا�س  املوكب  ًبن�شب 
ووفيات  ولدات  ذك��رى  اأي��ام  احل�شني يف  الم��ام 
اأهل البت )عليهم ال�شالم( , وغريها من العمال 
الخرى , ويف ختام حديثه قال ابو�شخر : نوّد ومن 
خالل جملتكم الغّراء ان نحيي ون�شيد بجهود عدد 
من الفنيني املاهرين العاملني يف الور�شة وهم كال

الخ���وة احل��اج مهدي زنكي واحل���اج عزيز   من 
نعمة وعلي �شعيد وحممد حمزة وغريهم والذين 
لبد من ذكرهم اإكراما و اجاللً  لدورهم البارز 
واحليوي يف خدمة �شيد ال�شهداء )عليه ال�شالم( 

وزائريه الكرام. 
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االســــالك  ــة  ــي ــط أغ ــل  ــم ع

اما يف هذا املجال فانه يتم عمل )الرتيات( حلماية 
يعترب  و  التلف  من  الكهربائية  ال�شالك  وحفظ 
ال�شحن  �شطح  على  وتنظيمها  )الرتيات(  عمل 

اأّكد الخ احلاج عبد المري ابو �شخر  من جانبه 
م�شوؤول ور�شة احلدادة بان اأعمال الور�شة ليقت�شر 
الور�شة  ت�شطلع  بل  الذكر  �شالفة  العمال  على 
باعمال اخرى منها عمل ون�شب قواعد خزانات 
املاء  خزانات  جميع  قواعد  منها  اجنز  املاءالتي 
كذلك  و  ال�شريف  ال�شحن  �شطح  على  املوجودة 
الف�شائي  ال��الق��ط  اج��ه��زة  ق��واع��د  ون�شب  عمل 
لقناة  تعود  والتي  كبرية  وباحجام  )ال�شحن( 
اي�شا  تت�شرف  الور�شة  ان  كما  الف�شائية  كربالء 
م�شيف  وجبات  بتوزيع  اخلا�س  املوكب  ًبن�شب 
ووفيات  ولدات  ذك��رى  اأي��ام  احل�شني يف  الم��ام 
اأهل البت )عليهم ال�شالم( , وغريها من العمال 
الخرى , ويف ختام حديثه قال ابو�شخر : نوّد ومن 
خالل جملتكم الغّراء ان نحيي ون�شيد بجهود عدد 
من الفنيني املاهرين العاملني يف الور�شة وهم كال

الخ���وة احل��اج مهدي زنكي واحل���اج عزيز   من 
نعمة وعلي �شعيد وحممد حمزة وغريهم والذين 
لبد من ذكرهم اإكراما و اجاللً  لدورهم البارز 
واحليوي يف خدمة �شيد ال�شهداء )عليه ال�شالم( 

◄  بقلم: ولء ال�شّفار

المام  اأن  وال���داين  القا�شي  للمن�شف  معلوما  ب��ات  لقد 
احل�شني عليه ال�شالم مل يقدم للقتال ول كان غر�شه حتقيق 
م�شلحة خا�شة او منفعة مادية او طلب �شلطة معينة بل انه 
انتف�س حينما �شاهد املّد الموي قد اتخذ خطوات متقدمة 
يف جمال قلب احلقائق ال�شماوية و�شرب الر�شالة املحمدية 
فهتكت الكعبة ال�شريفة ومت التطاول على كتاب اهلل العزيز 

وا�شتبيحت احلرمات واريقت الدماء.
ال�شالم  اأجرب الم��ام احل�شني عليه  وكان هذا المر مما 
م�شارات  خاللها  من  ي�شحح  اإ�شالحية  بثورة  للخروج 
�شورة  بينها  من  متعددة  �شورا  للتوبة  فر�شم  النحراف 
احلر الرياحي وو�شع للعفة منهجا حينما ترك �شرب املاء 
مبجرد �شماعه مناديا ينادي بهتك حرمه واأ�ش�س للكرامة 
د�شتورا حينما اأقبل على عبده جون للمعركة وغريها من 

ال�شور التي قد يطول بنا املقام ل�شردها .
هذه الثورة التي ا�شبحت كالربزخ كونها ميزت بني احلق 
وان  لها اخللود  يكتب  ان  الإلهية  الأ�شرار  �شاءت  والباطل 
ليوؤخذ بثارها كي تبقى متجددة يف كل حني حتى يظهر 
القائم املهدي )عجل اهلل تعاىل فرجه ال�شريف( الذي مل 
يزل يعي�س اآثارها وم�شابها كل يوم, �شريطة ان تتحق عوامل 
ا�شا�شية اأهمها ا�شتكمال قاعدته الع�شكرية املت�شّلحة ب�شالح 
الإميان واملتدّربة قلوبها على طاعة الرحمن واملتهّربة من 

ارتكاب املعا�شي وغريها من مراتب الكمالت .
لذا فاننا ومن خالل ما اأّكدته الحاديث ال�شريفة الواردة 
عن ائمة اهل البيت عليهم ال�شالم والتي اأثبتت اأن الذنوب 
التي يقرتفها ممن ن�شبوا اأنف�شهم ل�شيعة اأهل البيت عليهم 
المام احلجة )عجل اهلل  قاعدة  والذين ميثلون  ال�شالم 
تعاىل فرجه ال�شريف( ت�شاهم ب�شكل فعال يف اإطالة غيبته 

وتعطيل الإ�شراع باأخذ الثاأر.
وهذا الأمر يجعل كل �شخ�س منا مبرتبة امل�شارك يف قتل 
ال�شالم من جديد وامل�شاهم بطعن  الإم��ام احل�شني عليه 
قلبه الدامي واملتلّهف لاللتحاق بحزب اأعدائه دون �شعور, 
مما يجعلنا بحاجة اىل نظرة تاأمل بو�شعنا احلايل واإعادة 
تقييم عملنا قبل فوات الوان حتى ل نكون �شركاء بقتل من 

جعلناه �شفيعنا اإىل اهلل تعاىل يوم املعاد .

ال�شحن  �شطح  على  وتنظيمها  )الرتيات(  عمل 
اجنازها  مت  ال��ت��ي  الع��م��ال  اب���رز  م��ن  ال�شريف 
ال�شالك  فو�شى  كانت  ان  بعد  امل��ج��ال  ه��ذا  يف 
الكهربائية تعم ارجاء �شطح ال�شحن ال�شريف , 
ومن العمال الخرى التي اجنزت يف هذا املجال 
هو عمل اغطية ال�شالك )الرتيات( لقناة كربالء 

الف�شائية وغريها   من املواقع الخرى .

ال�شحن  �شطح  على  وتنظيمها  )الرتيات(  عمل 
اجنازها  مت  ال��ت��ي  الع��م��ال  اب���رز  م��ن  ال�شريف 
ال�شالك  فو�شى  كانت  ان  بعد  امل��ج��ال  ه��ذا  يف 
الكهربائية تعم ارجاء �شطح ال�شحن ال�شريف , 
ومن العمال الخرى التي اجنزت يف هذا املجال 
هو عمل اغطية ال�شالك )الرتيات( لقناة كربالء 

المام  اأن  وال���داين  القا�شي  للمن�شف  معلوما  ب��ات  لقد 
احل�شني عليه ال�شالم مل يقدم للقتال ول كان غر�شه حتقيق 
م�شلحة خا�شة او منفعة مادية او طلب �شلطة معينة بل انه 

�سيف العدو 
وطعن املُحب

ايو
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 ال�سفارة هي حكومة م�سغرة متثل احلكومة الأ�سمل يف البالد الأخرى، وعمل ال�سفر هو خدمة 
مواطنيه وم�سال وطنه يف البلد الذي هو فيه.

ول قيمة لل�سفارات يف اخلارج اإن مل تقم بدور فّعال يف حّل امل�سكالت التي يتعر�س لها املواطن الذي لي�س له 
يف الغربة من يلجاأ اإليه �سوى �سفارة بلده، لذا نرى ون�سمع كثرا عن �سفارات بلدنا احلبيب باأن لي�س لها اأّي 
دور ُيذكر يف م�ساعدة مواطنينا، فهي بالكاد توؤّدي عملها فيما يخ�ّس الوفود الر�سمية فق، متنا�سني اأّن عمل 
ال�سفر الأ�سا�س هو خدمة املواطن طالبًا كان اأم �سائحًا اأو قادمًا للعالج. ولالأمانة فاإن عطاء ال�سفارات يعتمد 

على ن�ساط ال�سفر  واأركان ال�سفارة من ملحقني وموظفني.

 اأنا �صعيد جداً 
بالعرا اديد، 
وان اأرى العتبات 
املقد�صة بهذا ال�صكل، 
واأعجبت كثرياً 
جلة الروصة 
احل�صينية من 
حي املعلومات 
والتفا�صيل التي 

فيها 

في حوار خاص مع 
السفير العراقي في إيران:

�سفاراتنا.. �سورة تعك�س وجه العراق

•     اأجرى احلوار واأعّده: ح�شني ال�شالمي/ عبدالرحمن الالمي

وحول عمل ال�شفارة واأمور اأخرى قامت جملة الرو�شة احل�شينية 
باإجراء هذا احلوار املو�ّشع مع ال�شفري العراقي يف ايران.

الأعّزاء ا لقّرائنا  حبذا تقدمون  لرو�شة احل�شينية: 
نبذة خمت�سرة عن �سرتكم.

ال�شري العراقي: اأقّدم �شكري للقائمني على خدمة العتبتني 
احل�شينية والعبا�شية املقد�شتني وللخدمات اجلليلة املقّدمة من 
اإيران )حممد  اأنا ال�شفري العراقي يف  قبلهما للزائرين الكرام, 
اأربعة  ول��دّي   ومتزوج  بغداد 1950,  ال�شيخ(, من مواليد  جميد 

اأولد, حا�شل على ماج�شتري علوم �شيا�شية.

من ا للتقليل  ال�سفارة  دور  هو  ما  احل�شينية:  لرو�شة 
معاناة املر�سى القادمني من العراق وعدم وقوعهم حتت 

طائلة البتزاز والتحايل يف الأرا�سي الإيرانية؟
ال�شري العراقي: بالن�شبة ملو�شوع املر�شى العراقيني الوافدين 
اىل اجلمهورية الإ�شالمية الإيرانية, قد يقعون لالبتزاز وال�شرقة, 
يتنقلون  اأو  اللغة,  معرفتهم  وعدم  رحلتهم,  تنظيم  عدم  ب�شبب 
عرب و�شائل نقل غري �شحيحة ومكلفة, فق�شم من هوؤلء يتحرك 
اجلمهورية  اإىل  با�شا  ويركب  بغداد  من  فيزة  فياأخذ  ع�شوائّيًا 
الإ�شالمية الإيرانية, وبدون اأي تن�شيق مع وزارة ال�شحة الإيرانية 
ال�شفارة  اإىل  اإذا توجهوا  للن�شب والبتزاز, ولكنهم  فيتعّر�شون 
فنحن لدينا ملحق �شّحي لديه عالقات واتفاقات مع الكثري من 

امل�شت�شفيات.

لرو�شة احل�شينية: هل ن�ستطيع اأن نعلن عن هذا الأمر ا
يف لتنا؟

ال�شري العراقي: ل �شري من ن�شره يف كّل و�شائل الإعالم, 
واأكرث ال�شفارات الآن لديها ملحق �شحي, فمن واجب وزارة ال�شحة 
العراقية اأن تبّلغ بهذا الأمر, فامللحق ال�شحي لديه ا�شتعدادات 

كاملة لرعاية وم�شاعدة اأّي عراقي ياأتي اإىل اجلمهورية الإ�شالمية 
الإيرانية, وواجب ال�شفارة رعاية اأّي عراقي لديه اأّية م�شكلة.

لرو�شة احل�شينية: ما هي اآلّية اإعطاء تاأ�سرة دخول ا
العراق لغر العراقيني.

ال�شري العراقي: متنح ال�شفارة العراقية التاأ�شرية اإىل من 
لديه الإقامة من دول اخلليج, ح�شب التعليمات, كذلك من لبنان 

واإيران ب�شكل طبيعي, ل يوجد لدينا يف هذا الأمر اأّية م�شكلة.

للم�سافرين ا ن�سيحتك  هي  ما  احل�شينية:  لرو�شة 
العراقني يف كيفية ال�سفر؟

ال�شري العراقي: يجب على العراقيني اإذا اأرادوا ال�شفر ولأّي 
مكان يف العامل اأن يذهبوا اإىل �شركات عراقية معروفة, ولي�س اأن 

ياأتوا ب�شكل انفرادي فهذا اأف�شل لهم.

لرو�شة احل�شينية: ما هي الإجراءات التي يقوم بها ا
العراقي عند فقدان جوازه؟

ال�شري العراقي: واجب على ال�شفارة اأن تعطيه جواز عبور 
اأو ورقة عبور, ولكن يجب اأن يذهب اإىل ال�شرطة, وي�شجل �شياع 
الر�شمية,  اجلريدة  يف  الأم��ر  ين�شر  الأحيان  بع�س  ويف  ج��وازه, 
وال�شفارة ت�شّهل عليه الكثري من الأمور وتعينه وت�شاعده يف حال 

�شياع اأمواله للرجوع اإىل العراق.

لرو�شة احل�شينية: يف حال نقل جثمان العراقي الذي ا
وت يف بلد اآخر جّوا، فهل تكون نفقات النقل على 

ذويه اأم على نفقة ال�سفارة؟ 
ال�شري العراقي: هنا يف اجلمهورية الإ�شالمية الإيرانية تبذل 
وفاة  حالة  كانت  فاإذا  العراقيني,  مل�شاعدة  جهدها  كّل  ال�شفارة 
بح�شب التعليمات, يجب التعامل معها ح�شب التعليمات, فيجب 
اخلارجية  وزارة  اإىل  الذهاب  ثم  ومن  وف��اة  �شهادة  ت�شدر  اأن 
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   اإن عملية 
التطوير والبناء لها 

اأهمية كبرية، فالزار 
حينما يقدم للزيارة 

ويرى الإعمار والتقّدم 
 ،الكبريين  ي�صّر ويبته

 وهذا هو املطلو

العراقيني  �شّهلت على  لكنني  الفرتة,  الإيرانية, وقد تطول هذه 
الأمر كثريًا, فبمجرد جلب �شهادة الوفاة املرتجمة اإىل العربية, 

ن�شدر له مبا�شرة �شهادة وفاة, ويتّم نقله اىل العراق بالطائرة.

لرو�شة احل�شينية: هل هذا ينطبق علىحالت الوفاة ا
جميعها ؟

ال�شري العراقي: كّل عراقي يتوّفى يف اجلمهورية الإ�شالمية 
الإيرانية ُينقل بوا�شطة الطائرات العراقية جمانًا.

اجلهود ا ه��ي  م��ا  امل��ه��م،  امل��ح��ور  احل�شينية:  لرو�شة 
والت�سهيالت التي تقدمها ال�سفارة للعتبات؟

ال�شفارة, عملنا  لنا يف  الأول  اليوم  العراقي:  من  ال�شري 
على خطني متوازيني, الأول: ت�شهيل الذهاب لال�شخا�س الذين 

يريديون امل�شاهمة يف اإعادة بناء العتبات املقد�شة يف العراق.
وهذا اجلهد لي�س �شهاًل اإذ هناك م�شاكل ب�شمات الدخول, فتكلمنا 
مع وزارة اخلارجية العراقية, لت�شهيل �شفر هوؤلء, واأنا اأعتقد اأن 
من واجبي تقدمي ت�شهيالت كبرية لهوؤلء الذي يريدون اإعادة بناء 
العتبات املقد�شة, وكراأي �شخ�شي عند ذهابي للعتبات �شاهدت 
الزمنية  املدة  النظر لق�شر  البناء خا�شة عند  تقدما كبريا يف 
التي ح�شل بها هذا العمار, وهذا جهد كبري ل�شماحة ال�شيخ عبد 
املهدي وال�شيد اأحمد ال�شايف, ولي�س فقط يف اعادة البناء, بل ويف 
�شالة اجلمعة, حيث اأن الكثري من الفراد ياأتون اإليه, وي�شمعون 
حديثه وحديث البناء الن�شاين يف العراق اجلديد, فكما اأن بناء 

العراق له الدور الكبري, فكذلك بناء الإن�شان.
واإن عملية التطوير والبناء لها اأهمية كبرية, فالزائر حينما يقدم 
هو  وه��ذا  ويبتهج,  ي�شّر  الكبري  والتقدم  الإعمار  وي��رى  للزيارة 

املطلوب.

لرو�شة احل�شينية: من املعروف عنك اأنك حتمل الروح ا
 ا ال�سر  مواكب  مع  تتعاملون  فكيف  احل�سينية، 

العراق )البيادة( واملواكب احل�سينية داخل اإيران؟
ال�شري العراقي: اإّن الإمام احل�شني واأخاه العبا�س وال�شفوة 
)عليه  احل�شني  الإم���ام  ي��دي  ب��ني  ا�شت�شهدوا  ال��ذي��ن  الطاهرة 
قليل  �شيء  لهم  نحن  نقدمه  وما  �شيء,  كل  لنا  قّدموا  ال�شالم( 
ال�شالم(  )عليه  احل�شني  الإم��ام  زوار  وخدمة  العظام,  لهوؤلء 
واجب مقّد�س يف نظري, فالذين يتجهون من الب�شرة اأو احلدود 
اإىل كربالء حوايل 550 كيلو مرت, م�شيًاعلى الأقدام, اإمّنا هو عمل 

بطويّل ُيثاب عليه بالثواب اجلزيل من اهلل )تبارك وتعاىل(. 
وذات مرة جاءين اأحد الأفراد ولديه قائمة ب� 250 فردا واأخرى ب� 
300 فرد, وكانوا يخ�شون اأن اأرف�س الثانية, فقالوا لدينا 250 فردا, 
ف�شاألتهم: هل لديكم اآخرون يريدون الذهاب اإىل كربالء؟, فقالوا 
نعم لدينا 300 فرد اآخر, فقلت لهم الآن اذهبوا وانظروا َمن يريد 
الذهاب اإىل كربالء, واأتوين باأ�شمائهم, فذهبوا وجاءوين بالعدد 
وكان 480 فردا, فاأعطيناهم �شمات الدخول, واأخذنا موافقة من 
وزارة الداخلية, ويف ال�شنة الثانية اأزداد العدد اإىل 900, واأخذنا 
لهم موافقة اأي�شًا, وال�شنة الالحقة حوايل 1800, وهكذا تزايد 

العدد �شنة بعد اأخرى, حتى و�شل العام املا�شي اإىل 4500.
يف الواقع اإّن هذا الأمر مفرح للغاية, لأين قد اأ�شارك ب�شيء قليل 
من ثواب هوؤلء, فهوؤلء جنود جمهولون, واأنا يف مكاين جال�س هنا 
يف ال�شفارة, كنت اأفكر كثريًا كيف ميكنني اأن اأ�شارك هوؤلء يف 

الأجر والثواب, فقلت اأ�شاعدهم من مكاين, واأ�شّهل لهم الدخول, 
ولهذا كنت �شعيدًا جدًا عندما ازداد العدد.

م�ساكل ا حّل  يف  دور  لل�سفارة  هل  احل�شينية:  لرو�شة 
اإ�سدار اجلن�سية و�سهادة اجلن�سية للعراقيني املهّجرين 

يف اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية؟
ال�شري العراقي: لقد فتحْت ال�شفارة العراقية قلبها للجالية 
العراقية يف اجلمهورية الإ�شالمية الإيرانية قبل فتح اأبوابها, فاأنا 
من اليوم الأول يف ال�شهر التا�شع من �شنة 2004 � واأنا اأول �شفري 
للعراق يف اإيران � و�شعت خّطة عمل لل�شفارة, فاأخربت اجلالية 
العراقية اأّن �شفارتهم على ا�شتعداد حلّل هذه امل�شاألة املهمة جدًا, 
فاأنا ل اأجد فرقًا بيني وبني اجلالية العراقية يف اإيران, يجب اأن 
اأكون معهم يف الأفراح والأحزان, ولهذا منذ اليوم الأول كنت قريبًا 
اأول �شفري ي�شتدعي جلنة من وزارة  فاأنا  العراقية,  من اجلالية 
الداخلية ملو�شوع �شهادات اجلن�شية وهوية الأحوال, و�شّدرنا عن 
طريق وزارة الداخلية حوايل 6000 �شهادة جن�شية, والعراقي كان 
يحلم باأن تاأتي له �شهادة جن�شية وهو جال�س يف بيته, ويف القريب 
العاجل �شنطلب من وزارة الداخلية اإر�شال جلنة اأخرى لتزويد َمن 

مل يح�شل على هاتني الوثيقتني.

لرو�شة احل�شينية: اأين و�سل ملف نزاع امللكية الآن؟ ا
من  الكثري  املخت�شة  اللجنة  رّوجت  لقد  العراقي:  ال�شري 
الدور  لل�شفارة  وكان  للحّل,  الآن يف طريقها  وهي  املعامالت, 
البارز يف ترويج معامالت عوائل ال�شهداء واملهّجرين واملهاجرين 

والعوائل الفقرية يف اجلمهورية الإ�شالمية.

النتعا�س ا يف  �سفارتكم  دور  ما  احل�شينية:  لرو�شة 
القت�سادي لبلدكم  العراق ؟

ال�شركات  دع��وة  هو  عملنا  اأول��ّي��ات  من  العراقي:  ال�شري   
الإيرانية لال�شتثمار يف العراق, ولبّد على ال�شفارة من التحرك 
بني  العالقات  وجانب  القت�شادي  اجلانب  يف  اجلوانب,  كل  يف 
القت�شادي,  للجانب  فبالن�شبة  ال�شيا�شي,  واجلانب  البلدين 
هناك م�شكلة الطاقة الكهربائية يف العراق, ونحن يف حتاور مع 
عن  الكهربائية,  الطاقة  ن�شتورد  اأن  اأجل  من  الإي��راين  اجلانب 
طريق ال�شالجمة مبا مقداره  800 ميكا واط, ومن املوؤّمل يف حال 
توفر خطوط نقل للطاقة اأن نزيد الطاقة امل�شتوردة, وكذلك لنا 
دور كبري يف امل�شتقات النطفية والكازوئيل, وترانزيت البنزين, 
وخ�شو�شًا يف ال�شنني 2006 و 2007 و 2008, حيث كان هناك 
�شحة يف البنزين, فقد كان هناك دور كبري لل�شفارة يف ت�شهيل 
ا�شترياد هذه امل�شتقات النفطية, للمحطات الكهربائية ملحطتني 
تنتجان 360 ميكا واط, والآن تقريبًا بداأت العمل بتوليد الطاقة 
كربالء  يف  اأخ��رى  حمطات  باإن�شاء  النية  وهناك  الكهربائية, 

والنجف.

لرو�شة احل�شينية: ماهو راأيكم ا يح�سل من تطور ا
بالعتبات املقد�سة يف العراق؟

اأرى  واأن��ا  اجلديد,  بالعراق  ج��دًا  �شعيد  اأن��ا  العراقي:  ال�شري 
العتبات املقد�شة بهذا ال�شكل املُبِهر, ول�شرعة العمران والتو�شعة فيها, 
بال �شّك فاإّن ذلك اآٍت من حنكة امل�شوؤولني عليها والكادر الذي يت�شّرف 
حيث  من  احل�شينية  الرو�شة  مبجلة  كثريًا  اأعجبت  وق��د  بخدمتها, 
املعلومات والتفا�شيل التي فيها, واأمتنى لها وللكادر الذي يعمل فيها 

بالنجاح واملوفقية. 



لنتعرف  املوؤمنني،  لبع�س  الآنف  بال�سوؤال  نتوجه  اأن  ارتاأينا  وقد 
عليه،  اهلل  �سالم  احل�سني  الإم��ام  بها  ُيحبون  التي  ال�سكلية  على 
احلب  هذا  جعل  يف  اأ�سا�سية  اأنها  منهم  كل  يرى  التي  والأ�سباب 

العظيم اأبديًا:

تالزٌم بين القلب والعقل
اأدراك ماهية  العقل يعجز عن  الفتاح( قال" اأن  الأ�شتاذ )علي عبد  الدكتور    
الإمام احل�شني عليه ال�شالم, ومن هذا املنطلق اأرّد على كل َمن يعتقد اأن ال�شعائر 
احل�شينية و�شرية الإمام احل�شني وثورته اأمنا هي مقت�شرة على ب�شطاء النا�س 

مل�������اذا 
  قد ي�سعر البع�س اأن ال�سوؤال الذي هو عنوان ا�ستطالعنا، خارج عن نطاق املاألوف من ناحية املقا�سد والتف�سر، وقد 
يرى بع�ٌس اآخر اأنه �سوؤال مفرو من اإجابته لعتبارات تتعلق اهية ال�سخ�سية التي هي حمور احلديث، و�سهرتها 
املطبقة يف �سماء الإ�سالم. اإل اأن ما هو واقعي من الإجابة ُيخرج لنا �سورة  حتوي اآلف الأفكار التي يتحّر الكثرون 
مّنا يف كيفية ترتيبها والإف�ساح عنها ا هو غر ماألوف من الكتابات التي عادة ما تف�س عن ماآثر �سيد ال�سهداء، 

ومراحل جهاده وغاية ا�ست�سهاده يف �سبيل اهلل.

نحّب الحسين ؟

حتقيق:
 في�شل غازي-�شباح الطالقاين
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امل�شلمني  ���ش��رائ��ح  ك��ل  اأن  ب��ل  وع��ام��ت��ه��م, 
العارفني بحق ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله واملّتبعني لنهج خليفته اأمري املوؤمنني 
والأئمة من بعده, يفتخرون بهذا احلب الأبدي للح�شني والتالزم بني القلب والعقل 

يف اإقامة ال�شعائر احل�شينية التي هي من م�شاديق �شعائر اهلل عزوجل".
وخّل�س  وبعياله  ال�شريفة  بنف�شه  �شحى  احل�شني  الإم��ام  الفتاح"  عبد  اأ�شاف 
اأ�شحابة الذين كان منهم �شحابة لر�شول اهلل يف �شبيل اإحياء الر�شالة املحمدية, 

ومن هنا فاإننا نعتربه حميي لل�شّنة بعد اأن اأراد بنو اأمية 
اإماتتها ظلما وزورا وبهتانًا".

�نه أداة ومنهج وشريعة...
فيما راأى الأ�شتاذ الدكتور )ح�شن عودة( رئي�س جامعة 
كربالء" اأن امل�شلم الذي ل يحّب الإم��ام احل�شني هو 
حممد  الر�شول  قول  هذا  على  والدليل  مب�شلم,  لي�س 
�شلى اهلل عليه واآله اأن )احل�شن واحل�شني �شيدا �شباب 
احل�شني  الإم��ام  اأحببنا  مبينًا" نحن  اجلنة(".  اأه��ل 
لأنه موؤمن متكامل ال�شفات, وهو اإمام مع�شوم على 
اأقل تقدير من وجهة نظرنا كاأتباع لأهل البيت عليهم 

ال�شالم".
ومنهج  اأداة  اأنه  نعتقد  لأننا  به  نوؤمن  واأ�شاف" نحن 
و�شريعة و�شبط لر�شول اهلل, وهو م�شلح لكل من يريد 

الإ�شالح".

حديث الرسول داللة حقيقية
الدكتور )نور ر�شيد( اأ�شتاذ القانون الدويل يف جامعة كربالء قال" عندما يقول 
الر�شول �شلى اهلل عليه واله )ح�شني مني واأنا من ح�شني( فاإن هذه هي الدللة 
احلقيقية حلب احل�شني عليه ال�شالم, فهذا الإمام بالن�شبة للم�شلمني وخا�شة 
اأتباع اأهل البيت هو نهج للحياة ومدر�شة ونربا�س و�شاللة طاهرة ومبداأ وعقيدة, 

ها ومعانيها". يعجز الل�شان عن و�شف �ُشموِّ

امتداد طبيعي لرسالة الرحمة ا	لهية
الدكتور )اأحمد املو�شوي( عميد كلية طب الأ�شنان- جامعة كربالء, ذهَب اإىل 
تو�شيف احلالة الإن�شانية يف العالقة مع الإمام احل�شني عليه ال�شالم كتح�شيل 

حا�شل قائاًل" َمن مت�ّشَك بحب احل�شني عليه ال�شالم ك�شب خري الدنيا واأجر 
ال�شّنة  نه�شة  ولأنه ميّثل  الإلهية,  الرحمة  لر�شالة  امتداد طبيعي  لأنه  الآخ��رة, 

النبوية بوجه النحراف وال�شالل الأموي".
لأنه اأعطى كل �شيء...

فيما قال الأ�شتاذ الدكتور )حميد ر�شيد( عميد كلية الزراعة- جامعة كربالء" 
اأننا نحب احل�شني لأنه �شحى بكل �شيء من اأجل الدين, هذا الدين الذي خّل�س 
النا�س من الظلمات واأ�شرق عليهم بنور الر�شالة املحمدية ال�شمحاء". مبينًا" بال 
�شك اأننا نحب من اأعطى كل �شيء وا�شت�شهد من اأجل اإعالء كلمة احلق, فهنيئًا 

مَلن �شار يف طريق احل�شني وبذل الت�شحيات يف �شبيل اهلل".

حٌب تجّسد في القلوب والعقول وا�نفس
الأ�شتاذ )حممد وجيه علي( من امللحقّية الثقافّية يف �شفارة جمهورية العراق 
بطهران قال" اإن احلب اأنواع فمنه احلب الذاتي ومنه نتيجة النبهار بال�شخ�شية 
املعنية, ومن احلب ما ياأتي كنتيجة لأعمال خالدة لهذه ال�شخ�شية, ومن احلب ما 

نرتّبى عليه منذ الولدة يف البيت واملجتمع".
وا�شتدرك علي" لكن الأغلى من اأنواع احلب هو ذلك 
يف  ليتج�شد  الر�شاعة,  منذ  اأمهاتنا  به  تنا  غذَّ الذي 
القلوب والدماء وال�شرايني ويف الأنف�س, من خالل ما 
نعي�شه نحن امل�شلمون وبالذات اأتباع مدر�شة اأهل البيت 

عليهم ال�شالم".
واآله  واأ�شاف" فعندما يقول الر�شول �شلى اهلل عليه 
)ح�شني مني واأنا من ح�شني( فاإن هذا بحد ذاته يكفي 
لأن نبذل الغايل والنفي�س يف �شبيل ا�شتذكار ت�شحيات 

اإمامنا و�شفيعنا ووجيهنا احل�شني عليه ال�شالم".

واجٌب وفرض...
حّب  راأى" اأن  امل��و���ش��وي(  حممد  )م��ه��دي  الأ���ش��ت��اذ 
وفر�ٌس  واج��ٌب  وق��دوة  كاإمام  ال�شالم,  عليه  احل�شني 
على كل م�شلم, فَمن بذَل الغايل والرخي�س يف �شبيل اإحياء الدين ووقاية الر�شالة 
املحمدية من النحراف من خالل الت�شحية بالنف�س والأهل والعيال والأ�شحاب 
نا وولءنا وبيعتنا املتجددة له كل عام وعلى مدى  جدير باأن نقتفي اأثره ونظهر حبَّ

الدهر".
وتابع" حرٌي بنا ونحن نعي�س هذه الذكرى الأليمة من ت�شحيات اإمامنا وقدوتنا 

ن �ّص بحب  م 
احل�صني عليه ال�صالم 

ك�صب ري الدنيا واأجر 
الآرة، لأنه امتداد 

بيعي لر�صالة الرحمة 
الإلهية، ولأنه ّثل 

نه�صة ال�صّنة النبوية 
بوجه النحراف 

وال�صالل الأموي 
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على هذا  ن�شري  اأن  الر�شول,  اآل  من  املقد�شة  والكوكبة  اأهل اجلنة  �شباب  �شيد 
النهج, واأن نكون م�شتعدين لكل ال�شعاب واملخاطر والعقبات التي ي�شعها اأمامنا 

ني". النوا�شب واملبِغ�شِ

محّرك العقول والضمائر
فيما قالت)ميعاد عبدا هلل عزيز(: اإن حّب احل�شني هو حمرك القلوب والعقول 
وال�شمائر احلية وحّب احل�شني ودموعنا على احل�شني )عليه ال�شالم ( هو اإرثنا 

الذي ورثناه بالفطرة كما ورثه اأجدادنا واإباوؤنا من قبل ..
ولدنا ونحن نحّب احل�شني ...واأ�شماعنا تع�شق كل �شيء عن احل�شني ...قلوبنا 
متوت حبا يف احل�شني ...اأعيننا ل ت�شتطيع ا�شطبارا اإل اأن تذرف ماءها على 
احل�شني ...اأقدامنا تع�شق امل�شري اإىل احل�شني ...اأنفا�شنا ل ت�شرتيح اإل ب�شم تربة 
احل�شني ....وجباهنا و وجوهنا ل تعّفر اإل على تربة احل�شني ..تلك الرتبة التي 

كّرمها اهلل بان جعل فيها الربكة وال�شفاء....

شعور نترّبى عليِه جيال بعد جيل
فيما قال الأ�شتاذ )ح�شني علي جمال(" اأن ال�شوؤال املطروح من ال�شعب الإجابة 
عنه حتريريًا ولكنه �شهل وي�شري بالن�شبة لأنف�شنا, فيكفي اأن نذكر اأن الر�شول 
الأكرم �شلى اهلل عليه واآله قد قال فيما قال من اأحاديث كثرية ب�شاأن احل�شني 
عليه ال�شالم اأن)احل�شني م�شباح الهدى و�شفينة النجاة(, وقال كذلك )احل�شن 

واحل�شني �شيدا �شباب اأهل اجلنة(".
اأ�شف مدى حبي وفخري باحل�شني عليه  اأن  واأ�شاف" اإن كالمي هذا ل يكفي 
ال�شالم, وهذا ال�شعور نرتّبى عليه جيال بعد جيل منذ اأكرث من األف عام وحتى 
يحكم اهلل تعاىل بيننا وبني بني اأمية واآل �شفيان وذراريهم الذين يتبعون طرقهم 

اليوم يف بغ�س اأهل البيت )عليهم ال�شالم( واأتباعهم".

�نه رسالة إنسانية
اأن احل�شني عليه ال�شالم  اأخ��ريًا كان راأي الأ�شتاذ )ح�شني عبد الكرمي غلوم( 
ر�شالة اإن�شانية لكافة الأ فقال" ل اأعتقد اأن اأي من�شف يف العامل وعلى مر 
الع�شور ميكنه اأّل يحب احل�شني عليه ال�شالم, اأيًا كان معتقده اأو طائفته, واإل 

فاإنه �شيخرج عن دائرة الإن�شاف".
باحلرية  مطاِلب  كل  يرفعه  �شعارًا  احل�شينية  النه�شة  غلوم" اأ�شبحت  اأ�شاف 
والعدالة, نحن نحبُه لكلِّ ما فيه من خ�شال و�شفات و�شاللة نبيلة, ولأنه مظلوم 
ويف نف�س الوقت �شجاع واأب��ي, نحّب احل�شني عليه ال�شالم لأنه مل يقبل الظلم 
وخرج على الظامل, فقّدَم للعاملني من الأولني والآِخرين مثاًل ي�شلح للقيام يف اأي 

مكان وزمان �شد الظلم والظاملني".
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• �شادق مهدي ح�شن

 مما ل �شك فيه اأن اهلل تبارك وتعاىل هو من يوفر 
فر�س اخلري والرحمة لعباده.. تف�شاًل ورحمة و 
اإلقاء  للحجة عليهم , فهو من اأفا�س الوجود على 
الإن�شان ووهب له العقل واأر�شل الأنبياء لهدايته 
هذا  من  وانطالقًا  وب��ر..  خري  كل  اإىل  وقيادته 
اأو  غفلة  اأم��ا  اأحيانًا  البع�س  يت�شاءل   .. املعنى 
اأو ا�شتبيانا للحقيقة فيقول  : ما هي  اعرتا�شا 
فر�س اخلري والرحمة التي اأنعم اهلل تعاىل بها 
علينا ؟.. لعل�ّي ل اأجد لهذا الت�شاوؤل اأبلغ من قول 
اهلل يف اآياته البينات : ))واإن تعّدوا نعمة اهلل ل 
حت�شوها..((, لأن جميع النعم املادية واملعنوية 
الوجود وعالوة على ذلك  للخالق �شملت جميع 
النعم  م���ن  ن��ع��ل��م��ه  م���ا  ف�����اإن 
كالقطرة  جنهله  ملا  بالن�شبة 
مقابل البحر اخل�شم.. ولكن 
و تفكر  تاأمل  لنقف معًا وقفة 
ق�شرية ن�شلط فيها ب�شي�س 
���ش��وء ع��ل��ى ن��ع��م اأن���ع���م اهلل 
تبارك وتعاىل بها علينا تخ�س ما عرّب عنها اأمري 

املوؤمنني بقوله )فر�س اخلري(...
       يقول ر�شول اهلل حممد )�شلى اهلل عليه 
لأبي ذر )اغتنم خم�شًا  و�شيته  و�شلم( يف  واآله 
قبل خم�س: �شبابك قبل هرمك, و�شّحتك قبل 
�شقمك, وغناك قبل فقرك, وفراغك قبل �شغلك, 
وحياتك قبل موتك(..ففي هذا احلديث ال�شريف 
اأعظم  من  جليال  �شفرا  الأك��رم  النبي  يلخ�س 
فر�س التزود باخلري التي من اهلل بها علينا.. فلو 
اأ�شتغل كل اإن�شان ما لديه من �شباب و�شحة وغنى 
وفرا بل وحياته جميعًا وملئه باأعمال تعود على 
نف�شه وعلى اأهل بيته وجمتمعة باملنفعة واخلري 
اهلل  اإىل  التوجه  اأب���واب  اأو���ش��ع  م��ن  ذل��ك  لكان 
تعاىل..ويف هذا املعنى يقول اأمري املوؤمنني )ع( 
ٍة  ْنَيا َداُر َبِليَّ يف كتاب لأحد عماله: )َوِاْعَلْم اأَنَّ َالد
اِحُبَها ِفيَها َقط �َشاَعًة اإِلَّ َكاَنْت َفْرَغُتُه  مَلْ َيْفُرْ �شَ
َعَلْيِه َح�ْشَرًة َيْوَم َاْلِقَياَمِة( والفرا املق�شود هو ما 
مير على الإن�شان من وقت دون عمل مفيد..وهذا 
�شيحا�شب عليه الإن�شان حتمًا لأنه فرط بطاقة 

كبرية وهبها اهلل له.. 
        لنخ�ش�س الكالم ب�شورة اأكرث: من اأف�شال 

اهلل علينا ليلة اجلمعة ويومها..حيث جعلها اهلل 
حمطة اأ�شبوعية للتوبة والإنابة والعودة اإىل اهلل 
مبا يتخللها من اأعمال م�شتحبة وردت على ل�شان 
نبيه الأعظم )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( واأئمة 
اهلل  اأنعم  كما   , ال�شالم(  )عليهم  البيت  اأه��ل 
الذي  الأ�شب  رجب   .. الكرمية  بالأ�شهر  علينا 
ت�شب فيه الرحمة �شبًا, و�شعبان الذي يت�شعب 
اأدراك  وما  املبارك  رم�شان  و�شهر  اخلري,  فيه 
ما �شهر رم�شان بكل حلظة من حلظاته ولياليه 
العظيمة ؟! واحلديث يطول كثريًا..كما جعل اهلل 
من بني اأيام ال�شنة اأيام متفرقة فتح بها اأبواب 
النبي  الرحمة لعباده كاملوا�شم اخلا�شة لزيارة 
واأهل بيته )�شلوات اهلل عليهم اأجمعني(.. وكيوم 
عرفة والعيدين وعيد الغدير الأغر..و.. و.. ولكن 
هل تقف رحمة اهلل عند هذا احلد الب�شيط جدًا 
؟! كال واألف كال !! لأن رحمة اهلل اأو�شع واأو�شع 
دون  وزم��ان  مكان  دون  مكان  ت�شيق يف  اأن  من 
زمان يقول تعاىل: ) ورحمتي و�شعت كل �شيء( 
من  فر�شة  هي  العمر  حلظات  من  حلظة  فكل 
فهنيئًا  والعطاء  والبذل  واخلري  الرحمة  فر�س 
مل��ن عمل م��ن اأج���ل الآخ���رة ف��ي��ه��ا..لأن احلياة 
اأن تقارن بالآخرة  اأق�شر من  مهما طالت فهي 
و�شلم(  واآله  النبي )�شلى اهلل عليه  يقول  وكما 
: )الدنيا �شاعة فاأجعلها طاعة(..  وقد ورد يف 
�شيء  على  يتح�ّشرون  ل  اجلّنة  اأهل  )اأّن  اخلرب 
فاتهم من الدنيا كتح�ّشرهم على �شاعة مّرت من 
غري ذكر اهلل(..ولي�س بال�شرورة اأن يكون ذكر 
اهلل ل�شانياً  بل اأن ذكر اهلل هو اأي عمل مادي اأو 

معنوي اأريد به وجهه تبارك وتعاىل..
بناء على ما تقدم نفرت�س ال�شوؤال التايل : بعد 
اأن اأفا�س اهلل كل هذه النعم على النا�س ثم ياأتي 
اأي  يدي اهلل  لنف�شه بني  يقدم  اأي فرد منا ومل 
عمل  وبالتايل يدخل النار, فهل ي�شتحق دخولها 
اأم ل ؟!! ولذا ورد عن اأمري املوؤمنني قوله : )اأ�شد 
ه��ن��اك غ�شة  وه��ل  ال��ف��ر���س(  ف��وت  الغ�ش�س 

وح�شرة كدخول النار والعياذ باهلل...

روائعه   م��ن  كلمة  يف      
يقول اإمامنا اأمر املوؤمنني 
ع��ل��ي )ع(:)ان���ت���ه���زوا 
متّر  فاإنها  اخل��ر  فر�س 

مر ال�سحاب(..

�س   اأ�َسد الُغ�سَ
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واحة الإان والركات
 احتدت روؤى املوؤرخني وكّتاب ال�سرة على اختيار �سخ�سية اأبي الف�سل العبا�س بن الإمام علي 
عليه ال�سالم اأوذجًا مثاليًا �سادقًا على معنى الأخّوة احلقيقية، فقد ج�ّسد العبا�س عليه ال�سالم دور 
الأ الويف لأخيه بكل ما حتمل الكلمة من معا ومداليل، وهذا يدل على درجة الوعي الكاملة التي 
كان تلكها، و�سالبة املوقف الذي مل تهزه املخاوف والإرها�سات حتى التحق برحاب اهلل مت�سمخًا 

بدماء ال�سهادة، مكلاًل بتاج الت�سحية.
ومن الطبيعي اأن يكون جزاء اهلل جّل وعال ل�سخ�س كاأبي الف�سل -عليه ال�سالم- منقطع النظر، فكان 
اجلزاء الأخروي جنات يتبّواأ منها حيث ي�ساء ، مع النبيني ال�سديقني وال�سهداء وال�ساحلني وح�سن 
اأولك رفيقا. اأما اجلزاء الدنيوي فقد متّثل بخلود الذكر يف املحافل واملجال�س و�سريحًا اأ�سب مالذًا 

للمتو�سلني وقبلة لالأحرار 
ما ق�سده مهموم اإل وفّرج اهلل هّمه.

وكان �سمن اجلزاء هذا اأن جعل اهلل له ذرية مباركة، حوت يف �سال�سلها رجاًل اأفذاذ دخلوا م�سمار 
الف�سل والعلم والكرم، فكانوا املبادرين لنيل ق�سب ال�سبق والقدح املعّلى، ومن هوؤلء برز ال�سيد )اأبو 
احللة  من  يقرب  مكان   اإ املقادير  حملته  عابدًا  فقيهًا  حمّدثًا  �سريفًا  القا�سم(،  بن  احلمزة  يعلى 
الفيحاء، لي�ستقر فيها، وليكون مرقده بعد مماته املاأوى الذي وجَد فيه العا�سقون واملوالون عبقًا يفوح 
من ذكرى جّده حامل اللواء قمر بني ها�سم عليه ال�سالم، فجعلوا يختلفون اإليه بكرة واأ�سياًل، يلوذون 

به عارفني نزلته عند اهلل وعظيم �ساأنه.

الحمزة
بن القاسم

حتقيق:
ميثم احل�شناوي

�شباح الطالقاين

في دائرة الضوء
هو احلمزة بن القا�شم بن علي بن احلمزة بن احل�شن بن 
عبيد اهلل بن العبا�س بن اأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب 

عليهم ال�شالم.
واحلمزة يف اللغة الأ�شد, ويقال : اأنه حلموز ملا حمزه اأي 
�شابط ملا �شمه, ومنه ا�شتقاق حمزة, اأو من احلمازة وهي 
دة, وُيكنى احلمزة عادة باأبي يعلى, فاحلمزة بن عبد  ال�شِّ

اأن  والظاهر  يعلى,  باأبي  ُيعرف  كان  ال�شالم  عليه  املطلب 
هذه الكنية حلقت بغريه ممن ا�شمه )حمزة( ن�شبة له عليه 

ال�شالم.
تناولت حياته و�شريته بحثًا ودرا�شة  التي  الكتب  مل تذكر 
متى كان مولده اأو وفاته, اأما خالل خطه الن�شبي فيمكننا 
ال�شالم خم�شة  عليهما  والعبا�س  بني احلمزة  )اإن  القول: 
اأباء, مبعنى اأن احلمزة كان معا�شرًا لالإمام اجلواد عليه 

ال�شالم, اأو ولده الإمام الهادي عليه ال�شالم, اأو ولده الإمام 
الع�شكري عليه ال�شالم(.

وحينها ميكن تعيني الفرتة الزمنية التي عا�شها تقريبًا حيث 
ن�شتطيع القول: اإنه كان حيًا خالل القرن الثالث الهجري, 
لكن ال�شيخ حممد علي الأوردوبادي يقول: )... وقد اأدرك 
العالمة  �شيخنا  له  عقد  لذلك  ال��راب��ع,  القرن  اأخ��ري��ات 
الطهراين يف كتابه )نابغة الرواة يف رابعة املئات( ترجمة 

اإ�شافية, فهو من علماء الغيبة ال�شغرى(.
يف حني يذكر الباحث عبد الر�شا عو�س ما ن�شه: )... ُولد 
احلمزة بن القا�شم يف الأول من حمرم احلرام �شنة 203ه� 
وُتويف يف قرية املزيدية اأواخر ذي احلجة �شنة 295ه�, وُنقل 

جثمانه اإىل هذا املكان حيث وري...(.
موقع المرقد

يقع املرقد يف ناحية املدحتية, ويحتل مركز الناحية, وبقيت 
وقد  احللة,  ل��واء  ملركز  تابعة  1869م,  �شنة  منذ  ناحية 
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�ُشميت باملدحتية ن�شبة اإىل الوايل العثماين مدحت با�شا, 
الذي جعل من ق�شبة احلمزة الغربي ناحية اإداري��ة, وتعد 
مدينة مهمة جتاريًا فهي حمطة ربط �شرق البالد بغربها, 
حيث مير الطريق الذي يربط املحافظات الغربية كالنجف 
الأ�شرف وكربالء املقد�شة, وتبعد املدحتية عن الها�شمية 4 
كم �شرقًا, وتقع بالقرب من قرية املزيدية اإحدى قرى احللة 

الفيحاء.
العمارات التي طرأت على المرقد

العمارة ا�ولى: 
على  كانت  التي  العمارة  اأن  اأ�شالفهم  عن  املعّمرون  يذكر 
املرقد قبل قرن من الزمان هي عبارة عن حجرة مبنية من 
الطابوق حتيط بقرب )احلمزة(, وم�شّقفة بجذوع النخيل, 
ويدير �شوؤون املرقد �شدنة من اأهايل املنطقة من اآل جنم 
الهالل, مل يبارحوا املنطقة منذ قدمي الزمن, ول يزيد عدد 
دورهم على خم�شني دارا, وكانت دور �شكناهم ت�شل اإىل 

اأول عمارة و�شعت  وكانت  تقريبًا,  ال�شحن احلايل  و�شط 
من قبل علي بن جنم الهالل )�شادن املرقد( الذي طلب 
الإبل  بوا�شطة  بابل  خرائب  من  الطابوق  جلب  اأخوته  من 
التي تعود لأخوان علي, وُبنيت عندها اأول حجرة فوق القرب, 

وبقيت هذه احلجرة قائمة حتى مطلع 1921م.
العمارة الثانية:

قامت العمارة الثانية مب�شاعي ال�شيخ عداي اجلريان رئي�س 
قبيلة )اآل بو �شلطان( الذي كان ي�شغل موقعًا مهمًا يف الدولة, 
وقد تعاون معه عدد من التجار وبع�س وجوه املدينة اإ�شافة 
الكرميي, ففي عام 1339ه�/  اآن��ذاك جابر  الناحية  ملدير 
1921م مت بناء قبة فوق املرقد مع تو�شيع احلرم وال�شحن.

العمارة الثالثة: 
اأن جمع  بعد  نايف اجلريان  ال�شيخ  اأم��َر  �شنة 1944م,  يف 
املرقد  باإعمار  احلمزة  بق�شبة  املحيطة  الع�شائر  روؤ�شاء 
وطلب من احل�شور التربع فورًا لإكمال التعمري وفر�س على 

كل ع�شرية مبلغًا من املال, وبو�شر بالعمل يف ترميم واإكمال 
ما بداأ فيه اأخيه ال�شيخ عداي, واكتملت اخلطة وهي التو�شيع 
والتطوير اإكماًل ملا ابتداأ العمل فيه عام 1922م, ومنها بناء 

القباب الثمان  التي �شكلت فيما بعد امل�شجد احلايل.
العراق  رئي�س  البكر  ح�شن  اأحمد  ق��ِدم  1976م  �شنة  ويف 
�شاءت  الق�شة:  تذكر  حيث  احلمزة  مرقد  لزيارة  اآن��ذاك 
ال�شدف اآنذاك اأن ُي�شاب البكر مبر�س عجَز عنه الأطباء, 
كي  بزيارة احلمزة  يترّبك  اأن  اأ�شدقائه  اأحد  عليه  فاأ�شار 
ي�شفى من املر�س. ا�شتح�شن البكر الفكرة فجاء اإىل مرقد 
احلمزة �شرًا ثم عاد اإىل بغداد ليجد يف زيارته حت�شنًا يف 
حالته ال�شحية, فاأمَر معاونيه بو�شع خطة لتو�شيع وجتديد 

بناء ال�شحن واملرقد وكانت اأهم الأعمال ما يلي:
1-تغليف القرب بالكا�شي الكربالئي.

2-بناء منارة عالية.
3-تو�شعة ال�شحن من اجلهة ال�شمالية ال�شرقية.
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4-ا�شتبدال املفرو�شات القدمية باجلديدة.
احلوانيت  م��ن  ب�شل�شلة  اخل��ارج��ي  ال�شحن  5-اإح���اط���ة 

التجارية.
6-َر�شف اأر�شّية ال�شحن واملناطق املحيطة.

صحنان ومنارة
بال�شحن  يحيط  خ��ارج��ي  اأح��ده��م��ا  �شحنان,  وللمرقد 
ال��داخ��ل��ي, وت��ب��ل��غ م�����ش��اح��ة ال�����ش��ح��ن اخل���ارج���ي ح��وايل 
خارجية  مداخل  وله  حديدي  �شور  به  يحيط  )5300م2( 
تطل على ال�شارع العام, وترتفع املنارة ال�شاهقة يف ال�شحن 
اخلارجي بارتفاع )28م( وقد ُزخرفت بالزخرفة العربية 

الإ�شالمية مما اأ�شفى عليها جمالية كبرية.
اأما املرقد فهو عبارة عن باحة مغلقة تبلغ م�شاحتها حوايل 
اخلريين  مب�شاعي  موؤخرًا  ُن�شب  �شباك,  يتو�شطها  80م2 
الذين جمعوا مبلغًا من املال حيث �شرع احلاج جليل عبد 
باإ�شراف  و�شياغة  عماًل  اإن�شاءه  يف  واأولده  احلار�س  عون 
و�شف  وميكن  ال�شبع(,  احل�شني  عبد  )ري��ا���س  املهند�س 
وجمالية  العمل  اإتقان  حيث  من  فنية  حتفة  باأنه  ال�شباك 

املنظر واإبداع النقو�س.
حملة ا	عمار ا�خيرة: 

بعد اكتمال عملية جمع التربعات لعمل ال�شباك اجلديد, 
الذي ا�شتمرت مدة �شناعته اأكرث من �شنة, رفع ال�شباك 
القدمي يف بداية اآذار 2008م, ون�شبت قاعدة ال�شباك 
اجلديد ثم الهيكل على ال�شريح املطهر واإمتام ت�شكيل 

ال�شباك.
اإ�شافة لذلك فقد مت تغليف اأر�شية احلرم باملرمر 
الفاخر وعمل قواطع جديدة بني الرجال والن�شاء, 
وقد انتهى العمل يف حزيران 2008م, ومت ذلك 
للمزارات  العامة  الأم��ان��ة  وتوجيه  مبتابعة 
العامة  الأمانة  ممثلية  واأ�شراف  ال�شيعية, 

يف بابل والأمانة اخلا�شة للمرقد ال�شريف, حيث بلغت كلفة 
العمل حوايل )131( مليون دينار عراقي ُجمع منها مبلغ 
ُدفعت من  املبلغ  وبقية  التربعات,  دينار من  مليون   )96(

ميزانية املزار ال�شريف.
القبة 

وترتفع فوق ال�شندوق قبة �شاخمة يبلغ ارتفاعها 16م تقريبًا 
وقطرها 30م, تغطي امل�شاحة الداخلية للمرقد بالكامل وقد 
ُزخرف وجهها الداخلي بالزخرفة املغربية, ويحيطها طوق 
مغلف بالكا�شي الكربالئي ُكتب عليها الآية املباركة: )اهلل 
نور ال�شموات والأر�س...( اأما جدران املرقد الداخلية فقد 

ُك�شيت باملرمر الإيطايل بارتفاع )2,5م( تقريبًا.
ا�روقة

عليه من  وتطل  املبارك  باملرقد  فاإنها حتيط  الأروق��ة  اأم��ا 
منت�شف  يف  تقع  فتحات  بوا�شطة  الأربعة  اجلوانب  خالل 
كل جانب, وقد اأحُلقت باملرقد قاعة كبرية على �شكل حرف 

)L(, لإقامة املاآمت وجمال�س الوعظ وغريها.
ا�مين الخاص للمرقد: 

مشاريع إعمار جديدة وأخرى 
تنتظر التنفيذ

وحتدَث )منعم �سلمان ال�سمري( الأمني اخلا�س للمزار 
عّما كان عليه الأمر من واقع مرير يف ظل النظام ال�شابق, 
وال�شاكلة التي اأ�شبح عليها بعد �شقوط الطاغية قائاًل" اأن 
اآخر مرحلة اإعمار مر بها املزار تعود اإىل �شبعينيات القرن 
املا�شي, حيث كانت واردات املزار تذهب مبا�شرة اإىل وزارة 
زم��ن  يف  الأوق��������اف 
ال��ن��ظ��ام ال��ب��ائ��د, ول 
�شيء  منها  ي�شرف 
على احتياجات املزار 
من اإعمار اأو خدمات 

ولوازم".
ال�شمري"  واأ���ش��اف 
بعد �شقوط النظام ال�شابق وت�شكيل ديوان الوقف ال�شيعي ومن 
ثم ا�شتالمه ملهام الإدارة والإعمار بداأ ا�شتحداث م�شاريع 
كثرية يف املزار منها, م�شروع تغليف 2500 مرت مربع من 
ال�شطح اخلارجي للمزار بالفر�شي, وعمل م�شّقفات كبرية 
ل�شرتاحة الزائرين, وجتهيز املزار ب�شيارات حو�شية عدد 
)2( وثالثة للخدمات, ف�شاًل عن م�شاريع يف طور الجناز 

وكذلك  طن,   100 بطاقة  املركزي  التربيد  م�شروع  منها 
ن�شب كرفانات خلدمة الزائرين".

وبنّي اأن" هناك ت�شاعدا كبريا يف واردات املزار حيث بلغت 
اإىل 2007 بحدود مئة مليون دينار, ومن  منذ عام 2003 
�شهر اآب 2007 اإىل الوقت احلايل اأ�شبحت الواردات بحدود 

مليار واأربعمائة مليون دينار".
معّوقات العمل

ويف نظرة على معوقات العمل تطّرق ال�شمري اإىل اأهمها 
قائاًل" اأبرز املعّوقات التي تواجهنا هي عدم وجود 

من�شاآت وخدمات �شحية خا�شة باملزار تتنا�شب 
التي  الزائرين  اأفواج  وحجم 
تتزايد عاما بعد عام, حيث 

بقيت امللفات 

اخلارجي بارتفاع )28م( وقد ُزخرفت بالزخرفة العربية 
الإ�شالمية مما اأ�شفى عليها جمالية كبرية.

اأما املرقد فهو عبارة عن باحة مغلقة تبلغ م�شاحتها حوايل 
اخلريين  مب�شاعي  موؤخرًا  ُن�شب  �شباك,  يتو�شطها  80م2 
الذين جمعوا مبلغًا من املال حيث �شرع احلاج جليل عبد 
باإ�شراف  و�شياغة  عماًل  اإن�شاءه  يف  واأولده  احلار�س  عون 
و�شف  وميكن  ال�شبع(,  احل�شني  عبد  )ري��ا���س  املهند�س 
وجمالية  العمل  اإتقان  حيث  من  فنية  حتفة  باأنه  ال�شباك 

املنظر واإبداع النقو�س.
حملة ا	عمار ا�خيرة: 

بعد اكتمال عملية جمع التربعات لعمل ال�شباك اجلديد, 
الذي ا�شتمرت مدة �شناعته اأكرث من �شنة, رفع ال�شباك 
القدمي يف بداية اآذار 2008م, ون�شبت قاعدة ال�شباك 
اجلديد ثم الهيكل على ال�شريح املطهر واإمتام ت�شكيل 

ال�شباك.
اإ�شافة لذلك فقد مت تغليف اأر�شية احلرم باملرمر 
الفاخر وعمل قواطع جديدة بني الرجال والن�شاء, 
2008وقد انتهى العمل يف حزيران 2008وقد انتهى العمل يف حزيران 2008م, ومت ذلك 
للمزارات  العامة  الأم��ان��ة  وتوجيه  مبتابعة 
العامة  الأمانة  ممثلية  واأ�شراف  ال�شيعية, 

مشاريع إعمار جديدة وأخرى 
تنتظر التنفيذ

وحتدَث )منعم �سلمان ال�سمري( الأمني اخلا�س للمزار 
عّما كان عليه الأمر من واقع مرير يف ظل النظام ال�شابق, 
اأن " اأن " اأن  وال�شاكلة التي اأ�شبح عليها بعد �شقوط الطاغية قائاًل
اآخر مرحلة اإعمار مر بها املزار تعود اإىل �شبعينيات القرن 
املا�شي, حيث كانت واردات املزار تذهب مبا�شرة اإىل وزارة 
زم��ن  يف  الأوق��������اف 
ال��ن��ظ��ام ال��ب��ائ��د, ول 
�شيء  منها  ي�شرف 
على احتياجات املزار 
من اإعمار اأو خدمات 

ولوازم".
ال�شمري"  واأ���ش��اف 
بعد �شقوط النظام ال�شابق وت�شكيل ديوان الوقف ال�شيعي ومن 
ثم ا�شتالمه ملهام الإدارة والإعمار بداأ ا�شتحداث م�شاريع 
كثرية يف املزار منها, م�شروع تغليف 2500 مرت مربع من 
ال�شطح اخلارجي للمزار بالفر�شي, وعمل م�شّقفات كبرية 
ل�شرتاحة الزائرين, وجتهيز املزار ب�شيارات حو�شية عدد 
)2( وثالثة للخدمات, ف�شاًل عن م�شاريع يف طور الجناز 

وكذلك  طن,   100 بطاقة  املركزي  التربيد  م�شروع  منها 
ن�شب كرفانات خلدمة الزائرين".

هناك ت�شاعدا كبريا يف واردات املزار حيث بلغت " هناك ت�شاعدا كبريا يف واردات املزار حيث بلغت " هناك ت�شاعدا كبريا يف واردات املزار حيث بلغت  وبنّي اأن
اإىل 2007 بحدود مئة مليون دينار, ومن  منذ عام 2003 
2007�شهر اآب 2007�شهر اآب 2007 اإىل الوقت احلايل اأ�شبحت الواردات بحدود 

مليار واأربعمائة مليون دينار".
معّوقات العمل

ويف نظرة على معوقات العمل تطّرق ال�شمري اإىل اأهمها 
اأبرز املعّوقات التي تواجهنا هي عدم وجود " اأبرز املعّوقات التي تواجهنا هي عدم وجود " اأبرز املعّوقات التي تواجهنا هي عدم وجود  قائاًل

من�شاآت وخدمات �شحية خا�شة باملزار تتنا�شب 
التي  الزائرين  اأفواج  وحجم 
تتزايد عاما بعد عام, حيث 

بقيت امللفات 
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اخلا�شة بهذا الأمر تدور يف اأروقة الأمانة العامة للمزارات 
الودود  ا�شتالم احلاج عبد  ال�شيعي حتى  الوقف  ديوان  يف 
املزار  يف  اخلدمات  ق�شية  على  بجد  عمل  حيث  اإدارت��ه��ا 
ديوان  رئي�س  ال�شيد  �شماحة  توجيه  عن  ف�شال  ال�شريف, 
ب�شكل  ال�شحية  املن�شاآت  م�شروع  لإجن��از  ال�شيعي  الوقف 

�شريع, حيث خ�ش�س لها مبلغ  265مليون دينار".
اأنه  نذكر  اأن  نن�شى  ل  ال�شمري" كما  اأ�شاف 
لنا  �ُشمح  قد  اجلديدة  الإدارة  عهد  يف 
مبخاطبة اجلهات والدوائر احلكومية 
داخل وخارج املحافظة لت�شهيل اأمور 
بعدما كان  والتعاون,  العمل 
علينا  ممنوعا  ذلك 
ع����ه����د  يف 

الإدارة ال�شابقة حيث عانينا كثريا من هذا الأمر".
ال�شريف هي  امل��زار  �ُشيد عليها  التي  الأر���س  واأو�شح" اأن 
اأو  اأي �شخ�س  فة )مريي( غري م�شجلة با�شم  اأر�س م�شنَّ
امل��زار عوَّ�شْت  البناء يف  بداأ  جهة, ويف عام 1973 عندما 
رئا�شة اجلمهورية الأهايل الذين كانوا ي�شكنون على هذه 
الأر�س, ولكنها مل ُت�شجل با�شم املزار اإىل وقتنا احلايل حتى 
طلبنا ذلك من الأمانة العامة للمزارات ال�شيعية يف ديوان 
الوقف ال�شيعي ومن ال�شيد حمافظ بابل, فتم تقدمي الوثائق 
امل��زار, وقد  الالزمة لإكمال ت�شجيل الأر���س امل�شيد عليها 
حثنا على هذا الأمر ت�شجيل اأر�س العتبة احل�شينية املقد�شة 

با�شم العتبة نف�شها".
م�شاألة مهمة  نطرح  اأن  بالقول" بوّدنا  ال�شمري  وا�شتدرَك 
وهي مطالبة اأهايل )املدحتية( بتغيري ا�شم الناحية لأنها 
�ُشميت باملدحتية ن�شبة اإىل احلاكم العثماين مدحت با�شا 
يف وقت الحتالل العثماين, والأهايل ينطلقون هنا من مبداأ 
اأولوية اإطالق ا�شم احلمزة الغربي للناحية بدًل من ال�شم 

الغريب عنها".
المعاون الثقافي: 

ندعو لشمول المزار بالسياحة 
الدينية

للمزار )اأح��م��د ه��الل( عن  الثقايف  امل��ع��اون  فيما حت��ّدَث 
اجلانب ال�شياحي قائاًل" هناك م�شاكل ومعوقات تعرت�س 
عملنا يف تن�شيط اجلانب ال�شياحي ومنها عدم �شمول مزار 
احلمزة الغربي بربنامج ال�شياحة الدينية, حيث قّدمنا طلبًا 
اإىل وزير ال�شياحة ال�شابق الدكتور قحطان اجلبوري, وهو 

مدينة  اأب���ن���اء  م���ن 
ب�شرورة  القا�شم, 
�شمول مزار احلمزة 
الغربي عليه ال�شالم 
الدينية,  بال�شياحة 
هو  العذر  ك��ان  لكن 
من�شاآت  وجود  عدم 

ال�شبب  وهذا  لل�شياحة,  منا�شبة  واأر�شية  وفنادق  �شحية 
تن�شيط  طريق  يف  الآن  حتى  الأ�شا�شية  العقبة  ي�شكل 

ندعو  ونحن  ب��امل��زار,  اخلا�شة  الدينية  ال�شياحة 
للمزارات  العامة  الأمانة  املنرب,  هذا  من 

املحافظة  يف  املحلية  واحل��ك��وم��ة 

وفنادق  �شحية  من�شاآت  بناء  يف  بدورها  للقيام  والناحية, 
بال�شياحة  امل��زار  �شمول  اأن  حيث  الزائرين  اأف��واج  لإي��واء 
للناحية  جدا  كبرية  ومعنوية  مادية  م��ردودات  له  الدينية 

واملحافظة وحتى لأمانة املزارات".  
كانت  البائد  الدكتاتوري  النظام  اأحمد" يف عهد  واأ�شاف 
اإدارة املزار من ِقبل موظف حكومي )�شادن(, له ال�شالحية 
املطلقة يف اإدارة املزار, اأما بعد �شقوط النظام فتم تعيني 
الأمني اخلا�س للمزار عن طريق معتمدي املرجعية الدينية 
من  مكونة  والإدارة  ذاتها,  املرجعية  طريق  عن  اأو  العليا 
الأمني اخلا�س وثالثة معاونني اأحدهما ثقايف والثاين اإداري 
والثالث مايل, وهناك اأي�شا �شعبة هند�شية واإدارة خمازن 

وحما�شب ومعاون اأمني".
الطموح

وختَم اأحمد بالقول" طموحنا يف امل�شتقبل القريب هو تغليف 
ال�شحن اخلارجي باملرمر, وبناء �شياج متكامل على الطراز 
الإ�شالمي, وقد قّدمنا درا�شة امل�شروع والكلفة التخمينية اإىل 
ال�شيد حمافظ بابل وجمل�س املحافظة, اأما امل�شروع الأ�شا�شي 
واملهم فهو تذهيب القبة املباركة للمرقد, ونحن نتاأّمل م�شاعدة 

م�شروع  على  عملت  اأن  بعد  املقد�شة  العبا�شية  العتبة 
مماثل يف مرقد ال�شيد حممد عليه ال�شالم 

يف الدجيل من خالل �شركة اأر�س 
القد�س. 

اخلا�شة بهذا الأمر تدور يف اأروقة الأمانة العامة للمزارات 
الودود  ا�شتالم احلاج عبد  ال�شيعي حتى  الوقف  ديوان  يف 
املزار  يف  اخلدمات  ق�شية  على  بجد  عمل  حيث  اإدارت��ه��ا 
ديوان  رئي�س  ال�شيد  �شماحة  توجيه  عن  ف�شال  ال�شريف, 
ب�شكل  ال�شحية  املن�شاآت  م�شروع  لإجن��از  ال�شيعي  الوقف 

�شريع, حيث خ�ش�س لها مبلغ  265مليون دينار".
اأنه  نذكر  اأن  نن�شى  ل  ال�شمري" كما  اأ�شاف 
لنا  �ُشمح  قد  اجلديدة  الإدارة  عهد  يف 
مبخاطبة اجلهات والدوائر احلكومية 
داخل وخارج املحافظة لت�شهيل اأمور 
بعدما كان  والتعاون,  العمل 
علينا  ممنوعا  ذلك 
ع����ه����د  يف 

ندعو لشمول المزار بالسياحة 
الدينية

للمزار )اأح��م��د ه��الل( عن  الثقايف  امل��ع��اون  فيما حت��ّدَث 
هناك م�شاكل ومعوقات تعرت�س " هناك م�شاكل ومعوقات تعرت�س " هناك م�شاكل ومعوقات تعرت�س  اجلانب ال�شياحي قائاًل
عملنا يف تن�شيط اجلانب ال�شياحي ومنها عدم �شمول مزار 
احلمزة الغربي بربنامج ال�شياحة الدينية, حيث قّدمنا طلبًا 
اإىل وزير ال�شياحة ال�شابق الدكتور قحطان اجلبوري, وهو 

مدينة  اأب���ن���اء  م���ن 
ب�شرورة  القا�شم, 
�شمول مزار احلمزة 
الغربي عليه ال�شالم 
الدينية,  بال�شياحة 
هو  العذر  ك��ان  لكن 
من�شاآت  وجود  عدم 

ال�شبب  وهذا  لل�شياحة,  منا�شبة  واأر�شية  وفنادق  �شحية 
تن�شيط  طريق  يف  الآن  حتى  الأ�شا�شية  العقبة  ي�شكل 

ندعو  ونحن  ب��امل��زار,  اخلا�شة  الدينية  ال�شياحة 
للمزارات  العامة  الأمانة  املنرب,  هذا  من 

املحافظة  يف  املحلية  واحل��ك��وم��ة 

الأمني اخلا�س وثالثة معاونني اأحدهما ثقايف والثاين اإداري 
والثالث مايل, وهناك اأي�شا �شعبة هند�شية واإدارة خمازن 

وحما�شب ومعاون اأمني".
الطموح

طموحنا يف امل�شتقبل القريب هو تغليف " طموحنا يف امل�شتقبل القريب هو تغليف " طموحنا يف امل�شتقبل القريب هو تغليف  وختَم اأحمد بالقول
ال�شحن اخلارجي باملرمر, وبناء �شياج متكامل على الطراز 
الإ�شالمي, وقد قّدمنا درا�شة امل�شروع والكلفة التخمينية اإىل 
ال�شيد حمافظ بابل وجمل�س املحافظة, اأما امل�شروع الأ�شا�شي 
واملهم فهو تذهيب القبة املباركة للمرقد, ونحن نتاأّمل م�شاعدة 

م�شروع  على  عملت  اأن  بعد  املقد�شة  العبا�شية  العتبة 
مماثل يف مرقد ال�شيد حممد عليه ال�شالم 

يف الدجيل من خالل �شركة اأر�س 
القد�س. 
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م�سروع مدر�سة رقّية لالأيتام...
اإنجاز مراحل متقّدمة من العمل

لإغاثة  ال�شالم(  )عليه  الر�شا  الإم��ام  موؤ�ش�شة  وبرعاية  املنطلق  هذا  ومن 
واإ�شكان الفقراء التابعة اإىل ممثلية مكتب �شماحة املرجع الديني العلى اآية 
اهلل العظمى ال�شيد علي احل�شيني ال�شي�شتاين )دام ظله الوارف( يف كربالء 
املقد�شة مت و�شع حجر الأ�شا�س لدار ومدر�شة ال�شيدة رقية )عليها ال�شالم( 
لرعاية الأيتام وذلك يف يوم الثالثاء2009/10/13 يف منطقة ال�شبانات يف 

املحافظة. 
املرجعية  اإقامتها  على  حتر�س  التي  الن�شاطات  �شمن  امل�شروع  هذا  وياأتي 
على  للعمل  العراق  حمافظات  يف  الأيتام  �شريحة  رعاية  يف  العليا  الدينية 
احت�شان هذه ال�شريحة ال�شعيفة وتقدمي �شبل احلياة الكرمية والهانئة لهم 
ولعوائلهم, وهو واحد من ع�شرات امل�شاريع التي ت�شرف عليها املرجعية العليا 
امل�شتويات  كافة  وعلى  العراق  مناطق  وتقام يف معظم  ال�شرف  النجف  يف 

اخلريية والثقافية والجتماعية.
وقد اأوىل �شماحة ال�شيخ الكربالئي المني العام للعتبة احل�شينية اهتمامه 
بهذا امل�شروع حيث قام باكرث من جولة تفقدية مطلعا على �شري العمل واملراحل 
املنجزة وحماول تذليل ال�شعاب ان وجدت واحلث على اجناز امل�شروع يف 

الوقت املحدد.
ومتابعته  العمل  مراحل  على  الإ���ش��راف  هو  امل�شروع  ه��ذا  يف  العتبة  ودور 
اإىل  اأوكل من الناحية الفنية  واأنه  وتزويدهم باخلربات الهند�شية والفنية, 
امل�شممني واملنفذين من �شركة الفاو الهند�شية, الذين قدموا ت�شاميم جيدة 

وجميلة ي�شكرون عليها.
وكان �شبب الإقدام على مثل هكذا م�شاريع لغر�س رعاية الأيتام وتدري�شهم 
والقراآن  والعقائدية  الدينية  الدرو�س  اإليها  ي�شاف  الأكادميية,  الدرا�شة 
الكرمي, بهدف تخريج جيل من الأيتام مت�شف ب�شفات ال�شرية احل�شنة التي 
ت�شب يف خدمة املجتمع لنت�شالهم من ال�شياع والت�شتت الذي ميكن اأن يحدث 

ب�شبب فقدان اأحد الوالدين. 
وقال مدير مكتب الأمني العام للعتبة احل�شينية املقد�شة ال�شيد �شعد الدين 
البناء« مت التربع بالأر�س املخ�ش�شة لإن�شاء مدر�شة لرعاية الأيتام الذكور 
من قبل اأحد املوؤمنني يف كربالء مب�شاحة )800( مرت مربع, تبعد عن مركز 
املدينة خم�شة كيلو مرتات«. موؤكدا« اإن اأعمال البناء حتت اإ�شراف ممثلية 
مليار  بحدود  املدر�شة  بناء  كلفة  تبلغ  حيث  املحافظة,  يف  العليا  املرجعية 

 كفالة اليتيم ورعايته اأمر اأوله 
الإ�سالم اأهمية ق�سوى ملا له من توا�سل 
وتكافل اجتماعي يكر�س حالة الألفة 
واملحبة يف اأو�ساط املجتمع امل�سلم، ول 
القراآنية  الآي��ات  تت�سمن  ان  غرابة 
اليتيم  لكافل  ال�سريفة  والأح��ادي��ث 
�سموله  قبيل  م��ن  ال�سفات  تلك  ك��ل 
ووقوعه  الإلهية  الرحمة  بنفحات 
حتت �ساآبيب الركة ومرافته الر�سول 
اإن  حيث  النعيم،  جنات  يف  الأك���رم 
اليتيم  قلب  على  الفرحة  اإدخ����ال 
عما  موؤقتا  ول��و  العبء  تخفيف  هي 
يعانيه من فقد حلنان الأب اأو الأم اأو 
كالهما. وهل الدين اإل احلب والراأفة 
والكرامة؟ وهل توجد فرحة اأعظم 
من اأن ي�ساهم املوؤمن يف التنفي�س عن 

مكروب اأو اإغاثة ملهوف.

تقرير:
حيدر املنكو�شي  

ف�شل ال�شريفي
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◄  يكتبها: �شباح الطالقاين

اأ�شبحت الثقافة يف الع�شر احلديث ركيزة اأ�شا�شية وو�شيلة تعتمد 
عليها كل امة وح�شارة ت�شعى للنمو والرقي, وبقدر ما يحمل املجتمع 
من ثقافة يف جمالت احلياة املختلفة يكون موؤثرًا ب�شورة ايجابية يف 

حميطه الإقليمي والدويل.
والتوعية  الإ�شالمية  بالثقافة  الت�شّلح  فاإن  كم�شلمني  نا  يخ�شّ فيما 
الدينية النابعة من مدر�شة اأهل البيت عليهم ال�شالم ُيعترب من اأهم 
الدينية عمومًا  املجال�س  على  القائمني  على  يجب  التي  التحديات 
متثل  لأنها  بها,  والإحاطة  اأهميتها  اإدراك  خ�شو�شًا,  واحل�شينية 
�شوؤون احلياة  املوؤمن يف  يعتمد عليها املجتمع  التي  التحتية  البنية 

املختلفة..
الدينية  التوعية  ن�شر  م�شاديق  اأه��م  من  الثقايف  العمل  ك��ان  وملّ��ا 
ومفاهيم النه�شة احل�شينية, فاإنه ي�شتوجب توفر عدة �شروط منها, 
الثقة الكاملة باأن فكر اأهل البيت عليهم ال�شالم هو النور وامل�شعل 
املاليني من  واأن هناك  كل ع�شر,  يحتاجها  التي  والبّينة  الو�شاء 
اإي�شال هذا  مهمة  واأن  الفيا�س,  النبع  الب�شر حمرومون من هذا 
الفكر لهذا الكم الهائل لي�شت باملهمة الي�شرية, الأمر الذي ي�شتدعي 
م�شاعفة اجلهود لتحرير النا�س- مبن فيهم املفكرون واملثقفون- 
من ظلمات النحراف واجلهل التي ين�شرها العامل املادي اليوم حتت 

عناوين عوملة ف�شفا�شة..
كذلك, اإذا اأردنا لأعمالنا اأن حتقق اأهدافها فالبد اأن تكون مطابقة 
للطريق الذي ر�شمه اأئمتنا الأطهار, واإل ف�شيتبني لنا اأن امل�شافة التي 
قطعناها بعد مدة طويلة مل تكن يف الجتاه املطلوب اأ�شاًل. وبتعبري 
اأن يعر�شوا  اأدق يتعني على العاملني يف ال�شلك الثقايف الإ�شالمي 
على النا�س عني ما يريده اأئمة اأهل البيت �شالم اهلل عليهم, وفق 
اأجنح  الأ�شاليب واأجمل التعابري واأبلغها اأثرًا, كما هو احلال بالن�شبة 
اأئمتنا  ال���واردة عن  والأدع��ي��ة  الأح��ادي��ث  التوجيهات من  لأ�شاليب 
املع�شومني عليهم ال�شالم, حيث روعة البالغة والف�شاحة وجمال 

التعبري و�شمو املعنى وقوة التاأثري...
واأخ��ريًا, اإن الإم��ام احل�شني عليه ال�شالم ا�شُت�شهد من اأجل ثالثة 
اأهداف هي, اأ�شول الدين, والأحكام ال�شرعية, والأخالق الإ�شالمية, 
وهذه كلها جاءت على ل�شان الإمام �شالم اهلل عليه قوًل وعماًل �شمن 
مفاهيم الثقافة الإ�شالمية التي تتبع احلكمة واملوعظة احل�شنة, فمن 
اأراد ا�شتح�شال ر�شا اهلل تعاىل وتقدمي الولء ل�شيد ال�شهداء عليه 
اأن ي�شعى لتحقيق هذه الأهداف بالإر�شاد والتبليغ والإقناع, بعيدا 
عن الإكراه والعنف والت�شدد والتكفري الذي اأ�شبَح �شمة البع�س من 

...طوائف امل�شلمني ور�شَم �شورة �شيئة لالإ�شالم عند باقي الأ

اأ�شبحت الثقافة يف الع�شر احلديث ركيزة اأ�شا�شية وو�شيلة تعتمد 

اأهمّية 
الثقافة الدينّية

ااشة 
ق

م�سروع مدر�سة رقّية لالأيتام...
اإنجاز مراحل متقّدمة من العمل

ون�شف املليار دينار, جاءت عن طريق تربعات ملحبي ابي عبد اهلل احل�شني عليه ال�شالم من قبل 
مواطنني كنديني«.

واأ�شاف« اأما مدة اجناز امل�شروع فقد خطط لها لت�شل اإىل �شنتني من تاريخ البتداء بامل�شروع, 
موؤكدًا انه �شيتم يف امل�شتقبل القريب بناء مدر�شة اأخرى معنية لالإناث من �شريحة الأيتام«.

وتابع« اإن امل�شروع يقع باجتاه طريق كربالء � طويريج يف منطقة واحد حزيران )ال�شبانات( وهي 
منطقة حتيطها الب�شاتني ويوجد فيها مدر�شة وجامع وم�شتو�شف والطريق املوؤدي اإليها معّبد ويبعد 

عن مركز املدينة بحدود 7 كيلو مرت.
اك�شاء  ا�شافة اىل  الداخلي  التقطيع  مع  الربعة  الطوابق  البناء« مت اجناز هيكلية  ال�شيد  وبنّي 
اجلدران من اخلارج بال�شمنت متهيدا لتغليفها باملرمر والذي مت جلبه من منا�شيء عاملية, وقد 
التكييف اخلا�شة  اأجهزة  للم�شروع باملرمر, ومت ا�شترياد  العمل بتغليف اجلدران الداخلية  بداأ 

بامل�شروع وقد ا�شُتلمت بالفعل وهي الن يف موقع العمل على اأن يتم ن�شبها لحقًا«.  
ُيذكر اإن دار ومدر�شة ال�شيدة رقية �شتكون وفق احدث الطرز املعمارية و�شيبنى على م�شاحة قدرها 
)800م2( وباأربعة طوابق ت�شتمل على  �شفوف درا�شية واأماكن لإيواء الأيتام, اأي �شيكون جمموع 
البناء قرابة )3200م2( فيها قرابة  ) 12( �شف مدر�شي بالإ�شافة اإىل املن�شاآت ال�شحية ومكاتب 

للمدر�شني ومكتبة كبرية وقاعة للحا�شوب وقاعة لالألعاب ومطبخ ومطعم وقاعات ملبيت الأيتام.
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ذك�������راك، ت��ن��ط��ف�� ال�����س��ن��ني وت��غ��رب                
�سرامها              ط��م��اح  م���ن  ي��ل��وي  ال��ظ��ل��م  ل 
ذك�����رى ال���ب���ط���ول���ة، ل��ي��ل��ه��ا ك��ن��ه��اره��ا                   
لها                    ���م ي���ن���وؤ  ،مل  ال��ع��ق��ي��دة  ذك�����رى 
ذك�����رى الب������اء، ي����رى امل��ن��ي��ة م���اوؤه���ا                  
ذك������راك م���در����س���ة ال���ذي���ن ت��ع��ر���س��وا                   
وهم              – يخ�ساهم  ال�����س��ه��داء  وحم��ج��ة 
م���ن���ّور                اخل����ال����دي����ن  درب  م���������ولي.. 
ت���ه���ف���و ل�����ورع�����ت�����ه امل������ن������ى، ل��ك��ن��ه                         
ك��ر��ة                   اأي  الأح����������رار  اأب�������ا  اإي����ه����ا 
اأن����ت ال����ذي اأع��ط��ي��ت م��ا اأع��ي��ا ال���ورى              
نف�سه                 غ����رك  اأراح  ح��ي��ث  ووق���ف���ت 
ف�������س���م���دت ل���ل���ت���ي���ار ت�����س��م�� ه�����ادرا                    
امل�����رّف�����ه ج��ي��ف��ة                ب�����ك  يف ح�����ني م�����ر 
�سمعه                 اأره������ف   ���ال���ت���اري اإذا  ح���ّت���ى 
ال�سايف            ه��دي��رك  ال��زم��ان  ب����اآذان  دّوى 
وم�����س��ت، ع��ل��ى وه����ج ���س��ع��رت، ق��واف��ل         
وت����رك����ت ل����الأج����ي����ال ح����ني ي���ل���ّزه���ا              
تريهم                    ب��ن��ي��ك  م���ن  ال�����س��ح��اي��ا  ج��ث��ث 
ال���ه���وى ق�����دم  ب����ه  زّل������ت  اإن  ولأن�������ت 

م�������ولي اأن�������ت ل���ك���ل ج���ي���ل ���س��اع��د                      
ول��ن��ا ب��ي��وم��ك، وه���و يف اأق�����س��ى امل��دى                

ول����ه����ا ع���ل���ى ك�����ف اخل�����ل�����ود ت��ل��ّه��ب
يحجب ال�����س��م��ائ��ر  ح��ق��د  ول  اأب������دا، 
�����س����اح ت��������وؤّج ب����ه ال�����دم�����اء وت��ل��ه��ب
منكب ي��خ��ن��ه��ا  ومل  ب����احل����ادث����ات، 
اأ���س��ف��ى م���ن ال��ن��ب��ع ال��ذل��ي��ل واأع����ذب
فاأرعبوا ال�سعوب،  يف  يحكم  لل�سوط، 
ويرهب الليم  ال�سيف   - ب��ه  �سرعى 
خم�سب  ،��س��م��� ال���غ���ر،  ب���ال���ذك���ري���ات 
متعب ال���ف���ج���ائ���ع  ب����ه   ��ي��ح��ي مم����ا 
ت��ب��ن��ي اخل���ل���ود، ول��ي�����س م��ن��ك ل��ه��ا اأب
ت�����س��دي��ق��ه، ووه����ب����ت م����ا ل ي��وه��ب
واحل�������ق ب��ي��ن��ك��م��ا ي���ه���ي���ب وي���رغ���ب
ي��غ��ل��ب اأو  م����وج����ه  اأغ����ل����ب  ����س���ي���ان 
���س��ن��ع��اء ت��ط��ف��و يف ال��ع��ب��اب وت��ر���س��ب
يكتب ف��ي��م��ا  ����س���ن���ع���وه  م����ن  ل��ي��ع��ي��د 
و�������س������اءت م�����ن �����س����ن����اه الأح����ق����ب
الأح������رار ت��ك��رع م���ن ل���ظ���اه، وت��ط��رب
ع��ن��ت ال�����س��رى وي�����س��ي��ق ف��ي��ه��ا امل��ه��رب
ت��ط��ل��ب ذل������ك  ���ث���ل  احل�����ق�����وق  اأن 
ق��ب�����س ي���ن���ر ل����ه ال�������س���رى وي��ح��ب��ب
�����س����وت ال�������س���م���ر ي���������رّده وي����وؤّن����ب
ك�������فٌّ م�����ل�����ّوح�����ٌة، وع���������نٌي ت���رق���ب

ذك�������راك، ت��ن��ط��ف�� ال�����س��ن��ني وت��غ��رب                
�سرامها              ط��م��اح  م���ن  ي��ل��وي  ال��ظ��ل��م  ل 

ول����ه����ا ع���ل���ى ك�����ف اخل�����ل�����ود ت��ل��ّه��ب
يحجب ال�����س��م��ائ��ر  ح��ق��د  ول  اأب������دا، 


ول����ه����ا ع���ل���ى ك�����ف اخل�����ل�����ود ت��ل��ّه��بذك�������راك، ت��ن��ط��ف�� ال�����س��ن��ني وت��غ��رب                

لل�شاعر: ال�شيد م�شطفى جمال الدين
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ف����ع����الَم ي���رج���م ب���ال���ظ���ن���ون خم��ات��ل  
فتية                     ه����داي����ة  م����ن  ن���ي���اأ����س  وع������الم 
فمي              ع���ل���ى  لأن  ���س��ي��ع��ي��ا  ل�����س��ت  اأن������ا 
ل��وع��ة                 ع�������س���ارة  م����ن  ق���ل���ب���ي  ولأن 
ح���ّب���ه                        اأر����س���ع���ت���ن���ي  اأّم����������ي  ولأن 
ل���ك���ن���ن���ي اأه���������وى احل���������س����ني، لأّن������ه                     
واأح�������ّب�������ه ل���ع���ق���ي���دة ن���ف���ن���ى ل��ه��ا                    
ب��ه                   ي�����غ�����ذو  لأن���������ه  ي�����������راق،  ودٌم 
اأاأك�������ون ���س��ي��ع��ت��ه، وق����د اأخ�����ذ ال��ه��وى                  
لق��ي��ت��ه                     اإذا  ����س���ي���ع���ت���ه،  واأك����������ون 
ك��اأم�����س��ه               ي�����زال  ل  ي���وم���ك   ، م�����ولي 
وينت�سي           الأ����س���ي���ل،  ب��غ��ّرت��ه  ي���زه���و 
ف��������دٌم  اأرق�����������َت، ك�����اأّن�����ه م����ن ج����ّدة                    
وك��������اأّن ق����د ح���ق���ا ن�������س���رت، وب���اط���ال                    
نعي�سها          اجل���دي���د  الأم�������س  م���ن  ���س��ور 
وك���������اأن ق����وم����ا اأ�����س����ل����م����وك ب��ل��ي��ل��ة           
ع������ادت ب��ق��ي��ت��ه��م، ت����ب����ارك م����ا جنى     
م�����ن ك�����ل ن�����ّه�����از ه����واي����ت����ه ال��ت��ق��ى        
وي���ك���اد م���ن ق���د����س، وط�����ول ب��راع��ة      
وان����ط����وى           ج�������دٌّ  ج�������ّد  اإن  ل���ك���ن���ه 
األ����ق����ى )ت����ن����ّك����ره( وف����ا�����س ب�����س��ّره    
واحل���م���د ل��ل��ك��رب ال�����س��داد ف��ق��د جلت    
اأم������ا ال����ذي����ن خ���رت���ه���م ي�����وم ال��ت��ق��ى      
يزدهي     )اأ���س��و���س(  ك��ل  فيهم  ف��وج��دت 
ف���ه���م ال����ذي����ن ت������وارث������وك ر����س���ال���ة   
وه�����م ال����ذي����ن ج���ري���ت ف��ي��ه��م ث����ورة     
وع����ق����ي����دة ت����زه����و ب��������اأن م��ع��ي��ن��ه��ا        
وه���م ال���ذي���ن ���س��ي��ق��ت��ف��ون��ك، ل ال��ه��دى   

 

وي��ع��ي�����س يف وه����م اخل���ي���ال خم����رب ؟ 
ت��خ��ذت��ك رائ���ده���ا ال�����ذي ل ي��ك��ذب؟
ذك����رى احل�����س��ني، اأع��ي��د ف��ي��ه واأط��ن��ب
فت�سكب  ال���ع���ي���ون  ت���ذك���ره���ا  لأ�����س����اه 
ولأّن������������ه لأب���������ي وج����������ّدي م���ذه���ب
ل��ل�����س��ال��ك��ني ط�����ري�����ُق خ�����ر اأرح������ب
يغ�سب ودي������ٍن  ج��ان��ب��ه��ا،  دي�������س  اإن 
فتجذب جت����ّف  اإذ  ال�����س��م��ائ��ر،  ج����وع 
ق���ل���ب���ي ب����غ����ر ط����ري����ق����ه ي���ت���ن���ّك���ب
واأن������ا ل�����روح )ي����زي����د( م��ن��ه لأق����رب
يتلّهب ال�����س��ح��ى  رّي�������ان  ال���ده���ر  يف 
ب��ج��الل م���ا وه���ب ال�����س��روق - امل��غ��رب
وي��خ�����س��ب ال������رى  يف  ي��ع��ط��ر  الآن 
ي����ه����وي، واأح������ق������اد ع���ل���ي���ك ت����اأّل����ب
ح����ق����دا، ون�������س���اله���ا ه�����وى ي��ت��ع��ّذب
ع�������س���راء، وان��ق��ل��ب��وا ع��ل��ي��ك ف��ك��ذب��وا
ج�����ان، وت�����س��ق��ل م���ا اف�����رى وت���ه���ّذب
ورق����ي����ق ظ����اه����ره ال�������س���الح امل��ع��ج��ب
ي��ره��ب ل����دات����ه  ب����ني  ال���ن�������س���ك،  يف 
ملعب ل���ل���ه���ج���رة  واأ�����س����ح����ر  ل����ع����ب، 
وي�سخب ال��ع��ب��اب  يف  ي��ه��در  ع���ري���ان، 
ينجب اخل���دي���ع���ة  م����ن  ي���ك���اد  ع���ه���را 
م����ن ح���ول���ه���م ره�����ج ال���ق���ن���ا ي��ت��اأ���س��ب
ت���رق���ب ل���ن���ه���ب���ه  ال�������رم�������اح  اأن 
فتخ�سب ال�سنني  ج���دب  ع��ل��ى  جت���ري 
ب���ي�������س���اء، ت��ث��ب��ت ل���ل���ري���اح وت�����س��ل��ب
ي��ن�����س��ب اأو  ن���ب���ع���ه  ي���ف���ر  ه���ي���ه���ات 
م��ت��ه��ّي��ب ال���������س����را  خ�����د  ول  ك��������اٍب 
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قال اأبو عبداهلل عليه ال�سالم: الأمر باملعروف 
والنهي عن املنكر خلقان من خلق اهلل

الأمر باملعروف 

اجلواب: 
ب�سمه تعا
بجوز ذلك يف حّد نف�سه، ولكن ل 

يجوز اإظهاره اأمام الأجانب اإذا كان من 
الزينة، واإذا كان الطالء فوق اجللد 

وكان حاجبًا نع من و�سول املاء 
للب�سرة يف الو�سوء فيجب اإزالته عند 

ومن الأمر باملعروف:
ال�سخاء والكرم واليثار:

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

»ما  قال:  اأّنه  واآله  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  وعن 
اخللق«  وح�شن  ال�ّشخاء  على  ِاّل  اأولياءه  اهلل  جعل 
وقال �شلى اهلل عليه واآله: »ِان من موجبات املغفرة 
وعنه  الكالم«  وح�شن  ال�شالم  وِاف�شاء  الطعام  بذل 
ذنب  عن  »جتافوا  قال:  اأّنه  واآله  عليه  اهلل  �شلى 

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

اأب�شطهم كّفًا«. 
النفاق على الأهل والعيال: 

 فعن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله اأّنه قال: »الكاد
على عياله كاملجاهد يف �شبيل اهلل« وقال �شلى اهلل 
عليه واآله: »خريكم, خريكم َلهله« وعنه �شلى اهلل 
فهو  اهله  على  الرجل  اأنفق  »ما  قال:  اأّنه  واآله  عليه 
�شدقة« وعنه �شلى اهلل عليه واآله: »دينار اأنفقته على 
اأهلك ودينار اأنفقته يف �شبيل اهلل ودينار انفقته يف 
رقبة ودينار ت�شّدقت به على م�شكني واأعظُمها اأجرًا 

الدينار اّلذي اأنفقته على اأهلك«. 

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

 

 حمرم ه�
مكتب 

اجلواب: 
ب�سمه تعا
بجوز ذلك يف حّد نف�سه، ولكن ل 

يجوز اإظهاره اأمام الأجانب اإذا كان من 
الزينة، واإذا كان الطالء فوق اجللد 

وكان حاجبًا نع من و�سول املاء 
للب�سرة يف الو�سوء فيجب اإزالته عند 

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

 حمرم ه�
مكتب 

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 واليثار:

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

»ما  قال:  اأّنه  واآله  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  وعن 
اخللق«  وح�شن  ال�ّشخاء  على  ِاّل  اأولياءه  اهلل  جعل 
وقال �شلى اهلل عليه واآله: »ِان من موجبات املغفرة 
وعنه  الكالم«  وح�شن  ال�شالم  وِاف�شاء  الطعام  بذل 
ذنب  عن  »جتافوا  قال:  اأّنه  واآله  عليه  اهلل  �شلى 

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

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

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

النفاق على الأهل والعيال: 
 فعن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله اأّنه قال: »الكاد

النفاق على الأهل والعيال: 
 فعن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله اأّنه قال: »الكاد

النفاق على الأهل والعيال: 

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

الدينار اّلذي اأنفقته على اأهلك«. 

ومن املنكر: 
• احتكار الطعام بق�سد زيادة �سعره: 

واآله:  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  فعن   
»اأميا رجل ا�شرتى طعامًا فحب�شه اأربعني 
�شباحًا, يريد به غالء امل�شلمني, ثّم باعه 

فت�شّدق بثمنه مل يكن كفارة ملا �شنع«. 
احتكر  »من  واآله:  عليه  اهلل  �شلى  وعنه 
ريح  عليه  اهلل  م  حرَّ يومًا  اربعني  فوق 

اجلّنة«. 
حب�س  »من  واآله:  عليه  اهلل  �شلى  وعنه 
يومًا,  اأربعني  الغالء  به  يرتّب�س  طعامًا 

فقد برئ من اهلل وبرئ منه«. 
• الغ�س:

فعن النبّي �شلى اهلل عليه واآله اأّنه قال: 
فلي�س  بيع  اأو  �شراء  م�شلمًا يف  غ�سَّ  »َمْن 
مّنا« وقال �شلى اهلل عليه واآله: »األ ومن 
مّرات.  ثالث  قالها  مّنا«.  فلي�س  غ�ّشنا 
بركة  اهلل  نزع  امل�شلم,  اأخاه  غ�ّس  »ومن 
اىل  ووّكله  معي�شته,  عليه  واأف�شد  رزقه, 

نف�شه«. 
وعن اِلمام الباقر عليه ال�شالم اأنه قال: 
�شوق  واآله يف  النبي �شلى اهلل عليه  »َمرَّ 
اأرى  ما  ل�شاحبه:  فقال  بطعام  املدينة 
�شعره.  عن  و�شاأله  طّيبًا,  ِاّل  طعامك 
فاأوحى اهلل عّز وجّل اليه اأن يد�سَّ يده يف 
الطعام, ففعل, فاأخرج طعامًا ردّيًا فقال 
ل�شاحبه: ما اأراك ِاّل وقد جمعت خيانة 

وغ�شًا للم�شلمني«. 

وفق فتاوى املرجع الديني الأعلى �شماحة اآية اهلل العظمى 
ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستا )دام ظّله الوارف(

موقع مكتب �سماحة اآية اهلل العظمى
 ال�سيد ال�سي�ستا )دام ظّله(

 
                                                   الو�سية

ال�سوؤال
 )ما �شحة هذا اخلرب الذي اثري يف الو�شط الإعالمي )اأو�شى املرجع الأعلى 
ال�شيد علي احل�شيني ال�شي�شتاين )دام ظله( يف و�شيته ان يدفن كما دفنت 

جدته �شيدة ن�شاء العاملني فاطمة الزهراء عليها ال�شالم......
 وقال ال�شيد باقر العلوي وكيل املرجع الأعلى ال�شيد علي احل�شيني ال�شي�شتاين 
دام ظله يف نيوزلندا يف خطبة الليلة الثالثة من ذكرى ا�شت�شهاد المام احل�شني 
)عليه ال�شالم( يف م�شجد وح�شينية المام املنتظر يف مدينة اوكالند: ان 

�شماحته او�شى بان ي�شلي عليه ...... 

اجلواب 
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم 

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 
هذا اخلر مفرك جملة وتف�سيال ول يوجد ل�سماحة ال�سيد وكيل يف نيوزلندا بال�سم املذكور ومن 

املوؤ�سف ت�سدي بع�س املواقع اخلرية لن�سر هذا اخلر امل�سيء ا موقع املرجعية الدينية 
                                                                                                                         15/حمرم /1433 

                                                                                                    مكتب ال�شيد ال�شي�شتاين بالنجف ال�شرف
                               

                                  التطبر
ال�شالم عليكم

هناك �شورة لل�شيد ال�شي�شتاين دام ظله تو�شح ال�شيد كان يوا�شي جدته 
الزهراء بدمه عن طريق التطبري.
هل هذه ال�شورة �شحيحة؟ و�شكرا

ب�سمه تعا
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

ومن   ال�سي�ستا ال�سيد  هو  لي�س  ال�سورة  يف  الظاهر  ال�سخ�س 
املوؤ�سف اإن بع�س اجلهات ل تتورع عن الكذب للرويج ملقا�سدها.

                                                   14املحرم1433ه�
                                                  مكتب ال�شيد ال�شي�شتاين

                                                      يف النجف ال�شرف
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◄اإعداد: هيئة التحرير

النهي عن الكالم 
يف ذات اهلل

بن  ع��ن احل�شن  زي���اد,  ب��ن  �شهل  ع��ن  ب��ن احل�شن,   حممد 
حمبوب, عن علي بن رئاب, عن اأبي ب�شري قال: قال اأبوجعفر 
عليه ال�شالم: تكلموا يف خلق اهلل ول تتكلموا يف اهلل 

فاإن الكالم يف اهلل ل يزداد �ساحبه اإل حترا.
�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 �شليمان بن خالد قال: قال 
 " يقول:  وجل  عّز  اهلل  اإن  ال�شالم:  عليه  اأبوعبداهلل 
واأن اإ ربك املنتهى" فاإذا انتهى الكالم اإ اهلل 

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

.اإله اإل اهلل الواحد الذي لي�س كمثله �س
عدة من اأ�شحابنا, عن اأحمد بن حممد بن خالد, عن اأبيه, 
اأب��ي عبيدة  اأب��ي عمري, عن حممد بن حمران, عن  ابن  عن 
اإياك  زياد  يا  ال�شالم:  عليه  اأبوجعفر  ق��ال  ق��ال:  احل��ذاء 
العمل   وتهب 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 اإ اهلل 
فتحّروا 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�شحابنا, عن اأحمد بن حممد بن خالد, عن بع�س 
اأبا  �شمعت  قال:  اأبيه  عن  املياح,  ابن  احل�شني  اأ�شحابه, عن 
عبداهلل عليه ال�شالم يقول: من نظر يف اهلل كيف هو؟ 

هلك. 

 عدة من اأ�شحابنا, عن اأحمد بن حممد بن خالد, عن حممد 
بن عبداحلميد, عن العالء بن رزين, عن حممد بن م�شلم, 
عن اأبي جعفر عليه ال�شالم قال: اإياكم والتفكر يف اهلل 
ولكن اإذا اأرد اأن تنظروا اإ عظمته فانظروا 

اإ 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�شالم: 
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�شن بن علي, عن اليعقوبي 
اأبي  اآل �شام, عن  اأ�شحابنا, عن عبدالعلى موىل  عن بع�س 
عبداهلل عليه ال�شالم قال: ان يهوديا يقال له)�سبحت( 
جاء اإ ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله فقال: 
اأنت  فاإن  ربك،  عن  اأ�ساألك  جت    اهلل  ر�سول  يا 
�سل  قال:  رجعت،  واإل  عنه  اأ�ساألك  عما  اأجبتني 
عما �ست، قال: اأين ربك؟ قال: هو يف كل مكان 
ولي�س يف �س من املكان املحدود: قال: وكيف هو؟ 
خملوق  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 غر 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�شري قال: 
�شاألت اأبا جعفر عليه ال�شالم عن �شئ من ال�شفة فرفع يده اإىل 

ال�شماء ثم قال: تعا اجلبار.  

◄اإعداد: هيئة التحرير
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تعترب يف الإمامة اأمور:
لل�شبيان  باإمامته  باأ�س  ل  نعم  مميزًا,  كان  واإن  بال�شبي,  الئتمام  يجوز  فال  الإمام,   1- بلو

مترينًا.
2- عقله, فال يجوز القتداء باملجنون, واإن كان اإدواريًا نعم ل باأ�س بالقتداء به حال اإفاقته.

3- اإميانه وعدالته...., ويكفي يف اإحرازها ح�شن الظاهر, وتثبت بال�شياع املفيد لليقني اأو الطمئنان 
وب�شهادة عدلني ول يبعد ثبوتها ب�شهادة العدل الواحد بل ب�شهادة مطلق الثقة.

4- طهارة مولده, فال يجوز الئتمام بولد الزنا.
5- �شحة قراءته, فال يجوز الئتمام مبن ل يجيد القراءة واإن كان معذورًا يف عمله, نعم ل باأ�س 
بالئتمام مبن ل يجيد الأذكار الأخر )كذكر الركوع وال�شجود, والت�شهد والت�شبيحات الأربع( اإذا 

كان معذورًا من ت�شحيحها.
6- ذكورته, اإذا كان املاأموم ذكرًا, ول باأ�س بائتمام املراأة باملراأة على الأظهر, واإن كان الحوط 

تركه, واإذا اأمت املراأة الن�شاء وجب اأن تقف يف �شفهن دون اأن تتقدم عليهن.
على  ال�شرعي  احلد  عليه  جرى  ممن  – ول  البوادي  �شكان  من  – اأي  اإعرابيًا  يكون  ل  7- اأن 

الحوط.
8- اأن تكون �شالته عن قيام, اإذا كان املاأموم ي�شلي عن قيام, ول باأ�س باإمامة اجلال�س للجال�شني, 

و الحوط عدم الئتمام بامل�شتلقي اأو امل�شطجع واإن كان املاأموم مثله.

9-  توجهه اإىل جهة يتوجه اإليها املاأموم, فال يجوز ملن يعتقد اأن القبلة يف جهة اأن ياأمت مبن يعتقد 
اأنها يف جهة اأخرى, نعم يجوز ذلك اإذا كان الختالف بينهما ي�شريًا ت�شدق معه اجلماعة عرفًا.

10- �شحة �شالة الإمام عند املاأموم, فال يجوز الئتمام مبن كانت �شالته باطلة – بنظر املاأموم 
اأو تقليدًا, مثال ذلك: – اإجتهادًا 

1- اإذا تيمم الإمام يف مو�شع باعتقاد ان وظيفته التيمم, فال يجوز ملن يعتقد اأن الوظيفة يف ذلك 
املو�شع هي الو�شوء اأو الغ�شل اأن ياأمت به.

ومل  به  الإمام  يعلم  مل  واإن  به  القتداء  يجز  مل  الأركان  من  ركنًا  ن�شي  الإمام  اأن  علم  اإذا   -2
يتذكره.

3- اإذا علم اأن لبا�س الإمام اأو بدنه تنج�س, وكان عاملًا به فن�شيه مل يجز القتداء به, نعم اإذا علم 
بنجا�شة بدن الإمام اأو لبا�شه – وهو جاهل بها – جاز اأئتمامه به, ول يلزمه اإخباره, وذلك لأن 
�شالة الإمام حينئذ �شحيحة يف الواقع, وبهذا يظهر احلال يف �شائر موارد الختالف بني الإمام 

واملاأموم, اإذا كانت �شالة الإمام �شحيحة واقعًا مثال ذلك:
اأ - اإذا راأى الإمام  جواز الكتفاء بالت�شبيحات الأربع يف الركعة الثالثة والرابعة مرة واحدة جاز ملن 

يرى وجوب الثالث اأن ياأمت به.
ب - اإذا اعتقد الإمام عدم وجوب ال�شورة يف ال�شالة, جاز ملن يرى وجوبها اأن ياأمت به, بعدما دخل 

يف الركوع, وكذلك احلال يف بقية املوارد اإذا كان الختالف من هذا القبيل.

ي�شرتط يف اإمام اجلماعة م�شافًا اإىل الإميان والعقل وطهارة املولد اأمور:
اإمامة  اإل للمراأة, كما ل ت�شح  اإمامة املراأة  املاأموم رجاًل, فال ت�شح  اإذا كان  الأول: الرجولة 

ال�شبي حتى لل�شبي, نعم يحتمل جواز الأئتمام بالبالغ ع�شرًا ولكن الأحوط لزومًا تركه.
الثاين: العدالة فال جتوز ال�شالة خلف الفا�شق, ول بد من اإحرازها باأحد الطرق املتقدمة يف 

امل�شاألة 20 فال جتوز ال�شالة خلف جمهول احلال.
الثالث: اأن يكون الإمام �شحيح القراءة, فال يجوز ائتمام من يجيد القراءة مبن ل يجيدهاواإن 
كان معذورًا يف عمله, بل ل يجوز ائتمام من ل يجيد القراءة مبثله اإذا اختلفا يف املحل, بل الحوط 
لزومًا تركه مع اإحتاد املحل اأي�شًا, نعم ل باأ�س بالئتمام مبن ل يجيد القراءة يف غري املحل الذي 
يتحمله الإمام عن املاأموم, كاأن ياأمت به يف الركعة الثانية بعد اأن يركع اأو يف الركعتني الأخريتني, 
كما ل باأ�س بالئتمام مبن ل يجيد الأذكار كذكر الركوع وال�شجود والت�شهد والت�شبيحات الأربع 

اإذا كان معذورًا من ت�شحيحها.
الرابع: اأن ل يكون ممن جرى عليه احلد ال�شرعي على الحوط لزومًا.

اخلام�س: ل باأ�س يف اأن ياأمت الف�شح بالف�شيح, والف�شيح بغريه اإذا كان يوؤدي القدر الواجب.
ال�شاد�س: ل جتوز اإمامة القاعد للقائم ويجوز العك�س, كما جتوز اإمامة القاعد ملثله, والحوط 
بالقائم  ائتمامهما  مثله, وعدم  املاأموم  كان  واإن  امل�شطجع  اأو  بامل�شتلقي  الئتمام  وجوبًا عدم 

والقاعد.

وجتوز اإمامة املتيمم للمتو�شئ, وذي اجلبرية لغريه, وامل�شلو�س واملبطون وامل�شتحا�شة لغريهم, 
وامل�شطر اإىل ال�شالة يف النجا�شة لغريه.

ال�شابع: اإذا تبني للماأموم بعد الفرا من ال�شالة اأن الإمام فاقد لبع�س �شرائط �شحة ال�شالة 
او الإمامة �شحت �شالته وجماعته ويغتفر له ما ل يغتفر اإل فيها, واإن تبني ذلك يف الثناء اأمتها 

منفردًا فيجب عليه القراءة مع بقاء حملها.
الثامن: اإذا اختلف املاأموم والإمام يف اأجزاء ال�شالة و�شرائطها اجتهادًا اأو تقليدًا, فاإن اعتقد 
املاأموم – ولو بطريق معترب – بطالن �شالة الإمام يف حق الإمام مل يجز له الئتمام به, واإل 
– كما اإذا كان يخل مبا يغتفر الإخالل به من اجلاهل القا�شر – جاز له الئتمام به, وهكذا اإذا 
كان الختالف بينهما يف الأمور اخلارجية, كاأن يعتقد الإمام طهارة ماء فتو�شاأ به واملاأموم يعتقد 
جنا�شته, اأو يعتقد الإمام طهارة الثوب في�شلي به ويعتقد املاأموم جنا�شته, فاإنه ل يجوز الئتمام 
يف الفر�س الأول ويجوز يف الفر�س الثاين, ول فرق فيما ذكرناه بني البتداء وال�شتدامة, واملدار 
يف جميع املوارد على اأن تكون �شالة الإمام يف حقه �شحيحة يف نظر املاأموم فال يجوز الئتمام 
مبن كانت �شالته باطلة بنظر املاأموم – اجتهادًا اأو تقليدا – ويف غري ذلك يجوز له الئتمام 
به, هذا يف غري ما يتحمله الإمام عن املاأموم, واأما فيما يتحمله كالقراءة ففيه تف�شيل, فاإن من 
يعتقد وجوب ال�شورة – مثاًل – لي�س له اأن ياأمت قبل الركوع مبن ل ياأتي بها لعتقاده عدم وجوبها, 

نعم اإذا ركع الإمام جاز الئتمام به.

بني اآية اهلل العظمى املرحوم ال�شيد اأبي القا�شم اخلوئي )قّد�س �شّره( 
واآية اهلل العظمى ال�شيد علي احل�شيني ال�شي�شتاين )دام ظّله الوارف(

اآية اهلل العظمى املرحوم ال�سيد ابو القا�سم اخلوئي )قّد�س �سّره(

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

�سروط اإمام اجلماعة
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   را�شه وا�شاتته: 
املال  عند  يزد,  مدينة  يف  واآدابها  العربية  اللغة  مبادئ  در�س 
حمّمد اإبراهيم الأردكاين, والآخوند زين العابدين العقدائي, 
ثّم  ه��ادي,  امل��اّل  الآخوند  العليا عند  ال�شطوح  ودر���س مرحلة 
�شافر اإىل مدينة م�شهد املقّد�شة ملوا�شلة درا�شته يف علم الهيئة 
والريا�شيات, ثّم �شافر اإىل مدينة اأ�شفهان حل�شور درو�س اآية 
اهلل حمّمد باقر النجفي, واآية اهلل ال�شّيد حممد باقر املو�شوي 
اخلون�شاري, واآية اهلل املريزا حمّمد ها�شم الهار �شوقي, واملاّل 
حمّمد جعفر الآبادي. فناَل درجة الجتهاد يف مدينة اأ�شفهان, 
ثّم �شافر اإىل مدينة النجف الأ�شرف عام )1281ه�(, حل�شور 
مهدي  وال�شيخ  را�شي,  اآل  وال�شيخ  ال�شريازي,  ال�شّيد  درو���س 

اجلعفري, وال�شيخ مهدي اآل كا�شف الغطاء.

   تدريشه: 
بعد ذهاب ال�شّيد ال�شريازي اإىل مدينة �شامّراء املقّد�شة, قام 
ال�شّيد اليزدي بت�شكيل حوزة درا�شية اأخذت تنموا منوًا �شريعًا, 
حّتى بلغ عدد طاّلبها ِمائتي طالب, ثّم اأخذ عددهم بالتزايد 
الوديعة  اأح�شن  كتاب  �شاحب  اأّن  حّتى  للنظر,  ملفت  ب�شكل 
حتّدث عنها قائاًل: كانت حوزته اأجمُع واأو�شُع واأ�َشّد واأنَفُع من 

اأكرث مدار�س فقهاء ع�شره.
 

   ماه م ا�شمار: 
الأّول اإ�شداره فتوى اجلهاد املعروفة �شد ال�شتعمار الإيطايل 
الربيطاين  ال�شتعمار  و�شد  اأفريقية,  �شمال  يف  ليبيا  لدولة 
لحتالله جنوب اإيران, وكذلك �شد الحتالل الرو�شي ل�شمال 
اإي��ران, واعترب اجلهاد �شد ال�شتعمار فري�شة من الفرائ�س 

الإ�شالمية.
الدين  علماء  جملة  من  ال��ي��زدي  ال�شّيد  ك��ان  الثاين  املوقف 
وله مواقف  الربيطاين,  الحتالل  العراق �شد  املجاهدين يف 
م�شهودة يف قيادة حركة املقاومة �شد ال�شتعمار الربيطاين يف 

مدينة النجف الأ�شرف.

   م ملاته:  
1 � � حا�شية على املكا�شب.

2� العروة الوثقى, وهي ر�شالة عملية احتوت على ثالثة اآلف 
وِمائتني و�شتني م�شاألة فقهية, وقام كثري من العلماء واملراجع 

بكتابة حوا�س عليها.
3� ال�شحيفة الكاظمية.

4� ب�شتان راز وكل�شتان نياز )باللغة الفار�شية(.
5� ال�شوؤال واجلواب يف الفقه.

6� ر�شالة يف حكم الظن بعدد ركعات ال�شالة.
7� ر�شالة يف التعادل والرتاجيح.

ات املري�س. 8� ر�شالة يف منجرَّ
9� ر�شالة اجتماع اأمر ونهي )باللغة الفار�شية(.

 
   وفا ل اليا�شة ودها :    

اإذا منحك اهلل تعاىل مقاما يف الدنيا ورفع �شانك بني النا�س 
فال تن�س اأ�شدقاءك بالأم�س. هذا ما ج�شده املرجع الكبري اآية 
اهلل العظمى ال�شيد حممد كاظم اليزدي, عندما حاز يف النجف 
ال�شرف على رئا�شة الطائفة ال�شيعية يف العامل الإ�شالمي, كان 
قد هاجر يف بداية �شبابه من مدينة )يزد( الإيرانية برفقة 
امل�شهور  عبا�س  مال  ال�شيخ  اهلل  اآي��ة  �شماحة  وزميله  �شديقه 
اأعلى اهلل مقامه. فقد جاور مرقد الإم��ام اأمري  ب� )�شيبويه( 
جاور  بينما  ال�شرف  النجف  يف  ال�شالم  عليه  علي  املوؤمنني 
ال�شالم يف  ال�شهداء عليه  �شيد  الإم��ام احل�شني  الثاين مرقد 
كربالء املقد�شة. فكان ال�شيد اليزدي عندما ياأتي اإىل كربالء 
لزيارة مرقد احل�شني والعبا�س عليهما ال�شالم يعرج على زيارة 
�شديقه ال�شيخ مال عبا�س �شيبويه فيعانقه ب�شدة ويقول له: اأيها 
ال�شديق ال�شقيق اإنا ل اأن�شى تلك ال�شداقة التي كانت بيننا يف 
يزد واين لأحب اإن اجل�س معكم وقتا طويال ولكن البالء الذي 
ابتليت به, وهو )الرئا�شة( مينعني عن ذلك, لكرثة امل�شووليات 
وقلة الوقت, ولكنني رغم هذا فاأنا نف�س ذلك ال�شديق الأول, 

   م ملاته:     را�شه وا�شاتته:    را�شه وا�شاتته: 

  ال ااال مد كاد مشال
 

 نبذة عن حياته
ال�����س��ّي��د حم��ّم��د كاظم  ه��و 
ال��ط��ب��اط��ب��ائ��ي ال���ي���زدي، 
ال�سّيد   اإ ن�سبه  املنتهي 
احل�سن  بن  الغمر  اإبراهيم 
بن الإمام احل�سن بن الإمام 

علي )عليهم ال�سالم(.
ولدة   ��ت��اري يف  اخ��ُت��ل��ف 
من  فمنهم  اليزدي،  ال�سّيد 
قال اأنه ُولد عام )ه�(، 
وم��ن��ه��م م���ن ق����ال  ُول����د يف 
اأي  وعلى  )ه����(،  عام 
يف  ولدت��ه  كانت  فقد  حال 
يزد  حمافظة  قرى  اإح��دى 
يف اإيران، يف عائلة فاّلحية 
حمّبًا  والده  وكان  متدّينة، 
لأهل العلم، وكان يتمّنى اأن 

يكون ابنه واحدًا منهم.
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مل يغريين �شيء. انه الوفاء والتوا�شع, وذلك من درو�س 
الأخالق الإ�شالمية التي ما اأحوجنا اإليها اليوم ويف كل 

زمان ومكان.

  جماهريية و�شهامة وحكمة :
)1335ه�(  �شنة  العراق  على  الربيطانيني  �شيطرة  بعد 
ال�شرف  النجف  اأه��ايل  من  ينتقموا  اأن  اأرادوا  تقريبا, 
لأنهم حاربوا جي�س الحتالل وقاوموا �شيطرة امل�شتعمرين 
احلاكم  جاء  الأه��ايل  عن  العلماء  لف�شل  حماولة  ففي 
كاظم  حممد  ال�شيد  العظمى  اهلل  اآي��ة  اإىل  الربيطاين 
اإىل  اخل���روج  منك  ترجو  احلكومة  اإن  قائال:  ال��ي��زدي 
الكوفة لأنها تريد تاأديب اأهايل النجف! فاأجابه ال�شيد: 
اأهل بيتي؟ قال احلاكم: مع  اأو مع  هل اخرج انا وحدي 
اأهل بيتك )يق�شد عائلته( فقال ال�شيد اليزدي: اأهايل 
النجف كلهم اأهل بيتي, انني لن اخرج اأبدا, فما ي�شيبهم 
ي�شيبني. بهذا املوقف البطويل ال�شهم دفع ال�شيد اليزدي 
واثبت  ال���ش��رف  النجف  اه��ايل  ع��ن  الربيطانيني  �شر 
جماهرييته و�شهامته وحكمته, وهي ل توؤتي ال ملن اطماأن 

قلبه بذكر اهلل ومل يخ�س احدا ال اهلل.

   زاهد يف كل حال : 
مقام  اليزدي  كاظم  ال�شيد  العظمى  اهلل  اي��ة  تبواأ  لقد 
مل  ولكنه  العامل,  يف  ال�شيعة  للم�شلمني  العليا  املرجعية 
يغري ب�شاطة عي�شه, لأن الزهد لي�س و�شفا ظاهريا ملثل 
روحا  بهم  امتزجت  �شفة  انها  التقياء,  املراجع  ه��وؤلء 
يدر�س  طالبا  كان  كما  بقي  مرجعا  �شار  فلما  و�شلوكا, 
العلوم الدينية مل يتغري من حيث الزهد يف �شوون الدنيا 
وعدم اللتذاذ بلذاتها املحللة. وذات مرة دخل عليه احد 
كبار علماء قم املقد�شة وكان يف غرفته اخلا�شة, فراأى 
اإىل جانبه قدرا عتيقا, ف�شاأله: ماهذا؟ اأجابه ال�شيد: انه 
الِقدر الذي اأطبخ فيه اأيام كنت طالبا, واأنا اأ�شعه اأمامي 
لكي اأتذكر �شالف اأيامي, ول اأن�َشى ما كنُت عليه! وحينما 
اأراد اأن يو�شي, اختاَر اأو�شياء اأربعة لتنفيذ الو�شية من 
بعده, وهم العالمة ال�شيخ احمد كا�شف الغطاء, والعالمة 
حممود  م��ريزا  والعالمة  الغطاء,  كا�شف  حممد  ال�شيخ 
اأمرهم  امل��ازن��دراين,  علي  ال�شيخ  والعالمة  التربيزي, 
بتحويل ميزانية املرجعية املتكونة من خم�س وزكاة وكفارة 

ونذر وغريها اإىل املرجع الذي يت�شدى ل�شوؤون امل�شلمني 
احد  عليه  اق��رتح  اجلل�شة  ه��ذه  ويف  بعده.  من  ال�شيعة 
اأحفاده بقوله: ل تن�س الأيتام من اأولدك, فحبذا لو تعنّي 
لهم �شيئا من املال. فرد عليه ال�شيد: اإن اأحفادي ان كانوا 
متدينني فان اهلل تعاىل يرزقهم, وان مل يكونوا متدينني 
فكيف اأعطيهم من مال لي�س مايل؟ ويف احلديث )اإن اهلل 
يعطي الدنيا على نية الآخرة, واأبى اأن يعطي الآخرة على 

نية الدنيا(.

   مداراة النا�س : 
ال�شّيد  للمرحوم  املنرب خمالفًا  اأحد رجال  كان  انه  قيل 
حممد كاظم اليزدي, وكان يعّر�س به اأحيانًا على املنرب. 
وكان  جمل�س  يف  كنُت  اأن  يل  فاّتفَق  العلماء:  اأح��د  ق��ال 
الرجل  ذلك  فجاء  )ق��ده( حا�شرًا,  اليزدي  ال�شّيد  فيه 
املخالف و�شعد املنرب وهو ل يعلم بح�شور ال�شّيد -لأّنه 
لأجل تق�شريه يف حّق ال�شّيد ما كان يتجّراأ على �شعود 
الأثناء  ويف  املجل�س-  يف  وم�شاركته  ح�شوره  عند  املنرب 
وقعت عيناه على ال�شّيد, فارتبك وا�شطرب, وتلجلج يف 
كالمه, حتى انه اأخطاأ يف بيان م�شاألتني �شرعّيتني كان 
اإىل  األفَت نظر اجلميع  مّما  الكالم عنهما  �شرع يف  قد 
خطئه واأخذوا يرقبون رّد ال�شّيد له. لكن ال�شّيد )قده( مل 
يتكّلم ب�شيء ومل يعرت�س عليه حتى نزل الرجل عن املنرب, 
فطلبه ال�شّيد ونّبهه على خطئه, وذلك بعد اإقبال �شديد 
بينهما  يكن  ك��اأن مل  حّتى  به,  كبري  واحتفاء  عليه,  منه 
حزازة اأبدًا, ثم قام الرجل وان�شرف. قال وهو يوا�شل 

لأرى  اأي�شًا,  الثاين  اليوم  يف  املجل�س  فح�شرت  ق�شته: 
نتيجة ما حدث بالأم�س, فاإذا بالرجل جاء و�شعد املنرب 
وتال يف طليعة منربه اآية التوبة, ثم اأعلن توبته عّما كان 
يبدر منه اأحيانًا من �شوء الأدب والإ�شاءة اإىل ال�شّيد وقال: 
تنا يوم اأم�س, فقد كان لل�شّيد  اإنكم جميعًا قد راأيتم ق�شّ
احلّق �شرعًا وعرفًا يف العرتا�س علّي من حتت املنرب, 
لأيّن قد بّينت احلكم خمالفًا لل�شرع ا�شتباهًا, وكان يف 
ذلك افت�شاحي وانك�شاري, ولكن ال�شّيد مل يفعل ذلك مع 
ما كان ي�شله عّني من �شوء اأدب واإ�شاءة بالن�شبة اإليه, 
واإمنا دعاين اإليه, وبعد اإكباره واحرتامه يل اأخذ ينّبهني 
ثم  ذك��رت,  ال��ذي  ا�شتباهي يف احلكم  رحابة على  بكّل 
عّقب كالمه ذلك بقول�ه: نعم وهكذا يكون اأخالق مرجع 
كبري ونائب لالإمام املهدي )عّجل اهلّل تعاىل فرجه( حّقًا 
كال�شّيد. ثم قال: الآن اأنا نادم مّما فعلت �شابقًا ومعتذر 

اإليه واإليكم, والعذر عند كرام النا�س مقبول.

   وفاته : 
تويّف ال�شيد اليزدي )قده( يف الثامن والع�شرين من 
ع  �ُشيِّ الأ���ش��رف, وق��د  رج��ب 1337ه���� مبدينة النجف 
ت�شييعًا مل ي�شبق له مثيل, وُدفن يف ال�شحن احليدري 

ال�شريف لالإمام علي عليه ال�شالم.

ترقبوا يف العدد القادم 

 حممد تقي ال�شريازي )قده( 

احدى جل�شات تدري�س ال�شيد الطباطبائي
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• حتقيق:
 ميثم احل�شناوي 
�شباح الطالقاين 

�سهر �سفر عند اأهايل كربالء

ومل��ع��رف��ة ب��ع�����س ت��ل��ك ال���ع���ادات وال��ت��ق��ال��ي��د كان 
ملجلتنا)الرو�شة احل�شينية( وقفة مع الدكتور �شلمان 
هادي الطعمة فقال: اإن كربالء مدينة تاريخية ت�شم 
واأخيه  علي  بن  احل�شني   ال�شهيد  الإم���ام  مرقدي 
العبا�س عليهما ال�شالم ويوؤمها املاليني من امل�شلمني 
وهي  ومغاربها,  الأر���س  م�شارق  يف  امل�شلمني  وغري 
بالأعمال  حافل  م�شرف  ما�ٍس  لها  قدمية  مدينة 
اخلرّية والطيبة املوروثة, واملجتمع الكربالئي الذي 
التي  وع��ادات��ه  تقاليده  حفظ  على  بحر�شه  ع��رف 
توارثها ال�شلف عن اخللف َلَيعتّز يف احلفاظ عليها 
لأنها اأ�شا�س العالقات الجتماعية, حيث هناك كثري 

من العادات والتقاليد تكاد تكون غري معروفة لدى 
معظم اأبناء الوطن من غري اأهايل كربالء.

العادات  تلك  اأه���م  ع��ن  ب�شوؤاله  املجلة  وانتقلت 
العديد  اإن هناك  فقال:   �شهر �شفر,  والتقاليد يف 
من العادات والتقاليد الكربالئية اخلا�شة ب�شهري 

حمرم احلرام و�شفر املظفر ومنها:
عادات  وه��ي  �شفر  �شهر  يف  احل�شينية  1- املواكب 
يف  النا�س  ينظمها  الأ���ش��الف  عن  موروثة  وتقاليد 
املحالت  اأ�شحاب  يجمع  اخلا�شة حيث  منا�شباتها 
والأطراف وروؤ�شاء الع�شائر والقبائل والأ�شر الكبرية 
اأو  الأرب��ع��ني  لزيارة  وي�شتعدون  الأم���وال  من  مبالغ 

 اإن العادات والتقاليد يف اأي بلد تعّد من الإرث احل�ساري لذلك البلد، والعراق من 
اأهم البلدان التي متتلك موروثًا ح�ساريًا عميقًا تد اإ الآلف من ال�سنني، ومن بني 
موروثاته احل�سارية هي العادات والتقاليد ال�سعبية يف �سهر �سفراملظفر حيث يعتر 
�سهر �سفر لدى الكثر من العراقيني هو من الأ�سهر احلزينة اأو كما يقولون عنها يف 
بيت  اأهل  على  خ�سو�سا  واآلم  اأحزان  اأيامهامن  يف  ملاحتمل  النح�س(  )اأ�سهر  العراق 
الر�سول حممد �سلى اهلل عليه واله و�سلم وملا جرى لهم يف واقعة كربالء على يد دولة 

بني اأمية الظاملة.
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ع������������������ادات وت�����ق�����ال�����ي�����د
الإمام  اأربعينية  ذك��رى  وهي  �شفر  زي��ارة  ي�شمونها 
احل�شني عليه ال�شالم واأي�شًا هي ذكرى عودة الروؤو�س 
من  نابع  ال�شيء  وهذا  املقد�شة,  كربالء  مدينة  اإىل 
طيبًا  مناخًا  ليكونوا  وكرمهم  واإميانهم  عقيدتهم 
للزائرين القادمني من املحافظات والأماكن الأخرى 
وبقيت هذه احلالة اإىل يومنا هذا وقد اأ�شبحت اأو�شع 
واأكربف�شال عن زيادة تنوع اخلدمات املقدمة فيها.  

زيارة  من  النتهاء  فبعد  ال�شرف  النجف  2- زي��ارة 
الأربعني يتهياأ الكثري من �شكان كربالء واملحافظات 
الأخ��رى لزيارة الإم��ام علي عليه ال�شالم يف ذكرى 
وفاة حبيبه الر�شول حممد �شلى اهلل عليه واله و�شلم, 
ويكون النطالق للزيارة قبل يوم 28 من �شهر �شفر 
فيخرج النا�س م�شيًا على الأقدام لتعزية الإمام علي 

)عليه ال�شالم( بهذه املنا�شبة الأليمة. 
3- ومن بني اأهم العادات الكربالئية ليلة اآخر �شفر 
فعندما ينتهي �شهر �شفر وهو من الأ�شهر احلزينة 
يف ال�شنة الهجرية اعتاد النا�س رمي الأكواز من اأعلى 
قطعة  منها  واح��دة  كل  يف  ي�شعوا  اأن  بعد  ال�شطوح 
�شغرية من الفحم وقلياًل من املاء وذرات من امللح 
وتقوم  ال�شغرية  املعدنية  النقود  من  قلياًل  وع��ددًا 
لل�شر  الطرقات دفعًا  الأك��واز يف  تلك  برمي  الن�شوة 
وال�شوء وهن يرددن )فلو�س اخلري بجرة �شفر( ويتم 

هذا بعد روؤية هالل �شهر ربيع الأول مبا�شرة.
4- يقوم ال�شبيان باإيقاد النريان يف الطرق والأزقة 
ين�شدون  وهم  الربيع  فجر  بانبثاق  وفرحًا  ابتهاجا 

�شفر  �شفيع,راح  يا  حممد  )يا  �شعبية  مظاهرة  يف 
جانه ربيع( ول يتوانى الرجال عن اإطالق الر�شا�س 
عن  توارثوها  ع��ادة  وتلك  الفرحة  هذه  يف  م�شاركة 

اأ�شالفهم.
وانتقلنا بعد ذلك للقاء الباحث �شعيد ر�شيد زمزم 
اأ�شار يف بداية حوارنا معه اىلاأنه توجد عدد  الذي 
�شهر  يف  �شائدة  كانت  التي  وال��ع��ادات  التقاليد  من 
�شفر يف العراق وخا�شة يف مدينة كربالء ومن اأهم 

هذه العادات هي:
عملة  بو�شع  يقومون  كانوا  البيوت  اأ�شحاب  1- اأن 
�شغرية )10 فلو�س( وكانت هذه العملة ت�شتعمل يف 
ال�شراء والبيع وتو�شع يف و�شط )ال�شربة( وهي اإناء 
فخاري ي�شتعمل لتربيد املاء وي�شتخدم اأي�شًا ل�شرب 
الكهرباء  وجود  قبل  املا�شية  ال�شنني  يف  اأي�شًا  املاء 
وو�شائل تربيد املاء, ومن ثم يرمون هذه )ال�شربة( 
من اأعلى ال�شطح وكانت هذه العادة بعد انتهاء �شهر 
�شفر لأنهم يعتربون �شهر �شفر �شهر حزن ونح�س 
عليه  احل�شني  الإم��ام  اأربعينية  فيه  ت�شادف  حيث 

ال�شالم.
2- خروج جمموعة من الأطفال اإىل ال�شوارع والأزقة 
وهم يهتفون )راح �شفر جانه ربيع يا حممد يا �شفيع( 
فيتجولون يف ال�شوارع والأزقة لفرتة طويلة ثم يعودون 

اإىل بيوتهم فيما بعد.
يوم  اآخ��ر  الن�شاء يف  3- ذه��اب جمموعة كبرية من 
املكان  وهو  )الِدباغة(  اإىل  �شفر  �شهر  من  اأربعاء 
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الذي تغ�شل فيه جلود احليوانات وعند دخولهن اإىل 
الدباغة تقوم الن�شاء بعبور اأحوا�س الدباغة واحدة 
الأحوا�س  ياأخذن كمية من ماء  بعدها  الأخ��رى  تلو 
ذات الرائحة العفنة ويذهنب اإىل بيوتهن, والغر�س 
تكون م�شانة من  امل���راأة  اأن  هو  الأع��م��ال  ه��ذه  من 
عملية ال�شحر التي قد تقوم بها اأية امراأة من الن�شاء 
املحيطات بها ب�شبب عدم ان�شجام اأفراد العائلة مع 
يف  خمتلفة  اأخ��رى  وتقاليد  ع��ادات  بع�شها,وهناك 

مدن العراق يف �شهر �شفر لكنها قد تال�شت كليًا. 
ويقول ال�شيد عبد القادر املو�شوي, تاجر مواد منزلية 
اأ�شواق كربالء" اإن �شهر �شفر من الأ�شهر  اأحد  يف 
النا�س  من  والكثري  العامة(  ع��رف  يف  )املنحو�شة 
يت�شاءمون من هذا ال�شهر ب�شبب ما جرى فيه على 
احل�شني واآل بيت ر�شول اهلل �شلى اهلل عليهم و�شلم, 
وقد اعتدنا يف ال�شنني املا�شية اأن نقوم ببع�س الأفعال 
املتوارثة من الآباء والأجداد مثاًل نقوم بك�شر الأواين 
النريان  نوقد  اأو  ال���دار(  )عتبة  البيوت  اأب���واب  يف 

ونخرج يف ال�شوارع ونقول ) اأطلع يا �شفر(.
فيما يبنّي اخلياط كاظم الي�شاري" اأن النا�س كانت 
تاأخذ  حيث  احلياة  يف  والب�شاطة  بالفطرة  تتميز 
النا�س �شربة اأو)ب�شتوكة( يف نهاية �شفر يقوم اأحد 
�شكنة البيت وعادة الكبري اأي كبري ال�شن في�شع قطعة 
اأو خم�شة فلو�س فريميها  الأم��وال مبقدار عانة  من 

عند باب البيت فتك�شر وتخرج العملة النقدية وتبقى 
الأطفال تبحث عن تلك العملة النقدية,ليجدها �شعيد 
احلظ من الأطفال وهذه العادة تدل على الت�شّدق اأي 
اأن �شاحب البيت قد ت�شدق بهذه الطريقة الطريفة 
لأن الأهل قد خرجوا من هذا ال�شهر املنحو�س �شاملني 
ومل ي�شبهم اأي مكروه, كمايتهياأ الكثري من النا�س 
اإىل الأفراح لأن �شهر �شفر قد رحل وجاء بعده ربيع 

وهذه العادة قد توارثناها من الأجداد.
وقال �شيد عبا�س العرداوي اأحد �شكنة �شوق العالوي 
يف ال�شنني املا�شية كنا نحرق �شعف النخيل ونتجول 
داخل ال�شوارع والأزقة وهذا ال�شيء توارثناه من اأهلنا 
حيث يقولون لنا احرقوا ال�شعف وجتولوا يف ال�شوارع 
�شهر  �شفر  �شهر  لأن  ال�شهر  هذا  من  ال�شر  ليخرج 
ت��اأمل به بيت ر�شول اهلل �شلى اهلل  نح�س لأن��ه �شهر 
عليه واله و�شلم على ما حدث من م�شائب على اأهل 

البيت عليهم ال�شالم.
 ثم اأ�شاف العرداوي قائال: هنالك بع�س الأ�شر تقوم 
البيت  باب  بي�شة دجاجة يف  اأو ك�شر  بذبح دجاجة 

ومنهم من يك�شر بع�س الأواين عند باب البيت.
وبنّي )�شخيج الغزايل( قائال: كنا يف الزمن املا�شي 
نقوم  �شفر  �شهر  ينتهي  وعندما  البادية  يف  نعي�س 
باإطالق النار يف اجلو ومن ثم ننحر الذبائح لوجه 
اهلل ون�شعل النريان يف البادية مبتهجني بزوال �شهر 

�شفر لأنه �شهر نح�س ومن الأ�شهر التي تاأمل بها اأهل 
بيت ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واله و�شلم وكنا ناأخذ 
يا  )اطلع  ونقول  البيوت  ون�شرب  الع�شي  باأيدينا 
�شفر اطلع( وهذه العادة موجودة اإىل الوقت حلايل 

يف بع�س مناطق البادية يف العراق .
وي�شيف احلاج ح�شن القري�شي من النعمانية فيقول: 
يعترب �شهر �شفر من اأ�شهر احلزن اإذ نحزن فيه على 
ما مر باأهل البيت عليهم ال�شالم فيه, لذا نقوم يف 
نهاية �شهر �شفر وبعد زيارة النجف التي نعزي بها 
الإم��ام علي عليه ال�شالم يف ذكرى �شهادة الر�شول 
الذبائح  بنحر  و�شلم  وال��ه  عليه  اهلل  �شلى  الأعظم 
واإقامة الولئم هذا من جانب ما من جانب اآخر نقوم 
بحرق النريان وطرق اأبواب البيوت ون�شرخ باأ�شوات 
عالية )اطلع يا�شفر جاء الربيع يا حممد يا �شفيع( 
القرى  الكثري من  زال��ت �شائدة يف  العادة ما  وه��ذه 

العراقية لأنها متثل اإرثًا ح�شاريًا ل ميوت.
بها  يتم�شك  التي  والتقاليد  العادات  اأغلب  اأن  يبدو 
غالبية  بل  فقط  املقد�شة  كربالء  مدينة  ابناء  لي�س 
اأبناء العراق وخا�شة يف �شهر �شفر اإمنا هي تعبري 
عن ما يجي�س يف نفو�شهم و�شمائرهم من �شجون ملا 
مّر به اأهل بيت النبوة عليهم ال�شالم من ظلم واآلم 
يف هذا ال�شهر, ولتكون تلك العادات والتقاليد �شبيال 

اآخر ل�شتذكار تلك املظامل.   

   اإن �صهر �صفر من 
الأ�صهر )املنحو�صة يف عرف 
العامة( والكثري من النا�س 
يت�صاءمون من هذا ال�صهر 

ب�صبب ما جرى فيه على 
احل�صني واآل بيت ر�صول اهلل 

�صلى اهلل عليهم و�صلم 
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•  كاظم احل�شيني الذبحاوي 

الآية  هذه  فاإّن اخلطاب يف  منهج  من  نتبناه  ما  وبح�شب 
الأوىل من  الآية  اآمنوا بدًء من  الذين  اإىل  املباركة يتوجه 
اآمنوا  الذين  ها  اأي� )يا   : تقول  التي  العظيمة  ال�شورة  هذه 
اإليهم باملودة وقد  اأولياء تلقون  ل تتخذوا عدوي وعدوكم 
كفروا مبا جاَءكم من احلق يخرجون الر�شوَل واإياكم اأْن 
كم اإْن كنتم خرجتم جهادًا يف �شبيلي وابتغاء  توؤمنوا باهلل ربِّ
ون اإليهم باملودة واأنا اأعلم مبا اأخفيتم وما  مر�شاتي ت�شر

اأعلنتم ومن يفعله منكم فقد �شلَّ �شواَء ال�شبيل( .
واأن م�شطلح )الذين اآمنوا( اأينما يرد يف القراآن مطلقًا 
جاء  اإذا  اأما   , امل�شلمني  مطلق  منه  يراد  اإمنا  مقّيٍد  غري 

مقّيدًا فاإنه ُيتم�شك بالقيد الظاهر يف الآية .
اأمٌر من اهلل �شبحانه يتوجه اإىل جميع امل�شلمني يف جميع 
ع�شورهم بالتعاي�س ال�شلمي مع بقية الطوائف واجلماعات 
بالب�ِّر والق�شط  ب�شابطة قررتها 
الدين  يف  يقاتلوكم  )مل  الآية 
دياركم(  من  يخرجوكم  ومل 
.والدين يف املقام يت�شع لي�شمل 
الأحكام  عن  ف�شاًل  العقائد 
لفظ  اأن  ذلك   , والت�شريعات 
الدين يف القراآن مقيد بقرائن 
اأكرث  , فثمة  املقام غري مطلق 

من معنى لهذه اللفظة .
لكّن امللفت للنظر هو اأن الآية مل تخ�ش�س جماعة بعينها , 
كاأن يكونوا يهودًا اأو ن�شارى اأو �شابئة اأو جمو�س اأو م�شلمني 
بل املهم اأنهم مل يقاتلوا امل�شلمني بالدين ومل يخرجوهم 
من ديارهم بالتهجري والإبعاد والإجالء ,كما نراه يح�شل 
يف بقاع يقطنها م�شلمون هنا وهناك .فمثل هوؤلء مل ينه 
حل�شن  جزاًء  اإليهم  ويق�شطوا  يربوهم  اأن  امل�شلمني  اهلُل 
يجاورونهم  الذين  امل�شلمني  مع  �شنيعهم  وجودة  �شمتهم 
حلن  من  يتوقع  ,كما  وع�شكريًا  اقت�شاديًا  �شعفاء  وهم 
القول يف هذه الآية واإّل مل تقع املقاتلة يف الدين والإخراج 
من الديار لو كان امل�شلمني اأقوياء ,ومل يبق ثمة داع لهذا 

اخلطاب من الأ�شا�س .
اإذن القراآن يحث امل�شلمني على التعاي�س ال�شلمي مع بقية 
بها  يعتقدون  التي  عقائدهم  عن  النظر  ب�شرف  الأقوام 
,ومن هنا قال اأمري املوؤمنني �شلوات اهلل عليه ملالك الأ�شرت 
يف عهده امل�شهور : النا�س �شنفان اإما اأٌخ لك يف الدين اأو 

نظرٌي لك يف اخللق .
,وهي  لهذه  الالحقة  الآية  اإىل  النظر  عطفنا  لو  ولكننا 
الآية التا�شعة من ال�شورة جندها تقرر حكمًا متممًا لهذا 
احلكم الإلهي بقولها : ) اإمنا ينهكم عن الذين قاتلوكم 
يف الدين واأخرجوكم من دياركم وظاهروا على اإخراجكم 
اأْن تولوهم وَمن يتولهم فاأولئك هُم الظاملون( كذلك فاإننا 

جند اأن هذه الآية مل تذكر عقيدة العدو اأي�شًا , كاأن يكون 
اأو حتى م�شلمًا  اأو �شابئيًا  اأو جمو�شيًا  اأو ن�شرانيًا  يهوديًا 
اإىل  يعمدون  القبلة  اأهل  امل�شلمني  من  البع�س  اأن  ذلك   ,
مقاتلة امل�شلمني الذين يخالفونهم بالراأي مكّفرين لهم , 
ويهجرونهم من ديارهم ,ويتاآمرون مع غري امل�شلمني على 
 ي�شو التكفري لهم حتى  ب�شلوك طريق  تهجريهم ,وذلك 

لهم فعل ما تذكره الآية !
املقاتلة يف الدين والتهجري من الديار يح�شل من م�شلمني 
�شد م�شلمني يخالفونهم يف العقيدة التي يعتقدون ب�شوابها 
,فاإذا كان املق�شودون هم  امل�شلمني  ,اأو يح�شل من غري 
غري امل�شلمني فالأمر لي�س فيه غمو�شًا ي�شتدعي البيان لأنه 
يقع من باب الأوىل,ولكن ما بالك اإذا كان الفاعل لهذين 
اأولياء  اتخاذهم  يجوز  ل  فهولء  ؟  امل�شلمني  من  الفعلني 
مبعنى اإعطاء الولية لهم بجعلهم ولة لالأمر على امل�شلمني 

واإن كانوا من اأهل القبلة !
واخلال�شة : اإّن ال�شابطة التي ت�شيع ثقافة التعاي�س ال�شلمي 
بني خمتلف اأهل الأديان ,تلكم الثقافة التي اأر�شاها القراآن 

العظيم تتمحور حول م�شاألتني اأ�شا�شيتني هما :
: نبذ العنف والقتال الذي يوقعه م�شلمون  امل�شاألة الأوىل 

وغري م�شلمني على امل�شلمني بدعاوى متنوعة .
بعدم  وذلك  ديارهم  يف  امل�شلمني  اأمن   : الثانية  امل�شاألة 
تعّر�شهم اإىل التهجري الق�شري الذي قد يقوم به م�شلمون 

اأو غري م�شلمني .

العديد  الطائفية يف  العظيم ير�شي دعائم  القراآن  اأّن  ثمَّ 
من ال�شور اأذكر منها : البقرة � الأعراف � النور� العنكبوت 
� الذاريات � الفاحتة ,ثم غريها اأي�شًا يف تف�شيل ذكرناه 
النا�س غري  تعاىل جعل  اأن اهلل  ثّم   . يف مو�شع غري هذا 
متكافئني يف الإمكانات وال�شتعدادات والقابليات ,فالوحدة 
التي يتحدثون عنها تخالف فطرة النا�س التي فطرهم اهلل 
عليها . قال تعاىل يف الآيتني 1118, 119 من �شورة هود : 
ك جلعل النا�س اأّمة واحدة ول يزالون خمتلفني  )ولو �شاء رب�
 اإّل َمن رحم رّبك ولذلك خلقهم ومتت كلمة رّبك لأمالأنَّ 

جهنم من اجل�ِّنة والنا�س اأجمعني( .
واخلال�شة : اإّن الختالف احلا�شل عند النا�س فيما يتعلق 
بالعقائد التي يتبنونها ,والثقافات التي يتخذونها ل توجب 

ال�شحناء والتباغ�س بل توجب التعاي�س والتاآلف.

قال تعا يف الآية الثامنة 
)ل  املمتحنة:  ���س��ورة  م��ن 
مل  الذين  عن  اهلُل  ينهاكم 
ومل  ال��دي��ن  يف  ي�ُقاتلوكم 
اأْن  دياركم  من  يخرجوكم 
اإليهم  وتق�سطوا  تروهم 

اإّن اهلَل يحب املق�سطني( 

لكّن امللفت للنظر هو اأن الآية مل تخ�ش�س جماعة بعينها ,  قال تعا يف الآية الثامنة 

 التعاي�س ال�سلمي 
والطائفية  يف القراآن.. 
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•     يعّده: عبد الرحمن الالمي

وهذه الأ�شئلة الع�شرة � التي ل تنح�شر فيها مظاهر العّزة فقط واإنما على �شبيل الختيار 
ال�شريع � تك�شف لنا جانبًا مهّمًا يجب اأن يتحّلى الإن�شان الموؤمن به, فهلّموا معنا لنوؤ�ّشر على 

ما يتوافق مع حالتنا, ثّم نذهب الى النتيجة:
 قد يت�شور اإن�شاٌن اأّن العتزاز بالنف�س يحمل معنى التكّبر, والتكّبر مذموم, فيخلط بين 

العّزة وبين التكّبر, فهل اأنت مّمن:
أ  يرى فرقًا كبيرًا بين العّزة وبين التكّبر, 

لعامل  الآخ��ري��ن  على  التعالي  ه��و  فالتكبر 
اأو  ثقافٍة  اأو  لغٍة  اأو  ع��رٍق  اأو  كن�شٍب  �شخ�شي 

غيره؟
ب    تختلط عليه المفاهيم اأحيانًا فال يفّرق 

بين العّزة وبين التكّبر؟

ج    ل يهتّم لهذا الأمر؟
 طلبات النف�س الأّمارة بال�شوء غالبة على البع�س, وخ�شو�شًا في مواطن يكون الإن�شان 
�شعيفًا في جانب ما, فت�شرعه نف�شه ل�شعفه فيها, باأن ت�شعه في محّل الدناءة, ومكان 

ال�شبهة والمالمة, فهل اأنت مّمن:
أ يتحّرر من قيود نف�شه ويثور عليها متذّكرًا قول اأمير الموؤمنين علّي بن اأبي طالب )عليها 

ال�شالم( الذي مّر علينا في المقّدمة؟
لإن�شانّيته  وي�شمح  اأحيانًا  لنف�شه  يخنع  ب    
التلّب�س بلبو�س الذّل والخنوع فيدخل في مثل 

هذه المواقف الم�شبوهة؟
ج    ل يهتّم لهذا الأمر؟

هل اأنت 

العّزة كما يعّرفها علماء اللغة: القّوة وال�سّدة والغلبة والرفعة والمتناع، فهي اإذن حالة مانعة لالإن�سان من اأن ُيغلب اأو ُتهن.
وق��د درج الُع��رف يف اأيامن��ا ه��ذه اأن ي�سميها بلف )الكرامة(، اأي اأّن الإن�سان يج��ب اأن يكون �سلبًا يف اإرادته، اأي ل ُيقهر ول ُيغل��ب، واإذا كان �سعيفًا فهو ذليل، وهذه 
ال�سالبة واملنعة ل تاأتي من فرا اأبدًا، ونحن يف اختبارنا هذا نعني ونق�سد العّزة التي ترّتب على �سّدة اإان امل�سلم، فعندما يكون املوؤمن عزيزًا فعزته لي�ست ل�سخ�سه 

بل لإانه، وبتعبر اآخر فاإّن املوؤمن ظٌل لإانه.
فاإن حديثنا هنا متعلق بالعّزة املرتبطة بالدين خا�سة، وهي التي ذكرها القراآن تارة مادحًا واأخرى قادحًا، فالعّزة املمدوحة هي عّزة املوؤمن باهلل العزيز الذي ل 
نَي َل َيْعَلُموَن )املنافقون: (. والعزة املذمومة هي تلك العزة الزائفة التي  ق املَُناف ن نَي َوَلك ن ْلُموؤْم َول هَر�ُسولُة َول ز الع   َوهلل :)ُيغالب ول ُيقاوم، قال )تبارك وتعا

.) : سورة �س�( َقاٍق ٍة َو�س ز ع يَن َكَفُروا يف ذال َبل :يف هذا ال�سدد اعتزاز الكفار بكفرهم فقال يدعى لها اأ�سحابها من الف�سل ما لي�س لها، وقد ذّم القراآن الكر

عزيز يف نف�ص 

م��ن كتاب ك�سف املحّجة لثمرة املهجة: �س ، ���س . ومن كتاب البحار: 
ج ، ���س ، ح : م��ن و�سايا اأمر املوؤمن��ني ومو املتقني الإمام علّي بن 
اأبي طالب )عليه ال�سالم( لولده احل�سن )عليه ال�سالم( اأنه قال: "... واأكرْم 
نف�َسَك عن كل دنّيٍة واإْن �ساقْتَك اإ الّرغائب، فاإنك لن تعتا�َس ا تبذَل من 

َك عو�سًا، ول تُكْن عبَد غرك وقْد َجَعَلَك اهلُل حّرًا...". نف�س
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 كثيرة هي القرارات التي نقّررها ونحن ُمرَغمين عليها, ل�شعٍف في هممنا وعجٍز في عزيمتنا, فنميل 
باأنف�شنا الى جانب الباطل, ونعي�س حياة الهوان والخذلن, فهل اأنت مّمن:

أ  ل ُيرَغم في اّتخاذ اأّي قرار خاذل, �شُي�شاأل عنه غدًا يوم القيامة, ويجعل ن�شب عينيه قول الإمام 

الع�شكري )عليه ال�شالم(: "ما َتَرَك الحقَّ عزيٌز اإل ذّل, ول اأخذ به ذليٌل اإل عّز"؟
ب    ينجّر للر�شوخ تارة, ويمتنع اأخرى في مثل هذه المواقف القاهرة؟

ج    ل يهتّم لهذا الأمر؟
 قد تلجئك الحاجة اأن تطلب اأمرًا في غير اأهله, مّما يجعلك في موقف الإذلل والو�شاعة, فهل اأنت مّمن:

أ  يتذّكر قول الإمام ال�شادق )عليه ال�شالم(: "َمن اأخرجه اهلل من ذّل المعا�شي اإلى عّز التقوى, اأغناه اهلل 

بال مال, واأعّزه بال ع�شيرة, واآن�شه بال ب�شر" فال َيْقدم الى مثل هذه المواقف؟
ب    ينجّر للدخول اأحيانًا في مثل هذا الموقف ل�شعوبة الظرف؟

ج    ل يهتّم لهذا الأمر؟
 اإّن ارتكاب الآثام وولوج �شبيل الموبقات ينتج عنه ال�شقوط والإهانة٬ والخزي اأمام المجتمع, وعند العر�س 

الأكبر لحقًا, فهل اأنت مّمن:
أ  يعتّد بنف�شه ويرباأ بها عن مثل هذه الأمور اإجالًل لنف�شه واعتزازًا بها؟

ب    ينجّر اأحيانًا للدخول في مثل هذه المواقف؟
ج    ل يهتّم لهذا الأمر؟

 م�شاألة النظر با�شتعالء الى الغرب المتقّدم في الماّديات فقط, والنظر الى المجتمعات الم�شلمة بنظرة 
دونّية, من دون تاأّمل في الحالين, هو انتهاك لكرامة وعّزة الإ�شالم, فهل اأنت مّمن:

أ  يعي اأّن الغرب اعتمد بتقّدمه على نهب اأموال الغير وا�شتعباد اإن�شانيتهم, واأّن المجتمعات الإ�شالمية ل 

تحمل من الإ�شالم �شوى ال�شم فقط؟
ب    تنطلي عليه اأحيانًا مثل هذه الفبركات اللفظية؟

ج    ل يهتّم لهذا الأمر؟
 اإّن التقليد الأعمى لكثير من �شباب اليوم الى توافه الأمور لدى الغير, والى ما يلفظه الغرب من ف�شالته, 

لدليل �شارخ على ق�شور نظرتهم وخلّو اأنف�شهم من العتداد بها, فهل اأنت مّمن:
أ  يمّج هذه المظاهر لأجنبّيتها على ديننا وعدم توافقها مع اأخالقنا ال�شامية؟

ب    ينجّر لتقليها اأحيانًا, لق�شور في نف�شه اأو ل�شبهة تنطلي عليه؟
ج    ل يهتّم لهذا الأمر؟

اإّن الإن�شان يدفعه اإيمانه اأن يت�شاغر اأمام الموؤمنين, ويدفعه اإيمانه اأن يكون عزيزًا وكبيرًا اأمام غيرهم, 
فهل اأنت مّمن:

ٍة َعَلى اْلَكاِفِريَن...« ويكون م�شداقًا حقيقيًا  ٍة َعَلى اْلُموؤِْمِنيَن اأَِعزَّ أ يمتثل لقول اهلل )تبارك وتعالى(: »...اأَِذلَّ

له؟
ب    يعتوره ال�شّد والجذب بين الحالتين فتارة يمتثل وتارة ل؟

ج    ل يهتّم لهذا الأمر؟
 لو اأّنك وقعت اأ�شيرًا بيد الخ�شوم, اأو اعتقلتك ال�شلطات الجائرة, وواجهتك ب�شبلها العنيفة من اأجل الو�شاية 

باأ�شحابك, وذكر تفا�شيل تحقيقية تنفعهم, فهل اأنت مّمن:
ر في كربالء المقّد�شة  أ يعّبئ نف�شه �شمودًا ويرى في الح�شين )عليه ال�شالم( قدوته في ذلك حينما حو�شِ

فاأطلق �شرخته المدوّية: "واهلِل ل اأعطيكم بيدي اإعطاء الذليل ول اأقّر لكم اإقرار العبيد"؟
ب    ي�شيبه النهيار وعدم التحّمل بع�س ال�شيء في مثل هذه المواقف الع�شيبة؟

ج    ل يهتّم لهذا الأمر؟
 ظاهرة الت�شّول اأو �شوؤال النا�س التي كّرهها الإ�شالم, بل حّرمها في بع�س الأحوال, لما يعتري المت�شّول من 
تعري�س نف�شه للهوان والمذلة, وهو عك�س المطلوب من الإن�شان الم�شلم اأن يتحّلى بعلّو الهمة وعّزة النف�س, فهل 

اأنت مّمن:
أ  ل ي�شمح في اإذلل نف�شه لحرمة ذلك على الإن�شان الموؤمن؟

ب     قد يت�شامح في الأمر ويعّر�س ماء وجهه لالإراقة ب�شوؤال الآخرين؟
ج    ل يهتّم لهذا الأمر؟

ح�سادنا  لنجمع  الختبار  من  الق�سرة  الرحلة  ه��ذه  وبعد 
التطبيقي يف  ونتاأّمل يف م�ستوانا  لكي نرى حالنا  النقاط  من 

اعتدادنا باأنف�سنا.
ج     ب    �سبع نقاط، ولكّل  أ ع�سر نقاط، ولكّل   اأح�سْب لكّل 

خم�س نقاط، واجمع ما اأ�ّسرَت عليه مّما توافق مع حالتك.
 فاإذا بلغ مجموع نقاطك بين الت�سعين والمائة فاأنت يا �سّيدي 

بال �سّك عالي الهّمة، كبير النف�س، تعي ما يدور من حولك.
اأما اإذا كانت درجتك بين ال�سبعين والخم�سين فاأنت ل تحتاج الى 
التعّمق بهذا المفهوم الجليل، فاإّن اعتزاز الم�سلم بنف�سه و دينه 
ورّبه هو كبرياء اإيمانه، وكبرياء الإيمان غير كبرياء الطغيان٬ 
اإنها اأنفة الموؤمن اأن ي�سغر ل�سلطان٬ اأو يت�سع في مكان٬ اأو يكون 

ذنبًا لإن�سان.
اأما اإذا كانت الدرجة دون الخم�سين � والعياذ باهلل � فنحن نحتاج 
اأن نقول لك: لقد حّرم الإ�سالم الذّل واأوجب العّزة، حّرم على 
الم�سلم اأن يهون اأو ي�ستذل٬ اأو ُي�ست�سعف٬ وجعل في قلبه ال�سيق 

والتبّرم لكل و�سع يخد�س كرامته ويجرح مكانته.
البيت  لأهل  ال�سريفة  والأحاديث  الكريمة  الآي��ات  وج��اءت 
يظهرها  التي  ال�سراعة  ت�ستنكر  ال�سالم(  )عليهم  الأطهار 
من  فقدوا  ما  على  فيبكون  الأزم���ات٬  بهم  تمّر  حين  البع�س 
حطام٬ ويتمّرغون في وحل الأغنياء انتظار عر�س يفر�سونه 
لهم، اأو يقر�سونه اإياهم، اإّن التاأّلم من الحرمان لي�س �سعة، و لكن 

تحّول الحرمان اإلى هوان هو الذي ي�ستنكره الدين الإ�سالمي.
فالعزة والإباء والكرامة من اأبرز الخالل التي نادى بها الإ�سالم، 
وغر�سها في اأنحاء المجتمع، وتعّهد نماءها بما �سرع من عقائد و 
�سّن من تعاليم، اإن من عزة الموؤمن األ يكون م�ستباحا لكل طامع، 
اأو غر�سًا لكل هاجم، بل عليه اأن ي�ستميت دون دينه واأخالقه 
ومعتقداته ونف�سه وعر�سه وماله واأهله. و اإن اأريقت في ذلك 

دماوؤه.
ال�سالم(:  )عليه  ال�سادق  الإم��ام  عن  الرواية  في  ورد  ولقد 
"الموؤمن اأعظم حرمة من الكعبة"، وعن الإمام الباقر )عليه 
الموؤمن ثالث خ�سال:  اأعطى  "اإن اهلل )عّز وجّل(  ال�سالم(: 
العّز في الدنيا والدين، والفالح في الآخرة، والمهابة في �سدور 

العالمين".

اأنت اأيها الموؤمن الذي اأعطيَت �سفة الإيمان عليك اأن تحترمها 
لأنها معطاة لك من قبل اهلل )تبارك وتعالى( واأن ل تعر�سها 
لالنتهاك وال�ستهجان والنتقا�س اأو ترنو بها اإلى مرتبة الذلة 
وكمثال على هذا نقول: اأنا اإن�سان موؤمن ولكني اأدخل مجل�سًا 
للف�سوق والمجون، مجاراة له، واأ�سطّر اإلى اأن اأداريه واأجاريه 

كي ل اأكون �سخ�سًا �ساذًا بينهم، فهذه هي الذلة بعينها.

  النتيجة:
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•  عبد الكرمي العامري/ باحث اجتماعي 

عبارة  اىل  �شنعود  الأوىل  للنقطة  بالن�شبة 
ُتقرع  مَلن  ت�شاأل  )ل  املعروفة  دونز  جون 

الأجرا�س(, اإننا نحزن على فنائنا.
عرفان  بكاء  وهو  املِرح  البكاء  والثانية 
قد  ل�شيء  يكون  اجلميل  وعرفان  اجلميل: 
يكون جميال للغاية يف هذه احلياة. وهذا هو 
م�شاهدة  لدى  نبكي  اأجله  من  الذي  ال�شبب 
اأو  والنت�شارات,  البطولية  الأعمال 
الحتفالت احلما�شية وان كانت ل ت�شاهي 
تقديرنا لعرفان اجلميل جتاه �شخ�س رفعنا 
عن احل�شي�س اأو �شخ�س اآمَن وقّدَم اإميانه 

لنا.
ع�شرنا  يف  النا�س  يتغري  ومل 
احلا�شر, فهم غري قادرين وفقا 
على  عليها  ن�شاأوا  التي  للتقاليد 
اإظهار �شعفهم اأيًا كانت العوامل 
التي تت�شارع يف نفو�شهم. وهذا 
التوتر الداخلي هو اأحد الأ�شباب 
الإن�شان  اإ�شابة  يف  ُت�شاهم  التي 
الدم  �شغط  ارتفاع  باأمرا�س 

والن�شداد التاجي وغريها.
يكبح  اأن  تعّود  املر�شى  من  كبريًا  عددًا  اأن 
م�شاعره  جميع  بل  دموعه  فقط  لي�س 
باأنهم  يكت�شفون  حني   ولكنهم  الأخرى.  
م�شرتكة  اإن�شانية  الآخرين  مع  يتقا�شمون 
املكبوتة  الدموع  ينتج  اإهتمامام�شرتكا  تثري 

التي تبداأ بالتدفق من املاآقي.
م�شاعرنا  ك  حترِّ عديدة  اأمورا  فاأن  وهكذا 
وتدفعنا للبكاء. فنبكي عند �شماع الأنا�شيد 
الع�شكرية ونبكي عندما ن�شمع باأفعال نبيلة, 
اجلميل  عرفان  عن  للتعبري  دمعًا  ونذرف 
الأبدي عندما يبلغ الإن�شان يف النهاية كوكبا 

بعيد املنال.
عن�شران  العقلية  احلياة  يف  وجد  واإذا 
متعار�شان , فقد يرتتب على هذا التعار�س 
كبت اأحد هذين العن�شرين. فاإذا كان لدّي 
كان  اإذا  لكن  عليه.  اأحافظ  اأن  بد  ل  ميعاد 
هذا امليعاد مع �شخ�س اأت�شايق من مقابلته, 
كثريا ما يحدث اأن ُين�شى هذا امليعاد. عملية 
ف�شل هذه الفكرة من ال�شعور اىل الال�شعور 

تتم عادة بطريقة ل �شعورية, بدون ق�شد. 
خمل�شا  الغالب  يف  ال�شخ�س  يكون  لذلك 
الآخر  الطرف  لكن  بالن�شيان  اعتذاره  عند 
يقبله  ل  اأنه  اإل  ظاهريا,  العتذار  قبل  واإن 
بينه وبني نف�شه قبول كامال على الأقل. لبد 
لنا اأن نفرق بني نوعني من الن�شيان: اأحدهما 
الن�شيان بالرتك وهذا يحدث بالتدريج, كما 
اأما  املعلومات.  من  كثري  ن�شيان  يف  يحدث 
يحدث  وهذا  بالكبت  الن�شيان  فهو  الثاين 
ب�شرعة كبرية وبطريقة فجائية, لكن هناك 
ق�شية التعبري عنها ل ينفع معه الكبت ول 
فما  بالبكاء  عنها  يعرب  ما  كثريا  الن�شيان, 

هي؟.  
 emotional العاطفية  ال�شخ�شية 
يتعامل �شاحبها مع الغري ومع احلياة ب�شكل 
يف  بعقله,  يتعامل  مما  اأكرث  بعاطفته  عام 
حكم  يغلب  فاأنه  بينهما  الت�شارب  حالة 
اأقواله  فاأن  لذلك  العقل,  على  العاطفة 
والندفاع. �شاحب  باملزاجية  تت�شم  واأفعاله 
احل�شا�شية,  �شديد  العاطفية  ال�شخ�شية 
مرهف ال�شعور ملا يجري حوله, يحّمل نف�شه 
احلياتي  مبوقعه  التح�ش�س  من  اأو�شع  جمال 
فاأن  لهذا  واملحيط,  النا�س  مع  وعالقاته 
الق�شايا  يف  تنح�شر  ل  العاطفية  انفعالته 
العامة  الق�شايا  اىل  متتد  بل  ال�شخ�شية 
الإمام  ق�شية  منها   عام ب�شكل  والإن�شانية 

احل�شني عليه ال�شالم.
البكاء نعمة نف�شية ذلك عندما يكون متنف�شا 
الدموع  يف  تذوب  التي  ال�شغوط  من  لكثري 
واأحبتنا  ال�شائعة  تنزل بحرقة على فر�شنا 
م�شرينا  على  الآخرة,  اىل  غادروا  الذين 
احلياتية  الأمواج  تالطم  و�شط  املجهول 

املختلفة.
ق�شية  هو  احل�شني  الإمام  على  البكاء  لكن 
وهو  ودنيا..  دينًا  الإ�شالم  مع  التوا�شل 
والُعقد,  الأمرا�س  دواخلنا من  يطّهر  الذي 

فاحل�شني ِعربة وَعربة.

البكاء  دواف����ع  اأن  ي��ق��ال 
ن��ق��ط��ت��ني  يف  ت��ن��ح�����س��ر 
على  الإ�سفاق  رئي�سيتني: 
الذات والعرفان باجلميل.

البكاء  دواف����ع  اأن  ي��ق��ال 

  البكاء..
اإ�سفاٌق وعرفاٌن 
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 تعّد اإدارة املوارد الب�سرية من 
اأهم وظائف الإدارة العامة لركيزها 
على العن�سر الب�سري الذي يعتر املورد 
الإنتاجية  تاأثًرا يف  الأثمن والأكر 

باختالف اأ�سنافها وتوجهاتها. 
ال�ستخدام  باخت�سار،  تعني  وه��ي 
ر  املتوف الب�سري  للعن�سر  الأم��ث��ل 
هذا  كفاءة  على  بالعتماد  واملُتوّقع، 
 العن�سر وحما�سه للعمل، ولذلك اهتم
علماء الإدارة بو�سع املباد والأ�س�س 
التي ت�ساعد على ال�ستفادة الق�سوى 

من كل فرد.
ومتا�سيًا مع الهتمام املتزايد بتطوير   
املوارد الب�سرية وتنميتها ا�ستحدثت 
احل�سينية  للعتبة  العامة  الأم��ان��ة 
عليه  اأُط��ل��ق  جديدا  ق�سما  املقّد�سة 
ا�سم )التطوير الفكري وتنمية املوارد 

الب�سرية(.

منهج  �سليم 
لرفع م�ستوى 

المنت�سب العلمي 
والثقافي  

 

ق�����س��م ت��ط��وي��ر ال����م����وارد ال���ب�������س���رّي���ة...

الهدف والطموح
ولالطالع على مهمة هذا الق�شم حّطت جملة )الرو�شة احل�شينية( ركابها عند الأ�شتاذ )طالل فائق 
الكمايل( امل�شرف على الق�شم فتحدَث قائاًل" قامت الأمانة للعتبة احل�شينية املقد�شة با�شتحداث ق�شم 
رفع  اأجل  من  املقد�شة  العتبة  منت�شبي  قدرات  بتنمية  يعنى  الب�شرية(,  املوارد  تطوير  )ق�شم  هو  جديد 

م�شتواهم الثقايف والعلمي واملهني من جهة والرتقاء مب�شتوى الأداء ال�شلوكي من جهة ثانية".
والثقافية  املهنية  ال�شفات  تعزيز  هو  الق�شم  هذا  اإن�شاء  من  املرجو  طموحنا  اإن  الكمايل"  واأ�شاف 
وال�شلوكية للمنت�شب, ورفع م�شتواه الديني التزاما وت�شرفا  اإىل امل�شتوى الذي ميّكنه من التعامل الأمثل 
مع خمتلف ال�شرائح التي تاأتي لزيارة العتبات املقد�شة, فال يخفى اأن هناك زائرين من ع�شرات الدول 
العربية والأجنبية يجب التعامل معهم وفق اخل�شو�شية املطلوبة يف العتبات املقد�شة دون م�شايقتهم اأو 

اإ�شعارهم باأي �شعور مثري للح�شا�شّية". 
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خطة العمل
وحتّدَث رئي�س الق�شم الأ�شتاذ 
هيكلية  ع��ن  هيكل(  )ها�شم 
قائاًل" لبد  ومنهجيته  الق�شم 
ر�شني  عقل  ذي  اإن�����ش��ان  لكل 
للم�شروع  عمل  خطة  ي�شع  اأن 
ي��ت��ب��ن��اه وي��ن��ظ��م ذلك  ال����ذي 
امل�شروع بال�شكل ال�شحيح كما 
ال�شالم  عليه  علي  الإم��ام  قال 
اأم��ورك��م(,  بتنظيم  )عليكم 
اأن  يقت�شي  كهذا  م�شروع  واأن 
تعّد له العدة, لذا �شّكلت جلنة مهتمة باإعداد هيكلية تامة و�شاملة مكونة 

من ثالث �شعب مت�شّمنة عّدة وحدات وعلى ال�شكل التايل: 
خماطبات  من  الق�شم  باإداريات  ة  خمت�شّ تكون  الإداري��ة:  ال�شعبة   -1
الذاتية  وحدة  من  مكّونة  وهي  الأعمال  ل�شري  ومتابعة  وغياب  وح�شور 

ووحدة املعلومات ووحدة الأر�شيف.  
اإمكانيات  وتطوير  بتدريب  والتطوير: وهذه تخت�س  التدريب  �شعبة   -2
�شبع  من  نة  مكوَّ وه��ي  ومعلومات  مواهب  من  ميتلكونه  مبا  املنت�شبني 
الفكرية,  الن�شاطات  التخ�ش�شية,  التطويرية  ال����دورات  وح���دات: 
ال��ع��الق��ات, ووح��دة  الن��رتن��ت,  الإ����ش���دارات,  وال��ربجم��ة,  التخطيط 

اللجان".
وحتّدَث ها�شم عن الآليات وال�شبل التي ت�شتخدم يف هذه الدورات قائاًل" 
املطلوب,  امل�شتوى  اإىل  اأن ي�شل  اإىل  ينمو  ثم  يبداأ �شغريًا  اأن كل �شيء 

اإعطاء  على  تن�س  ب�شيطة  ب�شورة  الفكرة  ه��ذه  اب��ت��داأت  اهلل  وب���اإذن 
العتبة احل�شينية املقد�شة ملرة واحدة  حما�شرات يف الأخالق ملنت�شبي 
يف الأ�شبوع, تت�شمن هذه املحا�شرات تنمية اجلانب الأخالقي والروحي 
والرتبوي لدى املنت�شب, موؤّطرة باإطار فقهي يو�شح لغة التعامل مع ذات 
النف�س الإن�شانية, واإعداد اللغة املثلى للتعامل مع زائري الإمام احل�شني 

عليه ال�شالم".

الدورة ا�ولى
اأما بالن�شبة لن�شاطات الق�شم يف الفرتة احلالية فتكّلَم الأ�شتاذ )م�شلم 
حم�شن( م�شوؤول �شعبة التدريب والتطوير قائاًل" با�شر الق�شم باإعداد 
دورة  هي  الأوىل  ال��دورة  وكانت  العتبة,  ملنت�شبي  التدريبية  ال���دورات 
قاعة  على  املقد�شة  احل�شينية  العتبة  يف  اأقيمت  التي  الدينية  ال�شياحة 
والتي  باحلا�شوب  ة  خمت�شّ فكانت  الثانية  ال��دورة  اأما  الأنبياء,  خامت 
ت�شمل جميع كوادر �ُشعب الذاتية يف باقي الأق�شام من اأجل رفع امل�شتوى 

العلمي والعملي لهوؤلء املنت�شبني".
من  متزايدة  اأع��دادا  ت�شتقبل  املقد�شة  العتبة  اأن  مبا  م�شلم"  اأ�شاف 
دورات  هناك  تكون  اأن  ارتاأت  خمتلفة,  ولغات  جن�شيات  من  الزائرين 
الأوردية  واللغة  واللغة الجنليزية  الفار�شية  اللغة  اأي�شا يف  تخ�ش�شية 

وقد مت ال�شروع فعاًل يف هذا املجال".
هذه  قائاًل" اأن  الأ�شبوعية  املحا�شرات  اآلية  عن  حديثه  م�شلم  واأكمل 
�شماحة  مبباركة  املقد�شة  العتبة  منت�شبي  على  اأُلقيت  قد  املحا�شرات 
الأمني العام, وهدفها اإي�شال املعلومة الأخالقية لتكون ملكة اأو �شجية 
م�شتقرة يف نف�س املتلقي, ولتعك�س �شلوك واأداء منبعث من تلك اخللفية 
العلمية الأخالقية, وقد ت�شرفُت بطرح تلك املحا�شرات باآليات �شمعية 
ومقروءة, ونطمح اأن نطورها اإىل املرئية يف القريب 

العاجل من خالل ور�س 
�شتُعّد لهذا الغر�س".

تقّدم ملموس
�شالح(  مهدي  )�شامل  الأ�شتاذ  وحت��ّدَث 
باإعطاء  املخت�شني  الأ���ش��ات��ذة  م��ن  وه��و 
على  نعمل  فقال"  الفار�شية  باللغة  املحا�شرات 
والكلمات  واجُلمل  املحاورة  اأ�شلوب  املنت�شب  تعليم 
الأ�شا�شية التي يحتاجها يف اإر�شاد الزائر الذي يتكلم 
العملية اخلدمية  �شري  ت�شهيل  اأجل  الفار�شية من  اللغة 

بني الزائر واملنت�شب".
واأ�شاف �شامل" ح�شلنا على تقّدم ملمو�س 
قبل  من  املعلومة  ا�شتيعاب  م�شتوى  يف 
با�شرنا  والآن  الأوىل  الدورة  املتلقي يف 
الدورات  اإجراء  يف  و�شن�شتمر  الثانية,  الدورة  يف 

:الكما 
 اإن موحنا املرجو من اإن�صاء 
هذا الق�صم هو تعزيز ال�صفات 

املهنية والثقافية وال�صلوكية 
للمنت�صب، ورف م�صتواه 

 الديني التزاما وت�صرفا  اإ
امل�صتوى الذي ّكنه من 

 تل التعامل الأمثل م
ال�صراح التي تاأتي لزيارة 

العتبات املقد�صة 
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  علينا اأن نتذكر م�شوؤوليتنا يف اإحياء ذكرى احل�شني  لن اإحياءها اأحياء لنا 
كاأمة وكمجتمع وهو اإحياء للقيم النبيلة ,ولبد من الإ�شارة اإىل  �شيء مهم 
نود التذكري به هو اأن اأهم واجبات اخلطباء املبّلغني اإي�شاح املعاين ال�شامية 
يوم  يف  ال�شالم  عليه  احل�شني  �شّحى  اأجلها  من  التي  الكبرية  والأه���داف 
عا�شوراء فمن ال�شروري  على اخلطيب اأن يعتمد  الآليات التي  تخرج النا�س 
من الأزمة التي نعي�شها وهي الرجوع اإىل اهلل وال�شتغفار وال�شدقة والدعاء 
لأن عليًا � عليه ال�شالم � قال )مانزل داء اإل بذنب وما رفع اإل بتوبة(, وهذه 
الفتنة وهذا البالء الذي يف العراق لن يرفع اإل بالتوبة والتفاف النا�س حول 
ال�شعائر احل�شينية كي يكونوا اأكرث الت�شاقا بتعاليم دينهم ,وهذه فر�شة ثمينة 
لت�شحيح امل�شار لدى النا�س عن طريق املنرب احل�شيني العريق , وكذلك يجب 
ا�شتغالل ال�شعائر املقّد�شة نحو الهدف الذي �شحى من اجله احل�شني عليه 
ال�شالم ول يقت�شر التوجيه على  الرجال بل يتعداه اإىل الن�شاء اللواتي عدهّن 

الإ�شالم ن�شف املجتمع 
املنكر  والنهي عن  باملعروف  والأم��ر  ال�شالة  باأوقات  باللتزام  ويتمّثل ذلك 
املوظفني  وح��ّث  واأموالهم  النا�س  اأعرا�س  على  واملحافظة  الأمانات  واأداء 
وامل�شوؤولني وتوعيتهم  بخطورة امل�شوؤولية امللقاة على عاتقهم وخ�شو�شا اأن 
اأموال ال�شعب اأمانة باأيديهم وان يكّر�شوا كّل وقتهم للحفاظ عليه وو�شعه يف 
حمله وان يفهموا ويفّهموا بو�شوح وجتل ر�شالتي اأمري املوؤمنني عليه ال�شالم 

لبن حنيف ومالك ال�شرت
فيما يتم توجيه الن�شاء اىل اأن زينب عليها ال�شالم يف اأحلك الظروف واأ�شّدها 
مل تن�شى حجابها وقد قامت بدور توعوي لك�شف زيف موؤامرة يزيد فن�شاوؤنا 
باأم�س احلاجة لتكون  كّل واح��دة منهّن قائدة يف منزلها من خالل توجيه 
اأبنائها وبناتها على احرتام احلجاب والوقت واأداء ال�شالة كما فعلته زينب يف 
كربالء ليلة احلادي ع�شر من حمرم فاإنها لن تن�شى �شالتها الواجبة و�شالة 
الليل وترك الغيبة والنميمة وان تفهم الن�شاء اأن لهن دورا مهما يف بناء الوطن 
ليقل اأهمية عن دور الرجل يف بنائه وهي جال�شة يف بيتها من خالل تربية 

عائلتها.
واأخريا بلدنا احلبيب يف هذه الأيام يف اأم�س احلاجة اإىل �شوت اخلطباء الذين 
بهم ت�شلح البالد وبهم حتقن الدماء وجتمع ال�شفوف ويزيلون ما يف القلوب 
الإ�شالمية,  الأم��ة  تاريخ  من  الع�شيبة  املرحلة  هذه  وخ�شو�شا  اأحقاد   من 
وال�شبهات  والت�شكيكات  ال�شيطانية  الو�شاو�س  اأن��واع  من  الت�شّيع  به  وما مير 

ومعاجلتها ب�شورة علمية من خالل الأدلة والرباهني 
وامل�شيبة التي نعي�شها الآن جاءت ب�شبب دعاة ال�شر والفتنة الذين حّذر منهم 
الإ�شالم يف  عليه  الإم��ام احل�شني  وكذلك   � و�شلم  عليه  � �شلى اهلل  الر�شول 
عر�شات كربالء وهو يف اآخر حلظاته من الدنيا ركز على مقارعة ال�شر والفتنة 
واجلربوت ب�شيفه اأول وبل�شانه ثانيا ودعا النا�س اإىل حرية الإرادة والختيار 
اإن مل يكونوا م�شلمني يعي�شون يف بالد الإ�شالم وظلت كلماته العظيمة تدوي 
يف م�شامع النا�س عرب القرون : ) يا اأيها النا�س اإن مل تكونوا م�شلمني فكونوا 

اأحرارا يف دنياكم ( 

◄  يكتبها: ح�شني ال�شالمي

  علينا اأن نتذكر م�شوؤوليتنا يف اإحياء ذكرى احل�شني  لن اإحياءها اأحياء لنا 
كاأمة وكمجتمع وهو اإحياء للقيم النبيلة ,ولبد من الإ�شارة اإىل  �شيء مهم 

 من اأجل منر يجمع 
  سملنا�

ات

علمًا  املقد�شة,  احل�شينية  العتبة  منت�شبي  جميع  فيها  ي�شرتك  حتى 
حماورات  اإعطاء  تت�شمن  اأيام,  ع�شرة  هي  للدورة  الزمنية  الفرتة  اأن 
ومفردات وحفظ الأعداد باللغة الفار�شية حتى ن�شل اإىل اأ�شلوب احلوار 

ال�شل�س واملفيد بني الزائر واملنت�شب".
النظر عن  بغ�س  املنت�شبني  نتعامل مع جميع  قائاًل" نحن  �شامل  وختم 
ف�شيتم  والكتابة  القراءة  يعرفون  ل  الذين  اأم��ا  الدرا�شي,  التح�شيل 

تلقينهم املحا�شرات ب�شورة �شفهية" .

آراء واحتياجات
وقال الأ�شتاذ )اأ�شعد ح�شن فهد(" اأن هدفنا الرئي�شي من امل�شاركة مع 
هذا الق�شم يف اإعطاء املحا�شرات هو تقدمي خدمة اإىل املنت�شب ومن ثم 
اإىل الزائر من خالل اإر�شاد املنت�شب للزائر, ومبا اأننا يف حالة اإعداد 
وتطوير لهذا الق�شم فمازلنا بحاجة اإىل قاعات اإ�شافية ومواد تدري�س 

ومعدات خا�شة بهذا العمل".
هذه  من  كثريًا  ا�شتفدنا  مدلول("  عبد  )اأح��م��د  املنت�شب  ق��ال  فيما 
الدورات التطويرية فكريا ولغويًا وميكن اأن نطّبق ما در�شناه نظريًا على 

اأر�س الواقع". 
قائاًل"  التو�شيح  وو�شائل  املعدات  من  احتياجاتهم  عن  اأحمد  وتكّلَم 
املطروحة,  للمو�شوعات  منا�شبة  تو�شيح  لو�شائل  بحاجة  اأننا  اعتقد 
وتخفي�س عدد الطالب يف الدورة الواحدة, لكي يكون اجلميع م�شاركا 

يف التفاعل املنتج اأثناء املحا�شرة". 
واأبدى املنت�شب )ريا�س عبد علي( حما�شُه جتاه الدورات اللغوية قائال" 
نريد اأن ت�شتمر هذه الدورات من اأجل اأن ت�شيف لنا قابلية لغوية متكننا 
من تقدمي اخلدمات اإىل جميع الزائرين وخا�شة الأجانب". مبينًا" اأن 
عملية ا�شتيعابنا للمعلومة حت�شل ب�شورة كبرية ب�شبب حنكة الأ�شاتذة 

باإي�شالها ورغبة املتلقي با�شتقبالها".
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ح�شينية عليبات

•  علي ح�شني عبيد 

والأفعال  والأفكار  ال�شبل  عن  الدوؤوب  البحث  اإن 
ال�شحيحة, �شمة فطرية لدى الإن�شان, لهذا غالبا 
ميثله,  ومن  اخلري  نحو  وا�شحة  امليول  تكون  ما 
الطويلة  رحلتها  يف  الإن�شانية  داأب  هو  وهكذا 
و�شراعها املتوا�شل �شد ال�شر وممثليه, فقد توالت 
الثورات والنتفا�شات �شد الظلم واأ�شحابه وحاملي 
لوائه, منذ اأن متكن الإن�شان من الف�شل بني احلق 
هذا,  يومنا  وحتى  والظلم,  العدالة  وبني  والباطل, 
ع�شرنا  يف  الأو�شط,  ال�شرق  منطقة  تفور  حيث 
والثورات,  والنتفا�شات  بالحتجاجات  الراهن, 
التي اأزاحت ول زالت تزيح الطواغيت عن عرو�شهم 

تباعا.
النظر  وبغ�س   , دللته  وله  حقًا  كبري  م�شهد  وهو 
علينا  الثورات  هذه  تفا�شيل  عن 
ال�شتفادة من فحوى هذا امل�شهد, 
واأر�س وب�شر, ننتمي  لأننا كتاأريخ 
اإىل اأعظم واأ�شمى ثورة, اإىل منبع 
الأزيل,  العدالة  و�شوت  احلق 
احل�شني  الإمام  بوقفة  ممثاًل 
بريق  حمل  حني  ال�شالم,  عليه 
العدل الإلهي عاليا, واأطلق موقفه 
العظيم اأمام املالأ, ليعلن مقارعة الف�شاد والطغيان 
ل  �شبل  اإىل  بها  والنحراف  بال�شلطة,  وال�شتئثار 
بذلك  فاأعطى  وحرمته,  وكرامته  بالإن�شان  تليق 

در�شا عظيما يف �شرورة اإ�شالح الذات واملجتمع.
من هنا يرتتب على جميع من ينتهج الفكر احل�شيني 
اأو  مذهبا  اأو  جماعة  اأو  كان  فردا  للحياة,  طريقا 
�شواه, اأن يتخذ من هذا الفكر خريطة عمل, يف اأدق 
تفا�شيل حياته واأكربها حجما وو�شوحا, وطاملا اأننا 
كم�شلمني ونعرتف باأحقية واأف�شلية املنهج احل�شيني 
على �شواه ويتفق معنا يف هذا ف�شالء العامل اأجمع, 
م�شار جده  على  لل�شبط  امتدادا حقيقيا  لأنه ميثل 
ولكونه  اأوًل,  واآله  عليه  اهلل  �شلى  الأعظم  الر�شول 
ينتمي اإىل خري الإن�شانية ثانيا, فمن احلري بنا اأن 
نبادر لعملية اإ�شالح وا�شعة م�شتمدة من هذا الفكر 
العظيم ملا يت�شم به من قدرات هائلة, يف جمالت 
تقومي  قدرة على  اأكرث  الإن�شان,  و�شمات جتعل من 
باخلطاأ,  العرتاف  ال�شمات  هذه  ومن  النف�س, 
وال�شرب على النوائب والعقبات, والدعوة اإىل املنهج 
ال�شحيح, و�شيانة النف�س عن الوقوع يف الزلل, وما 
الفكر  هذا  يتيحها  كثرية  اأف�شليات  من  ذلك  اإىل 
الإن�شاين, الذي اعرتف ب�شحته واإن�شانيته الآخرون 

قبل امل�شلمني.

وبهذا ُي�شتح�شن اأن نّتفق على اأن منا�شبة ا�شت�شهاد 
مكّر�شة  لي�شت  ال�شالم,  عليه  احل�شني  الإمام 
ملمار�شة الطقو�س الدينية املتعارفة فح�شب, بل لبد 
منا�شبة مهمة جدا  باأنها  ونوؤمن جميعا,  نعرف  اأن 
للحث على اإ�شالح الذات, للفرد واملجتمع, ل�شيما 
موظفني  من  العالية,  احلكومية  املنا�شب  رجال 
فما  النا�س,  من  وغريهم  �شغارا,  اأم  كانوا  كبارا 
فائدة اأن اأُحب احل�شني عليه ال�شالم ول اأعمل وفقا 

ملنهجه وما اأو�شى به؟
ويف حقيقة المر نرى يف اأحيان عديدة تناق�شا بني 
بع�شهم  فنالحظ  ال�شدد,  هذا  يف  والفعل  القول 
متم�شكا بالفكر واملنهج احل�شيني قوًل فقط, اأي اأنه 
يردد هذا الفكر ويدعو له, لكنه ل يعمل به, وهذه هي 
الطامة الكربى, ومثل هوؤلء لهم قدرة كبرية على 
اخلداع والتخفي وراء الكالم اجلميل, وما �شابه من 
طرق احتيال ل يطول مداها حتى تنك�شف للجميع, 
لأن الأفعال املنحرفة ل ميكن اإخفاوؤها, خا�شة اإذا 
وم�شريهم,  وم�شتقبلهم  النا�س  بحا�شر  تعلقت 
فاملوظف احلكومي �شواء كان �شغريا يف م�شوؤوليته 
اأم كبريا, هو م�شوؤول عن عموم ال�شعب, وحقوقهم 
وم�شاحلهم, ل�شيما الفقراء الذي هم اأكرث ت�شررا 
من الأخطاء الإدارية واملالية التي يرتكبها املوظفون, 
حتى لو كانت عن غري عمد, اأما اإذا كان الختال�س 
دا, من اأجل احل�شول  و�شرب م�شالح الفقراء متعمَّ
على املال والإثراء غري امل�شروع, فتلك هي املع�شية 
اآجال  التي �شُيحا�َشب عليها املوظف وغريه  الكربى 
بالفكر  اللتزام  يّدعي  كان  اإذا  ل�شيما  اأم عاجال, 

احل�شيني العظيم كمنهج حياة.
لذا فاإن من بركات هذه الأيام العا�شورائية, تذكري 
واأهدافه  وروحه  بنف�شه  ي�شمو  اأن  ب�شرورة  الإن�شان 
فوق ال�شغائر, واأن يتذكر وقفة الإمام احل�شني عليه 
والتزام,  اإجالل  من  ت�شتحق  ما  ويعطيها  ال�شالم 
اأو  �شيا�شيني  النا�س,  قيادة  يت�شدر  من  ل�شيما 
الأقرب  هم  فهوؤلء,  اأو غريهم,  ماليني  اأو  اإداريني 
طرق  يف  �شاروا  اإذا  غريهم  من  للح�شاب  والأكرث 

النحراف.
بداية  احل�شني  الإمام  اأربعينية  ذكرى  من  فلنجعل 
لالإ�شالح احلقيقي, وليكن مت�شكنا مبنهجه وفكره, 
فعليا وعمليا بالدرجة الأوىل, اإميانا مبا يدعو اإليه 
تعد  مل  ال�شعوب  اأن  ل�شيما  اخلالد,  املنهج  هذا 
تقبل بال�شكوت على املنحِرف والطاغي, كما ت�شري 

الوقائع ال�شاخنة يف معظم الدول املحيطة بنا. 

على  تطل  جديدة  هجرية  �سنة 
امل�سلمني، واأيام قالئل تف�سلنا عن 
احل�سني  الإم��ام  اربعينية  ذك��رى 
امل�سلمون  لي�ستذكر  ال�سالم،  عليه 
البطولة  موقف  اأجمع  وال��ع��امل 
والطغيان،  ال��ظ��ل��م  م��واج��ه��ة  يف 
 اإ ينتمي  ال���ذي  امل��وق��ف  ه���ذا 
الفكر الإن�سا العظيم، والإان 
املطلق بقدرته على اإعادة الأمور 
 ،ال�سحي وم�سارها  ن�سابها   اإ

مهما كان النحراف كبرا.

العظيم اأمام املالأ, ليعلن مقارعة الف�شاد والطغيان 
ل  �شبل  اإىل  بها  والنحراف  بال�شلطة,  وال�شتئثار  على  تطل  جديدة  هجرية  �سنة 

  الفكر احل�سيني 
منهج لإ�سالح 

الذات  
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اأحد املعتقلني يف درب احل�شني  التايل مع  اللقاء  لنا  وكان 
الر�شول  )عبد  ال�شيد  وهو  ال�شالم(  )عليهم  البيت  واأهل 
جبار عبد الأمري( الذي راح يحّدثنا عن حالت ماأ�شاوية مل 

ن�شمع مثياًل لها:
ُرحنا نعّزي اأمر املوؤمنني علّي بن اأبي طالب 

)عليه ال�سالم( فكان عزاوؤنا العتقال
اأنا عبد الر�سول من �شكنة حمافظة كربالء املقّد�شة, 
مركز  يف  جنارة  حمل  يف  حالّيًا  اأعمل  متو�شطة,  خريج 

املحافظة.

حكاية العتقال 
لكوين اأحد امل�شاة من كربالء املقّد�شة اىل مرقد الإمام علي 
بن اأبي طالب )عليه ال�شالم( وكانت املنا�شبة هي ا�شت�شهاد 
اآيار  �شهر  و�شّلم(, يف  واآله  عليه  النبّي حممد )�شّلى اهلل 
من عام 2000 توجهُت مع جمموعة من حمّبي اأهل البيت 
)عليهم ال�شالم( اىل زيارة اأمري املوؤمنني علّي بن اأبي طالب 
)عليه ال�شالم( لياًل, و�شلكنا الطريق الرئي�شي كربالء / 
جنف وو�شلنا يف �شباح اليوم الثاين بداية منطقة )خان 
الن�س( واختباأنا طول النهار يف ح�شينية كانت موجودة يف 
املنطقة خوفًا من اأزلم النظام ال�شابق التي كانت منت�شرة 

على الطرق الرئي�شية.
الإمام علي )عليه  وا�شلنا م�شرينا اىل مرقد  امل�شاء   ويف 
ال�شالم( ولكن هذه املّرة �شلكنا املزارع يف طرق فرعية حيث 
اأر�شدونا اأ�شحاب املزارع اىل الطرق الآمنة حتى و�شولنا اىل 
حّي الع�شكري مدخل حمافظة النجف الأ�شرف, ثّم �شلكنا 
الطريق الرئي�شي, وبعد م�شري م�شافة مائة مرت راأينا اأنف�شنا 
حما�شرين من )رفاق( حزب البعث املجرم الذين انهالوا 
علينا بال�شرب املرّبح, وذهبوا بنا اىل معتقل الفرقة احلزبية 
يف حّي الع�شكري يف النجف الأ�شرف, وهناك حجزونا ملدة 
احلمام  ودخول  واملاء  الطعام  عنا  منعوا  وقد  كامل  يوم 
"ملاذا  لنا:  يقولون  وهم  نف�شية خمتلفة  باأ�شاليب  وعّذبونا 
ت�شريون؟ األ متتلكون النقود لأجرة ال�شيارة" اأو "خّلي الإمام 

اأي ينجيكم من هذه الورطة, وغريها من  علّي يفيدكم", 
الأقوال البذيئة.

يف معتقل النجف
ويف اليوم الثاين نقلونا اىل اأمن النجف حيث بقينا �شبعة اأيام 
لقينا فيها �شنوف التعذيب وكان نومنا يف املحجر الذي ل 
تزيد م�شاحته عن ) 2 2مرت(   وعدد املعتقلني فيه بحدود 
�شمن  من  وكان  معتقاًل,  الثالثني  اىل  وع�شرين  خم�شة 
م�شاحته احلمام, وكانت ترعبنا اأ�شوات التعذيب ليال ونهارا 
وا�شتغاثة الرجال والن�شاء من هول العذاب وخبث اأ�شاليب 

التحقيق.
 يف بداية دخولنا دائرة الأمن املخيفة مت التحقيق معنا: ملاذا 
ت�شريون على الأقدام مل�شافة طويلة ما الهدف والغاية من 
ذلك؟ األ متتلكون اأجرة ال�شيارة؟! وملا �شمعوا منا اجلواب 
على اأ�شئلتهم غ�شبوا غ�شبًا �شديدًا وهجموا علينا بال�شرب 

باأيديهم وبالهراوات.
الأ�شرف,  النجف  ت�شفريات  نقلنا اىل  اأيام مت  وبعد �شبعة 
حيث �شاهدنا املئات من املعتقلني لنف�س ال�شبب, اإذ قاموا يف 

خدمتنا وت�شميد جرحانا ورفع معنوياتنا النف�شية.

يف معتقل كربالء
املقّد�شة  كربالء  حمافظة  يف  الأمن  دائرة  اىل  نقلونا  ثم 
واأجروا معنا التحقيق الذي تخّلله التعذيب وال�شّب وال�شتم 
2مرت(      3( م�شاحته  كانت  الذي  املعتقل  يف  وو�شعونا 
وي�شتمل على �شبعة وع�شرين معتقاًل تقريبا اإذ كان النوم 
ومن  للجميع  املكان  يكفي  لكي  و�شد(  متقابل )حّل  ب�شكل 
الليل,  من  متاأخرة  اأوقات  يف  التعذيب  ويبداأ  فرا�س,  دون 
وعانينا من تدهور الأو�شاع ال�شحية كاحل�شا�شية ال�شديدة, 
و�شاهدت الكثري من احلالت املاأ�شاوية كموت �شخ�س من 
اأنواع  باأب�شع  الن�شاء  يعذبون  راأيتهم  واأي�شًا  التعذيب  �شدة 

التعذيب. 
يف ظل هذا الت�شّدد واحلجر والتعذيب ا�شتطعنا اأن نتداول 

كتب الدعاء والزيارة باأحجام �شغرية والتقينا الكثري من 
امل�شايخ الدينية الذي كانوا معتقلني يف ال�شجون ومار�شنا 

بع�س الطقو�س العبادية �شوية. 

ذهول القا�سي
وبعد �شهرين تقريبا اقتادوا ق�شمًا منا واأنا من �شمنهم اىل 
حمكمة كربالء وحينها �شاألني القا�شي عن �شبب العتقال 

فقلت له:
�� لأننا ذهبنا م�شيًا لزيارة اأمري املوؤمنني علّي بن اأبي طالب 

)عليه ال�شالم(, فتفاجاأ القا�شي من كالمي وقال:
�� لي�س لدي اأّي حكم اأو مادة قانونية  تن�ّس على ممنوعية 

ال�شري م�شيًا اىل اأّي مكان.
واأخريا �شدر القرار بالإفراج عنا, ولكن اأزلم الأمن اأرجعونا 
اىل زنازين العتقال, وبعد فرتة اأخذوا جمموعة اأخرى اىل 
حمكمة الثورة �شّيئة ال�شيت يف بغداد ومل نعرف م�شريهم 
لغاية الآن, وبعد مرود �شهر تقريبا ونحن يف مديرية اأمن 
كربالء اإذ جمعونا يف �شاحة املديرية وجاء عدد من ال�شباط 
ومعهم القا�شي, وراح يتلو علينا احُلكم ملدة �شنة يف نف�س 

املعتقل. 

حرية ولكن برقابة 
بعد مرور �شنة وثالثة اأ�شهر من اإ�شدار احلكم دخل علينا 
اأحد ال�شباط وقال: مت الإفراج عنكم, وكان خروجنا ب�شكل 
اأخي  جمموعات متتالية, وكانت حلظة الإفراج عني وعن 
الذي كان معتقاًل اأي�شًا يف نف�س احلادثة يف ال�شاعة العا�شرة 

�شباحاً.
من  واجلوا�شي�س  العيون  و�شعوا  �شراحنا  اأطلق  وبعدما 
ملراقبة  علينا  املنطقة  يف  املوجودة  البعث  ع�شابات  قبل 
كل حركاتنا ولكن بف�شل اهلل ووجاهة اأهل البيت )عليهم 
ال�شالم( عنده )تبارك وتعاىل( تخّل�شنا منهم واىل الأبد 

اإن �شاء اهلل.

العتقال جزاء العزاء

•     يعّده: عبد الرحمن الالمي

العراق يتعر�سون ا الظلم وال�سطهاد والتع�سف والقتل والإبادة و�سفك الدماء من قبل احلكومات الأموية والعبا�سبة   منذ  عام وال�سيعة يف 
واحلكومات الظاملة على امتداد التاري املا�سي والتاري املعا�سر، جتلت ذروته يف ظل النظام البعثي ال�سمويل البائد، الذي ا�ستمر لأكر من  عاما، ومع 
كل ما يتعر�س اليه ال�سيعة العراقيني من ظلم وتع�سف واإرهاب و�سفك للدماء فاإنهم قد برهنوا على ولئهم املخل�س والقوي لأئمتهم املع�سومني وملذهبهم 

اجلعفري وا�ستقامتهم على اخل الر�سايل الإلهي الربا ولو كلفهم الثمن بتقد املاليني من ال�سهداء للدفاع عن اأئمتهم ومقد�ساتهم.
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ف�سيف�ساء عراقية اأ�سيلة 
بحاجة لإعادة الَريق 

 
كركوك من املدن العريقة التي تعود بدايات ظهورها اإ الألف الثا قبل امليالد 
هذه  واحتفظت  )اأراب��خ��ا(،  با�سم  الأكدية  الكتابات  يف  ذكرها  ورد  عندما  وذل��ك 
املدينة باأهميتها اجلغرافية والقت�سادية على خارطة بالد ما بني النهرين على مر 

الع�سور. 

ومن اخل�سائ�س الأ�سا�سية لهذه املدينة تركيبتها ال�سكانية، حيث كانت على الدوام 
موطنا للتعاي�س القومي والديني بني خمتلف الأجنا�س واملذاهب من الكورد والعرب 

والركمان والكلدوا�سورين والأرمن.

 كذلك تتميز كركوك بالأهمية القت�سادية الفائقة، خا�سة بعد اكت�ساف النف
فيها �سنة  والذي ي�سكل احد اكر الحتياطات يف العامل. 

تغير  �سيا�سة   اإ املحافظة  ه��ذه  تعر�ست  املا�سي  القرن  من  ال�سبعينيات  ومنذ 
دوغرايف من قبل النظام البائد، ا�ستهدفت حدودها الإدارية وتركيبتها ال�سكانية. 

 

كركوك.. 

وقد كان للمرجعية الدينية العليا امتداد طبيعي بكركوك, كما هو احلال يف 
كافة مناطق العراق من خالل الوكالء واملعتمدين, الذين ي�شهرون على ن�شر 
ومفاهيم  املحمدية  الر�شالة  �شلب  من  النابعة  الأ�شيلة  الإ�شالمية  الثقافة 
الإ�شالمي  الدين  مبادئ  على  اعتمادا  ال�شالم,  عليهم  البيت  اأه��ل  اأئمة 
احل��ن��ي��ف ال��داع��ي��ة ل��ل��ع��دل واخل��ري 

وال�شلم ونبذ العنف والتطّرف.
اإىل  عمل  رحلة  خ��الل  حظينا  وق��د 
معتمد  بلقاء  العراق  �شمال  مناطق 
كركوك  يف  العليا  الدينية  املرجعية 
البطاط,  حم�شن  ال�شيد  �شماحة 

فكان معه احلوار التايل:

لرو�شة احل�شينية: كيف تقّيمون دور املرجعية الدينية عر معتمديها ا
بعد �سقوط النظام يف حمافظة كركوك؟

من  الكثري  فيها  يعي�س  اأنها  كركوك  حمافظة  مييز  ما  اإن  البطاط: 

والكرد  وال�شنة  ال�شيعة  من  والعربية  والرتكمانية  الكردية  مثل  القوميات 
هناك  كان  ال�شابق  النظام  فرتة  ويف  وال�شابئيني,  والكاكائيني  الآ�شوريني 
معتمد واحد موجه من قبل �شماحة املرجع الديني الأعلى اآية اهلل العظمى 
ال�شي�شتاين )دام ظله( وهو ال�شيخ عبا�س الذي كان  ال�شيد علي احل�شيني 
حمل تواجده يف جامع خزعل التميمي يف الت�شعينيات بعد وفاة ال�شيد اأبي 
القا�شم اخلوئي )قده( وهذا امل�شجد مت افتتاحه يف ال�شتينيات من القرن 
اأي  املا�شي وهو حلقة الو�شل الوحيدة بني املرجعية وامل�شلمني يف كركوك, 
ال�شيد حم�شن احلكيم )قده( بعث معتمده ال�شيد مهدي احلكيم )قده( اإىل 

هذه املدينة بعد افتتاح امل�شجد املذكور.

حتقيق: �شباح الطالقاين- ح�شني ال�شالمي
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لرو�شة احل�شينية: وما هي اأبرز الن�ساطات التي كانت متاَر�س يف اجلوامع ا
واحل�سينيات هناك؟ 

البطاط: اإن ما ي�شتحق الإ�شارة اإليه اأن الكثري من النا�س يف اأواخر حكم 

الطاغية ابتعدت عن مبادئ الدين الإ�شالمي لكن بعد �شقوط النظام كانت 
هذه الق�شية من اأولويات ال�شيد ال�شي�شتاين )دام ظله( ومتثل هذا الهتمام 
علي  الإم��ام  وجامع  املحافظة  مركز  يف  الأعظم  الر�شول  ح�شينية  بناء  يف 
عليه ال�شالم يف منطقة ق�شاب خانة وح�شينية اأهل البيت عليهم ال�شالم يف 
منطقة ت�شعني, وح�شينية الزهراء يف منطقة الوا�شطي, وبداأت هذه امل�شاجد 
واحل�شينيات تقوم بن�شاطاتها واأعمالها ابتداء من تذكري النا�س با�شت�شهاد 
الأئمة عليهم ال�شالم و�شهادة الر�شول �شلى اهلل عليه واله, وتنظيم املواكب 
احل�شينية يف اأيام �شهر حمرم و�شفر, حيث جتتمع جميع املواكب يف ح�شينية 
الر�شول الأعظم يف منطقة 1 حزيران يف يوم ال�شابع من حمرم, والهدف من 

جتّمع هذه املواكب هو اإبراز ال�شعائر احل�شينية التي هي من م�شاديق �شعائر 
اهلل تعاىل بالن�شبة ملوايل اأهل البيت عليهم ال�شالم.

وقد تعّر�س الكثري من املوالني لأهل البيت عليهم ال�شالم اإىل القتل والت�شليب 
خا�شة يف مناطق احلويجة والعظيم مما اأوجب على معتمد املرجعية ان يقوم 
ع�شرة  الثانية  الفرقة  وقيادة  �شالح,  اللواء  وال�شيد  ال�شرطة  مع  بالتن�شيق 
والفرقة اخلام�شة التابعة اإىل حمافظة دياىل, من اأجل احلفاظ على ال�شالم 
عليهم  الأئمة  لزيارة  الذاهبة  الزائرين  مواكب  وحماية  لالأهايل  والأم��ن 

ال�شالم.
واإن من اأهم الأمور التي كان يحّث عليها ال�شيد ال�شي�شتاين )دام ظّله( هي 
املوجودة يف حمافظة كركوك من  الأخرى  واملذاهب  القوميات  النفتاح مع 
اأجل تكوين عالقة طيبة, ولكن برغم من كل ذلك تعر�شنا اإىل العديد من  
ال�شالم من  عليهم  البيت  اأهل  اأتباع  ومع ذلك متكن  الإرهابية  العتداءات 
مواجهة هذه الإعتداءات مما زاد من عزميتهم وقوتهم يف ن�شر منهج اأهل 

البيت عليهم ال�شالم.

لرو�شة احل�شينية: وهل لكم ان تعطونا نبذة عن ن�ساطاتكم ودوركم يف ا
تلك املرحلة؟

نا بحمد اهلل من تقوية العالقات مع جميع الطوائف واملذاهب  البطاط: متكَّ

املوجودة يف املحافظة, وهذا كّلفنا جهدا كبريا من اأجل غر�س اإمداد خطوط 
التقوى ب�شدق النّية اإىل اهلل عز وجل, وكان هدف ال�شيد ال�شي�شتاين )دام 
ظله( هو ن�شر الأمن والأمان يف حمافظة كركوك بكل ما حتمله من طوائف, 
وهذا ما زاد من حب واحرتام املرجعية الدينية يف حمافظة كركوك, وقّوى 

اأوا�شر العالقة بني املذهب ال�شيعي والقوميات الأخرى.
وقد كّنا بدورنا ال�شّباقني دائمًا حلل امل�شاكل وف�س الحتقانات التي حتدث يف 
املحافظة, مثل حادثة تفجري مقام الر�شا عليه ال�شالم يف قرية ب�شري, كما 
نعمل على التوا�شل مع الأهايل من اأجل معرفة اأو�شاعهم ال�شحية واخلدمية 
اأو  القومية  اإىل  اللتفات  دون  الإ�شكاليات  من  ميكن  ما  حل  يف  وامل�شاهمة 
املذهب, فعلى �شبيل املثال قمنا بحفر بئر ماء يف منطقة ي�شكنها ع�شرية البو 
�شاهر )من ع�شائر العبيد ال�شّنية( بعد اأن عانت ما عانته من نق�س يف مياه 
عبد  الأ�شتاذ  كركوك  حمافظ  ال�شيد  مع  بالتن�شيق  وذلك  وال�شقي,  ال�شرب 
الرحمن م�شطفى ورئي�س جمل�س املحافظة الذي اأعطانا املوافقة على حفر 
اأخرى داخل  اأي�شا بحفر بئر  التي ي�شّح فيها املاء, فقمنا  الآبار يف املناطق 
منطقتنا  اأبناء  منه  لي�شتفيد  الإ�شالة  �شبكة  على  وربطناه  الزهراء  ح�شينية 

حيث غالبا ما ي�شكون من �شّحة املاء.

من ا كركوك  �سعب  باجتاه  حتركات  لكم  كانت  وهل  احل�شينية:  لرو�شة 
الطوائف غر امل�سلمة؟

البطاط: لقد كانت لنا وقفات عديدة ملوا�شاة وم�شاعدة اأخواننا امل�شيحيني 

باملقابل  وهم  وكركوك,  املو�شل  يف  اإرهابية  اعتداءات  اإىل  يتعر�شون  حني 
الدكتور  مع  للزيارات  تبادًل  لدينا  فاأ�شبح  العتبار,  بعني  مواقفنا  اأخ��ذوا 

)لوي�س �شاكو( مطران كركوك ورئي�س الكني�شة الكلدانية يف كركوك. 

لرو�شة احل�شينية: يف اآخر حماورنا �سماحة ال�سيد هل لنا اأن نعّرج على ا
ن�ساطاتكم الدينية والثقافية؟
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البطاط: كانت عندنا دورات لدرا�شة )منهاج ال�شاحلني(- اجلزء الأول- 

وفتحنا  اخلوئي,  لل�شيد  للمعامالت  الثاين  واجل��زء  )ق��ده(  اخلوئي  لل�شيد 
والن�شاء على  وال�شباب  لالأطفال  امل�شجد  ال�شيفية داخل  العطل  دورات يف 
الثقايف  طيبة  مركز  افتتاح  على  ين�ّس  م�شروع  ولدينا  امل�شتويات,  خمتلف 
ولكن لكرثة امل�شاكل وقلة الكادر مت تاأجيل هذا امل�شروع اإىل وقت اآخر, كما 
م�شجد  يف  الطلبة  لأبنائنا  املنتهية  الدرا�شية  لل�شفوف  تقوية  دورة  فتحنا 
وح�شينية الر�شول الأعظم �شلى اهلل عليه واآله, وقد �شاعدت هذه الدورات 

اأبناء العوائل الفقرية من جميع طوائف وقوميات اأبناء كركوك. 
وتنظيم  املختلفة  ال�شعائر  واإقامة  احل�شينية  للمواكب  تنظيمنا  عن  ف�شال 

الزيارات ملراقد الأئمة الأطهار يف املنا�شبات اخلا�شة.

ق�ساء ب�سر.. �سورة للمظامل يف كركوك
ومن الق�شية املهمة يف حمافظة كركوك, التي عانت ول زالت تعاين الكثري 
من امل�شاكل الدارية والمنية واخلدمية وغريها هو ق�شاء ب�شري, الذي يقع 

جنوب مدينة كركوك واأغلب �شكانه هم من القومية الرتكمانية, وهي منطقة 
قدمية وموغلة يف التاريخ.

بداية  يف  الق�شاء  �شباب  خرية  باإعدام  البائد  ال�شدامي  النظام  قام  وقد 
الثمانينات من القرن املا�شي حيث اأعدم ما يقارب ال� 100�شاب  من �شبابه, 
ثم  املنطقة,  اأهايل  على  الق�شاء  منها  الهدف  وعن�شرية  طائفية  لأ�شباب 
مدار�س  من  اخلدمية  ودوائ��ره   1996 �شنة  ب�شري يف  ُدور  اأغلبية  بهدم  قام 
وم�شت�شفيات وبدالة وحمطة ال�شكك احلديدية وقطع خدمات املاء والكهرباء 
وتهجري �شكانه اإىل مناطق العراق الأخرى. 

متليك  على  البائد  النظام  عمل  ث��م  وم��ن 
الأ�شليني  اأهلها  لغري  ب�شري  اأه��ايل  اأرا���ش��ي 
ال���ذي���ن ا���ش��ت��ق��دم��وا م���ن م��ن��اط��ق اأخ����رى, 
ق�شم  رج��ع   2003 ع��ام  النظام  وبعد�شقوط 
ورجع  �شكناهم  حمل  اإىل  ب�شري  اأه��ايل  من 
بع�س العرب القادمني اإىل منطقة �شكناهم 

ح�شينية الزهراء
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الأ�شلية, لكن الق�شم الأكرب من الأرا�شي بقي حمل خالف ونزاع يتطور بني 
حني واآخر اإىل مواجهات م�شلحة بني الأهايل ب�شبب نزاعات امللكية.

ويف زيارة ق�شرية اإىل ق�شاء ب�شري التقينا �شماحة )ال�شيد قنرب املو�شوي( 
املعتمد يف الق�شاء, ور�شم لنا �شورة عن واقع الأمر يف ق�شاء ب�شري قائاًل" 
عند عملية الرتحيل كان عدد دور القرية  )500 دار(  ويف اأكرث تلك الدور 
كانت ت�شكن ثالث عوائل او اكرث, وقد كانت الرا�شي الزراعية لأهل القرية 
تبلغ )40,000( اأربعني األف دومن, وكانت القرية تتمتع بكل انواع اخلدمات, 
واإن اهايل ب�شري مل يرجع اأغلبهم اىل ديارهم حلد الن �شوى بع�س العوائل 
التي نزلت يف بع�س الدور التي بنتها منظمة )وقف( الرتكية يف مكان بعيد 

عن القرية".
الع�شائر  من  هم  ب�شري  منطقة  يف  ال�شاكنني  العرب  اأن  املو�شوي"  واأو�شح 

ب�شري,  منطقة  نف�س  اطراف  يف  الكائنة 
م��ن اجلنوب,  ال��واف��دي��ن  م��ن  ول��ي�����ش��وا 
وبع�س العوائل منهم جاوؤوا من اطراف 
كركوك حيث كانوا ي�شكنون يف قريتني, 
كركوك,  من  الغربي  اجلانب  يف  الوىل 
والثانية على الطريق الرابط بني كركوك 
وق�شاء داقوق, وبالإمكان ان يرجعوا اىل 
يف  طمعوا  ولكنهم  ومناطقهم  ُق��راه��م 
مبينا"  للمنطقة.  الزراعية  ال���واردات 
الطيني  الكوخ  نوع  من  بيوتهم  بع�س  اأن 
قليل,  لأن���ه  بالتعوي�س  يقتنعون  ف��ال 
احلديثة  ال��ب��ي��وت  م��ن  الآخ���ر  والبع�س 
يطلبون تعوي�شات عالية, والإدارات التي 
على  بدقة  تطلع  مل  امل�شكلة  حل  حاولت 
املبنية يف منطقة ب�شري ول  البيوت  واقع 
حني  لأنهم  فيها,  النازلة  العوائل  عدد 
او  اثنني  كل  يتوزعون  كانوا  ال�شتطالع 
الك��واخ وتزداد  ك��وخ من ه��ذه  ثالثة يف 
تعداد العوائل بذلك, بينما يحكي الواقع 

اأن هذه الأكواخ تعود لعائلة واحدة, وهذا من باب املثال".
وتابع �شماحة ال�شيد" لقد تعر�س ق�شاء ب�شري اىل بع�س امل�شاكل بعد �شقوط 
النظام البائد والو�شع الأمني املرتدي الذي �شاد العراق يف املرحلة املعروفة, 
فعند م�شح الأرا�شي من ِقبل اجلهات املخت�شة لأجل اإعادتها اإىل اهل ب�شري 
بعد ان مت التفاق على ذلك, اأطلقت جمموعات م�شلحة النار على املوظفني 
العاملني يف م�شح تلك الأرا�شي واأ�شيب عدد منهم, ومل تتخذ اأية اإجراءات 
�شد املعتدين ب�شبب اأن اإدارة ال�شرطة وعلى راأ�شها املدير, من نف�س الع�شائر 

املتواجدة هناك".
واأ�شاف املو�شوي" ومرة اأخرى عندما بداأ بع�س فالحي ق�شاء ب�شري بالعمل 
يف اأرا�شيهم اأُطلق عليهم النار من قبل نف�س اجلهات, ومل تتخذ اإجراءات يف 

الق�شية اأي�شا, وهذه الوقائع فيها وثائق ر�شمية موجودة لدى ال�شرطة ولدى 
مديرية الناحية, كما اأن هناك الكثري من الفالحني امل�شتغلني لأرا�شي ب�شري 
مل يرتكوها اىل الن بحجة ان الدولة مل ت�شدر كتابا ر�شميا تلغي فيه عقود 
النظام  زمن  يف  وذلك  الأرا�شي  هذه  اليهم  �ُشلِّمت  مبوجبها  التي  اليجار 

البائد.

ق�سية الإعمار
انتقلنا بعد ذلك اإىل ما �شهده ق�شاء ب�شري من اإعمار وخا�شة بعد ال�شتقرار 
الن�شبي يف اجلانب الأمني فتحدث ال�شيد املو�شوي قائاًل" يبلغ عدد عوائل 
والعقود  امللكية  م�شاكل  بقاء  ومع  عائلة,   )1500( بحدود  الآن  ب�شري  قرية 

لالأرا�شي �شيبداأ البناء باإذن اهلل".
منظمة  ق��ام��ت  املو�شوي"  وا���ش��ت��درك 
بيت,   )100( ببناء  الرتكية  )وق���ف( 
التوزيع  م��رح��ل��ة  اإىل  و�شلنا  وع��ن��دم��ا 
فر�شت اجلبهة الرتكمانية راأيها, ووزعت 
ونحوهم,  للجبهة  املوالني  على  البيوت 
القرية  اه��ايل  ب��ني  م�شكلة  لنا  فخلقت 
التي  ب�شبب الظروف املعي�شية والنف�شية 
يكون  اأن  نطالب  هنا  ونحن  بها,  ميرون 
توزيع الدور اجلديدة التي تبنيها الدولة 
القرية,  اه��ايل  من  جلنة  مع  بالتن�شيق 
لأجل ان يكون التوزيع عادًل فاأهل القرية 
اأدرى باملت�شررين الذين ُهدمت دورهم 
فقراء  وعادوا  هّجروا  اأو  ذووهم  واأعدم 

م�شاكني".
م�شاألة  نطرح  اأن  اأي�شا  بوّدنا  واأ�شاف" 
وهي  ب�شري,  ق�شاء  اأهل  مب�شالح  تتعلق 
جمل�س  ُكتل  يف  ال�شيا�شية  التوافقات  اأن 
م�شالح  اأي��ة  اإجن���از  تتيح  ل  املحافظة 
الكتلة  اأع�شاء  ارتباط  ب�شبب  للق�شاء, 
لزال  الذين  وال�شيوخ  الع�شائر  جمل�س  مع  وحتالفات  بعالقات  الرتكمانية 

اخلالف معهم حول الأرا�شي م�شتمرا حتى اللحظة".
واختتَم املو�شوي حديثه بالتطّرق اىل م�شاكل ادارية اخرى يعاين منها اأبناء 
الق�شاء فقال" عندما نحاول اإعادة هيكلية خدمات القرية فاإننا ومع الأ�شف 
ال�شديد ل نالقي ا�شتجابة من الدوائر املخت�شة, كما اأنه لي�س لدينا متثيل 
واإعادة  التعيينات  فاإن اخلدمات وحتى م�شاألة  وبالتايل  البلدي,  املجل�س  يف 
املف�شولني ال�شيا�شيني وغريها هي م�شائل ل تزال تراوح مكانها منذ �شنوات 

عديدة دون اأهمية اأو اعتبار".
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التاري يفتقد املوصوعّية 
هار الوقاوالإن�صاف يف اإ

ترعرع الأخ نورالدين يف اأجواء ت�شودها احلرية والنفتاح, ون�شاأ يف بيئة متنح كّل 
�شخ�س حقه الطبيعي يف حرية الطالع على خمتلف املعطيات املعرفية, فلهذا غدا 
�شاحب عقلية متفتحة ل تقبل اأي معتقد عن تقليد اأعمى اأو اتباع ع�شوائي, بل كان 

داأبه البحث عن العقيدة التي تفر�س نف�شها بالأدلة والرباهني.

بداية التفاته إلى مذهب التشّيع
يقول الأخ نورالدين حول اأّول ق�شية اأخذت بيده اإىل عامل الت�شيع: 

�شاهدت ذات يوم عرب اإحدى القنوات التلفزيونية الف�شائية ت�شييع جثمان �شارك 
فيه املاليني من النا�س, فلما ا�شتف�شرت حول ذلك, عرفت اأّنه ت�شييع جثمان الإمام 
اخلميني )رحمه اهلل(, فا�شتغربت من املوقف ودارت يف ذهني ت�شاوؤلت كثرية, 
الإ�شالمي  املذهب  لال�شتطالع حول  يدفعني  بدافع وجداين  اأح�ش�شت  ومن هنا 

الذي يتبّناه هوؤلء.
وكنت ل اأعرف عن ال�شيعة الإمامية الثني ع�شرية �شوى اأّنهم يوؤّلهون الإمام علي 
)عليه ال�شالم( واأن لهم قراآنًا خا�شًا, واأمورًا اأخرى كنت قد �شمعتها مّمن حويل.

ولكنني بعد اتخاذي قرار البحث مبو�شوعية, راأيت اأن جميع معلوماتي حول هذه 
الطائفة ل ت�شتند على الأدل��ة العلمية, وراأي��ت اأن الأمر يتطّلب مني التوّجه اإىل 

البحث اجلاد املبتني على الأُ�ش�س واملباين العلمية واملو�شوعية.

منهجه في البحث عن الحقيقة
ومن هنا �شرع الأخ نورالدين يف البحث حول مذهب اأهل البيت )عليهم ال�شالم(, 
وحاول اأن ل ي�شتند اإىل قول اأو معتقد اإّل بعد احل�شول على احلجة والربهان, ثم 
وّطن نف�شه لقبول النتائج واإن كانت خمالفة ملا هو عليه, وقّرر مع نف�شه اأن يتبع 

املو�شوعية والإن�شاف خالل البحث.
وحاول خالل ذلك اأن تكون له مراجعة لأدلة مذهبه املالكي, لئال يقع �شحية الراأي 
الواحد, واجتهد اأن يتحّلى حني البحث بالروؤية ال�شمولية, واأن يوّفر لنف�شه الأجواء 

النقّية التي ل حتجب ب�شريته عن روؤية الواقع كما هو عليه.

على أعتاب االستبصار
ومل مت�س فرتة والأخ نورالدين م�شغول بتجميع الأدلة والرباهني التي يعتمد عليها 
الطرفان ال�شنة وال�شيعة اإّل ووجد الأخ نورالدين اأّنه على اأعتاب حتول مذهبي ياأخذ 

بيده مما كان عليه ويدخله يف مذهب اأهل البيت )عليهم ال�شالم(.
وي�شف الأخ نورالدين ما واجهه خالل البحث: 

رويدًا رويدًا اأخذت تت�شاقط �شروح مدر�شة اخللفاء لتحّل حملها فكرة الرتباط 
باآل البيت )عليهم ال�شالم(, وكان حمّفزي يف ذلك الأدلة الهائلة التي تفاجاأُت بها 
وكنت غافاًل عنها فيما �شبق, وبداأت اأدخل يف رحاب مدر�شة اأهل البيت )عليهم 
ال�شالم( خطوة خطوة, وبالتدريج نتيجة اجتاهي نحو قراءة كتب ال�شيعة ارتقى 
م�شتوى وعيي باأ�شول ومبادئ مذهب الت�شيع, ومن جملة الكتب التي تاأثرت بها 
وكان لها الدور الكبري يف تغيري مرتكزاتي الفكرية هي بع�س كتب الدكتور التيجاين 
قبيل:  من  احلديثية  الكتب  وبع�س  مغنية,  جواد  حممد  ال�شيخ  وكتب  ال�شماوي, 
الكايف للكليني, ومن ل يح�شره الفقيه لبن بابويه القّمي وغريها, حتى ثبت عندي 
بالقطع اأحقية مذهب اأهل البيت )عليهم ال�شالم(, فاعلنت بعد ذلك عام 1991م 

ا�شتب�شاري واعتناقي ملذهب اأهل البيت )عليهم ال�شالم(.

مرحلة العمل التوجيهي
تتالت على الأخ نورالدين ال�شئلة وال�شتف�شارات من كّل حدب و�شوب بعد اإعالنه 
الت�شيع واملوالة لأهل البيت )عليهم ال�شالم(, فدفعه هذا الأمر للدخول يف مرحلة 
التبليغ والدعوة, ون�شر الأدلة التي دفعته اإىل تغيري انتمائه املذهبي, ول�شعة ما اّطلع 
عليه وغزارة املعلومات التي تراكمت لديه اجّته يف نف�س الوقت اىل تاأليف بع�س 
الكتب والتي منها: "التاريخ بني احلقيقة واملوؤرخ" �شي�شدر عن مركز الأبحاث 

العقائدية �شمن �شل�شلة الرحلة اإىل الثقلني.

يقول المؤلف في المقدمة
وال�شائد,  القدمي  املعتقد  على  للثورة  حماولة  هي  الكتاب  يف  املدروجة  املباحث 
وكمحاولة لإخراج درا�شة تاريخ الإ�شالم من احلالة التي وجد عليها اإىل حالة اأكرث 
حراكًا, لتك�شف القناع عن امل�شتور, وما تع�ّشفه التاريخ, ومطارحة جديدة لفكر 
ظل طوال التاريخ ميار�س حالة املعار�شة على كّل الأ�شعدة �شواًء منها ال�شيا�شية اأو 
الثقافية, وحماولة اإبراز بع�س املعامل املعرفية التي حاول التاريخ الر�شمي تهمي�شها 
اإىل تاريخ جماعي  الو�شول  الفكر الإ�شالمي, كي ن�شتطيع  واإخراجها من دائرة 

ت�شوده �شلطة املعرفة.
اإن هذه الدرا�شة حاولت مالم�شة بع�س اجلوانب الغام�شة من التاريخ الإ�شالمي, 
التاريخ  ومو�شوعة  والنهاية,  البداية  وهما  تاريخيتني,  مو�شوعتني  خ��الل  من 
الإ�شالمي, وهي لي�شت كافية بال�شكّل الذي جنيب فيه عن الثغرات املوجودة, لكن 
هي حماولة جادة للخروج من املاألوف, واإحداث منط خا�س وهو الوقوف عند علل 

هذا اخللل التاريخي.
ويحتوي هذا الكتاب على �شتة ف�شول وهي:
الف�شل الأول: اخلطاب التاريخي من اأين؟

الف�شل الثاين: ابن كثري والتاريخ.
الف�شل الثالث: ابن كثري... الوهم واحلقيقة.

الف�شل الرابع: قراءة نقدية � منوذج اأحمد �شلبي.
الف�شل اخلام�س: الت�شّيع.. تاريخ مذهب.

الف�شل ال�شاد�س: النظام ال�شيا�شي � نظرية الولية يف الفكر ال�شيا�شي الإ�شالمي.

االسم: نور الدين الدغري 
البلد: املغرب



بمدينة  ــغــرب  امل يف  ١٩٧٣م  عــام  ولــد   
مكناس يف أرسة مالكية املذهب، واصل دراسته 
يف  ختصص  إجازة  عىل  حصل  حتى  األكاديمية 

علم النباتات (علوم البيولوجيا).  

54 �شفر  1433ه�



          

◄  يكتبها: عبد الّرحمن الاّلمي

اإّن احل�شني )عليه ال�شالم( بنه�شته الإ�شالحية ِعربة قبل اأن يكون َعربة, 
ويف التاأّمل بهذا ال�شعار اجلليل الذي نرّدده دائمًا "احل�شني ِعربة وَعربة" 
ياأخذ  اأن  احل�شينية  ال�شعائر  لإقامة  يت�شدى  َم��ن  ك��ّل  من  ونلتم�س  ن��رى 
م�شرية  واأه��داف  املقد�شة  النه�شة احل�شينية  اأ�شباب  تو�شيح  باحل�شبان 
الإمام احل�شني )عليه ال�شالم( من مدينة جّده اىل مّكة ثّم اىل العراق, واأن 

يعطي هذا اجلانب حّقه كما يعطي للجانب الثاين � العاطفي � حّقه.
لقد قّدم الإم��ام احل�شني )عليه ال�شالم( بثورته في�شًا من العطاء الذي 
ل حدود له, فهو منار الأحرار ورمز امل�شت�شعفني وينبوع العطاء اىل قيام 
ال�شاعة, فمن هنا كان لزامًا على اأ�شحاب املنابر احل�شينية اأن يرّكزوا على 
معطيات هذه النه�شة املقّد�شة, م�شتخدمني الطرق احلديثة, والأ�شاليب 
الدورات  يف  يزهد  ل  اأن  اخلطيب  على  يحّتم  وه��ذا  للخطابة,  اجلديدة 
التدريبية العلمية والعملية للخطابة وفّن التاأثري باملتلّقني, والتدريب امل�شتمر 

بات �شرورة يف لكّل جمال.
ولكي ل يعيد علينا اخلطيب نف�س احلكايات وذات اجلمل عليه اأن يو�ّشع من 
مطالعاته, ويحّدث معلوماته بقراءة البحوث والكتابات والدرا�شات والكتب 
واملجالت, فاخلطيب اجلّيد ي�شتدل بالآيات القراآنية الكرمية والأحاديث 
وال�شعر  واحلكم  والأم��ث��ال  بالق�ش�س  وي�شت�شهد  ال�شريفة,  وال��رواي��ات 

والإح�شاءات والأعداد والأرقام املفهومة باأمانة ودون مبالغة.
وِعربة  َعربة  ال�شالم(  )عليه  احل�شني  يفهم  الذي  هو  الأملعّي  واخلطيب 
فيجيد حماورة العقل والعاطفة معًا بحكمة وحنكة وتوا�شع واأدب وواقعية, 
واخلطيب الناجح هو َمن ل يخلط بني اأ�شلوب املحا�شرة احل�شينية واأ�شلوب 
اإلقاء الكلمة, واخلطيب الناجح هو َمن يحرتم اإمكانات امل�شتمعني الإدراكية, 
اإلقاء  والبدء والنتهاء من  ويثّمن وقتهم باحل�شور,  وي��داري م�شاعرهم, 
الكلمة يف الوقت املحدد, م�شتغاّلً الوقت بكفاءة لإي�شال ر�شالة احل�شني 
)عليه ال�شالم( واأهداف نه�شته املباركة اىل اأعماق نفو�س متلّقيه, رابطًا 

اإّياها بالواقع وهمومه.
اآُل  تنوي  الإ�شالم مما كانت  لنا  بثورته حِفظ  ال�شالم(  فاحل�شني )عليه 
اأمية اأن تفعله من حتريف م�شاره, وهذا هو الدر�س الأكرب الذي تعلمناه من 
احل�شني اأن نبذل اأنف�شنا وكّل غاٍل ونفي�س من اأجل الإ�شالم العزيز, وعّلمنا 
الإمام احل�شني )عليه ال�شالم( كيف نهدم م�شاعر اخلوف والهلع يف نفو�شنا 
الأ�شاليب  وف�شح  والظاملني,  الظلم  ومقارعة  النهو�س  على  نتجّراأ  وكيف 
املعوّجة وامللتوية للذين يتحّكمون مب�شائر امل�شلمني, واأّل ن�شع اأيدينا اأبدًا 

باأيدي حكام اجلور يف اأّي بيعة اأو انتخاب.
ومن جانب اآخر عّلمنا احل�شني )عليه ال�شالم( كيف نحافظ على �شالتنا 
ونهتّم بوقتها ,فحني حان وقتها  ا�شطّف الإمام مع اأ�شحابه لي�شّليها حتت 
ر�شقات ال�شهام وجعجعة الرماح, ولن تنتهي قائمة املكا�شب احل�شينية التي 
�شّطرها لنا اأبو الأحرار احل�شني بن علّي )عليه ال�شالم( يف عمود اأو مقالة 

بل يف جمّلدات وجمّلدات.

اإّن احل�شني )عليه ال�شالم( بنه�شته الإ�شالحية ِعربة قبل اأن يكون َعربة, 
"احل�شني ِعربة وَعربة

اإّن احل�شني )عليه ال�شالم( بنه�شته الإ�شالحية ِعربة قبل اأن يكون َعربة, 
"

اإّن احل�شني )عليه ال�شالم( بنه�شته الإ�شالحية ِعربة قبل اأن يكون َعربة, 
ويف التاأّمل بهذا ال�شعار اجلليل الذي نرّدده دائمًا 

اإّن احل�شني )عليه ال�شالم( بنه�شته الإ�شالحية ِعربة قبل اأن يكون َعربة, 
ويف التاأّمل بهذا ال�شعار اجلليل الذي نرّدده دائمًا 

اإّن احل�شني )عليه ال�شالم( بنه�شته الإ�شالحية ِعربة قبل اأن يكون َعربة, 

ماذا نريد من اأرباب 
املنابر؟  

مة
 د نا

ويبني الكاتب يف كتابه هذا اأهمية التاريخ بالن�شبة حلياة ال�شعوب حيث يقول عن التاريخ باأّنه 
"يعك�س تلك ال�شريورة الب�شرية والتطور النا عنها; من ذلك املجتمع البدائي الذي كان 
الإن�شان فيه بالكاد يجد قوت يومه حيث كان ي�شارع ق�شاوة الطبيعة وظروف احلياة اإىل 
زمان �شارت فيه اإمكانية الراحة املادية متاحة, لتظهر لنا بذلك التفوق الب�شري على معطيات 

الطبيعة حتت عامل احلاجة, والبحث عن اإمكانيات اأف�شل وطريقة عي�س اأح�شن".
ثم يبني العالقة بني التاريخ واملوؤرخ وعالقتهما باحلقيقة, فالتاريخ هو ما يكتبه املوؤرخ وفق ما 
يراه ويفهمه من اأحداث الواقع ل هو اأحداث الواقع بعينها, يقول الكاتب يف هذا املجال: "قد 
يكون هذا منطق املوؤرخ, اأي اأنه ين�شجم وذاته بحيث يعك�س واقعه كموؤرخ ناطق با�شم اجلهة 
التي ينت�شب اإليها �شواء كانت �شيا�شية, وتتمّثل خ�شو�شًا يف النظام احلاكم بحيث �شارت 
اغلب التواريخ ال�شائدة معربة عن منتجاتها واحلامية لها, اأو كتيار فكري يظل املوؤرخ يف اغلب 

الأوقات اأ�شري النخبة املتبنية له".
وقد جتّلى هذا بو�شوح يف التاريخ الإ�شالمي, حيث مل يلعب املوؤرخ دور الباحث عن اأحداث 
التاريخ, بل حاول اإ�شفاء ال�شرعية على الواقع املوجود, وقد �شاعد على ذلك عدم التخ�ش�س, 
بل ممار�شة التاريخ بالإ�شافة اإىل الفقه والق�شاء كما هو عند الطربي اأو ابن كثري مثاًل, 
اأ�شف اإىل ذلك التقدي�س والتقليد الذي اأفرزه الواقع الإ�شالمي, والذْين وقفا حجر عرثة 
اأمام حتّرر الفكر والبحث عن احلقيقة, "اإذ تعر�س التاريخ الإ�شالمي لعملّية حتوير, فاأحُلق 
باملقد�س من الدين مقد�شات تاريخية لها نف�س الأثر الذي لعبته اخلرافات التي كانت حتب�س 

الفكر امل�شيحي عن التحّرك".

التاريخ أسباب ونتائج
لكي يتو�شل الباحث يف التاريخ � �شاأنه �شاأن البحث يف اأي علم � اإىل نتائج �شحيحة ميكن قبولها 
اأن يتوفر على درا�شة مو�شوعية لالأ�شباب املمّهدة ملثل هذه النتائج,  والعتماد عليها لبد 
وبدون ذلك ل ميكن العتماد والطمئنان اإىل مثل هذه النتائج لأنها ل ميكن اأن ت�شمد اأمام 

البحث العلمي اأو الواقع اخلارجي.
وهذا الأمر �شبه البديهي الذي يورده الكاتب ي�شيف اإليه اأّن: "هذه العملية مهمة يف درا�شة 
ُل من خالله اإىل حكم يخالف  التاريخ الإ�شالمي, لأنني با�شتطاعتي اأن اأعطي حكمًا قيميًا اأَ�شِ
الواقع وما جرت به الأحداث, وهو ما �شيرتتب عليه التعامل مع باقي الفرق الأخرى ب�شكّل 

متطرف واإخراجها عن ملة الإ�شالم".
القراآن والتاريخ

ي�شري الكاتب اإىل نقطتني مهمتني يف هذا املجال, ويقول:
"اإّن العتبار من التاريخ كان جزًء مهمًا يف الطرح القراآين; بحيث تناول اأغلب املو�شوعات, 
 و�شّدر مفهومًا لتطور الأحداث والتواريخ و�شّماه بالق�ش�س, حيث قال تعاىل: )َنْحُن َنُق�س
( ) يو�شف: 3(, مّما يعطي للحدث التاريخي مفهومًا من خالل معنى  �سِ َعَلْيَك اأَْح�َشَن اْلَق�شَ

الق�شة التي يتوخى منها العربة".
وهذا وقد دعا القراآن اىل العتبار �شريحًا يف قوله تعاىل: )ُقْل �ِشرُيوْا ِفى الأْر�ِس ُثمَّ انُظُروْا 

ِبنَي( )النعام: 11(. َكْيَف َكاَن َع�ِقَبُة امْلَُكِذّ
"مما يعطي القراآن ُبعدًا تاريخّيًا يف تتبع الوقائع واإعطاء الأ�شباب وا�شتخال�س النتائج".
وي�شيف الكاتب قائاًل: "اإّن هذا مّما يلزمنا بنهج منهج القراآن, وهو تقفي الآث��ار, وطرح 
الت�شاوؤلت والإجابة عن الإ�شكالت, كي ترجع لالأمة هويتها املفقودة يف ظّل فكر اإ�شالمي 
وَن(  احِلُ من�شجم من اأجل البناء امل�شتقبلي لدولة العدل الإلهي و)اأَنَّ الأْر�َس َيِرُثَها ِعَباِدَى ال�شَّ

)النبياء: 105(.

•     اإعداد:
عبدالرحمن الالمي
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بعد  لالإ�شالم  معتنق  اأول  بان  الأخبار  وت�شري 
بدء  لغر�س  واليابان  تركيا  بني  توا�شل  اآخ��ر 
الذي  توراجريو  يامادا  هو  دبلوما�شية  حلقات 
زار تركيا وقد �شمى نف�شه عبد اجلليل والذي 
مبا�شرة  اعتناقه  بعد  املكرمة  مكة  اإىل  توجه 

ليوؤدي مرا�شيم احلج.
اإل  امل�شلمني  لدى  احلقيقية  احلياة  تبداأ  ومل 
الوزبك  و  الرتكمانية  اجلاليات  و�شول  بعد 
والكازاخية  الكريغزية   , ,الطاجيك�شتانية 
الو�شطى  اآ�شيا  من  الترت  توركو  من  وغريها 
اأثناء  البل�شفية  ال��ث��ورة  اأع��ق��اب  يف  ورو���ش��ي��ا 
منحوا  امل�شلمني  هوؤلء  الأوىل  العاملية  احلرب 

يف  ا�شتقروا  وال��ذي��ن  اليابان  يف  اللجوء  حق 
اأنحاء  جميع  يف  الرئي�شية  امل��دن  من  العديد 
جمتمعات  �شكل  على  عا�شوا  حيث  اليابان. 
�شغرية ا�شتطاعت فيما بعد حتويل العديد من 

اليابانيني اإىل الإ�شالم.
على خلفية النت�شار الإ�شالمي يف العديد من 
اإىل  ما�شة  احلاجة  اأ�شبحت  اليابانية,  املدن 
بناء م�شاجد تكون ملتقى للم�شلمني وكان اأهم 
تلك امل�شاجد هو م�شجد )كوبي( الذي بني عام 
1935 )و هو امل�شجد الوحيد املتبقي( وم�شجد 
وهناك   ,  1938 ع��ام  يف  بني  ال���ذي  طوكيو 
يف  تهدم  وقد  ناجويا  مدينة  يف  اأث��ري  م�شجد 

 مل يكن هنالك دلئل وا�سحة على قدم التوا�سل بني اليابان والإ�سالم اأو اأي اآثار تاريخية مقاربة، با�ستثناء 
بع�س احلالت املعزولة من  عالقات بني الأفراد قبل عام  م.  عرف الإ�سالم ب�سورة وا�سحة لدى ال�سعب 

 .كجزء من الفكر الديني الغربي لكن �سرعان ما ثبت وجوده يف اأو�ساط ال�سعب اليابا  عام اليابا

ا	سالم في أرض الشمس  

•  اإعداد وترجمة:

        حيدر املنكو�سي

مل يكن هنالك دلئل وا�سحة على قدم التوا�سل بني اليابان والإ�سالم اأو اأي اآثار تاريخية مقاربة، با�ستثناء 

اليابان
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غارات احلرب العاملية الثانية, وتربعت وزارة 
الأوقاف بدولة الإمارات العربية املتحدة مببلغ 
مليون وثلث املليون دولر لبناء امل�شجد, وباقي 
امل�شاجد موزعة يف بع�س املدن خارج طوكيو, 
ويوجد الآن م�شجد التوحيد بطوكيو مبقاطعه 
حمطة  م��ن  ال��ق��ري��ب  احل���ي  يف  هات�شيوجي 
امل�شلمون  وبه ي�شلي  وت�شمى �شنجوكو  القطار 
اللغة  لتعليم  مركز  وبداخله  اجلمعة  �شالة 
الأ�شتاذ  يديرهما  م�شغرة  ومكتبة  العربية 

ب�شار ترك�شتاين مدير امل�شجد واإمامه.
 " ت�شكيل  مت   , الثانية  العاملية  احل��رب  خالل 
احلكومة  قبل  م��ن  الإ�شالمية"  ب��وم  منظمة 
ومراكز  املنظمات  مع  بالتن�شيق  الع�شكرية 
البحوث ويقال اأنه خالل هذه الفرتة طبع ووزع 
اأكرث من 100 كتاب وجملة. كان الغر�س من 
نهاية  مع   , بالإ�شالم  اجلي�س  تعريف  املنظمة 
احلرب يف عام 1945 , اختفت هذه املنظمات 

ومراكز البحوث على وجه ال�شرعة.
الإ�شالمية" يف  ب��وم  " ملنظمة  اآخ��ر  تعيني  مت 
يف  للمنطقة  النفطية  ال�شدمة  بعد  احلركة 
اليابانية  الإع��الم  و�شائل  اأعطت   .1973 عام 

عامة  ب�شفة  امل�شلم  للعامل  الكبرية  الدعاية 
اأدرك  اأن  بعد  خا�س  ب�شكل  العربي  وال��ع��امل 
اأهمية هذه الدول بالن�شبة لالقت�شاد الياباين 
و مع هذه الدعاية ح�شل العديد من اليابانيني 
فر�شة  الإ�شالم  عن  فكرة  لديهم  لي�س  الذين 
لروؤية م�شهد احلج يف مكة املكرمة و�شماع نداء 
العديد  بجانب  الكرمي.  القراآن  وتالوة  الأذان 
من التحولت املخل�شة لالإ�شالم كانت و�شلت 

اإىل اآلف التحولت.
اإلعالم ودوره

اإن العتقاد اخلاطئ لتعاليم الدين الإ�شالمي  
والذي  الغربية  الإعالم  و�شائل  عر�شته  الذي 
العتبار  بنظر  الأخ���ذ  م��ع  ت�شحيحه  يجب 
والكتابة.  القراءة  يحب  الياباين  املجتمع  بان 
وحتى  الإ�شالمية  للكتب  توزيع  �شوء  وب�شبب 
اللغة  اإىل  الكرمي  ال��ق��راآن  ملعاين  الرتجمات 
والأدب  للجمهور.  متاحة  غري  فاإنها  اليابانية 
عدا  املكتبات  م��ن  تقريبا  غائب  الإ���ش��الم��ي 
وبع�س  الجنليزية  باللغة  تكتب  التي  املقالت 

الكتب التي تباع باأ�شعار مرتفعة ن�شبيا.
اللغة  اإىل  القراآن  ملعاين  ترجمة  اأول  اإن  علما 

و�شدرت   , ه���   1339 �شنة  ك��ان��ت  اليابانية 
ويجب  ه���,   1393 �شنة  يف  الثانية  الرتجمة 
التدقيق فيما �شدر من تراجم, فقد ا�شتمدت 
واحلاجة  اإجنليزية  ت��راج��م  م��ن  م�شادرها 
الكرمي,  ال��ق��راآن  من  ن�شخ  توزيع  اإىل  ما�شة 
والتوحيد  والفقه  احلديث  كتب  ترجمة  واإىل 
باملدر�شني  ومّدها  الإ�شالمية  املدار�س  وبناء 

املوؤهلني.
الجمعيات

يوجد يف اليابان عدة جمعيات اإ�شالمية منها: 
واجلمعية  اليابانية,  الإ���ش��الم��ي��ة  اجلمعية 
اليابانية الثقافية, واملوؤمتر الإ�شالمي الياباين 
القراآن  لتحفيظ  ف�����ش��ول  بفتح  ق���ام  ال���ذي 
وجمعية  الياباين,  الإ�شالمي  واملركز  الكرمي, 
الوقف  وجمعية  امل�شلمني,  اليابانيني  الطالب 
الإ�شالمي باليابان, كما قام املركز الإ�شالمي 
بطبع كتيبات وجملة اإ�شالمية باللغة اليابانية, 

كما ت�شدر جملة اإ�شالمية باللغة ال�شينية .
اليابان  يف  امل�شلمني  ع��دد  اإح�شاء  ميكن  ول 
ما  هنالك  بان  اجلهات  بع�س  اأ�شارت  ,حيث 
يقارب 3000 م�شلم يف اأعلن م�شدر اآخر بان 
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�شكانها ل يتجاوزون بع�س املئات 
وهذه الأرقام قدرت على امل�شلمني 
ال��ذي��ن ي��ج��ه��رون ب��اإ���ش��الم��ه��م , 
البالد  يف  البطيء  النت�شار  وان 
منها  اأ���ش��ب��اب  ع���دة  اإىل  ي��ع��ود 
البوذية  ميار�شها  التي  التقاليد 
والجتاهات املادية بالإ�شافة اإىل 
الإ�شالمي  اجلانب  من  الق�شور 
يف  اخ��ت��الف  وه��ن��اك  التبليغ  يف 
القدمية  الأج���ي���ال  ب��ني  ال��ت��وج��ه 
على  النفتاح  حيث  واجل��دي��دة. 
العامل اخلارجي من خالل و�شائل 
الت�����ش��ال ج��ع��ل اجل��ي��ل اجلديد 
واأ�شبح  القدمي  من  انفتاحا  اأكرث 

اأكرث تاأثرا بالإ�شالم 
املقبلة  ال��ق��ل��ي��ل��ة  ال�����ش��ن��وات  ويف 

يف  جوهرية  تطورات  هناك  تكون  اأن  ينبغي 
اأحقيته  يثبت  لالإ�شالم كدين  بالن�شبة  اليابان 
على باقي الديانات و يكون على عاتق الإعالم 
�شوهت  التي  الإ�شالم  �شورة  لعك�س  كبري  دور 
يف  �شبتمرب  م��ن  ع�شر  احل���ادي  اأح���داث  بعد 
اأمريكا. وان الديانة امل�شيحية حتظى باحرتام 
انت�شرت  والتي  امل�شلمني  من  اأك��رث  اليابانيني 
النفوذ  حيث  الأخ���رية,  ع��ام  املائة  م��دى  على 
ال�شحيحة  الدعوة  حيث  املنطقة  يف  الغربي 
لالإ�شالم والذي يتم هذا من خالل اليابانيني 

موري  زنكي  الدين  ن��ور  يقول  حيث  اأنف�شهم 
املعرفة  دين  هو  "الإ�شالم  ياباين  م�شتب�شر 
ونحن ل ن�شتطيع الوقوف ب�شكل جيد دون تعلم 
اأن اجلهود والأن�شطة املبذولة يف هذا  واأعتقد 
حتى  جدا  ب�شيطة  تزال  ل  اليابان  يف  ال�شدد 

يومنا هذا ".
يف  اأخ���رى  م�شكلة  اإىل  اأي�����ش��ا  م���وري  وي�شري 
ممن  قليال  ع���ددا  ه��ن��اك  اإن  وه���ي  ال��ي��اب��ان 
ميكنهم تدري�س الإ�شالم لل�شكان الأ�شليني يف 

لغتهم اخلا�شة.

اليابانيون األوائل 
في اإلسالم

نودا  اأو���ش��ات��ارو  احلليم  1-ع��ب��د 
اإر�شال  �شاهم يف  :. وهو �شحفي 
املعونات لأهايل مت�شرري فاجعة 

اآل طغرل يف تركيا
2- يامادا تورا جيوروا: يعترب اأول 
من اأ�شلم من اليابانيني ,ا�شت�شلم 
مل�شاعدة  تركيا  اىل  ذهب  عندما 
�شحايا �شفينة اآل طغرل, وعا�س 
ولعب  ع��ام��ا,  ع�شر  ثمانية  فيها 
دورا هاما يف تطور العالقات بني 

اليابان والعامل الإ�شالمي.
:ي��ع��ت��رب ثالث  اأري���ح���ا  3-اأح���م���د 
كبري,  تاجر  وه��و  ياباين,  م�شلم 
جهود  وبذل  الهند  يف  اأ�شلم  وقد 
يف التعريف عن الإ�شالم لليابانيني 

بطريقته اخلا�شة.
وطاأة  عربي  اأول  ه��و  اجل��رج��اوي:  4-اأح��م��د 
اإيل اهلل ون�شر نور  قدماه اليابان بنية الدعوة 
1906م  ع��ام  يف  اليابان  زار  فيها.  الإ���ش��الم 
وهو �شاحب دار للن�شر. وقد �شمع عن موؤمتر 
الرحال  �شد  وعليه  طوكيو  يف  �شيعقد  لالأديان 
اإليها ويف طريقه التقى بعدة �شخ�شيات م�شلمة 
بتاأ�شي�س  وق��ام  اليابان,  اإيل  معه  ا�شطحبهم 

جمعية دعوية بالتعاون مع اأحد اليابانيني.

 ينبغي ن تكون هناك 
تطورات جوهرية يف 

اليابان بالن�صبة لالإ�صالم 
كدين يثبت اأحقيته على 

باقي الديانات وعلى عاتق 
الإعالم دور كبري لعك�س 

�صورة الإ�صالم التي �صوهت 
بعد اأحداث احلادي ع�صر 
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•  د.حميد ح�شون بجية   

  وعموما هي اإخفاء العقيدة اأو الدين خوف ال�شرر 
الوحدة  حفظ  ومنها  امل�شالح  من  مل�شلحة  اأو 
الأعداء)ال�شريازي:  اأمام  الختالف  واجتناب 
نفحات الولية ج/2, 1430: 414-415(. مبعنى 
اآخر اأن يكون متبع اأهل البيت �شيئا يف 

الظاهر ولكنه �شالح يف الباطن. 
التقية يف القراآن  اأن نتبع          ولنا 
الكرمي. ففي ق�شة تعذيب ال�شحابي 
اأيدي  على  يا�شر  بن  عمار  اجلليل 
ينطق  لن  ا�شطروه  حتى  الكفار 
اأمام  والنبي)�س(  الإ�شالم  �شد  بكلمات 
يبكي  الر�شول)�س(  اإىل  اأتى  وعندما  امل�شركني. 
خوفا من ف�شاد دينه واإميانه, قال الر�شول)�س( 
قولته امل�شهورة )ملئ عمار اإميانا من �شعر راأ�شه 
اإىل اأخم�س قدميه(. ثم اأخربه اأن اهلل �شبحانه 
اأنزل بحقه قراآنا : )من كفر باهلل من بعد اإميانه 
من  ولكن  بالإميان  مطمئن  وقلبه  اكره  من  اإل 
�شرح بالكفر �شدرا فعليهم غ�شب من اهلل ولهم 
النحل(.  �شورة  من   106 عظيم()الآية  عذاب 
من   28 الآية  التقية  حول  الأخرى  الآيات  ومن 
الكافرين  املوؤمنون  يتخذ  )ل  عمران  اآل  �شورة 
اأولياء من دون املوؤمنني ومن يفعل ذلك فلي�س من 
اهلل يف �شيء اإل اأن تتقوا منهم تقاة ويحذركم اهلل 
من   28 الآية  وكذلك  امل�شري(.  اهلل  واىل  نف�شه 
اآل فرعون  موؤمن من  �شورة غافر:  )وقال رجل 
يكتم اإميانه اأتقتلون رجال اأن يقول ربي اهلل وقد 
جاءكم   بالبينات من ربكم وان يك كاذبا فعليه 
كذبه وان يك �شادقا ي�شبكم بع�س الذي يعدكم 
اإن اهلل ل يهدي من هو م�شرف كذاب( و كذلك 
باأيديكم   الآية 195 من �شورة البقرة: )ول تلقوا 
اإىل التهلكة(. )انظر اأي�شا املو�شوعة الإ�شالمية 

املي�شرة لل�شيخ عبد الر�شا فا�شل, 2009: 446-
.)448

      وقد ورد يف اأحاديث الأئمة املع�شومني)عليه 
يف  را�شخ  مبداأ  التقية  اأن  على  يدل  ما  ال�شالم( 
)عليه  املوؤمنني  اأمري  فعن  البيت.  اأهل  مذهب 
املوؤمن  اأعمال  اأف�شل  ال�شالم( قال: )التقية من 
الفاجرين. عليك  واإخوانه عن  نف�شه  بها  ي�شون 
معاملة  التقية  الأفا�شل.  �شيمة  فاإنها  بالتقية 
من  حذرا  ينكرون  ما  وترك  يعرفون  مبا  النا�س 
ال�شالم(  الباقر)عليه  الإمام  وقال  غوائلهم(. 
تقية  ل  ملن  اإميان  ول  اآبائي  ودين  ديني  )التقية 
ال�شالم(  )عليه  ال�شادق  الإمام  وقال  له(. 
تقية  ل  ملن  دين  ول  التقية  الدين  اأع�شار  )ت�شعة 

له(.
  وكانت التقية �شعارا لأهل البيت)عليه ال�شالم( 
اهلل  اأمر  كما  اتخذوها  تاريخهم,  مر  على 
كما  اأتباعهم  وعن  عنهم  لل�شرر  دفعا  �شبحانه 
لكلمتهم.  وجمع  امل�شلمني  حلال  ا�شت�شالح  اأنها 
وقد اأ�شبحت �شمة مميزة لالأمامية دون غريها 
العجب  ويزول  الأخرى.  والأديان  الطوائف  من 
ما  لقوا  اأئمتهم  وكذلك  الأمامية  اأن  عرفنا  اإذا 
وقد  وال�شيق.  املحن  من  غريهم  اأحد  يلقه  مل 
من  التقية  اأحكام  المامية  علماء  كتب  احتوت 
حيث وجوبها وعدمه. فتجب التقية عندما تكون 
�شببا يف اإظهار احلق ون�شرة الدين. وقد حترم 
الدين  ن�شرة  فيها  ت�شتوجب  التي  الأحوال  يف 
فهي  للباطل.  ترويجا  اأو  املحرتمة  النفو�س  قتَل 
الهدم  غايتها  �شرية  جمعية  خللق  و�شيلة  لي�شت 
على  والدليل  الأعداء.  ي�شورها  والتخريب-كما 
ذلك اأن التقية بتفا�شيلها موجودة يف الكثري من 
كتب ال�شيعة التي متالأ الآفاق. ولقد ا�شتغل فكرة 
املذهب  على  للت�شنيع  البيت  اأهل  اأعداء  التقية 

واعتربوها اأحدى املطاعن.
بيد  النفاق.  من  نوع  التقية  اأن  البع�س  ويدعي   
اأن الفرق وا�شح بني النفاق والتقية. ففي النفاق 
بينما  الكفر,  وُيبطن  الإميان  الإن�شان  ُيظهر 
الكفر  اإظهار  متاما:  العك�س  يجري  التقية  يف 

وا�شتبطان الإميان.

          التقية لغة )من اتقى يتقي 
ال�سيء(،  اج��ت��ن��اب  وتعني  تقية 
وقولنا اتق اهلل اأي احذره واجتنب 
يقول  كما  وا�سطالحا،  مع�سيته. 
اإبراهيم �سرور يف كتاب امل�سطلحات 
)ه��ي  ���س  املي�سرة  احل��وزوي��ة 
يوافقه  م��ا  ب��اإظ��ه��ار  ال��ع��دو  جتنب 
عقيدة  من  يخالفه  ما  اإ�سمار  مع 
وغ���ره���ا وه����و واج����ب يف م����وارد 
و�سوء  م��ث��ال  وه��ن��ال��ك  حم����ددة(. 
التقية وهو اأن يتو�ساأ املتوقي طبق 
مذهب املخالفني منعا لالأذى وكذلك 

�سالة التقية.

          التقية لغة )من اتقى يتقي 
ال�سيء(،  اج��ت��ن��اب  وتعني  تقية 

 التقّية  
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 اإن من دواعي الغبطة بالفعل, ما ميكن مالحظته ب�شهولة تامة من 
حتّول بعموم امل�شهد الأدبي, وتغري يف موازين القوة ثقافيًا.. ردمًا 
له�ُوة اخللل, من خالل بروز ن�شاط اأدبي ن�شوي ملحوظ, وظهوره على 
ال�شطح, رغم كون هذا ال�شطح حافل بالتجارب الأدبية والثقافية 
اجلديدة املتنوعة, ول اأدل على مثل هذا التحول وهذا الن�شاط, من 
عقد م�شتمر للندوات الن�شوية, والإقامة للموؤمترات, وهو ما �شهدناه 
عن  ناهيك  العراق..  لأديبات  جتمع  من  املثال  �شبيل  على  موؤخرًا 
امل�شاركة الفاعلة باأغلب الن�شاطات الأدبية يف داخل العراق وخارجه, 
وهو اإفراز حتمي ملثل هذا احلراك الثقايف املوؤثر..حيث اإن ال�شنوات 
�شاحتنا  ت�شهد  مازالت  �شهدت..بل  التغيري  ومنذ  املا�شية,  القليلة 
اخلارطة  على  فاعل  ن�شوي  بحراك  يب�شر  مما  الكثري  الثقافية, 
دوره  لأخذ  العراقي,  للمجتمع  الآخر  ن�شف  اأي حترك   الإبداعية
الفاعل, بعد حيازته الأهلية ملليء امل�شاحات الوا�شعة, وثقة الدخول 
واملمار�شة  الفعل  هيمنة  جتاه  والإب��داع��ي,  الأدب��ي  امل�شهد  ملعرتك 
الثقافية ذات الطابع الذكوري �شابقًا, وبعدما كان هذا اجلانب- اأي 
الأنثوي يف م�شهدنا الثقايف- يت�شم بال�شمور اأو �شبه التعطل, ورمبا 
يعاين ال�شلل يف احلقب املا�شية, رغم القول املاأثور:)اإن املراأة ن�شف 

املجتمع لكنها تلد وتربي الن�شف الآخر(. 
وهي ل ريب دعوة �شريحة من اأجل مبادرة املراأة العراقية املبدعة, 
ب�شنع  املجتمع,  واق��ع  تخليق  ب��اإع��ادة  الطبيعية  مكانتها  لحتالل 
مفاهيمه الثقافية.. بل وامل�شاهمة الفاعلة يف ت�شكيل حا�شر الوطن 
وم�شتقبله, كحق طبيعي لي�س فيه مّنة من اأحد, ل�شيما واإن املراأة 
العراقية �شاحبة جتربة معمقة باحلياة, عرب تراكم معريف هائل, 
وحمن  ك��وارث  من  عليها  ج��رى  ملا  نتيجة  متزايد,  ثقايف  وخزين 
كاأم وابنة واأخت وزوجة, وملا عانت منه طوياًل من ويالت احلروب 
العمى  الإره��اب  وتداعيات  القاهرة,  احل�شار  وظ��روف  املدمرة, 
الظروف  تلك  مثل  اأك�شبتها  ما  وبالتايل  الكبري,  التغيري  بعد  من 
ال�شتثنائية, وهذه التداعيات القاهرة, من احلنكة يف اإدارة الأمور 
اأثناء الأزم��ات, فمنحتها تو�شعة يف الروؤية للواقع, �شبياًل من اأجل 
وقد  عمومًا,  والثقايف  الأدب��ي خ�شو�شًا  الفعل  املعاجلات يف  و�شع 

باتت بالفعل قادرة على العطاء والبتكار.

و  الأر���س ب�شر بعد  كانت  الف�شائل  الزمان  , حيث مل يكن على  فى قدمي 
الرذائل , تطوف العامل معًا ,  و ت�شعر بامللل ال�شديد ,   ذات يوم , و كحٍل 
مل�شكلة امللل امل�شتع�شية , اإقرتح الإبداع لعبًة , و اأ�شماها )ال�شتغماية( اأو 
الغميمة   اأحب اجلميع  الفكرة , و الكل بداأ ي�شرخ:  اأريد اأنا ان اأبداأ .. اأريد 

اأنا  اأن اأبداأ .
 ثم اأنه اتكاأ مبرفقيه على �شجرة , و بداأ  واحد , اثنني , ثالثة.......

فوق  لنف�شها  ,  وجدت  الرقة  مكانًا  الرذائل  بالأختباء  و  الف�شائل  بداأت   و 
 القمر ,  و اأخفت  اخليانة  نف�شها يف كومة زبالة ,  و ذهب  الولع  بني الغيوم , 

 و م�شى  ال�شوق  اىل باطن الأر�س  .
الكذب  قال ب�شوت عاٍل : �شاأخفي نف�شي حتت احلجارة , ثم  توجه لقعر 

البحرية, 
 خالل ذلك  اأمتت كل الف�شائل والرذائل  تخفيها  , ماعدا  احلب ,  كعادته 
مل يكن  �شاحب قرار , و بالتايل مل يقرر  اأين يختفي  , و هذا غري مفاجيء 

 لأحد , فنحن نعلم كم هو �شعب  اخفاء احلب, 
 و عندما  و�شل  اجلنون  يف تعداده اىل املائة ,  قفز  احلب  و�شط اأجمة من 

الورد , و اختفى بداخلها.
 فتح  اجلنون  عينيه  , و بداأ البحث �شائحًا : اأنا اآٍت  اإليكم ,  اأنا اآٍت اإليكم.

 كان  الك�شل ,  اأول من  اأنك�شف , لأنه مل يبذل اأي جهد يف  اإخفاء نف�شه ,  ثم 
ظهرت الرّقة ,  املختفية يف القمر ,  و بعدها خرج  الكذب  من قاع البحرية , 

مقطوع النف�س  , و ا�شار اجلنون على  ال�شوق ,  ان يرجع من باطن الأر�س,
ي�شاب  ,  كاد  ماعدا  احلب  الآخ��ر  ,  بعد  واح��دًا  اجلنون  وجدهم  جميعًا 
بالأحباط و الياأ�س يف بحثه عن  احلب , و اقرتب احل�شد من اجلنون ,  حني 
اقرتب منه  احل�شد , هم�س يف اأذن اجلنون قال :  احلب  خمتٍف بني �شجرية 

الورد.
التقط  اجلنون  �شوكة خ�شبية اأ�شبه بالرمح , و بداأ يف  طعن �شجرية  الورد 
ب�شكل طائ�س ,  و مل يتوقف ال عندما �شمع �شوت بكاء , ميزق القلوب  ظهر 
  احلب من حتت �شجرية الورد ,  و هو يحجب عينيه بيديه و الدم , يقطر 

من  بني اأ�شابعه  .
�شاح  اجلنون  نادمًا : يا اإلهي ماذا فعلت بك؟,  لقد اأفقدتك ب�شرك ,  ماذا 

اأفعل كي اأ�شلح غلطتي بعد , اأن اأفقدتك  الب�شر؟
 و هذا ما ح�شل من يومها , مي�شي  احلب  الأعمى  يقوده  اجلنون.

الإبداع الن�سوي 
وحتديات التغير

◄  يكتبها: طالب عبا�س الظاهر

 ق�صة: �صلطان الرواد
اللعبة
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�شعر :  د . نا�شر ال�شدي



يا�سيدي 
انت تذرف دمعة

من اأجلنا 
ها اأنت من اأجلنا

مالأت العروق دما
يا�سيدي

غالوك اإذ 
م�سخت قرودهم

وك�سفت باآفاق 
ال�سالة خوارهم

عبدوا العجول
حتى انتفى �سلطانهم

هاهم يف كل يوم يلعنون
ا جنت اأعمالهم

قتلوا ال�سياء
قتلوا ابن بنت نبّيهم
قتلوا العراق ب�سعبه

ذبحوا امل�سي
على �سلبانهم ....

حمراء حرب الظاملني 
معروفة نّياتهم

قتلوا الإمام 
ولأنه اأراد لنا

عّزا بغر قرارهم
هااأنت تكتب

من دمك امل�سم
بالن�سيد م�سرنا 

يلتف حولك �سبية
لب�سوا الدروع م�سارعا

جون اأتى ، مزج الدماء 
مقارعا

 وهٌب يثور كما امل�سي
ي�سلب يف اأ�سيافهم 

مل يركوك فقد اأتوك 
يجرون اأحقادهم 

واأنت يا اأم وهب تنظرين 
مالم البطل احلزين

وبراأ�س وهب
فاَر  فيك الكرياء

حني قتلت من الظاملني
اأرجا�سهم

ومن اأجل احل�سني تقاتلني 
اأوبا�سهم

واحلر ي�ستبق اخللود
حني يعلن اغتيالهم 

واأنت تعلن
يف كل حر غيور

األ من نا�سر ين�سر

حتى الفرات ....
فيا عتبي عليه

من مائه �سربت كالبهم 
حتى الر�سيع

الذي افلت من اأمل 
يديه

ماء يريد
لكن نبال قطع الوتني

اإذ �ساح حرملة اللعني 
اإ �ساأ�سكت العط�س

وا�سكت اختالفهم
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اأن  ل��ل��ع��ل��م  ك�����ان  ه����ل 
الف�شول؟  ل��ول  يتقدم 
التي  ال���غ���ري���زة  ت��ل��ك 
اأودعها اهلل يف الإن�شان 
م���ن���ذ خ���ل���ق���ه, ل��ي��ب��داأ 
ثم  نف�شه  ا�شتك�شاف 
تدفعه  واليوم  حميطه, 
الف�شاء,  ل�شتك�شاف 
عظمه  اأم��ام��ه  لتتجلى 
اخل�����ال�����ق ���ش��ب��ح��ان��ه 

وتعاىل.
وكالة نا�شا الف�شائية وا�شتمرارًا لرحلتها بالبحث عن احلياة يف الكون, اأطلقت 
"كيوريو�شيتي  ا�شم  يحمل  طيار,  ب��دون  جت��ارب  خمترب  املا�شي  نوفمرب  يف 
اإ�شارة  اأي  عن  والبحث  املريخ,  كوكب  اأجواء  " ل�شتك�شاف   curiosity
لوجود كائنات حية حتى لو كانت �شغرية جدًا اأو ميكروبية يف اأجواء كوكب 

املريخ يف املا�شي اأو احلا�شر.
ومن املتوقع و�شول املخترب اإىل كوكب املريخ يف �شهر اأغ�شط�س من العام 2012 
و�شيكون هبوطه على �شطح الكوكب الأحمر دقيقًا نظرًا حل�شا�شية الأجهزة 

ال��ع��ل��م��ي��ة وم����ع����دات 
يحملها  التي  التحليل 
الباهظة,  وتكلفتها 
ط����ول خمترب  وي��ب��ل��غ 
الف�شاء "كيوريو�شيتي" 
ثالثة اأمتار, ووزنه 900 
و�شيعمل  ك��ي��ل��وغ��رام, 
امل���خ���ت���رب مل������دة ع���ام 
كامل من اأعوام كوكب 
يعادل  ال���ذي  امل��ري��خ, 
اأر���ش��ي��ًا,  ي���وم���ًا   686

�شيتحرك على �شطح املريخ ب�شرعة 30 – 90 مرتًا يف ال�شاعة.
ف�شول العلماء كبري للك�شف عن وجود حياة على �شطح املريخ. و�شيتم البحث 
من خالل املخترب الف�شائي "كيوريو�شيتي" عن وجود اأية مرك�َّبات ع�شوية اأو 

كالنيرتوجني  عنا�شر 
والأك�شجني  والكربون 
والكربيت والهيدروجني 

والفو�شفور. 
وي���رغ���ب ال��ع��ل��م��اء من 
النظائر  حتليل  خ��الل 
امل�شعة واملعدنية معرفة 
الغالف  ت��ط��ور  كيفية 
اجل����وي ل��ل��ك��وك��ب على 
م��دى الأرب��ع��ة مليارات 
�شنة املا�شية. البحث عن وجود اأي اإ�شعاع على �شطح الكوكب ي�شاعد اأي�شًا يف 

التحقق من ذلك.

لطاملا اآثار "املريخ" خيال �شكان الأر�س, ذلك الكوكب    :ملحة عن املري
الأحمر, والذي يطلق عليه اأي�شًا "مار�س" وهو اإله احلرب لدى الرومان. املريخ 
كوكب قريب من الأر�س, ويدور حول ال�شم�س على م�شافة 228 مليون كيلومرت. 
)الأر�س تدور على م�شافة 150 مليون كيلومرت من ال�شم�س(. يتكون غالف 

املريخ اجلوي اأ�شا�شًا من غاز ثاين اأك�شيد الكربون وقليل من النيرتوجني.
ب��ف�����ش��ل ال���ع���دي���د من 
التي  وامل�����ش��وح  ال�شور 
خمتربات  ب��ه��ا  ت��ق��وم 
اأ�شبحنا  ال��ف�����ش��اء, 
اليوم نعرف الكثري عن 
املريخ, فهناك الرباكني 
���ش��خ��م��ة ذات  وُح���ف���ر 
 4000 اإىل  ي�شل  قطر 
ي�شل  وع��م��ق  كيلومرت 
كيلومرتات,  �شبعة  اإىل 
اأما لونه الأحمر فريجع 
اجلوي,  وغالفه  الكوكب  �شطح  على  ينت�شر  الذي  احلديد  اأك�شيد  غبار  اإىل 

وهناك اأي�شًا اأدلة على وجود املاء ال�شائل على �شطح الكوكب.

الإن�سان 
• حيدر التكمجي

واأ�صطورة املري
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هل تخ�سى على حا�سوبك 
من "الهكر"؟

اأ�شبح م�شطلح "هكرhacker " بفعل و�شائل الإعالم العاملية ذا �شمعة �شيئة, ت�شتدعي كلمة 
"هكر" جملة انطباعات: اإنهم اأنا�س �شيئون, متطفلون, خمربون, يحتالون على ال�شركات والأفراد 
اأو تدمري اأنظمة  اأيديهم لتدمري اقت�شاديات دول  وي�شرقون اأفكارهم ومعلوماتهم, ورمبا متتد 
كمبيوتر ع�شكرية, ول ميكن اإنكار كل ذلك, ولكن هذه لي�شت كل احلقيقة, فاملخربون ل ي�شكلون 
�شوى ن�شبة قليلة من جمتمع "الهكر", فهناك اأي�شًا "هكر اأو مت�شللني" ذوو نوايا ح�شنة ولكن من 

هم الهكر؟ وكيف نحمي اأنف�شنا منهم؟
ظهر م�شطلح "هكر" اأول مرة عام 1960, ويطلق على: ال�شخ�س الذي ميتلك خربة كبرية يف 
لغات برجمة احلا�شوب واأنظمة ت�شغيل الكمبيوتر, وله معرفة فنية كافية لفهم نقاط ال�شعف يف 
النظام الأمني للكمبيوتر اأو �شبكة احلا�شبات, وهو بهذا ي�شتطيع التعامل مع الربامج الكمبيوترية 

وي�شممها ويحللها ب�شرعة وي�شتطيع اخرتاق ال�شبكات والأجهزة.
وهناك �شنفان اأ�شا�شيان من "الهكر":

1- ذوو القبعات البي�شاء, وهم ذوو النوايا احل�شنة, الذين يواجهون الفئة الثانية.
2- ذوو القبعات ال�شوداء, وهم فئة املخربني, الذين ي�شتمتعون بتخريب كمبيوترات الآخرين.

وعليه نفهم اإن "الهكر" هم اأ�شخا�س حمرتفون  باحلا�شبات, لي�شوا جميعهم من املخربني, فمنهم 
اخلريون احلاملون باإيجاد طرق جديدة لال�شتفادة من خدمات الكمبيوتر.

مايكرو�شوفت",  موؤ�ش�س  غيت�س  "بيل  مثل  وبراجمه,  الكمبيوتر  اأجهزة  �شناعة  رواد  كبار  اإن   
و"�شتيف غوبز موؤ�ش�س �شركة اأبل" هم يف احلقيقة "هكر" ولكنهم من النوع "الطيب" الذين 
ا�شتفادوا من قدراتهم الخرتاقية وعبقريتهم, لتطوير اأجهزة الكمبيوتر وبراجمه, ولولهم ملا 

و�شلت تقنيات الكمبيوتر اإىل ما و�شلت اإليه.
اإن ال�شمة الأبرز التي جتمع هوؤلء الهكر هو �شعورهم القوي بالف�شول, ف�شول اإىل حد الهو�س 
ملعرفة كيف تعمل الربامج والأنظمة الأخرى؟ وكيف تعمل ال�شبكات؟ وما هي نقاط ال�شعف فيها؟ 

وهم دائمو  البحث عن امل�شاعب التي تعرت�س طريقهم, ويجعلونها مبثابة حتديات تواجههم..
لهذا لي�شت كل الق�ش�س حول الهكر �شحيحة, فبع�شهم ي�شتخدمون معارفهم وقدراتهم العبقرية 
على امل�شاعدة يف بناء تدابري اأمنية ل�شبكات املوؤ�ش�شات احلكومة, اأي اأنهم ا�شتخدموا معارفهم 
مل�شاعي اأكرث اأخالقية, ولهذا جند �شركات احلا�شوب العاملية توظف هوؤلء الهكر لال�شتفادة من 

مواهبهم وبرواتب عالية جدًا, يف قبال الهكر ال�شيئني.

يت�شابق العامل اليوم يف تطوير م�شادر الطاقة اخل�شراء 
متتاز  حيث  املتنوعة,  ا�شتخداماته  يف  عليها  والعتماد 
البيئة,  وحماية  امل���ال,  بتوفري  اخل�شراء  الطاقة  ه��ذه 
املزيد  توفري  وكذلك  الطبيعية,  املوارد  ا�شتهالك  وتقليل 
امللوثات  لقلة  نظرًا  واملجتمع  الفرد  ل�شحة  احلماية  من 

الناجتة من ا�شتخدام هذا النوع من الطاقة.
ورمبا تكون امليزة الأهم للطاقة اخل�شراء هي اأنها تعتق 
رقبة املجتمع العاملي من احتياجها اإىل الدول البرتولية, 

وتخل�شها من نفقات البرتول الباه�شة الثمن.
وتنق�شم الطاقة اخل�شراء اإىل ق�شمني, الطاقة املتجددة 
ال�شم�شية  والطاقة  ال��ري��اح  طاقة  ب��دوره��ا  ت�شمل  والتي 
والطاقة املائية وطاقة املخلفات الع�شوية, حيث يتم طمر 
طن(  مليون   50( ل�  تت�شع  مدافن  يف  الع�شوية  املخلفات 
ولكن  خ�شراء,  مب�شاحات  املدافن  هذه  �شطح  زرع  ويتم 
احلقيقة اإن يف اأ�شفل تلك امل�شاحة هناك �شل�شلة تفاعالت 
كيميائية تنتج يف النهاية غاز امليثان الذي ي�شتفاد منه يف 

توليد الطاقة.
الطاقة  فهي  اخل�����ش��راء  الطاقة  م��ن  ال��ث��اين  ال��ن��وع  اأم��ا 
نرى  وكما  نظيفة.  طاقة  اأنها  على  ت�شنَّف  والتي  النووية 
هي   )green power( اخل�����ش��راء  ال��ط��اق��ة  ف���اإن 
الطاقة التي يتم اأنتاجها بدون اأن توؤثر �شلبًا على البيئة, 
مثلما يوؤثر الوقود الأحفوري )البرتول والفحم( يف اإنتاج 
"ال�شديقة للبيئة" ب�شبب  الطاقة, ولهذا ت�شمى بالطاقة 
انخفا�س اأنتاجها من النفايات واملخلفات مقارنة بالنفط 

اأو الفحم.
ويف احلقيقة اأن كل اأ�شكال الطاقة تنتج خملفات وملوثات, 
اإل اإن تلك املعروفة اخل�شراء اقل من غريها, اإن معظم 
اخل�شراء  التنقنيات  با�شتخدام  ينادون  الذين  النا�س 
وهو  احل��راري  لالحتبا�س  امل�شببة  الغازات  اأن  يعتقدون 
ت�شبب  التي  التقليدية هي  الطاقة  مل�شادر  الثانوي  املنتج 
اأو عملية ت�شخني الأر�س بوترية  ظاهرة الأحرتار العاملي 

مت�شارعة.

الطاقة اخل�سراء..
نحو م�ستقبل اأكر اأمنًا

• اإعداد: املحرر العلمي
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الألي���اف 
الغذائية 
وما يجب اأن تعرفه عنها

غالبًا ما ن�شمع اأن الألياف الغذائية ت�شاعد على 
ه�شم الطعام, وتخفيف الإم�شاك, ولكن هل تعلم 
باأمرا�س  الإ�شابة  خماطر  اأي�شًا  تخف�س  اأنها 
يف  امل��وج��ودة  الأل��ي��اف  تلك  وخ�شو�شًا  القلب, 
الكاملة,  واحلبوب  والفواكه  واخل�شار  البقول 
بعد قراءتك لهذا املقال, نن�شحك بالتاأكد من 
تناولك على ال�شعرات اليومية املو�شى بها من 

الألياف.

عن  معروفة  غر  فوائد  خم�س  هناك 
الألياف:

تخفيف  -1
ال�������������وزن: 

الأطعمة  تعترب 
بالألياف  الغنية 

تخفيف  يف  م���ه���م���ة 
ال�����وزن, لأن��ه��ا حت��ت��وي على 
الطاقة,  م��ن  اأق����ل  ك��م��ي��ات 
مقارنة بالأطعمة التي تفتقر 

لالألياف الغذائية. اإ�شافة اإىل 
تتطلب  الغذائية  الألياف  اأن 

وبالتايل  لله�شم,  اأط���ول  وقتًا 
اتباعك لنظام غذائي غني  فاإن 

بالألياف ي�شاعدك على ال�شعور بالمتالء 
ل��ف��رتة اأط����ول, مم��ا ي�����ش��اع��دك ع��ل��ى مقاومة 
اإغراءات الوجبات اخلفيفة وهذا هو ال�شبب يف 
اأنها ت�شتخدم بكرثة يف برامج احلمية الغذائية.

2- تقليل خطر الكول�شرتول: الألياف القابلة 
للذوبان تقلل ن�شبة الكول�شرتول, وخ�شو�شًا تلك 
والتفاح  واخل��وخ  ال��ب��ازلء  الفول,  امل��وج��ودة يف 
هذا  ي�شاعدك  حيث  وال�شوفان,  الكتان  وب��ذور 
النوع من الألياف على خف�س كمية )الربوتني 
ال�شيئ  النوع  وهو  الكثافة(,  منخف�س  الدهني 
من الكول�شرتول, وقد اأظهر الدرا�شات اأن تناول 
القابلة  الألياف  من  غرامًا  اإىل 25   10 بني  ما 
الكول�شرتول  تخف�س  اأن  ميكن  يوميًا,  للذوبان 

بن�شبة 20 يف املئة. 
3-  التحكم مب�شتويات ال�شكر: لالألياف الغذائية 
قدرة للتحكم مب�شتوى ال�شكر يف الدم, وحت�شني 
من  يعانون  الذي  اأولئك  وخ�شو�شًا  م�شتوياته, 

ال���ن���وع ال���ث���اين من 
ارتفاع  جتنب  على  ي�شاعدهم  حيث  ال�شكري, 
م�شتوى ال�شكر يف الدم لهذا فاإن خرباء التغذية 
رهان  اأف�شل  هي  الغذائية  الأل��ي��اف  يعتربون 

لل�شيطرة على م�شتويات ال�شكر يف الدم, حيث 
جدار  من  ال�شكر  امت�شا�س  اإبطاء  على  تعمل 
العثور على  ال��دم. وميكن  اإىل جم��رى  الأم��ع��اء 
والكمرثي  الألياف يف اخل�شار,  النوع من  هذا 

والعد�س والبقوليات ب�شورة عامة.
الألياف  بال�شرطان:  الإ�شابة  احتمال  4- تقليل 
الغذائية تقلل من احتمالت الإ�شابة ب�شرطان 
عام  يف  الأول  الف��رتا���س  ه��ذا  وك��ان  القولون, 
املواطنني  اإن  الباحثون  لح��ظ  عندما   ,1970
بالألياف,  تناولوا وجبات غنية  الذين  الأفارقة 
انخف�شت بينهم ن�شبة التعر�س ل�شرطان القولون 

وامل�شتقيم.
5-  وفرة م�شادات الأك�شدة: وجد الباحثون اإن 
الغذائية,  الأل��ي��اف  على  حتتوي  التي  الأطعمة 
حتتوي اأي�شًا على وفرة من م�شادات الأك�شدة, 
ح������ي������ث ت���ع���ت���رب 
م�شادات الأك�شدة 
ج���������ي���������دة 
ل���ل�������ش���ح���ة 
ال������ع������ام������ة 
ل����ل����ج���������ش����م 

وخالياه. 
مثل  بالألياف  الغنية  الأطعمة  اإن 
الكاملة,  احل��ب��وب  ال��ت��وت,  ال��ورق��ي��ة,  اخل�شار 
وفرة  ذات  م�شادر  هي  ال�شوفان,  الفا�شوليا, 

عالية ل� "م�شادات لالأك�شدة".

• حيدر مرت�شى علي
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◄  بقلم: حيدر مرت�شى علي

هل تت�شور معي ما قد يحدث عندما تفقد ال�شفينة بو�شلتها, اأو عندما تعتّل 
قوقعة الإذن الو�شطى لدى الإن�شان وكيف يتخبط ويرتنح؟  هل تعلم ما قد 
يحدث عندما تفقد الطيور قدرتها على ا�شت�شعار املجال املغناطي�شي الذي 
يحدد اجتاهها وحركتها, وهل ميكنك اأن تدرك الكارثة التي قد حت�شل 
لنملة! عندما تفقد قدرتها على متابعة طريقها عرب حا�شة ال�شم لت�شري 

خلف النمالت الأخرى؟
يفقد  املجتمع عندما  اأو  الفرد  ينتظر  واملجهول, هذا ما  والتخّبط  التيه 
معايري "ال�شواب واخلطاأ", فرتاه يقع يف م�شتنقعات الظلم والبتعاد عن 

احلق والوهم وغريها. هذا ما يحدث عندما تفقد بو�شلتك.
ُينقل اإن مو�شيليني الرئي�س الإيطايل اإبان احلرب العاملية الثانية قال "لقد 
عدلُت يف النا�س حتى باتت احلكومات الظاملة تخ�شاين". مو�شيليني هذا 
الذي قتل وذبح املاليني من اأبناء �شعبه, يعتقد اأن حرب احللفاء �شده كانت 
ب�شبب خ�شيتهم من عدله, ولي�س ب�شبب دمويته وبط�شه, وطموحه با�شتعباد 

العامل.
وقد و�شف القراآن الكرمي هذه الظاهرة اخلطرية بقوله:" َواإَِذا ِقيَل َلُهْم ل 
ُهْم ُهْم امْلُْف�ِشُدوَن َوَلِكْن  ِلُحوَن اأَل اإِنَّ ا َنْحُن ُم�شْ َ ُتْف�ِشُدوا يِف الأَْر�ِس َقاُلوا اإمِنَّ

ل َي�ْشُعُروَن".
حيث يعرّب القراآن عّما يحدث ب� الف�شاد, وهو خال�شة ملا قد يحدث عندما 
يفقد الفرد اأو املجتمع معايري "ال�شواب واخلطاأ", فيبداأ ذلك املجتمع برفع 
الدينء, وتبجيل الطاغية, ون�شرة الظامل, وهو يظن اأنه يتقّرب اإىل اهلل 
زلفى وعند هذه النقطة تبداأ اإن�شانية املجتمع بالتدهور, وي�شبح بحاجة 
ما�شة اإىل هّزة عنيفة تعيده اإىل وعيه الإن�شاين, وتعيد الأمور اإىل ن�شابها.

وهذا ما و�شلت اإليه الأحداث �شنة 61 ه�, عندما تلّب�شت قوى الظالم بلبا�س 
ولت�شحق   اجلاهلية خمططاتها  لتمرر  الر�شول,  منرب  وارتقت  التقوى, 
الإن�شانية حتت وطاأة �شهواتها ال�شيطانية وبغطاء منطقها الأجوف وكلماتها 

املع�شولة..
ومما �شاعد مترير ذلك املخطط على املجتمع, هو ب�شاطة و�شذاجة وجهل 
فئة كبرية منهم, اأو لنُقل فقدانهم ملعايري "اخلطاأ وال�شواب", وفقدانهم 
الفا�شدة  الُطغم  الروؤية والت�شخي�س, لهذا �شافحوا تلك  مقدرتهم على 

و�شايروها.
احل�شني عليه ال�شالم – ومن منطلق م�شوؤوليته الإلهّية - كان يرى اآنذاك 
ومعيارًا  منارًا  وليكون  اخلطري,  الو�شع  ذلك  لت�شحيح  قيامه  �شرورة 
ي�شتطيع من خالله الفرد اأو املجتمع حتديد ال�شواب واخلطاأ على امتداد 

الزمان.
لهذا كان حّكام ال�شالل على امتداد تاريخهم يعادون احل�شني حتى وهو يف 
قربه, ملاذا؟ لأنه يف�شح ويك�شف وُيف�شل خمططاتهم يف ا�شتعباد ال�شعوب, 

كما كان يف املا�شي هو اليوم كذلك و�شيبقى يف امل�شتقبل.

عندما ُتفقد املعاير

اا
هل تهتم بلياقتك العقلية ؟ 

عندما يقرر الكثرين من الأفراد البدء يف رحلة طويلة و�ساقة للح�سول 
تلك  تتطلبه  ال��ذي  الروتيني   بالتخطي يبداأون  بدنية"  "لياقة  على 
اللياقة: مراجعة عادات الأكل، عمل الرجيم، تناول املكمالت الغذائية، 
وممار�سة الألعاب الريا�سية، اإل اأنهم يغفلون يف تخطيطهم عن اأهم جزء 

يف ذلك الرنامج، وهو "اللياقة العقلية".
اإن اللياقة العقلية اأمر مهم بحد ذاته، ناهيك.. اإن خلق حالة ذهنيةعقلية 
لياقتك  على  فيه  م�سكوك  وغر  مبا�سر  تاأثر  ولها  لرفاهيتك،  حيوي  اأمر 
البدنية، فهناك عالقة عميقة بني العقل واجل�سم،، وبذلك فاإن التغا�سي 

عن اجلانب العقلي للياقة البدنية هو خطاأ كبر يقع فيه الكثرون.

اأفكار  تن�ّس لياقتك الذهنية:
- جتّنب )الروتني(: فالعقل يفقد قدرته وتركيزه ون�شاطه, عندما متار�س نف�س العمل 
بنف�س الطريقة وب�شكل مفرط ومتكرر وملدة طويلة. �شحيح اإن معظم من النا�س يحبون 
الروتني لأنه يوؤدي لهم الكثري ب�شهولة كبرية, اإل اأن هذا )الروتني( �شيجعل العقل بليدًا 
ي�شعر �شاحبه بامللل لذلك حاول خلط جدولك اليومي والأ�شبوعي, ابتداًء من الطريق 
الذي تذهب فيه اإىل عملك, اإىل الطريقة التي تفكر بها يف الأ�شياء, وبهذا �شتجد اإن ردود 

فعل ذهنك اأ�شبحت اأدق واأ�شرع.
اإن قراءة الكتب ب�شورة منتظمة, تزيد قدرتك على التعامل مع الأفكار,  -املطالعة: 
ومتنحك ف�شحة اأو�شع من اخليال, وهذا كله يعزز اأداءك الذهني, ومينحك مرونة يف 
التعامل مع الآخرين واأفكارهم واآراءهم لذا خ�ش�س وقت يومي ملطالعة ال�شحف والكتب 

واملجالت...
ولعبة  املتقاطعة  والكلمات  كالألغاز  الفكرية  الألعاب  ممار�شة  اإن  ذك��اءك:  -حت��ّدى 
"�شودوكو", ت�شحذ الفكر وتعزز القاعدة املعرفية واملعلوماتية لديك, وجتعل دماغك اأكرث 

تنبهًا وفاعلية.
-جتنب العزلة: البع�س من النا�س ت�شتمع باأوقات العزلة الطويلة, ولكن هذه العزلة ميكن 
اأن تكون م�شرة كثريًا, فالعزلة حالة موؤملة نف�شيًا لها تبعات �شلبية على حالتك الذهنية, 
لهذا تاأكد من ح�شولك على ما يكفي من الوقت الجتماعي, واجِربع�س املحادثات املثرية 

و�شارك ببع�س الن�شطة الجتماعية املفيدة لتح�شني و�شعك الذهني - العقلي.
لل�شمك  اأولية لكي تعمل, ميكن  اإىل طاقة ومواد  اآلة, حتتاج   الدما -تناول ال�سمك: 
اأن يوفر لك تلك املواد وهي اأوميغا 3 واأوميغا 6, وبالتايل �شيعمل الدما بكفاءة اأعلى, 

ومبرونة اأف�شل.

65�شفر  1433ه��



 اإّنه بقّية النبّوة

• �شالح اخلاقاين

من الظن ا اليقني ومن اليقني ا الهوى... 

على هذا امل�سار تقلب اأهل الكوفة ليف�سي بهم 

يف النهاية ا رغبة عاوية ، وهذه احلرب اإن 

خا�سوها مع احل�سن )عليه ال�سالم ( تخّلق فيها 

باأخالق اأبيه في�سرون الغنم النزر باجلهد العظيم... 

واإن ُقّدرله الن�سر رّد عليهم عهد جهاد النف�س و�سدة 

احلق... اإذن يقعدون وينك�سون لياأتي القطاف امل�ستهى 

من تلقاء نف�سه ويغمر حكم معاوية الكوفة        

ومن جهة اأخرى... جهة احل�سن )عليه ال�سالم ( فقد   

دّبر الأمر بب�سرته بعك�س ما دبروه بغ�ساوتهم ، من راية 

 احت�سار الهمم يف النفو�س ، ومنها ا الكفاح اأول عهده ا

خرائب ال�سمر التي خلفها ق�سف معاوية باأمواله... وهذه 

احلرب اإن خا�سها فبع�سبة اأجنتهم ب�سائرهم من ذلك الطوفان 

 املوت ، فال يبقى لالأمة م�سعل ت�ست�س فيكون كمن دفعهم ا ،

به ول لالإ�سالم برعم يعاود منه احلياة... واإن ُقّدر له الن�سر 

�ساك�سته املقارنة بني حكمه وحكم معاوية املوهوم ، وكان عليه اأن 

 يقاتل معاوية اآخر ت�سنعه الكوفة باأحالمها، اإذن فليقبل بال�سل

الذي يعر�سه عليه معاوية
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المسابقة األدبّية الحسينّية
دعما لالأقالم الأدبية امللتزمة, و�شعيا لن�شر الأدب احل�شيني الر�شني وتاأ�شيله يف النفو�س, يعلن ق�شم الإعالم يف العتبة 
احل�شينية املقّد�شة عن امل�شابقة الأدبّية احل�شينّية ال�شنوّية والتي يتمحور م�شمونها حول النه�شة احل�شينية و�شّر دميومتها 

وتكون امل�شاركة عرب ن�س اأدبي )نرثي(, وتخ�شع  امل�شابقة لل�شروط التالية: 
1- ان تكون غري من�شورة يف اأية و�شيلة اإعالمية م�شبقا.

. A4  2- اأّل يتجاوز عدد كلماتها )400( كلمة اأو �شفحة
د باحلا�شوب وتخزن الكرتونيا بلغة عربية �شليمة . 3- تن�شّ

adbiya@imamhussain.org :4- تر�شل اىل الربيد التايل
5- اآخر موعد ل�شتقبال النتاجات هو 20�شفر املظفر 1433ه�.

• �شت�شكل جلنة خمت�شة ملراجعة الن�شو�س واختيار اأف�شلها �شكال وم�شمونا �شمن املعايري الأدبية املعروفة.
• مّت ر�شد ع�شر جوائز للن�شو�س الفائزة الأوىل.

بالعتبة  املرتبطة  الإعالم  و�شائل  يف  امل�شابقة  ل�شروط  امل�شتوفية  الن�شو�س  وجميع  الفائزة  الن�شو�س  ن�شر  • �شيتم 
احل�شينّية املقّد�شة.

• الن�شو�س الفائزة �شتكون ملكا لق�شم الإعالم وله احلق يف اأي وقت بن�شرها.
• �شتعلن النتائج يف مهرجان ربيع الر�شالة مبنا�شبة ذكرى املولد النبوي ال�شريف يف �شهر ربيع الأول 1433ه� بعونه 

تعاىل.


