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عن  تعبر  الح�سين  مقتل  في  الم�ؤلفة  الكتب   
العنف  بنف�س  خبرتها  طالما  وانفعاالت  ع�اطف 
ان  عديدة.  بقرون  ذل��ك  قبل  النا�س  من  اأجيال 
اأثرت  فلقد  ك�نية،  اأهمية  ذات  كربالء  واقعة 
النبيل  الرجل  الح�سين  لمقتل  المحزنة  ال�س�رة 
ال�سجاع في الم�سلمين تاأثيرًا لم تبلغه اأّية �سخ�سية 

م�سلمة اأخرى. 

الم�ست�سرق الأميركي غو�ستاف غرونييام



ال�سيطرة  اأجل  من  حمتدما  زال  ول  ال�سراع  كان 
على الفكر الب�سري وجعله يتمحور وفق اأطر ثقافية 
التي  الطيعة  الداة  بعد  فيما  تكون  معينة،  وعقائد 
ويت�سكل  يذوب  الفكر  ذلك  جتعل 
تريده  الذي  الت�سور  اأ�سا�س  على 

جهة ال�سراع هذه اأو تلك.
تلك  كل  عرب  لالعالم  كان  وقد 
حتقيق  يف  البارز  دوره  ال�سراعات 
الأهداف املرجوة للقوى املت�سارعة، 
ين�سب  الهتمام  جعل  الذي  الأمر 
وال�سعي  للنظر،  ملفت  ب�سكل  عليه 
خلق  مع  ونوعًا،  كمًا  تطويره  اىل 
الأمثل  الو�سول  لغر�س  متعددة  اإعالمية  اأاط 
والأ�سمل للجماهري املختلفة، والبحث عن كل ما هو 
جذب  لغر�س  العالمي  املعرو�س  يف  ومثري  جديد 
تتبناه  ما  النظر اىل  و�سغلهم عن  انتباه اجلماهري 
مل  ال�سراع  جهات  ان  كما  الخرى،  ال�سراع  جهة 
تقف يوما مكتوفة اليدي حيال ال�سعوبات والعقبات 

التي اعرت�ست طريقها.
ال�سالمي  العامل  مع  ال�سراع  جهات  �سعت  وقد 
يف  جديد  ا�سلوب  انتهاج  اىل  املتاأخرة  القرون  يف 
داخل  من  له  منا�سر  اعالم  بخلق  متثل  ال�سراع 
يف  وتاأثريا  مقبولية  اكرث  ليكون  ال�سالمي،  البيت 
ال�سراع  طرف  وليكون  ال�سالمية،  املجتمعات 
الأ�سلي غري ظاهر الوجه والنوايا، ف�سال عن ابتعاده 
عن اأ�سواء التهمة وامل�ساءلة، مع متكينه من التملاّ�س 
عن امل�سوؤولية عند وقوع حمذور  قد يوؤدي اىل ك�سف 

هويته اأو ف�سح نواياه.
ولذلك كان من بن اأهم املالحظات والنتقادات حول 
�سه ودورانه يف عجلة  بع�س جهات العالم عندنا تقماّ
للفكر  والالواعي  الواعي  وترويجه  الغربي  العالم 
املعادي للعروبة، اأول، ولال�سالم ثانيا،  وبخا�سة من 
خالل تلك القنوات العالمية ال�ساعية لتحقيق الربح 
املادي فقط، والتي تهمل جانب النظر اىل م�سروعي 
ها على  يجراّ التي  ال�سلبية  الآثار  اأو  الفعل من جهة 
املجتمع من جهة اأخرى، و�سول اىل م�ساهمتها يف 
حتقيق الأهداف املعادية الرامية برمتها اىل الق�ساء 
على فكر هذه الأمة التي و�سفها اهلل تعاىل يف كتابه 

العزيز باأنها خري اأمة اأخرجت للنا�س. 
والغريب يف الأمر ما وقع ويقع به بع�س املثقفن عندنا 
ب�سبب عدم و�سوح �سورة ال�سراع لديهم و�سيق الأفق 
الذي تلكهم حول ماهية واأهداف ذلك ال�سراع، 
فجعلوا ن�سب اأعينهم بالدرجة الأوىل ما قد تخ�سره 
هذه الأمة من موارد مالية دون النظر اىل املكا�سب 
الفكرية والثقافية التي من �ساأنها اإيقاف املد الثقايف 

املعادي الذي راح يجتاح جماهرينا.
ولو اأن اجلماهري ب�سكل عام واملثقفن منهم ب�سكل 
ما  يف  املعنوية  اجلوانب  اىل  النظر  دققوا  خا�س 
مه العالم وما كن ان يبذله ويحققه يف قيادة  يقداّ
وتوجيه ال�سراع واإف�سال املخططات املعادية، لوجدوا 
اأنهم مل يقفوا على جادة ال�سواب مطلقا، ولأذعنوا 
لالعالم  الداعمة  اجلهات  مع  واحدا  �سفا  ووقفوا 

�سكال وم�سمونا وتعددية.
الأ�سلي غري ظاهر الوجه والنوايا، ف�سال عن ابتعاده 
عن اأ�سواء التهمة وامل�ساءلة، مع متكينه من التملاّ�س 
عن امل�سوؤولية عند وقوع حمذور  قد يوؤدي اىل ك�سف 

لالعالم  الداعمة  اجلهات  مع  واحدا  �سفا  ووقفوا 
�سكال وم�سمونا وتعددية.

•  بقلم: رئي�س التحرير 
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• هياأة التحرير

�سفاء ال�سعدي:
زارت رابطة الغدير الثقافية العتبة احل�سينية 
احل�سن  الم��ام  اأربعينية  ذك��رى  يف  املقد�سة 
ال�سيخ  العام  باأمينها  والتقت  ال�سالم  عليه 
عبد املهدي الكربالئي الذي اأكد خالل اللقاء 
والقياّم  الإ�سالمية  املبادئ  نقل  "اأهمية  على 
الأخالقية التي ج�سدها المام احل�سن )عليه 
التي  الو�سائل  خ��الل  من  ثورته  يف  ال�سالم( 
جتذب املتلقي وتوؤثر فيه لتجعله متفاعال ً معها 

."
قد  تعاىل  اهلل  قائال" اإن  �سماحته  واأ���س��اف   
بالر�سالة  ال�سالم(  البيت)عليهم  اأهل  خ�ساّ 
وحفظ الإ�سالم و حباهم بالكرامة وجعل القتل 
بالولية  تعاىل  اهلل  نا  قد خ�ساّ و   ، ع��ادة  لهم 
لأهل البيت)عليهم ال�سالم( وهي من اأعظم 
النعم يف احلياة التي من اّ بها اهلل تعاىل على 
عباده ، وان ِعظم النعمة يقابلها ِعظم البتالء 

النعمة  ه���ذه  ا�ستح�سرنا  ق��د  ن��ك��ون  وح��ت��ى 
ابتالء كما ورد  اأن يكون هناك  العظيمة لبد 
".واأ�سار اأمن عام العتبة  يف بع�س الأحاديث 
احل�سينية املقد�سة اإىل اإن ما يتعر�س له الآن 
�سيعة اأهل البيت)عليهم ال�سالم( من اأعمال 
اإجرامية ما هو اإل ا�ستحقاق لتلك الكرامة التي 
اأن ناأخذ هذا  مناّ اهلل تعاىل بها علينا فالبد 

الأمر بنظر العتبار".
 واأ�سار اإىل اإن " ق�سية المام احل�سن)عليه 
ال�سالم( كي ت�ستمر بعطائها لبد اأن جتمع بن 
الذي  العاطفي  اجلانب  اأ�سا�سين هما  ركنن 
يتمثاّل باحلب بالقلب والتعبري عن هذه امل�ساعر 
من خالل هذه امل�سريات املليونية والزيارة، وان 

نالم�س مب�سريتنا ومعا�سرتنا و�سلوكنا واأخالقنا 
الذي  ال�سالم(  احل�سن)عليه  الم��ام  مبادئ 
من  الإل��ه��ي��ة  ال�سفات  فيه  وجتلت  دت  جت�ساّ
من  ال�سفات  بتلك  ده  وج�ساّ قدمه  ما  خ��الل 
خالل �سريته وعطائه و�سلوكه ومل يكن اجلانب 
د  العاطفي جانب احلب وامل�ساعر هو الذي ُج�ساّ
وانه  ال�����س��الم(،  احل�سن)عليه  الم���ام  عند 
لبد علينا اأن جنمع بن الأمرين معًا اجلانب 
من  نرتجم  ال��ذي  امل�سرية  وج��ان��ب  العاطفي 

خالله �سعار)لبيك يا ح�سن( ".
 ولفت اإىل اإن "من يحب المام احل�سن )عليه 
بالبنان يف حملته  له  ُي�سار  اأن  ال�سالم( يجب 
اإخوانه  وب��ن  ودائ��رت��ه  ومدر�سته  ومنطقته 
اللتزام  يف  قدوة  انه  على  له  وي�سار  وزمالئه 
بطاعة اهلل تعاىل وبالعمل ال�سالح وبتوجيهات 
والأئمة  و�سلم(  وال��ه  عليه  اهلل  النبي)�سلى 
الأطهار)عليهم ال�سالم( واملرجعية الدينياّة ".

ق اأمن عام العتبة احل�سينية بحديثه عن   وتطراّ
الفن وامل�سرح قائاًل: اإناّه ملن اجلميل منكم اأن 
هذه  واملمار�سات  والقيم  املبادئ  نقل  حتاولوا 
دها الإمام احل�سن )عليه ال�سالم(  التي ج�ساّ
يف ثورته من خالل هذه الو�سائل التي جتذب 
املتلقي وتوؤثر فيه وجتعله يتفاعل فهذه الأعمال 
امل�سرحية فيها جذب للنا�س ونحن ناأمل منكم 
ق��در ممكن من  اأك���رث  ت��ط��وروا وجت��ذب��وا  اأن 
زوا  وتركاّ واملدار�س  اجلامعات  وطلبة  ال�سباب 
اأعمالكم يف العمل امل�سرحي على هذه املبادئ 
باملبادئ  املمزوج  العاطفي  باجلانب  زوا  وتركاّ
ج�سده  ال��ذي  واملبداأ  للفكرة  قوة  يعطي  فهذا 

المام احل�سن )عليه ال�سالم( ".

        
�سرورة ا�ستخدام ال��سائل الفنية امل�ؤّثرة باملتلقي  

     
ي�ؤكد اأهمية االإعالم يف 
تن�يراملجتمع وتثقيفه  

ال�سيد �سالح  �سماحة  ال�سيعي  الوقف  دي��وان  رئي�س  ��د  اأكاّ
احليدري اأهمية العالقات العامة والإعالم مبختلف و�سائله 
يف تنوير املجتمعات وتثقيفها داعيًا اىل املزيد من العمل بغية 
الو�سول اإىل النتائ املرجوة خالل لقائه مديري العالقات 
والإعالم يف العتبات املقد�سة واملزارات ال�سيعية ال�سريفة .
وقال م�سدر اعالمي يف الديوان ان احليدري �سدد خالل 
الجتماع التن�سيقي اخلام�س ملديري العالقات يف الوقف 
ال�سيعي على �سرورة الو�سول اإىل الهدف الرئي�سي لالإعالم 
وهو التاأثري يف اجلمهور امل�ستهدف من خالل نقل احلقائق 
ة وحيادياّة له مبينًا اإن لإعالم ديوان الوقف ال�سيعي  بكلاّ دقاّ
بكافة ت�سكيالته م�سوؤولية م�ساعفة لأنه امل�سوؤول عن ن�سر 
ف�سال  املجتمع  اإىل  ال�سالم(  )عليهم  البيت  اأهل  ثقافة 
عن م�سوؤوليته الأخرى املتمثاّلة بن�سر كل الإخبار املتعلاّقة 
مب�ساريع الديوان مل�سا�سها املبا�سر باجلمهور وقد�سياّتها ، 
من جهته طالب مدير عام العالقات والإعالم الإ�سالمي 
ه  ال�سيد عمار املو�سوي -اإعالمي الوقف ال�سيعي- بالتوجاّ
نحو العاملية لن قيمة ومكانة اأهل البيت )عليهم ال�سالم( 
مبراقدهم  املتعلقة  وامل�ساريع  ثقافتهم  و�سول  ت�ستوجب 
اىل جميع البلدان م�سددًا على اأهمية العالقات والعالم 
يف الوقف ال�سيعي كونه الراعي وامل�سوؤول عن مراقد اأهل 
البيت )عليهم ال�سالم( يف املنطقة واأ�ساف امل�سدر اأن 
ة  بعداّ العالقات خرج  ملوؤمتر مديري  التن�سيقي  الجتماع 
للوقف  تابعة  مكاتب  افتتاح  على  العمل  منها  تو�سيات 
ال�سيعي عند احلدود العراقية من اأجل الرتوي لل�سيا�سة 
من  ممكن  عدد  اأك��رب  ا�ستقبال  على  والت�سجيع  الدينية 
)عليهم  البيت  اأه��ل  بثقافة  وتعريفهم  الجانب  ال��زوار 
درا�سية  لتخ�سي�س مقاعد  ال�سعي  ال�سالم( ف�سال عن 
يف اخت�سا�س العالقات والإعالم ملنت�سبي الوقف ال�سيعي 
للديوان  التابعة  ال�سالم(  الإم��ام الكاظم )عليه  يف كلياّة 

وجلامعة اهل البيت )عليهم ال�سالم( .
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 ت�ستملك عقارات جديدة لغر�س الت��سعة  

  اإاز م�سروع اإك�ساء اأر�سّية �سحن 
    

      
  فيلة ا

اأجنز ق�سم امل�ساريع الهند�سية والفنية يف العتبة 
ال�سحن  اإك�����س��اء  م�سروع  املقد�سة  احل�سينية 
عمل  بفرتة  الفاخر  باملرمر  املطهر  احل�سيني 

قاربت 7 اأ�سهر.
والفنية  الهند�سية  امل�ساريع  ق�سم  رئي�س  وق��ال 
الرو�سة  ملجلة  كاظم(  ح�سن  )حممد  املهند�س 
اأر�سياّة  اإك�ساء  م�سروع  انتهاء  "بعد  احل�سينية 
احلرم يف العتبة احل�سينية املقد�سة ، بداأ العمل 
مب�سروع اإك�ساء اأر�سياّة ال�سحن فيها لُينجز بعد 
ما يقرب ال�) 7 اأ�سهر( من العمل، و ُيعداّ م�سروع 
الإك�ساء باملرمر املرحلة الأخرية من م�سروع تهيئة 
اأر�سية ال�سحن، حيث متاّ حفر الأر�س بعمق مرت 

ها  واحد، ومن ثماّ فر�سها بالرمل واحل�سى و�سباّ
لالإك�ساء  مهياأة  بالتايل  لت�سبح  بال�سمنت، 
املرمر  قطع  تثبيت  متاّ  "لقد  باملرمر".واأ�ساف 
من نوع )الثا�سو�س( بقيا�س )40 × 60 × 4(، 
من  )20���س��م(  بعر�س  ب�سرائط  املرمر  وتزين 
بال�سق  مثبتة  نق�سات  لعمل  الأ�سود،  الكرانيت 
.")Flexible Tile Adhesive(
ال�سحن  ��ة  اأر���س��ياّ اإك�����س��اء  م�سروع  اأن  وُي��ذك��ر: 
م�ساريع  �سل�سلة  �سمن  ياأتي  ال�سريف  احل�سيني 
اأجنزتها الأمانة العامة للعتبة احل�سينية املقد�سة 
لرتميم بناء العتبة املقد�سة عقب �سنن طويلة من 

الإهمال والتخريب.

العتبة احل�سينية املقد�سة وعن طريق  اأ�سدرت 
القران  دار  ق�سم 
ال����ك����رمي ال���ع���دد 
جملة  م���ن  الأول 
ال�سهرية  احلفيظ 
ب�سوؤون  تعنى  التي 
واملعارف  الثقافة 
ال���ق���راآن���ي���ة.ذك���ر 

ذلك ملجلة الرو�سة احل�سينية الناطق الإعالمي 
اخلزاعي  عمار  الأ�ستاذ  الكرمي  القراآن  ل��دار 
دار  ن�ساطات  بتغطية  تهتم  املجلة  اإن  مبينا: 
القراآن الكرمي واملحافل القراآنية داخل العراق 
وخارجه، م�سريا: اأنه قد �سماّ العدد الأول اأهم 
اإ�سافة  الدار  تخ�ساّ  التي  والفعاليات  الأخبار 
اإىل جمموعة من الدرا�سات والبحوث واملقالت 
بالفنون  تتعلق  متخ�س�سن  واأكادين  لكتاّاب 
فقهية  وم�سائل  ال��ق��راءات  ومذاهب  البالغية 
اأخ���رى.  وم��و���س��وع��ات  ق��راآن��ي��ة  وا�ستف�سارات 
واأو�سح الناطق الإعالمي :اإناّ ق�سم دار القران 
�سي�سدر يف الأيام املقبلة جملة ف�سلية بعنوان 
)�سدى القراآن( تتناول بحوثا ومقالت قراآنية 

وثقافياّة اإ�سالمياّة متنواّعة.

احل�سينية  للعتبة  ال��ع��ام��ة  الم���ان���ة  ا�ستملكت 
من  18013م������رتا  م��ق��داره��ا  م�ساحة  امل��ق��د���س��ة 
العقارات املحيطة بالعتبة وذلك لغرا�س تو�سعة 
وتطوير العتبة املقد�سة حيث بلغت عدد الدعاوى 
احل�سينية  العتبة  قبل  من  لة  امل�سجاّ ال�ستمالكية 
املقد�سة يف حمكمة بداءة كربالء بلغ 127 دعوى 

ا�ستمالك ر�سائي
املحامي  القانونية  ال�����س��وؤون  ق�سم  رئي�س  وق���ال 

)حممد احلكيم( "ان العتبة احل�سينية ا�ستمكلت م�ساحة مقدارها 18013مرتا 
من العقارات املحيطة بالعتبة املقد�سة وذلك لغرا�س تو�سعتها وتطويرها ".

لقرار  وفقا  �سة  املقداّ احل�سينية  العتبة  قبل  ال�ستمالك من  متابعة  "ان  وا�ساف 

وان   2009 ل�سنة   315 امل��رق��م  ال����وزراء  جمل�س 
باجلهود  م�سيدا  م�ستمرة،  ال�ستمالك  اج��راءات 
ودوائ��ر  ك��رب��الء  ب���داءة  حمكمة  م��ن  ال�ستثنائية 
الت�سجيل العقاري الوىل والهياأة العامة لل�سرائب 
يف  ال�سيعي  وال��وق��ف  ك��رب��الء  وبلدية  ك��رب��الء  يف 
ت�سهيل اجراءات ال�ستمالك التي تقوم بها العتبة 

احل�سينية املقد�سة "
وبناّ احلكيم "انه متاّ تذليل اأغلب املعواّقات اخلا�سة 
�ستن داعيا اأ�سحاب العقارات املحيطة  با�ستمالك العقارات املحيطة بالعتبتن املقداّ
باحلرمن ممن لديهم رغبة يف بيع عقاراتهم للعتبة لغر�س تو�سعة العتبة احل�سينة 

�سة لهذا الغر�س". املقد�سة مراجعة اللجنة املخت�سة يف العتبة احل�سينية املقداّ
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ت�سرف وفد بريطاين بزيارة مرقد �سيد ال�سهداء 
الإمام احل�سن عليه ال�سالم يوم الأربعاء املوافق 
11 كانون الثاين وقد �سم الوفد عددا من الرجال 
والن�ساء امل�سلمن يف بريطانيا ، وبعد النتهاء من 
مرا�سيم الزيارة للمرقد الطاهر قام الوفد بزيارة 
ل�سعبة الإعالم الدويل التابعة لق�سم الإعالم يف 
باإ�سدارات  واأ�سادوا  املقد�سة  احل�سينية  العتبة 

ال�سعبة بلغاتها الأجنبية املختلفة.
وقالت الزائرة نظمة داتو ملجلة الرو�سة احل�سينية 
للمراقد  املباركة  ال��زي��ارة  بهذه  �سعداء  نحن   :
املقد�سة واأن نكون من عداد الزائرين املتواجدين 

يف كربالء والذين قدموا من كل بقاع العامل . 
ال��دويل قال داتو  الإع��الم  اإ�سدارت �سعبة  وعن 
:لي�سعنا اإل اأن ن�سيد بالتطور امللمو�س لل�سعبة على 
ال�سعيد العالمي واأن ن�سداّ على اأيدي العاملن 
اإي�سال  يف  متميزة  جهود  من  يبدونه  ملا  فيها 
مبختلف  العامل  ل�سعوب  الإ���س��الم  وقيم  مبادئ 
اللغات، وتابعت الزائرة : نتمنى لل�سعب العراقي 

م نحو الأح�سن . ال�ستقرار والأمن والتقداّ

العتبة  ال��ن��ظ��ام يف  ق�����س��م ح��ف��ظ  ق���ال م�����س��وؤول 
احل�سينية املقد�سة اأنه "متاّ ن�سب اجهزة من نوع 
داخل كرفان، حيث �ست�ستخدم يف فح�س حقائب 
اإىل  اإ�سافة  وممتلكاتهم،  واملواطنن  الزائرين 
من  وذل��ك  ي��دوي��ًا  فح�سها  يتعذر  التي  اجلنائز 
اأجل منع دخول املواد )املتفجرة( اأو اخلطرية اإىل 
والعمل على توفري احلماية  مركز مدينة كربالء 

الالزمة لزائري العتبتن املقد�ستن.
" ان هذه الجهزة  واأو�سح احلاج )فا�سل عوز( 
الأوىل من نوعها يف مدينة كربالء  تعداّ  احلديثة 
دولر  األ��ف   85( بلغت  مالية  وبتكلفة  املقد�سة، 
اأمريكي( للجهاز الواحد. وان تلك الجهزة �ستوفر 
فر�سة كبرية للك�سف عن املواد املتفجرة والتي قد 
املدينة،  اإىل  اأية حلظة )ل �سمح اهلل(  تدخل يف 
خ�سو�سًا يف الزيارات املليونية املزدحمة ".وتابع 
يف  كفاءتها  اثبتت  ق��د  الج��ه��زة  ه��ذه  ان  عوز" 
الك�سف عن املواد الكيمائية واملتفجرات، وتعتمد 
على خا�سية اأ�سعة )XR( التي تقوم باأخذ �سورة 
مقطعية للمواد املفحو�سة والتي تظهر على �سكل 
�سور يف �سا�سة مت�سلة باجلهاز ت�سهل الك�سف عما 

وقد  بداخلها.  موجود 
مت ا�ستخدام مثل تلك 
املطارات  يف  الجهزة 
واملوؤ�س�سات  العاملية 
احل���ك���وم���ي���ة وم��ن��ه��ا 
مبنى  يف  م��وج��ود  م��ا 

الربملان العراقي. وان هذه الجهزة تعداّ الأوىل من 
نوعها يف مدينة كربالء املقد�سة".

بالعتبة  النظام  حفظ  ق�سم  م�����س��وؤول  واأ���س��اف 
احل�سينية املقد�سة "عملت العتبة احل�سينية على 
الت�سالت  اأجهزة  من  متكاملة  منظومة  توفري 
والدفاع املدين، اإ�سافة اإىل اأجهزة املراقبة املرئية 
�سي�سهل  املتنوع  وا�ستخدامها  املتفجرات،  وك�سف 
باأعدادهم  الزائرين  وخ��روج  دخ��ول  عملية  من 
اأي�سًا  �سالمتهم".ولفت  على  واملحافظة  الكبرية 
يوميًا  ت�ستخدم  الإره��اب��ي��ة  "العنا�سر  اأناّ  اإىل 
تقنيات حديثة لتنفيذ جرائمها )الب�سعة(، ولبداّ 
لنا من ا�ستخدام تقنيات حديثة بدًل من الطرق 
ي حدوث  التقليدية يف الك�سف عن اأ�ساليبهم وتوخاّ
حفظ  ق�سم  رئي�س  د  الأمنية".واأكاّ اخل��روق��ات 
النظام، على اأهمية و�سع درا�سة علمية من اأجل 
توظيف التكنولوجيا احلديثة يف حت�سن البالد؛ 
وتاأمن حياة املالين من الزائرين الوافدين اإىل 
املدن املقد�سة يف العراق وامل�ستهدفن من العنا�سر 
الإرهابية املعادية ملحبي اأهل البيت عليهم ال�سالم. 
منا�سدًا احلكومة العراقية يف نف�س الوقت الهتمام 
الأمني  باجلانب  اجل���اد 
الأمنية  اأجهزتها  وتطوير 
امل����دن  يف  وخ�����س��و���س��ًا 
املقد�سة التي ت�سهد توافد 
الزائرين وال�سائحن على 

مدار العام.

 وفٌد بريطايّن يح�سر
     

 ن�سب جهاز  متطّ�رللك�سف عن امل�اد املتفجرة 

        
ال��ق��راآن��ي��ة  ل��ل��دورات  ت���ا���س��ل دعمها 

يف  القراآنية  ال��دورات  اإقامة  يف  جلهودها  ا�ستمرارا 
املتابعة  جلنة  زارت  ال��ع��راق،  من  املختلفة  املناطق 
والتقييم التابعة لدار القراآن الكرمي يف العتبة احل�سينية 

رة اأماكن الدورات يف حمافظات العراق. املطهاّ
حيث اطلعت اللجنة من خالل رحلتها التي ا�ستمرت 
ال���دورات املقامة  اأجُن��ز يف تلك  اأه��م ما  يومن على 
حي  ،�سملت  بابل  حمافظة  من  قة  متفراّ اأم��اك��ن  يف 
نادر الذي تقام فيه دورتان : واحدة لالأولد واأخرى 

اإبراهيم  مقام  يف  دورات  �ست  اإىل  للبنات،اإ�سافة 
وواحدة  للبنات  دورات  خم�س  بواقع  عت  توزاّ اخلليل 
للبنن، ف�سال عن دورتن للبنات يف مرقد النبي اأيوب 

عليه ال�سالم.
املقامة  بالدورة  والتقييم  املتابعة  جلنة  اأ�سادت  وقد 
يف قرية "هوى ال�سام" للبنات، بحفظ الطلبة املتميز 
لأجزاء من القراآن الكرمي، ويف حديثه اأ�سار الناطق 
اخلزاعي(  )عمار  الكرمي  ال��ق��راآن  ل��دار  الإع��الم��ي 

قائاًل: " لقد حققت الدورة املقامة يف مزار  احلمزة 
القراآن  اأج��زاء من  نتائ طيبة بحفظ  ال�سالم  عليه 

الكرمي، اإذ بلغ حفظ اأحد الطبلة �ستة ع�سر جزءا.
واأ���س��اف اخل��زاع��ي: "تاأتي ه��ذه ال��زي��ارات يف اإطار 
الطلبة  لتحفيز  املتوا�سل  و�سعيها  القراآن  دار  جهود 
على موا�سلة جهدهم يف تالوة وحفظ القراآن الكرمي 
للطلبة  الت�سجيعية  ات  امل�ستحقاّ اإي�سال  اإىل  اإ�سافة 

واملعلمن".
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بلغ عدد املواكب العزائية العربية والعاملية امل�ساركة باأربعينية 
الإمام احل�سن عليه ال�سالم اأكرث من 75موكبا. 

وال�سعائر  امل��واك��ب  ق�سم  يف  م�سجلة  كلها  وامل��واك��ب 
احل�سينية يف العراق والعامل الإ�سالمي والتابع لالأمانتن 
العامتن احل�سينية والعبا�سية املقد�ستن وقد تقاطرت 
ك��ان من  ال��ع��امل  يف �سورة ولئية  اأن��ح��اء  من خمتلف 
بداعي  املن�سرمة  ال��ف��رتة  خ��الل  ت�سورها  ال�سعب 

ظروف اأثبتت ف�سلها فيما بعد. 

وقد حتدث رئي�س الق�سم ال�سيد ها�سم املو�سوي " يقوم 
للعتبتن  الداخلة  احل�سينية  املواكب  با�ستقبال  ق�سمنا 
بعملية  نقوم  ثم  ومن  والعبا�سية  احل�سينية  املقد�ستن 
تنظيم دخولها وترتيبات لأداء مرا�سم العزاء،كما يقوم 
الق�سم بالعمل على تقدمي كافة اخلدمات التي حتتاجها 

هذه املواكب خالل هذه الزيارة املليونية".
واأ�ساف اأنه" بلغ عدد املواكب والهيئات امل�سجلة لدينا 
العراق  م�ستوى  على  وموكب  م��ن)16000(ه��ي��اأة  اأك��رث 
والعامل الإ�سالمي مبختلف اأنواعها، �سواء كانت هيئات 
اأو مواكب عزاء فقط، وقد تكون م�ستملة على  خدمية 

تقدمي اخلدمة وممار�سة العزاء اأي�سا".
بالزوار  امتالأت  املدينة  فنادق  اأن  املو�سوي"  واأ���س��ار   
لهذا  اأعدادها  فاقت  حيث  خمتلفة  دول  من  القادمن 
العام اأعداد الزيارات ال�سابقة، م�سريا اإىل اأن جماميع 
من الزوار العرب قامت بن�سب مواكب خدمية يف �سوارع 
املدينة للت�سرف بتقدمي اخلدمة اإىل زوار الإمام احل�سن 
)عليه ال�سالم( وتنظيم كرادي�س للم�ساركة يف امل�سريات 

العزائية مع املواكب الأخرى. 
ي�سل  اأن  توقعوا  قد  املراقبن  اأن  بالذكر  ومن اجلدير 
و�سباح  اجلمعة  ليلة  حتى  كربالء  اإىل  الوافدين  عدد 
يوم ال�سبت املقبل اإىل ما يزيد على  ال�)17مليون زائر( 
من خمتلف ال�سرائح والأعمار من العراق ودول اإقليمية 
وال�سعودية  والكويت  ولبنان  و�سوريا  والبحرين  بينها 
جنوب  ودول  واإي��ران  وتركيا  ورو�سيا  وباك�ستان  والهند 

�سرق اآ�سيا وبع�س اجلالية امل�سلمة يف اأوروبا.
 

املقد�سة  احل�سينية  العتبة  يف  ال���دويل  الإع���الم  �سعبة  ع��ن  �سدر 
اإعداد  على  امل�سرف  2012م.وق���ال  لعام  الأوىل  ال�سنوية  رة  املفكاّ
العتبة  الدويل يف  الإعالم  املنكو�سي" اأ�سدرت �سعبة  رة حيدر  املفكاّ
احل�سينية املقد�سة )املفكرة احل�سينية( بن�سختها الأوىل". م�سيفًا" 
رة �سدرت باللغتن العربية والفار�سية، واحتوت على خارطة  اأن املفكاّ
التي  الأماكن  اأهم  عليها  موؤ�َسرًا  املقد�سة  كربالء  مبدينة  تعريفية 

يق�سدها الزائرون".
واأ�سار اإىل اأنه" كن اقتناء هذه املفكرة من مراكز البيع املبا�سر 
يف العتبة احل�سينية املقد�سة". مبينًا" اإن الإ�سدار القادم �ست�ساف 
اإليه اللغات الإجنليزية والفرن�سية"ويذكر اأن �سعبة الإعالم الدويل 
باإ�سدار املجالت باللغات  اإعالم العتبة احل�سينية تخت�س  يف ق�سم 

الأجنبية بالإ�سافة اإىل جملة الرو�سة احل�سينية ال�سهرية.

 م�ساركة اأك من 75 م�كبا عربيا وعامليا  
           

با�سرت الكوادر الهند�سية يف العتبة الكاظمية املقد�سة بهمم عالية وباإ�سراف 
مبا�سر من الأمانة العامة للعتبة باأعمال ال�سيانة والرتميم لباب املراد والتي تعد 

من املعامل العمرانية املهمة يف العتبة الكاظمية املقد�سة.
 وقد تعر�ست باب املراد لالإهمال يف الفرتات ال�سابقة �ساأنها �ساأن الإن�ساءات 
املعمارية الأخ��رى يف العتبات املقد�سة وبعد رفع التغليف عن الباب بعناية مت 
ك�سف جمموعة من الت�سققات يف الواجهة وال�سطح وداخل الغرف حيث �سيتم 
مراعاة  مع  املنا�سبة  بالطرق  البناء  يف  والتك�سرات  الت�سققات  هذه  معاجلة 

التجان�س بالقدر املمكن بن ال�سيانة والبناء القدمي.
اجلدران  وبناء  الأ�س�س  ب�سب  املبا�سرة  �سيتم  املرحلة  هذه  من  النتهاء  وبعد 
وتغليف الواجهة للباب وح�سب ال�سكل القدمي الذي يتنا�سق والطراز املعماري 

الإ�سالمي يف العتبة و�ستنجز جميع مراحل امل�سروع خالل �ستة اأ�سهر.

 اإعمار باب املراد
             

ت������سدر م���فك�رتها 
  ال�س��ن�ية االو
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ها ويحررها : �سباح الطالقاين • يعداّ

بناّ ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة يف كربالء املقد�سة 
الثانية من �سالة  الكربالئي يف اخلطبة  املهدي  ال�سيخ عبد  �سماحة 
حمرم   -20 يف  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  يف  اأقيمت  التي  اجلمعة 
-1433ه� املوافق 16-12-2011 م،" اأن ما يتكرر من حوادث هروب 
ملواطنن  وقتل  اإرهابية  باأعمال  بع�سهم  وامل��دان  املجرمن  ال�سجناء 
ذا  م�سل�سالً   الأم��ر  اأ�سبح هذا  بحيث  العراقية  الدولة  وم�سوؤولن يف 
وا�سح يف  موؤ�سرًا خللل  ُيعد  واآخ��ر،  منتظمة جتري بن حن  حلقات 

املنظومة الأمنية والإ�سالحية والتي ت�سرف على احتجاز ال�سجناء". 
َن جمموعة من ال�سجناء ومن بينهم �سجن  وتابع �سماحته" فقد متكاّ
حمكوم بالإعدام بجرة قتل حمافظ ال�سماوة من الهرب اأثناء نقله 
لتنفيذ حكم الإعدام فيه، وقد �ُسكلت جلنة حتقيقية ملعرفة مالب�سات 
هذا احلوادث وُوجهت اتهامات جلهات نافذة يف احلكومة الحتادية 
مل  غريها  كحال  التحقيق   نتائ ولكن  الهروب  عملية  يف  ب�سلوعها 
ُتعر�س". مطالبًا هذه اللجان" بك�سف احلقائق للمواطنن لن ا�ستمرار 
هذا امل�سل�سل يعد ا�ستخفافًا باأرواح املواطنن وا�ستهانة بالدم العراقي، 
نعد  ونحن  املغدورين،  ال�سحايا  لعوائل  جديدة  وجراح  اآلم  واإ�سافة 
هذه احلوادث املتكررة موؤ�سرا لوجود خلل وا�سح يف املنظومة املجعولة 

حلرا�سة مباين ال�سجون وامل�سرفن على نقل ال�سجناء". 
وعلَل �سماحته ذلك ب�" عدم الكفاءة املهنية لدى احلرا�س وامل�سرفن 
على ال�سجون و�سوؤون ال�سجناء، فالكثري من التقارير تتحدث عن اإن 
اأفراد ب�سطاء ل تلكون املقدرة املهنية  احلرا�س املكلفن بذلك هم 
ول اخلربة يف التعامل واحل�س الأمني حلرا�سة هذه املواقع، واأن بع�س 
اإىل عدم  اإ�سافة  تعيينهم  لغر�س  رة  م��زواّ �سهادات  مون  يقداّ احلرا�س 

تاأهيلهم مهنيًا لإدارة هذه املواقع احل�سا�سة". 
رين ل�سيما اإذا ثبت من  واأكد الكربالئي على" �سرورة حما�سبة املق�ساّ
التحقيق اإن هناك اأ�سخا�س اأ�سحاب نفوذ يف ال�سلطة كان لهم دور يف 
تهريب ال�سجناء، فالبد من ك�سفهم للمواطنن ليكون ردعًا لالآخرين 
والإجراءات  الأمنية  املنظومة  تطوير  بد من  ل  كما  تكرار ذلك،  عن 

الوقائية ملنع تكرار هذه احلوادث". 

ق ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة يف كربالء املقد�سة  تطراّ
�سماحة ال�سيد احمد ال�سايف يف اخلطبة الثانية من �سالة اجلمعة التي 
اأقيمت يف العتبة احل�سينية املقد�سة يف 27حمرم1433ه� املوافق 23-
َم على  12-2011م اإىل الأحداث الأخرية التي �سهدتها البالد، بعد اأن ترحاّ
ع هلل تعاىل اأن ناّ على اجلرحى بال�سفاء  ل وت�سراّ ال�سهداء الأبرياء الُعزاّ

العاجل". 
ال�سا�سة عندما راّ بهم ظرف كهذا  الكثري من  ولفت �سماحته اإىل" اإن 
يبداأون بال�ستنكار والإدانة وهذا ل ي�سمن ول يغني من جوع، فال�ستنكار 
تنفيذي  تتكون من جهاز  والدولة  الدولة..  لأ�سخا�س داخلن يف  والإدان��ة 
حقيقة  عنه  م�سوؤولون  هم  بلد  يف  ال�ستنكار  وه��ذا  وق�سائي..  وت�سريعي 
ل موقفًا  ة امل�سوؤول عن مالحقة اجلرة ويعترب نف�سه قد �سجاّ ُي�سعف هماّ

اه".  وكاأن الذي عليه قد اأداّ
وت�ساءل" اإىل اأين ن�سري مع هذه الدماء امل�سفوكة وبهذه الطريقة ومع اأو�ساع 
البلد غري امل�ستقرة؟ وما هو الطريق الذي ن�سلكه؟ وما هو الأمل وما هو 
الأفق الذي نراه؟ ال�سعب بات ي�ساأل من هو العدو ومن هو ال�سديق؟ وهذا 
 واملنظومة ال�سيا�سية كيف  ال�سوؤال يحتاج اإىل جراأة من امل�سوؤول اأن يبناّ

بداأت واىل اأين �ستنتهي من يجيب على هذه الت�ساوؤلت؟". 
ويف معر�س اإجابته قال �سماحته" عندما نوؤ�س�س يف اأجهزة الدولة حلماية 
مف�سد ماذا تكون النتيجة؟ عندما نوؤ�س�س ل�سناعة اأ�سخا�س لي�س لهم اأهلية 
ر ونحاول اأن نوجد مربرات  اإىل اأين �سن�سل بالنتيجة؟ وعندما ياأتي مزواّ
لتزويره، وعندما نوؤ�س�س حلماية اأمور هي قطعًا خاطئة نوؤ�س�س لتناحرات 
�سيا�سية وندفع باجتاه الأزمات فاأين ت�سري بنا العجلة؟ مبينًا" نحن ندعو 
اإىل وحدة البلد واىل اإلغاء اخل�سو�سيات يف مرتبة العمل مبعنى عندما ياأتي 
ال�سيعي اأو ال�سني اأو الكردي يف مقام العمل ينبغي اأن يعمل للبلد من دون اأن 
تظهر هذه اخل�سو�سيات على �سلوكه.. نعم يحتفظ بها �سمن خ�سو�سياته 
لكن يف مقام العمل ويف خدمة البلد ينبغي اأن يتجرد عنها، واإذا مل يتجرد 

عنها يف مقام العمل فاإنه �سيوؤ�س�س اإىل فو�سى وتخندقات.." 



بناّ ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة يف كربالء املقد�سة 

رين يف  ن�ؤّكد على �سرورة ما�سبة املق�سّ
تهريب ال�سجناء 

ق ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة يف كربالء املقد�سة  تطراّ

امل�سكلة لي�ست يف ال�سعب اإا يف 
عق�ل بع�س ال�سا�سة 

بناّ ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة يف كربالء املقد�سة 
الثانية من �سالة  الكربالئي يف اخلطبة  املهدي  ال�سيخ عبد  �سماحة 

يف  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  يف  اأقيمت  التي  اجلمعة 
1433-

ملواطنن  وقتل  اإرهابية  باأعمال  بع�سهم  وامل��دان  املجرمن  ال�سجناء 
ذا  م�سل�سالً   الأم��ر  اأ�سبح هذا  بحيث  العراقية  الدولة  وم�سوؤولن يف 
وا�سح يف  موؤ�سرًا خللل  ُيعد  واآخ��ر،  منتظمة جتري بن حن  حلقات 
ذا  م�سل�سالً   الأم��ر  اأ�سبح هذا  بحيث  العراقية  الدولة  وم�سوؤولن يف 
وا�سح يف  موؤ�سرًا خللل  ُيعد  واآخ��ر،  منتظمة جتري بن حن  حلقات 
ذا  م�سل�سالً   الأم��ر  اأ�سبح هذا  بحيث  العراقية  الدولة  وم�سوؤولن يف 

املنظومة الأمنية والإ�سالحية والتي ت�سرف على احتجاز ال�سجناء
وتابع �سماحته

حمكوم بالإعدام بجرة قتل حمافظ ال�سماوة من الهرب اأثناء نقله 
لتنفيذ حكم الإعدام فيه، وقد �ُسكلت جلنة حتقيقية ملعرفة مالب�سات 
حمكوم بالإعدام بجرة قتل حمافظ ال�سماوة من الهرب اأثناء نقله 
لتنفيذ حكم الإعدام فيه، وقد �ُسكلت جلنة حتقيقية ملعرفة مالب�سات 
حمكوم بالإعدام بجرة قتل حمافظ ال�سماوة من الهرب اأثناء نقله 

هذا احلوادث وُوجهت اتهامات جلهات نافذة يف احلكومة الحتادية 
مل  غريها  كحال  التحقيق   نتائ ولكن  الهروب  عملية  يف  ب�سلوعها 

ُتعر�س
مل  غريها  كحال  التحقيق   نتائ ولكن  الهروب  عملية  يف  ب�سلوعها 

ُتعر�س
مل  غريها  كحال  التحقيق   نتائ ولكن  الهروب  عملية  يف  ب�سلوعها 

هذا امل�سل�سل يعد ا�ستخفافًا باأرواح املواطنن وا�ستهانة بالدم العراقي، 
نعد  ونحن  املغدورين،  ال�سحايا  لعوائل  جديدة  وجراح  اآلم  واإ�سافة 
هذه احلوادث املتكررة موؤ�سرا لوجود خلل وا�سح يف املنظومة املجعولة 

حلرا�سة مباين ال�سجون وامل�سرفن على نقل ال�سجناء
وعلَل �سماحته ذلك ب�

على ال�سجون و�سوؤون ال�سجناء، فالكثري من التقارير تتحدث عن اإن 
اأفراد ب�سطاء ل تلكون املقدرة املهنية  احلرا�س املكلفن بذلك هم 
ول اخلربة يف التعامل واحل�س الأمني حلرا�سة هذه املواقع، واأن بع�س 
اإىل عدم  اإ�سافة  تعيينهم  لغر�س  رة  م��زواّ �سهادات  مون  يقداّ احلرا�س 

تاأهيلهم مهنيًا لإدارة هذه املواقع احل�سا�سة
اإىل عدم  اإ�سافة  تعيينهم  لغر�س  رة  م��زواّ �سهادات  مون  يقداّ احلرا�س 

تاأهيلهم مهنيًا لإدارة هذه املواقع احل�سا�سة
اإىل عدم  اإ�سافة  تعيينهم  لغر�س  رة  م��زواّ �سهادات  مون  يقداّ احلرا�س 

واأكد الكربالئي على
التحقيق اإن هناك اأ�سخا�س اأ�سحاب نفوذ يف ال�سلطة كان لهم دور يف 
تهريب ال�سجناء، فالبد من ك�سفهم للمواطنن ليكون ردعًا لالآخرين 
التحقيق اإن هناك اأ�سخا�س اأ�سحاب نفوذ يف ال�سلطة كان لهم دور يف 
تهريب ال�سجناء، فالبد من ك�سفهم للمواطنن ليكون ردعًا لالآخرين 
التحقيق اإن هناك اأ�سخا�س اأ�سحاب نفوذ يف ال�سلطة كان لهم دور يف 

والإجراءات  الأمنية  املنظومة  تطوير  بد من  ل  كما  تكرار ذلك،  عن 
الوقائية ملنع تكرار هذه احلوادثالوقائية ملنع تكرار هذه احلوادث

بناّ ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة يف كربالء املقد�سة 

رين يف  ن�ؤّكد على �سرورة ما�سبة املق�سّ
تهريب ال�سجناء 

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

2011-12
ع هلل تعاىل اأن ناّ على اجلرحى بال�سفاء  ل وت�سراّ ال�سهداء الأبرياء الُعزاّ

العاجل
اإىل ولفت �سماحته 

يبداأون بال�ستنكار والإدانة وهذا ل ي�سمن ول يغني من جوع، فال�ستنكار 
تنفيذي  تتكون من جهاز  والدولة  الدولة..  لأ�سخا�س داخلن يف  والإدان��ة 
حقيقة  عنه  م�سوؤولون  هم  بلد  يف  ال�ستنكار  وه��ذا  وق�سائي..  وت�سريعي 
ل موقفًا  ة امل�سوؤول عن مالحقة اجلرة ويعترب نف�سه قد �سجاّ ُي�سعف هماّ
حقيقة  عنه  م�سوؤولون  هم  بلد  يف  ال�ستنكار  وه��ذا  وق�سائي..  وت�سريعي 
ل موقفًا  ة امل�سوؤول عن مالحقة اجلرة ويعترب نف�سه قد �سجاّ ُي�سعف هماّ
حقيقة  عنه  م�سوؤولون  هم  بلد  يف  ال�ستنكار  وه��ذا  وق�سائي..  وت�سريعي 

اه وكاأن الذي عليه قد اأداّ
وت�ساءل

البلد غري امل�ستقرة؟ وما هو الطريق الذي ن�سلكه؟ وما هو الأمل وما هو 
الأفق الذي نراه؟ ال�سعب بات ي�ساأل من هو العدو ومن هو ال�سديق؟ وهذا 
 واملنظومة ال�سيا�سية كيف  ال�سوؤال يحتاج اإىل جراأة من امل�سوؤول اأن يبناّ

بداأت واىل اأين �ستنتهي من يجيب على هذه الت�ساوؤلت؟
ويف معر�س اإجابته قال �سماحته

مف�سد ماذا تكون النتيجة؟ عندما نوؤ�س�س ل�سناعة اأ�سخا�س لي�س لهم اأهلية 
ر ونحاول اأن نوجد مربرات  اإىل اأين �سن�سل بالنتيجة؟ وعندما ياأتي مزواّ
لتزويره، وعندما نوؤ�س�س حلماية اأمور هي قطعًا خاطئة نوؤ�س�س لتناحرات 
ر ونحاول اأن نوجد مربرات  اإىل اأين �سن�سل بالنتيجة؟ وعندما ياأتي مزواّ
لتزويره، وعندما نوؤ�س�س حلماية اأمور هي قطعًا خاطئة نوؤ�س�س لتناحرات 
ر ونحاول اأن نوجد مربرات  اإىل اأين �سن�سل بالنتيجة؟ وعندما ياأتي مزواّ

�سيا�سية وندفع باجتاه الأزمات فاأين ت�سري بنا العجلة؟ مبينًا
لتزويره، وعندما نوؤ�س�س حلماية اأمور هي قطعًا خاطئة نوؤ�س�س لتناحرات 

�سيا�سية وندفع باجتاه الأزمات فاأين ت�سري بنا العجلة؟ مبينًا
لتزويره، وعندما نوؤ�س�س حلماية اأمور هي قطعًا خاطئة نوؤ�س�س لتناحرات 

اإىل وحدة البلد واىل اإلغاء اخل�سو�سيات يف مرتبة العمل مبعنى عندما ياأتي 
ال�سيعي اأو ال�سني اأو الكردي يف مقام العمل ينبغي اأن يعمل للبلد من دون اأن 
تظهر هذه اخل�سو�سيات على �سلوكه.. نعم يحتفظ بها �سمن خ�سو�سياته 
لكن يف مقام العمل ويف خدمة البلد ينبغي اأن يتجرد عنها، واإذا مل يتجرد 

عنها يف مقام العمل فاإنه �سيوؤ�س�س اإىل فو�سى وتخندقات..

ق ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة يف كربالء املقد�سة  تطراّ

امل�سكلة لي�ست يف ال�سعب اإا يف 
عق�ل بع�س ال�سا�سة 

�����سَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالِتي ِهَي اأَْح�َسُن َْْكَمِة َوامْلَْ�ِعَظِة ا َِْك ِبا َسِبيِل َرب� َِاْدُع اإ

خطبة اجلمعة   27حمرم1433ه� املوافق 20111223مخطبة اجلمعة   20 حمرم 1433ه� املوافق 20111216 م
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ه ممثل املرجعية الدينية  مع اقرتاب موعد زيارة الأربعن املليونية وجاّ
التي  الثانية  الكربالئي، يف اخلطبة  املهدي  عبد  ال�سيخ  �سماحة  العليا 
�سفر1433ه�   5 يف  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  يف  �سماحته  األقاها 
ه بع�س التو�سيات لأ�سحاب ال�ساأن نوردها  املوافق 30-12-2011 م. وجاّ

كما يلي:
اأ - اإن ممار�سة ال�سعائر احل�سينية اأمر مهم اأكد عليه اأهل البيت عليهم 
ال�سالم ولكن يف نف�س الوقت قد اأكداّ اأهل بيت الع�سمة عليهم ال�سالم 
على اأمور اأخرى ل تقل اأهمية عن هذا الأمر، بل امل�ستفاد من اأحاديث 
اأهل البيت عليهم ال�سالم اإنها اأكرث اأهمية، األ وهو اأن تالم�س م�سريتنا 
و�سلوكنا اأهداف ومبادئ الإمام احل�سن عليه ال�سالم، واأن نرفع ال�سعار 
الذي رفعه الإمام لثورته األ وهو الإ�سالح يف جميع ميادين حياتنا اليومية 
ابتداًء من امل�سوؤول والطبيب والأ�ستاذ واملهند�س واملوظف والعامل والفالح 
الدين  مببادئ  التزامنا  مدى  يف  اأنف�سنا  نراجع  واأن  وامل��راأة  والطالب 

احلنيف ومناهجه ال�ساملة للحياة.
ب - ناأمل من اأ�سحاب املواكب والهيئات احل�سينية – جزاهم اهلل تعاىل 
خريًا – وكذلك امل�ساركن يف مواكب العزاء مراعاة الأحكام ال�سرعية 
ال�سعائر  اأداء  مزاحمة  وع��دم  الدينية  الواجبات  اأداء  على  واحلر�س 
للفرائ�س الدينية من اأداء ال�سالة والأمر باملعروف والنهي عن املنكر 
 واحلفا دنيوية،  اأمور  يف  والتزاحم  التناف�س  وعدم  والتوادد  والتاآلف 
على املال العام وعدم مزاحمة النا�س يف حقوقهم العامة ومن جملة ذلك 
عدم ن�سب �ُسرادق اخلدمة يف الطرق العامة خا�سة اخلارجية وال�سماح 

لل�سيارات العامة واخلدمية باملرور ب�سهولة.
ت - ناأمل من موؤ�س�سات الدولة املعنية توفري عدد كاف من و�سائط النقل 
عودة  لت�سهيل  الطاقات  كل  وا�ستنفار  الإي��اب  رحلة  يف  الزائرين  لنقل 

الزائرين.
– بذل كل  – جزاهم اهلل تعاىل خريًا  ناأمل من اجلهات الأمنية  ث - 
اجلهود واتخاذ اإجراءات احليطة واحلذر جتاه نوايا الإرهابين لالإ�سرار 
ل  بتحماّ ملنت�سبيهم  الأمنين  القادة  كبار  تو�سية  وكذلك  بالزائرين، 
الزائرين واملعاملة احل�سنى معهم، كما نو�سي الزائرين ب�سرورة التعاون 

مع القوات الأمنية لإجناح الزيارة.

حوَل التفجريات التي ا�ستهدفت الزائرين املتوجهن اإىل كربالء لزيارة اأربعينية 
الإمام احل�سن عليه ال�سالم، تناوَل ممثل املرجعية الدينية العليا �سماحة ال�سيد احمد 
ال�سايف يف اخلطبة الثانية من �سالة اجلمعة التي اأقيمت يف العتبة احل�سينية املقد�سة 
يف 12 �سفر اخلري 1433ه� املوافق 6-1-2012 م، هذه املفردة التي باتت تتكرر يف 
مثل هكذا منا�سبات ومبناطق مر�سودة ما يثري الريبة وال�سكوك يف النوايا اخلبيثة 

التي ي�سمرها الإرهاب للوقيعة بن اأبناء الوطن الواحد.
ونواّه �سماحته" اإن نوع اجلرة كن قراءته قبل حدوثها، ذلك اإذا اأخذنا ا�ستهداف 
لون معن ومناطق حمددة من ال�سعب العراقي يف نظر العتبار، فاإن توقيتات هذه 

اجلرائم تك�سف عن وجود خمططات لإرباك الو�سع ب�ستى الو�سائل".
وتابع ال�سيد ال�سايف" لي�س من ال�سحيح اأن تقف اجلهات امل�سوؤولة وقفة املتفرج اأو 
اأن تكون هناك معاجلات ل ترقى اإىل ج�سامة احلدث، نحن تكلمنا اأكرث من مرة عن 
ق�سية تقوية جهاز املخابرات وال�ستخبارات ولكن امل�ساكل تتكرر، ول اعتقد اإن هناك 
جهة اأمنية مل تكن حتتمل اإن زائري الإمام احل�سن )عليه ال�سالم( قد ُي�ستهدفون 
من قبل املجاميع الإرهابية قطعا اإن اخللل موجود وهذا اخللل لبد من معاجلته 
واأما اإبقاء الأمر على ما هو عليه فهو غري �سحيح، وهذه امل�ساألة غري مرتبطة بوجود 
الأجنبي ووا�سح اأن ا�ستهداف جهة معينة ولون معن وطائفة معينة بطريقة اأو باأخرى 

لها بوادر خطرية ل كن ال�سكوت عليها باأي حال من الأحوال".
ر احلماية الالزمة  وطالب �سماحته ب�" �سرورة وجود اإجراءات �سارمة وكفيلة باأن توفاّ
لزوار الإمام احل�سن )عليه ال�سالم( ولكل ال�سعب العراقي، اأما اأن تتكرر هذه الأمور 
بن فرتة واأخرى والطرف املقابل قطعًا لي�س هو من اأهل التوبة، ولي�س هو من اأهل 
الوعي حتى نتكلم معه بحوار واإا هو طرف حاقد يحاول اأن يقتل الأبرياء ب�ستى 
الو�سائل.. هكذا ظرف يحتاج اأن ُيجابه من اجلهات الر�سمية مبا يفر�س عليه هيبة 

الدولة وحماية النا�س".
واأكد �سماحته" اإن الأرواح التي ا�سُتهدفت يف هذه التفجريات قطعًا هي اأرواح بريئة 
ذهبت ت�ستكي من ظلم الب�سر.. وهذه الدماء التي �سقطت قطعًا ل تعيق اأي م�سرية 
متعلقة باحل�سن )عليه ال�سالم( وهذا الذي يفعل ذلك اإا هو اأحمق، فهو يعتقد انه 
 بهذا العمل يعيق النا�س من اأن متار�س عقائدها،  وهذا ا�ستباه يدل على عدم ن�س

وفهم، ويدل على انحراف حتى يف الذهن".



ت��سيات لزيارة االأربعني

حوَل التفجريات التي ا�ستهدفت الزائرين املتوجهن اإىل كربالء لزيارة اأربعينية 
الإمام احل�سن عليه ال�سالم، تناوَل ممثل املرجعية الدينية العليا �سماحة ال�سيد احمد 

ال�سايف يخاطب ال�سيا�سيني: هذا ال�سعب ي�ستحق 
منكم اأن تبذل�ا له وتمع�ا على كلمة�س�اء 

ه ممثل املرجعية الدينية  مع اقرتاب موعد زيارة الأربعن املليونية وجاّ
التي  الثانية  الكربالئي، يف اخلطبة  املهدي  عبد  ال�سيخ  �سماحة  العليا 

يف  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  يف  �سماحته  األقاها 
املوافق 

كما يلي:
اأ - اإن ممار�سة ال�سعائر احل�سينية اأمر مهم اأكد عليه اأهل البيت عليهم 
ال�سالم ولكن يف نف�س الوقت قد اأكداّ اأهل بيت الع�سمة عليهم ال�سالم 
على اأمور اأخرى ل تقل اأهمية عن هذا الأمر، بل امل�ستفاد من اأحاديث 
اأهل البيت عليهم ال�سالم اإنها اأكرث اأهمية، األ وهو اأن تالم�س م�سريتنا 
و�سلوكنا اأهداف ومبادئ الإمام احل�سن عليه ال�سالم، واأن نرفع ال�سعار 
الذي رفعه الإمام لثورته األ وهو الإ�سالح يف جميع ميادين حياتنا اليومية 
ابتداًء من امل�سوؤول والطبيب والأ�ستاذ واملهند�س واملوظف والعامل والفالح 
الدين  مببادئ  التزامنا  مدى  يف  اأنف�سنا  نراجع  واأن  وامل��راأة  والطالب 

احلنيف ومناهجه ال�ساملة للحياة.
ب - ناأمل من اأ�سحاب املواكب والهيئات احل�سينية 

خريًا 
ب - ناأمل من اأ�سحاب املواكب والهيئات احل�سينية 

خريًا 
ب - ناأمل من اأ�سحاب املواكب والهيئات احل�سينية 

ال�سعائر  اأداء  مزاحمة  وع��دم  الدينية  الواجبات  اأداء  على  واحلر�س 
للفرائ�س الدينية من اأداء ال�سالة والأمر باملعروف والنهي عن املنكر 
 واحلفا دنيوية،  اأمور  يف  والتزاحم  التناف�س  وعدم  والتوادد  والتاآلف 
على املال العام وعدم مزاحمة النا�س يف حقوقهم العامة ومن جملة ذلك 
عدم ن�سب �ُسرادق اخلدمة يف الطرق العامة خا�سة اخلارجية وال�سماح 

لل�سيارات العامة واخلدمية باملرور ب�سهولة.
ت - ناأمل من موؤ�س�سات الدولة املعنية توفري عدد كاف من و�سائط النقل 
عودة  لت�سهيل  الطاقات  كل  وا�ستنفار  الإي��اب  رحلة  يف  الزائرين  لنقل 

الزائرين.
ناأمل من اجلهات الأمنية  ث - 

اجلهود واتخاذ اإجراءات احليطة واحلذر جتاه نوايا الإرهابين لالإ�سرار 
ل  بتحماّ ملنت�سبيهم  الأمنين  القادة  كبار  تو�سية  وكذلك  بالزائرين، 
الزائرين واملعاملة احل�سنى معهم، كما نو�سي الزائرين ب�سرورة التعاون 

مع القوات الأمنية لإجناح الزيارة.

ت��سيات لزيارة االأربعني

الإمام احل�سن عليه ال�سالم، تناوَل ممثل املرجعية الدينية العليا �سماحة ال�سيد احمد 
ال�سايف يف اخلطبة الثانية من �سالة اجلمعة التي اأقيمت يف العتبة احل�سينية املقد�سة 

يف 12 �سفر اخلري 
مثل هكذا منا�سبات ومبناطق مر�سودة ما يثري الريبة وال�سكوك يف النوايا اخلبيثة 

التي ي�سمرها الإرهاب للوقيعة بن اأبناء الوطن الواحد.
ونواّه �سماحته

لون معن ومناطق حمددة من ال�سعب العراقي يف نظر العتبار، فاإن توقيتات هذه 
اجلرائم تك�سف عن وجود خمططات لإرباك الو�سع ب�ستى الو�سائل

وتابع ال�سيد ال�سايف
اأن تكون هناك معاجلات ل ترقى اإىل ج�سامة احلدث، نحن تكلمنا اأكرث من مرة عن 
ق�سية تقوية جهاز املخابرات وال�ستخبارات ولكن امل�ساكل تتكرر، ول اعتقد اإن هناك 
جهة اأمنية مل تكن حتتمل اإن زائري الإمام احل�سن )عليه ال�سالم( قد ُي�ستهدفون 
من قبل املجاميع الإرهابية قطعا اإن اخللل موجود وهذا اخللل لبد من معاجلته 
واأما اإبقاء الأمر على ما هو عليه فهو غري �سحيح، وهذه امل�ساألة غري مرتبطة بوجود 
الأجنبي ووا�سح اأن ا�ستهداف جهة معينة ولون معن وطائفة معينة بطريقة اأو باأخرى 

لها بوادر خطرية ل كن ال�سكوت عليها باأي حال من الأحوال
وطالب �سماحته ب�

لزوار الإمام احل�سن )عليه ال�سالم( ولكل ال�سعب العراقي، اأما اأن تتكرر هذه الأمور 
بن فرتة واأخرى والطرف املقابل قطعًا لي�س هو من اأهل التوبة، ولي�س هو من اأهل 
لزوار الإمام احل�سن )عليه ال�سالم( ولكل ال�سعب العراقي، اأما اأن تتكرر هذه الأمور 
بن فرتة واأخرى والطرف املقابل قطعًا لي�س هو من اأهل التوبة، ولي�س هو من اأهل 
لزوار الإمام احل�سن )عليه ال�سالم( ولكل ال�سعب العراقي، اأما اأن تتكرر هذه الأمور 

الوعي حتى نتكلم معه بحوار واإا هو طرف حاقد يحاول اأن يقتل الأبرياء ب�ستى 
الو�سائل.. هكذا ظرف يحتاج اأن ُيجابه من اجلهات الر�سمية مبا يفر�س عليه هيبة 

الدولة وحماية النا�س
واأكد �سماحته

ذهبت ت�ستكي من ظلم الب�سر.. وهذه الدماء التي �سقطت قطعًا ل تعيق اأي م�سرية 
متعلقة باحل�سن )عليه ال�سالم( وهذا الذي يفعل ذلك اإا هو اأحمق، فهو يعتقد انه 
 بهذا العمل يعيق النا�س من اأن متار�س عقائدها،  وهذا ا�ستباه يدل على عدم ن�س

وفهم، ويدل على انحراف حتى يف الذهن

حوَل التفجريات التي ا�ستهدفت الزائرين املتوجهن اإىل كربالء لزيارة اأربعينية 
الإمام احل�سن عليه ال�سالم، تناوَل ممثل املرجعية الدينية العليا �سماحة ال�سيد احمد 

ال�سايف يخاطب ال�سيا�سيني: هذا ال�سعب ي�ستحق 
منكم اأن تبذل�ا له وتمع�ا على كلمة�س�اء 

�����سَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالِتي ِهَي اأَْح�َسُن َْْكَمِة َوامْلَْ�ِعَظِة ا َِْك ِبا َسِبيِل َرب� َِاْدُع اإ
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هذه  لتحقيق  الإ�سالم  عها  �سراّ التي  الأ�سول  اأما 
هنا  فنقف   ، اأب��ن��ائ��ه  ب��ن  الجتماعية  ال��وح��دة 
و�سرحتهما   ، القراآن  بياّنهما  مهمن  اأ�سلن  عند 

ن�سو�س الع�سمة .
)تعاىل(  ق��ال  اإذ   ، امل��وؤم��ن��ة  الأخ���وة   : اأح��ده��م��ا 
��ا  َ ِاإ(: احلجرات  �سورة  من  العا�سرة  الآي��ة  يف 

امْلُ�ؤِْمُن�َن اإِْخَ�ٌة( ..
من  )ع��ز  ق��ال  حيث   ، الإ����ان  ولي���ة   : ثانيهما 
�سورة  م��ن  وال�سبعن  ال��واح��دة  الآي���ة  يف  ق��ائ��ل( 
ُهْم اأَْوِلَياُء  التوبة : )َوامْلُ�ؤِْمُن�َن َوامْلُ�ؤِْمَناُت َبْع�سُ

. ) َبْع�س
ول ريب اأننا قد قراأنا هذين الن�سن ، واألفناهما 
املرات  اآلف  اأو  مئات  م�سامعنا  على  ترددا  حيث 
اأيام حياتنا ، ولكن ال�سوؤال املهم هو : اإىل  خالل 

اأياّ حداّ بلغ فهمنا لهما ؟ .
وال�سوؤال الآخر الأكرب اأهمية هو : اإىل اأي حد كان 

عها الإ�سالم لهما ؟..  اتباعنا حلدودهما التي �سراّ
هذا ما يجب علينا اللتفات اإليه حينما نقراأهما ، 
وما ينبغي لنا الوقوف عليه هنا ، ولو بنحو جممل 

�سريع ..
بنا  يجدر   ، الأول  ال�سوؤال  عن  لالإجابة  ومتهيدًا 
والولية  الأخ��وة  مفهوم  من  كاًل  اأن  اإىل  اللتفات 
وم�ستلزماته  ح��دوده  له   ، خا�س  اإ�سالمي  مفهوم 
 ، قررتها  التي   املناه ويف  ال�سريعة  يف  واآث���اره 

وبينتها دلئلها واأل�سنتها .
ولهذا فال كن فهمهما ، ول الإحاطة بحدودهما 
لأن   ، الدلئل  تلك  خالل  من  اإل  وم�ستلزماتهما 
اإا هو �ساأن امللتزم نف�سه  –كما نعلم-  اللتزام 
، والعتبار اإا يتحدد مبا يريده املعترب وحده ، 

دون من �سواه .
•••

ا�خوة المؤمنة
ففي مفهوم الأخوة املوؤمنة -الوارد يف الآية ال�سابقة 
ره البع�س  من �سورة احلجرات-، وخالفًا ملا يت�سواّ
من النا�س ، ومنهم بع�س املف�سرين ، من اأنه تعبري 
عامل  فيه  ال��ق��راآين  ال�ستعمال  اعتمد  جم��ازي 
بن  العالقة  يوطد  اأن  اأجل  -ومن  فهو   ، الت�سبيه 
اأبناء املجتمع املوؤمن- اختار هذا التعبري ، وكاأنه 
اأبناء  من  فرد  كل  بن  ما  القرب  درج��ة  اأن  يوؤكد 
ة ال�سلة  هذا املجتمع والآخر ، وقوة اللحمة ، و�سداّ
واأم  ، ت�سبه ما بن الأخوين لأب واحد  ما بينهما 

أسس الوحــدة 
االجتماعية في 
ا	سالم                       

• �سماحة ال�سيخ:
�سياء الدين زين الدين

 قلنا يف القة ال�سابقة اأن ال�حدة االجتماعية  هي بع�س اأبعاد االإن�سان التي اأخذها االإ�سالم 
ركنًا من االأركان التي لها دورها يف املناه واالأحكام التي �سرعها له ، فاأ�سبحت –من ثم- ركنًا من 
، و�سبياًل من �سبل اتباعه  ، ومظهرًا من مظاهر طاعته الأمره ونهيه  لبارئه  اأركان عبادة االإن�سان 
لر�س�له )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( ، وت�ّليه للم�سطفني من اأنبيائه ور�سله ، واأو�سيائهم املنتجبني 
)عليه ال�سالم( كافة ، كما اأ�سبح التق�س يف اإقامة هذه ال�حدة خلاًل يف �سميم تلك العبادة ، وهذه 

.ّ�الطاعة والت

احللقة الثانية                    
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واحدة ، وهو ما يعنيه التعبري بجمع الإخوة ، بدل 
ا�ستعمال كلمة الإخوان التي ل متنع الختالف يف 

الأب اأو الأم .
لهذا  -وخ��الف��ًا  املوؤمنة  الأخ���وة  فمفهوم   : اأق��ول 
الت�سور القا�سر-، اإا هو �سلة اإ�سالمية خا�سة   
املوؤمن  املجتمع  يف  )تعاىل(  اهلل  حدود  من  وحداّ 
 ، كثرية  اإ�سالمية  لأحكام  مو�سوع  فهو  ولهذا   ،
النظرية  اأعماق  يف  دخيل  اإ�سالمي  بعد  اأن��ه  كما 

الإ�سالمية العامة لبناء جمتمع الإان .
هذا  يلحظ  اأن  احل��ق  امل��وؤم��ن  على  فيجب  ولهذا 

بالذات  املنطلق  هذا  من  املوؤمنة  الأخ��وة  مفهوم 
اأحكامه  وتثل   ، فيه  ح���دوده  على  ويتعرف   ،
وي�ستجيب   ، اآخ��ر  اإ�سالمي  حكم  اأي  تثل  كما 
ونهي  اأم��ر  لأي  ي�ستجيب  كما  كافة  مل�ستلزماته 
يردان يف الت�سريع الإلهي ، ول يجوز له جتاوزه ، 
اأو جمانبة �ساأن من �سوؤونه ، اأو التق�سري يف �سيء 
من اأمره ، اإل حيث يخرج الإن�سان عن حدود اهلل 

، اأو يق�سر يف امتثاله لأمره ونهيه .
الإ�سالم  يف  الن�َسبية  ل��الأخ��وة  اأن  فكما   ، ولهذا 
جتب  التي  اأحكامها  ولها   ، و�سرائطها  حدودها 
 ، الرحم  ، و�سلة  النكاح  اأبواب  مراعاتها يف مثل 

والنفقات ، واملواريث و�سبهها ..
وحدودها  �سرائطها  الر�ساعية  لالأخوة  اأن  وكما 
 ، النكاح  اأب��واب  اأحكامها اخلا�سة يف مثل  ولها   ،
 ، املختلفن  اجلن�سن  بن  واللم�س  النظر  وج��واز 

واأ�سباه ذلك ..
كذلك لالأخوة الإانية �سرائطها وحدودها ، ولها 
اأحكامها كذلك يف تنظيم م�سار املجتمع املوؤمن ، 
ولها حقوقها وواجباتها التي يجب اأن يقام عليها 
م�سرية  ويف   ، املجتمع  هذا  يف  اجلارية  العالقات 
العليا  الغايات  اإىل  الو�سول  كن  ول   ، حياته 
اإل حيث  املجتمع  لهذا  اأرادها اهلل )تعاىل(  التي 
ت�ستوفى جميع تلك ال�سرائط ، وتوفى تلك احلدود 

، ومتتثل تلك الأحكام .
ودلياًل على هذا نقراأ هنا �سيئًا مما ورد يف هذه 
الأحكام من ن�سو�س الع�سمة ، ملعرفة طبيعة هذه 

الأحكام ، ومدى اأهمية هذه الأخوة يف دين اهلل .
فعن اأبي عبداهلل ال�سادق )عليه ال�سالم( قال :

)اإن م��ن ح��ق امل��وؤم��ن على امل��وؤم��ن امل���ودة ل��ه يف 
�سدره ، واملوا�ساة له يف ماله، واخللف له يف اأهله 
نافلة يف  كان  واإن  له على من ظلمه،  والن�سرة   ،
امل�سلمن ، وكان غائبًا اأخذ له ن�سيبه ، واإذا مات 
الزيارة له يف قربه ، واأن ل يظلمه ، واأن ل يغ�سه ، 
واأن ل يخونه ، واأن ل يخذله ، واأن ل يكذبه ، واأن 
ل يقول له : اأف ، واإذا قال له : اأف ، فلي�س بينهما 
ولية ، واإذا قال : اأنت عدوي ، فقد كفر اأحدهما 
ينماث  كما  قلبه  الإ��ان يف  ااث  اأتهمه  واإذا   ،

امللح يف املاء( .
وعن اأبي عبداهلل )عليه ال�سالم( يف جوابه للمعلى 
بن خني�س عن حق املوؤمن ، قال : )�سبعون حقًا ، ل 
اأخربك اإل ب�سبعة ، فاإين عليك م�سفق ، اأخ�سى اأن 

ل حتتمل ، قلت : بل�ى -اإن �ساء اهلل- .
ول   ، وي��ج��وع  ت�سبع  ل   : ال�����س��الم(  )عليه  ف��ق��ال 

الذي  وقمي�سه   ، دليله  وتكون   ، ويعرى  تكت�سي 
ما  ل��ه  وحت��ب   ، ب��ه  يتكلم  ال��ذي  ول�سانه   ، يلب�سه 
حتب لنف�سك ، واإن كانت لك جارية بعثتها لتمهد 
فرا�سه ، وت�سعى يف حوائجه بالليل والنهار ، فاإذا 
فعلت ذلك و�سلت وليتك بوليتنا ، ووليتنا بولية 

اهلل( .
اأبي  اأط��وف مع  : كنت  ، قال  تغلب  اأب��ان بن  وعن 
من  رجل  يل  فعر�س   ، ال�سالم(  )عليه  عبداهلل 
 ، حاجته  يف  معه  الذهاب  �ساألني  كان  اأ�سحابنا 
 ، ال�سالم(  اأبو عبداهلل )عليه  فراآه   ، اإيلاّ  فاأ�سار 

فقال : يا اأبان ، اإياك يريد هذا ؟  
قلت : نعم .  قال : هو مثل ما اأنت عليه ؟  

 قلت:   نعم .
قال : فاذهب اإليه واقطع الطواف . قلت : واإن كان 

طواف الفري�سة ؟ . قال : نعم .
اأبان : فذهبت معه ، ثم دخلت عليه ف�ساألته  قال 

عن حق املوؤمن .
فقال : دعه ل ترده . فلم اأزل اأرداّ عليه ، قال : يا 
اأبان تقا�سمه �سطر مالك ، ثم نظر اإيلاّ فراأى ما 
دخلني ، فقال : يا اأبان اأما تعلم اأن اهلل قد ذكر 

املوؤثرين على اأنف�سهم ؟   قلت : بلى .
قال : اإذا اأنت قا�سمته فلم توؤثره ، واإا توؤثره اإذا 

اأعطيته من الن�سف الآخر .
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 مبا اأّن العراق يعّد  مركزا زاخرا بالعلم واملعرفة والعطاء، ومهدا تليدًا للح�سارات، 
وعلى اأر�سه انطلقت الث�رات، ال�سيما ث�رة ال�د التي خا�سها االإمام ا�سني )عليه 
ال�سالم( على اأر�س كربالء، ونت عنها انهيار عر�س الظاملني، اأ�سبح هنالك حاجة 
لتمجيد هذه الث�رة، واإي�سال اأن�ار اأ�سّعتها ا اأبعد نقطة يف املعم�رة، وذلك عرب 
تاأ�سي�س قناة تن�سد ن�سر فكر اأهل البيت )عليهم ال�سالم( النا�سع املعتدل، لذا جاءت 
قناة كربالء لتلّبي ما تروم م�ساهدته االأ�سرة امل�سلمة، ولتعك�س ال�اقع االإ�سالمي 

ال�سحيح الذي ال ت�س�به االأفكار املنحرفة.

•     اأجرى ا�ار واأعّده: حيدر املنكو�سيعبدالرحمن الالمي

في حوار مع  
السيد حيدر جلوخان مدير قناة كربالء الفضائية:

ومع هذا التوجه الذي جاء مت�سافرًا مع جهود حمباّي اأهل البيت )عليهم 
ال�سالم( برزت هنالك رغبة كبرية يف متابعة برام قناة كربالء الف�سائية 
 2008101 املوافق  للهجرة،   1429  رم�سان30 يف  تاأ�س�ست  والتي 
للميالد، وانطلقت ببثها التجريبي يف 1رم�سان1430 هجرية، املوافق 

22اآب2009 ميالدية.
وقد كان ملجلة )الرو�سة احل�سينية( لقاء مع مديرها ال�سيد حيدر جلوخان 

الذي كان �سريحًا ومنفتحًا معنا:

 كربالء قناة  تاأ�سي�س  فكرة  بداأت  كيف  
الف�سائية؟ 

 بداأت الفكرة لدينا يف تاأ�سي�س هذه القناة عندما 
اأكدت متابعاتنا اأناّ هناك اإقبال وا�سعا على البث املبا�سر الذي قامت به �سعبة 
الأنرتنت من خالل موقع العتبة احل�سينية املقد�سة  اللكرتوين، ففاحتت 
الأمن العام للعتبة احل�سينية املقد�سة ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي بالأمر، 
وعملنا يف البداية على جمال البث املبا�سر الذي يعداّ العمود الفقري لقناة 

لة. كربالء وما تبقى هو مواد مكماّ

 هي وما  القناة،  لعمل   االأو البادرة    
ال�سيا�سة املتبعة فيها؟    

 بداأ العمل يف القناة قبل �سنتن و�سهرين، وهي اليوم 
ع يف كلاّ جوانب العمل فيها، و�سيا�ستنا  تختلف عما كانت عليه من تطواّر وتو�ساّ
يف العمل الإعالمي هي الرتقاء والتقدم بجدارة ومو�سوعياّة، وكان يجب 
منا، ولكن ظرف القناة واإمكانياتها  اأن نتقدم وُنحدث طفرات نوعية يف تقداّ
الإعالمي  اجلانب  يف  احلا�سلة  الطفرات  م�سايرة  حتتمل  ل  امل��ح��دودة 
العاملي، ولكننا نحاول اأن نكون مبوازاة بع�س القنوات الإ�سالمية، مع اإ�سافة 

 ن امل�ساهد اأن يح�س بالتغيري يف برام ا كاّ بع�س اللم�سات اخلا�سة بنا، مماّ
قناة كربالء.

 ما مدى متابعة امل�ساهدين لقناة كربالء 
الف�سائية؟ 

 من خالل الت�سالت مع الإخوة يف الداخل واخلارج 
تبناّ اأناّ القناة �سغلت حياّزًا مرموقًا، وتعداّ يف بع�س املناطق القناة الوىل  يف 
م�ستوى امل�ساهدة، واأناّ هناك �سيئن قد خدما القناة؛ الأول هو ال�سم الذي 
حتمله القناة والثاين هو الفرتات التي تت�سمن البث املبا�سر، واأناّ امل�ساهدين 
�سة، وخ�سو�سا اأتباع  متعط�سون ملعرفة ما يجري يف العتبة احل�سينية املقداّ
اأهل البيت )عليهم ال�سالم( من داخل  العراق وخارجه. ومل يكن هنالك بث 
مبا�سر للربام، فقد كان الكادر يقوم بت�سجيل الربنام ومن ثماّ بثاّه، اأما 
الآن فاإنها تبثاّ برام مبا�سرة يف كل اأيام الأ�سبوع، واأناّ ن�سبة ردود الأفعال 

يف تزايد.  

 ما ه� هدف قناة كربالء الف�سائية، وما 
ه� اجلديد لديها؟ 

 هدف القناة هو عر�س الدين الإ�سالمي احلنيف 
الذي اختلط بدماء احل�سن )عليه ال�سالم( الزكية، وحثاّ امل�سلمن على 
التم�سك به من خالل اإي�سال ر�سالة حياّة للنا�س باأن املجتمع مازال متم�سكًا 
التي   اإىل الربام اإ�سافة  الزيارة،  الواجبات، ومرا�سيم  واأداء  بال�سالة، 

ح منه اأهل البيت عليهم ال�سالم.  تو�ساّ
اإ�سافة اىل ذلك يوجد هناك عمل ذو اأهمية نقوم به مع �سركة خارجية 
رة اإىل م�ساهد درامية حتى يفهمها امل�ساهد  وهو ترجمة كتاب الفتاوى املي�ساّ

ب�سهولة، وهي عبارة عن 60 حلقة، وكل حلقة 25 دقيقة اأو اأكرث. 

قناة كربالء العاملية 
 فكرة م�ستقبلية 
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اأي�سا هناك م�سروع الر�سوم املتحركة وهو م�سروع مهماّ جدًا، وقد بداأ العمل 
لإنتاجه واإكماله، اإذ ات�سلنا ب�سركات الر�سوم املتحركة لأجله، وهدف هذا 

امل�سروع هو اإي�سال اأفكار علمياّة لالأطفال. 

 ،العمل بداية  يف  �سع�بات  القيتم  هل    

وكيف كانت ال�ل؟ 
 واجهت القناة عدة �سعوبات يف بداية عملها، وهذا 

حال كلاّ بداية، حيث كان اأر�سيف قناة كربالء ي�ستمل على 18 �ساعة بث 
فقط، بينما جند اأناّ القيا�سات العاملية ت�سري اىل �سرورة وجود 500 �ساعة 
، وكذلك مل يكن هنالك اأ�ستوديو خا�س للعمل، بالإ�سافة اإىل قلاّة الكادر  بثاّ
العمل  يف  مركزية  هنالك  اأ�سبحت  احلمد،  وهلل  الآن  اأم��ا  املتخ�س�س. 
بالإ�سافة اإىل تواجد الكوادر املتخ�س�سة، وباقي العراقيل يف طريقها اىل 

احللاّ باإذن اهلل. 

 كربالء قناة  تبّث  اأن  فكرة  هنالك  هل    

براها ببع�س اللغات العاملّية؟  
 رغم اأهمية هذه الفكرة لكن البثاّ باللغات الأخرى 

دة، ومقدمن للربام بتلك  يحتاج اإىل جهد كبري، واىل مواقع عمل متعداّ
اللغات، وكوادر عمل اإ�سافية جتيد اللغات التي نروم البث عربها، وهذه 
الفكرة م�سروع م�ستقبلي، واإن �ساء اهلل �سيتم تطبيقها عند توفر الطاقات 

الب�سرية والكوادر املتخ�س�سة.   

 ،التلفزي�نية ما هي اآلية العمل لبّث الربام 
وهل ت�اكب�ن اآلّيات العمل اديثة؟  

على  الوقت  توزيع  يتطلب  اليوم  الإعالمي  العمل    
يحتمل  ل  فامل�ساهد  لالت�سالت،  وقت  وتخ�سي�س  واملقدمن،  ال�سيوف 
ث ل�ساعة كاملة دون اإ�سراك امل�ساهد يف  ما اأو حماورا يتحداّ اأن ي�ساهد مقداّ
الربنام، اأي اأناّ هناك حتول يف طبيعة التلقي للمعلومة بالن�سبة للم�ساهد، 
فنحن نعمل يف الربام املبا�سرة بتوزيع الوقت على ثالثة اأجزاء؛ يكون ثلث 
منها للمتحدث، وثلث لل�سيف، وثلث لالت�سالت، فامل�ساهد ل يحتمل روؤية 
م ل�ساعة كاملة، فهو يريد اأن يرى الديكور، ويرى �سورًا ولقطات فيها  املقداّ
حركة وحيوية، فلو �ساألتني هل هناك قنوات حتقق هذه الأ�سياء؟ لأجبت: 

نعم، بالتاأكيد هنالك قنوات حتقق ذلك.

 ال�سيعّية ب��ال��ق��ن���ات  راأي��ك��م  ه���  م��ا    
االإ�سالمية؟

اأننا نرى الكثري من القنوات ال�سيعية قد   لالأ�سف 
للحدود  لها، فال جند مراعاة  به  امل�سموح  ال�سرعي  الإط��ار  خرجت عن 
مة اأو املذيعة مثاًل، وكذلك امل�سل�سالت التي ُتعر�س  ال�سرعية يف مظهر املقداّ
من بع�س القنوات الف�سائية تكون غري مراعية للجانب ال�سرعي والأخالقي، 
فهنالك التزامات وثوابت لبداّ اأن تتقياّد بها القنوات ال�سيعياّة، ونحن يف قناة 
ى احلذر والدقة يف العمل والتطبيق، ونحر�س اأ�سداّ احلر�س األاّ  كربالء نتوخاّ

نخرج عن الإطار ال�سرعي، ون�ساأل اهلل اأن يوفقنا لذلك. 
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ور�سة ا لنجارة يف العتبة ا�سينية املقد�سة
اإازات و�س�اعد ال تت�قف عن العطاء 

ال�سعدي،  الأم��ري  عبد  حيدر  املهند�س  والتقينا 
من  وجمموعة  املدنية،  الأع��م��ال  �سعبة  م�سوؤول 
هذه  يف  العمل  طبيعة  ع��ن  ليحدثونا  املنت�سبن 

الور�سة منذ تاأ�سي�سها وما تقوم به من اأعمال:
ن�ساأة هذه الور�سة..

تاأ�س�ست ور�سة النجارة يف بداية عام 2004 ب�سكل 
وكان  فقط،  اثنن  منت�سبَن  ت�سم  وكانت  ر�سمي 
موقعها داخل العتبة احل�سينية، وقد اقت�سر عملها 
الب�سيطة  ال�سيانة  اأع��م��ال  على  الأم��ر  ب��ادئ  يف 
واإجراء الت�سليحات يف الأبواب كتثبيتها وتركيبها 
بداية  ومع  والأق��ف��ال،  الق�سبان  وتبديل  و�سيانة 
وذلك  بالتو�سع  الور�سة  بداأ عمل هذه   2005 عام 
املنت�سبن  من  فيها  العاملن  الأفراد  عدد  بزيادة 
ع�سرة  من  اأك��رث  اإىل  احلا�سر  الوقت  يف  لي�سل 
واملعدات  املكائن  �سراء  اإىل  بالإ�سافة  جنارين، 
التي حتتاجها، كما تقوم الور�سة باأعمال ال�سيانة 

لهذه املكائن اأ�سبوعيا.

بع�س االازات 
املكاتب  جلميع  املكتبي   االأث��ا وهيز  عمل   -1
بتاأثيث  الور�سة  قامت  ا�سينية:  العتبة  داخل 
اجللو�س  ومكاتب  بالكرا�سي  املكاتب  هذه  جميع 
و�سناديق امللفات )الفايل بوك�س(  والرفوف وما 

�سابه، وذلك اأما ب�سنعها اأو برتكيبها.
بادرت  ا�سينية:  العتبة  اإذاع���ة  تاأثيث   -2

وعمل  وجتهيزها  الإذاع����ة  اأث���اث  بعمل  ال��ور���س��ة 
ال�ستوديوهات اخلا�سة بها، وذلك بعد اأن طلبت 
املتخ�س�سة مبلغا كبريا لإجناز  ال�سركات  اإحدى 

هذا العمل.
ور�سة  اأجرت  امل�سرفة:  العتبة  اأب�اب  �سيانة   -3
النجارة اأعمال �سيانة للبوابات اخل�سبية واإطارات 
كانت  منها  اأج����زاء  اإن  ك��ون  الذهبية  الأب����واب 
بفعل  واأخ��رى  )الأر���س��ة(  ح�سرة  بفعل  مت�سررة 
الأعمال الإجرامية اأبان النظام املقبور فقد كانت 
العتداءات  ب�سبب  والر�سا�س  بال�سظايا  مليئة 

املذكورة. 
4- امل�ساركة يف عمل باب ل�سريح االإمام القا�سم يف 
للمزارات  العامة  الأمانة  مافظة بابل: تقدمت 
التابعة للوقف ال�سيعي يف حمافظة بابل بطلب اإىل 
بباب  لتزويدهم  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  اإدارة 

وحفاظا  ال�سالم،  عليه  القا�سم  الإم��ام  ل�سريح 
من اإدارة العتبة على هذه الأبواب ملا لها من قيم 
ق�سم  العتبة  اإدارة  كلاّفت  ومادية  معنوية  روحية 
اإىل ور�سة  اأوعز بدوره  والذي  لها  التابع  ال�سيانة 
ون�سبها  ب��اب  وعمل  بت�سميم  بالقيام  النجارة 
عمل  يف  امل�ساركة  وكذلك  القا�سم  الإم��ام  بحرم 

قواطع خ�سبية للزائرين يف نف�س احلرم. 
الور�سة  قامت  ا�سيني:  املتحف   اأثا عمل   -5
يف  املكتبي  والأث���اث  وال��رف��وف  العار�سات  بعمل 

املتحف احل�سيني كالكرا�سي واملكاتب وغريها.. 
وهناك اأعمال كثرية قامت بها الور�سة مثل تاأثيث 
بابل،  حمافظة  يف  املقد�سة  للعتبة  تابعة  مكتبة 
املهرجانات  واإع���داد  تهيئة  يف  امل�ساركة  وكذلك 
معار�س  م��ث��ل  العتبة  تقيمها  ال��ت��ي  وامل��ع��ار���س 

الكتاب. 
الور�سة  هذه  بها  تعمل  التي  اخلام  املواد  عن  اأما 
ثنا عنها م�سوؤول  من حيث املن�ساأ والنوعية فقد حداّ
ور�سة النجارة الأ حيدر رحمن قائاًل" اأن هناك 
هو  الأول  ن�ستخدمه  ال���ذي  للخ�سب  م�سدرين 
املعروفة  العاملية  املنا�سئ  من  العتبة  ت�سرتيه  ما 
وامل�سدر الثاين فهو ما يرد للعتبة ب�سكل تربعات.
وختم قائاًل" ن�سكر اهلل على توفيقنا لهذا العمل 
ونحن لن نفكر يف يوم من الأيام اأو ن�سعر بالتعب 
ونحن نقوم بهذه الأعمال لأن خدمة �سيد ال�سهداء 

عليه ال�سالم هي �سرف لنا.

ور�سة النجارة اإحدى ال�حدات التابعة لق�سم ال�سيانة يف العتبة ا�سينية امل�سرفة ومن اأهم ال�ر�س املهنية التي تق�م مبجم�عة من االأعمال داخل 
وخارج العتبة ا�سينية يف ال�حدات التابعة لها اأي�سا، وينتمي لهذه ال�ر�سة م�عة من املنت�سبني من ارفيني واملهرة يف ال النجارة.
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•  ال�سيخ �سالح مهدي 

مبا  الن�س  هو  املع�سومن  تعين  يف  عقيدتنا  اإن 
و�سلم(  واآله  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول  عن  ورد 
يف ت�سخي�سهم وذكر اأ�سمائهم، والإمام يعناّ خلفه   
من  �سيء  ال�سالم(  )عليه  العبا�س  يف  جاء  فهل 
هذا يف تعين املنزلة، اإن قول اأمري املوؤمنن )عليه 
اأجنبتها  امراأة  يل  اخرت  عقيل  لأخيه  ال�سالم( 
فحول العرب لتنجب يل ولدا ين�سر ولدي احل�سن 
معنى  فيه  لجند   ، كربالء  يف  ال�سالم(  عليه   (

التمييز والت�سخي�س . 
ويف قول الإمام زين العابدين )عليه ال�سالم ( اإن 
ال�سهداء  جميع  عليها  يغبطه  درجة  العبا�س  لعمي 
التي  املكانة  هذه  فِلم  اإ�سكال،  ال�سوؤال  مايزيد 
احتلها؟  ولرمبا قال قائل انه لو فت�سنا يف تاريخه 
جند  مل  ال�سالم(  )عليه 
التفرد  هذا  يربر  م�سداقا 

والتميز.
فحول  من  اخلوؤولة  اإن   
اأب  مع  تالقت  التي  العرب 
)عليه  املوؤمنن  كاأمري  عمالق 
ال�سالم( ي�سرتك بها اأخوته من اأمه، وال�سهادة يف 
الطف ي�سرتك معه فيها كل اأولئك الذين �سطروا مع 
والب�سالة  الت�سحية  ال�سالم( �سور  احل�سن )عليه 
والفداء  التي لن تَعلاّق على �سفحات التاريخ  نظائُر 
القتالية  والكفاءة  البدنية  للقوة  وبالن�سبة   .. لها 
الطف  يوم  البطولة  فذة يف  بها ملحمة  ر�سم  التي 
رغم اأنها عن�سر من عنا�سر �سخ�سيته الفذة و�سر 
من اأ�سرار تكوينه العظيم، اإل اأنها ل تف�سي بنا اإىل 
نتيجة توجب علينا هذه املكانة وهذا التفرد  فالقوة 

هبة اإلهية ونتيجة لعوامل بيئية ووراثية . 
 فهل �سنع له هذه املكانة موروثنا العقائدي؟

اإناّ قول كهذا نابع من ق�سور تام يف فهم املحتوى 
الإ�سالمي وحقيقته ال�سامية التي ج�سدها العبا�س 
)عليه ال�سالم( طوال حياته ف�سال عما كان منه يف 
واقعة الطف ، فلقد اأبدى العبا�س )عليه ال�سالم( 
من  لواحدة  النظري  منقطع  وجت�سيدا  تاما  وعيا 
األزم  التي  الإمامة  وهي  الإ�سالم  اأ�سول  اأهم 
بل  بها  يوؤمنون  كفكرة  ل  بحملها  اأتباَعه  الإ�سالم 
حقيقة ين�سهرون بها ومنهجا يعي�س يف وجدانهم 
من  بهم  اأوىل  املع�سوم  الإمام  فيكون  ونفو�سهم 

اأنف�سهم.
يف  ال�سالم(  )عليه  العبا�س  من  ماكان  وهذا   

عالقته باأخيه احل�سن )عليه ال�سالم( اإذ مل تكن 
ورباط  الإخوة  و�سيجة  على  مبنية  العالقة  هذه 
ده العبا�س فيها  الن�سب على الرغم من روعة ماج�ساّ
الذي  الأ�سا�س  اأن  اإل  الإ�سالم،  بها  يعتز  كاآ�سرة 
قامت عليه تلك العالقة هي التج�سيد املتفرد من 
العبا�س )عليه ال�سالم( ملا على امل�سلمن كافة يف 
الكيفية التي عليهم اأن يتقيدوا بها ليكونوا موالن 
ح به  لالإمام املع�سوم )عليه ال�سالم(، وهذا ما�سراّ
اإين  بقوله  الطف  يوم  ال�سالم(  )عليه  الف�سل  اأبو 

اأحامي اأبدا عن ديني 
                    وعن اإمام �سادَق اليقن 

 فهو يحمي دينه الذي جت�سد يف اأخيه اإماما مع�سوما 
يطفئوا  اأن  يريدون  الذين  الكفار  غائلة  عنه  يدفع 
نور اهلل بكفرهم . وعلى �سعيد �سخ�سي فاإين اأقراأ 
اأن  وهو  اآخر  ب�سكل  ال�سالم(  )عليه  العبا�س  رجز 
كلمة )�سادق( الواردة يف رجزه بالفتح لتعرب عن 
حال اأبي الف�سل ) عليه ال�سالم( وهو يدافع بيقن 
�سادق عن الإمام املع�سوم )عليه ال�سالم( . وعليه 
العايل  تبواأ مقامه  ال�سالم(  املع�سوم ) عليه  فاإن 
الإلهية  للر�سالة  والتام  الأكمل  التج�سيد  لكونه 
قد  ال�سالم(  والعبا�س )عليه   .. كافة  النا�س  اأمام 
حن  وا�ستحقاق  جدارة  عن  ال�سامي  مقامه  تبواأ 
كان املثل الأعلى للنا�س كافة يف كيفية العالقة مع 
الإمام املع�سوم ) عليه ال�سالم (.ومن جانب اآخر 
فاإن الإ�سالم كر�سالة اإلهية جاءت لإ�سالح الإن�سان 
وتعاىل  �سبحانه  باهلل  الإن�سان  ذلك  بربط  تقواّمت 
اأمام الإن�سان جمال مطلقا  واإن العبودية هلل تفتح 
من احلرية � ورمبا ي�سيق املجال هنا لتو�سيح هذه 
الفكرة � اإل اأن خال�ستها يف اأن امل�سلم احلق الذي 
ات�سل باهلل ات�سال حقيقيا يكون حرا حرية مطلقة 
م به خوف من جهة معينة ول تقياّده حاجة  ليتحكاّ
من غريزة.واإذا ما تاأملنا العبا�س ) عليه ال�سالم ( 
يف موقفه اخلالد وقد عزف عن �سرب املاء فاإن يف 
العظيم  الرتباط  عن  كربى  فل�سفة  العزوف  ذلك 
باهلل الذي اأفهمه املغزى من متكينه من املاء واأتاح 
فكان  العط�س  غريزة  كبح  على  الهائلة  القدرة  له 
احلر،  لالإن�سان  الإ�سالم  يريده  ملا  نادرة  �سورًة 
رابطة  املاء  عن  منعه  الذي  اأناّ  ظناّ  من  وخمطئ 
الإخاء اإا هو الرتباط ال�سخم بالقيم العليا التي 

حملتها نف�سه العظيمة .

اأبي  ب��ن  علي  ب��ن  العبا�س 
ال�سالم(،  )عليهما  طالب  
عند  حت���ت���ل  ���س��خ�����س��ي��ة 
)عليهم  البيت  اأه��ل  اأتباع 
التدانى  مكانة  ال�سالم( 
منزلة  م��ن  تقرتب  فتكاد 
امل���ع�������س����م���ني )ع��ل��ي��ه��م 
بهذا  يقطع  وه�  ال�سالم(. 
يف ال�سم� على النا�س �س�طا 
)عليهم  للمع�س�مني  مل��ا 
ال�سالم( من مكانة التدرك 
فال�سك  كافة  الب�سر  على 
اأن هذا االقرتاب ي�ستدعي 
من  مّكنته  مقنعة  اأ�سبابا 

تبّ�وؤ ذلك دون غه .. 

  مِلَ العبا�س 
عليه ال�سالم؟  
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  األق يحاكي بهاء االإمامة
 قال االإمام الر�سا عليه ال�سالم )َمن مل يتمّكن من زيارتي فليُزر اأخي القا�سم(.

القا�سم بن االإمام م��سى الكام عليه ال�سالم، اأخ� االإمام الر�سا عليه ال�سالم، الذي �ساءت مقدرة الباري 

-عّز وجّل- اأن يك�ن مث�اه االأخ يف منطقة )�س�رى( التي تبعد عن الة ح�ا 37 كم جن�با، على 

الطريق الذي يربط اجلن�ب مبحافظة كربالء املقد�سة.

وقد �ُسّميت املنطقة ن�سبة اإ االإمام املدف�ن فيها، واأ�سبحت مطة ا�سرتاحة رئي�سية جلميع امل�اكب 

القادمة من جن�ب العراق بااه االإمام ا�سني عليه ال�سالم..

مزار 
القاسم

تقرير:
ميثم احل�سناوي

�سباح الطالقاين

تاريخ ضارب في الِقدم
ال�سيخ )اأحمد جبار جا�سم( امل�سوؤول الثقايف ملزار القا�سم 
مو�سى  الإم��ام  ا�سُت�سهد  قائاًل" ملاّ��ا   حتدث  ال�سالم  عليه 
العبا�سي توارى  الكاظم �سالم اهلل عليه يف �سجن هارون 
القا�سم عن الأع��داء واختفى يف ناحيٍة من مدينة احللاّة، 
رًا ل  يًا متنكاّ املنطقة متخفاّ اأهل  �سقاية  فعا�س عامال على 
ُيعَرف ن�سبه، حتاّى اأعلن عن نف�سه عند احت�ساره لُيعرف 
تها يف  بعد ذلك ن�سب ابنته فاطمة فُتوؤَخذ اإىل بيت جداّ
املدينة املنورة، م�سريا 
باأمَّ  ُتكناّى  اأمه  اأناّ  اإىل 
القا�سم  واإن  البنن، 
ه��و اأخ���و الإم���ام علي 
ال�سالم   عليه  الر�سا 
معا،  ��������ه  واأماّ لأب����ي����ه 
ه  فيقت�سي اأن تكون اأماّ

هي )ُتْكَتم( ر�سوان اهلل عليها، فهو �سيد جليل القدر من 
�ساللة هي اأ�سرف �ساللت اخللق، وخري العباد واأزكاهم..

الطريق  على  يقع  ال�سريف  امل��زار  موقع  احمد" اإن  وب��ناّ 
الرابط بن حمافظتي احللاّة والديوانية، وهو مزار متربك 
هذا  وم�سهده  الربكة،  وطلب  للزيارة  النا�س  يق�سده  به، 
قدمي البناء، َتداعى وطراأت عليه عمارات اآخُرها العمارة 
القائمة اليوم، وُيعَهد تاريخ بنائها اإىل اأواخر القرن الثالث 

ع�سر الهجري..
وحتدَث ال�سيخ احمد عن مزار القا�سم عليه ال�سالم الذي 
ُيعترب اأمانة خا�سة تتبع اإىل الأمانة العامة للمزارات ال�سيعية 
يف ديوان الوقف ال�سيعي، عن مراحل بناء املرقد الطاهر 
فقال" املرقد ظاهر للعيان منذ اأن ُدفن فيه الإمام القا�سم 
رواية  على  192ه  اأو  روي��ة  على  )179ه  عام  ال�سالم  عليه 
اأخرى( وت�سيف هذه الرواية باأن القا�سم عليه ال�سالم كان 
قد اأو�سى بدفنه على النحو التايل: )ارفع من قربي حتى 

تهوى طائفة من �سيعتنا لزيارتي(".
واأ�ساف" اأول عمارة اأقيمت على املرقد الطاهر بناها اأهايل 
املنطقة املحيطة باملزار، ثم اأ�سيفت بنايات اأخرى يف القرن 
الثالث والرابع للهجرة، لكن اأكرث العمارات تطورا كانت يف 
�سنة )1200ه( و�سياّدها ال�ساه عبا�س ال�سفوي، وبعد تلك 
احلقبة اأخذ البناء يتطور وال�سور اخلارجي للمزار يتو�سع 

اأكرث فاأكرث".
اأما العمارة الأخرية فقال عنها ال�سيخ احمد" اأقيمت اآخر 
مرحلة من الإعمار يف عام )1993م( وبو�سر العمل حيث 
بنائه مرحلة بعد  اأع��ادة  بالكامل ومن ثم مت  املرقد  ُهدم 
اإىل عام )2002م(، ويف عام )2003( مت  مرحلة و�سوًل 

اإجناز تذهيب القبة ال�سريفة".
وقد لحظنا اأثناء جتوالنا داخل �سحن الإمام القا�سم بع�س 
ثنا عنها ال�سيخ احمد" اأن املزار ال�سريف  النخيل حيث حداّ
يقع يف الوقت ال�سابق �سمن ب�ستان من النخيل والأ�سجار 
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قلع كل  املن�سرمة مت  الأع��وام  البناء يف  تو�سعة  بعد  ولكن 
الأ�سجار التي حتيط باملرقد ال�سريف ومل يبق منها �سوى 

بع�س اأ�سجار النخيل داخل ال�سحن".
" اأن الطاعنن يف ال�سن من اأهايل املنطقة كانوا حتى  َ وبناّ
عهد قريب يذكرون لنا حادثة ثورة الع�سرين واحلرب مع 
الربيطانين، عندما كانت الطائرات تق�سف الأهايل، يف 
ذلك الوقت جلاأ الكثري من اأبناء املنطقة اإىل املرقد الطاهر، 
وكانوا ي�سعرون اأن مرقد الإمام يحميهم من الق�سف وفعاًل 
عندما ق�سفتهم الطائرات وهم متجمعون يف املزار ال�سريف 
كانت القذائف ترتامى عنهم ينا و�سمال، ولهذا ال�سبب 
ار الدانة( والدانة تعني القنبلة التي  ُدعي الإمام ب�ا�سم )�َسماّ

كانت تقذفها الطائرات الربيطانية".
اأما عن ملكية الأر�س فاأ�سار ال�سيخ احمد اإىل" اأن الأر�س 
قد �ُسجلت با�سم املرقد الطاهر قبل ب�سعة اأ�سهر، وبجهود 
اخلا�س  الأم��ن  اخل��اق��اين  عبا�س  ال�سيخ  قبل  من  حثيثة 

الأ�ستاذ ح�سن عبد  للمرقد الطاهر، وجهود نائب الأمن 
علي".

ال�سياحي  اجلانب  اإىل  اأحمد  ال�سيخ  مع  انتقلنا  ثم  وم��ن 
للمنطقة ومزارها ال�سريف فقال" اأن مزار الإمام القا�سم 
عليه ال�سالم مل يثبَّت يف قائمة املزارات التي دخلت �سمن 
وزارة  قبل  من  الإه��م��ال  منها  لأ�سباب  ال�سياحة   برنام
املرقد  من  جتعل  منا�سبة  اأر�سية  وج��ود  وع��دم  ال�سياحة، 
اأف��واج  ل�ستقبال  منا�سبًا  به  املحيطة  واملنطقة  الطاهر 
للمدينة  التحتية  البنى  لأن  والأجانب  العراقين  الزائرين 
املن�ساآت  توفر  ع��دم  اإىل  بالإ�سافة  معدومة  تكون  تكاد 

ال�سحية والفنادق واأماكن ال�سرتاحة".
وا�ستدرك ال�سيخ " مع ذلك فالأمانة اخلا�سة للمزار ت�سعى 
حاليا لبناء من�ساآت �سحية حيث مت �سراء قطعة اأر�س ومتت 
مبلغ  لها  ��رف  و���سُ والت�ساميم  اخل��رائ��ط  على  امل�سادقة 

)720( مليون دينار عراقي".

مركز للمواكب وشعائر 
الحسينية

اأما عن املواكب واملجال�س احل�سينية يف �سهر حمرم و�سَفر 
فقال ال�سيخ اأحمد" بالن�سبة ل�سهر حمرم احلرام هنالك 
ق�سية خا�سة تهم اأتباع اأهل البيت يف كل مكان من العامل 
الإمام  ا�ست�سهاد  مبنا�سبة  احل�سينية  ال�سعائر  اإقامة  وهي 
احل�سن عليه ال�سالم واأهل بيته واأ�سحابه يف واقعة الطف، 
اأما الق�سية الأخرى فهي تخ�س مدينة القا�سم عليه ال�سالم 
بن�ساطاتها الدينية وال�سعائرية املرتبطة بذات املنا�سبة حيث 
تبداأ مرا�سيم حمرم احلرام بال�سواد والتوا�سيح ال�سوداء يف 

املرقد الطاهر وبقية اأنحاء املدينة".
مدينة  يف  رائعة  مرا�سيم  العام  هذا  يف  واأ�ساف" اأقيمت 
املباركة  الراية  تبديل  ال�سالم وهي مرا�سيم  القا�سم عليه 
للمرقد الطاهر عند دخول �سهر حمرم براية احلزن، حيث 
تقدمت املرا�سيم جمموعة من كرادي�س القوة الأمنية متمثلة 
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بال�سرطة املحلية واجلي�س وحماية املن�ساآت، ومن ثم كردو�س 
الأعالم اخلا�س باملرقد الطاهر، و�سيارات النجدة واملرور 
 وال�سيو وال�سادة  الدولة  دوائ��ر  وبقية  املحافظة  وجمل�س 
التي  احل�سينية  املواكب  ثم  ومن  القا�سم،  مدينة  ووجهاء 
انطلقت من مدخل املدينة باجتاه املرقد الطاهر، اأما عن 
جمال�س العزاء فهنالك جمل�س يقام يف ال�سباح يف املدر�سة 
الدينية واآخر يف اأمانة املرقد الطاهر عند امل�ساء، وبعد ذلك 
تنزل املواكب يف ال�ساعة ال�ساد�سة والن�سف م�ساًء اإىل املرقد 

الطاهر ومن ثم يعتلي املنرب اأحد  الرواديد ليقيم العزاء".
افتقار إلى وسائل ا	عالم

اأما عن و�سائل الإعالم يف مزار الإمام القا�سم عليه ال�سالم 
فاأ�سار ال�سيخ احمد مو�سحًا" اأن املرقد الطاهر يفتقر اإىل 
و�سائل الإعالم فلي�س هناك من نقل مبا�سر ول اإ�سدار اأو 
ن�سرة  منتظمة تبناّ اأهمية املزار وتو�سل الن�ساطات املقامة 
فيه، وعلى هذا الأ�سا�س فاإننا ن�سعى لتبليغ النا�س بكل ما هو 
جديد من خالل �سالة اجلماعة والتجمعات يف املنا�سبات 

اخلا�سة".
من  مقيدين  ا  كناّ ال�سابقة  امل��زارات  اإدارة  واأو�سح" خالل 
والعتبات  امل����زارات  باقي  م��ع  وال��ت��ع��اون  الت�����س��ال  ناحية 
يف  ولكن  الأم��ر،  هذا  من  منع  هناك  كان  حيث  املقد�سة، 
من  اجل��ه��ات  باقي  مبخاطبة  لنا  �ُسمح  احلا�سر  ال��وق��ت 
اجل تاأ�سي�س التعاون وتبادل اخلربة واملنفعة ملا فيه اخلري 

والتطور للمزارات واملراقد والعتبات املقد�سة".
بالنسبة  ــد  ــرق ــم ال أهــمــيــة 

للمنطقة
ومن  ن�سمة،   170000 القا�سم  ناحية  �سكان  عدد  يتجاوز 
هذا يتبن لنا ثقل الزيارة التي يتحملها املرقد يف الظروف 
الطبيعية ولو افرت�سنا اأن �سكان الناحية فقط هم من يرتاده 

غري اأن واقع  احلال يف الظرف الطبيعي يتجاوز ذلك بكثري 
اأن املناطق املجاورة كق�ساء الها�سمية وناحية الطليعة  اإذ 
تعترب القا�سم مركز ت�سوق لها ملا حتمله املدينة من �سفة 

جتارية.
اأما بالن�سبة للزيارات املتعارف عليها فاإن الإمام الر�سا عليه 
ال�سالم قد ن�س اّبقوله )َمن مل يتمكن من زيارتي فليُزر اأخي 

القا�سم(.
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•  �سالح ابراهيم الرفيعي

يف  العربة  ا�ستخال�س  هو  اليوم  يعنينا  ما  فان 
كي  الق��دام  على  م�سيا  ال�سائرة  اجلموع  توحد 
موحدة  جميعا  وقلوبها  املقد�سة  الر���س  ت�سل 

جتاه الرمز والقدوة والتحرير. 
 ، املوالن  جتدد  متجددة  املليونية  الزيارة  ولن 
قطعت  التي  اجلماهري  فعلى 
تلك امل�سافات ال�سا�سعة،وعلى 
مبجموع  امل��ت��م��ث��ل��ة  ق��ي��ادت��ه��ا 
ان  احل���رة  ال�سيا�سية  الكتل 
تاخذ النموذج احلر من عبق 
يف  ال�سالم(  )عليه  احل�سن 
للتوحد  وال�سعي  الن��ت�����س��ار 
هذا  لفوائد  ينظرون  واجلميع  وق��ي��ادة  �سعباأ 
لن  معه  قلوبهم  لتت�سل  الهادر  املليوين  اجلمع 
ال�سالم( هو ما  ير�سي اهلل واحل�سن)عليه  ما 
ي�سعى اليه اجلميع يف بناء الذات والمة والوطن 
العالقات  �سوء  ومطبات  اخلالفات  نرتك  وان 
جانبا وجميعا ندعو اهلل ب�سفاعة احل�سن)عليه 
لبناء  و�سواعدنا  ارادت��ن��ا  تتوحد  لن  ال�سالم( 
ال�سالم احلقيقي اول كما �سعى اليه اأبو الحرار 

و�سحى بنف�سه من اجله.
والن�ساف  ال��ع��دل  حتقيق  دور  ي��اأت��ي  ث��م  وم��ن 
الطبيعية  واخل��ريات  الوطنية  ال��رثوات  بتوزيع 
)عليهم  البيت  اه��ل  لن  املحرومن  للم�سلمن 
الغذاء  اكيا�س  يحملون  كانوا  جميعا  ال�سالم( 
على  ليوزعوها  ليال  ظهورهم  على  وال��دراه��م 
وهم يف  ويتفقدوهم  املحتاجن  امل�سلمن  فقراء 

ظلمة الليل احلالك .
ال�سقاء  بهذا  اىل عطائهم  اليوم  ننظر  وعندما 
ت�سيع  ان  ال��ي��وم  نخجل  ليال  وال��ع��ن��اء  والتعب 
بنزاهه  عليها   احلفا دون  الطائلة  ال��رثوات 
وال�سالم  والم���ة  ال�سعب  اع���داء  اىل  لتذهب 

ال�سالم(  احل�سن)عليه  ير�سى  ل��ن  وب��ذل��ك 
بحرمانها  يقبل  ول��ن  ام��ت��ه  فهي  اجلميع  ع��ن 
يدعون  حمرومن  النا�س  اغلب  ليبق  واذللها 
ينقذهم  ان  ب�سفاعته  ال�سالم(  احل�سن)عليه 

ممن حرمهم .
ان التوغل يف معنى واهمية هذه املنا�سبة فر�سة 
للوطنين وا�سحاب القرار ال�سيا�سي والجتماعي 
لياخذوا من منهل احل�سن)عليه ال�سالم( معنى 
العطاء ومعنى الت�سحية والفداء لجل من ؟ هل 
او من�سب ؟ كال رف�س كل ذلك  ب�سلطة  طالب 
بل جاء لغر�س ال�سالح يف امة جده امل�سطفى  
اليوم  وقادتنا   ، و�سلم(  واآل��ه  عليه  اهلل  )�سلى 
مطالبون بنف�س الهدف هدف ال�سالح والبناء 
ي�ستثمروا  ان  وعليهم  واملجتمع  النا�س  وخدمة 
جميع املقدمات وتهيئة الظروف ال�ساندة ملرحلة 
الروؤية  وو���س��وح  والبناء  وال�ستقالل  احل��ري��ة 
املوحدة لبيان الدوار لتحقيق ما هي قادمة عليه 
لن  التناحر  عن  والبتعاد  القريب  امل�ستقبل  يف 
ذلك يبعدهم عن حتقيق الهداف الوطنية ومن 
بحقوق  تو�سي  التي  ال�سمحة  ال�سريعة  اه��داف 
الوطنية  الكتل  قادة  املطلوب من  ثم  املحتاجن 
 ال��ي��وم الن��ت��ب��اه مل��ا ي��ج��ري ه���ذه الي����ام ل�سر
على  والق�ساء  وت�سدعها  ال�سيا�سية  العملية 
وكبح جماح  العادل  الق�ساء  دور  وتفعيل  التاآمر 
املتاآمرين وال�سرب باأيٍد من حديد على كل من 
والنعرات  الطائفية  وا�ستعادة  التفرقة  يريد 
 . ج��دي��دة  ونحن يف جم��زرة  ي��وم  وك��ل  الدينية 
احلق يتطلب ا�ستخدام العقل والقوة معا واملزيد 

املزيد من الوعي والتمتع بال�سعور بامل�سوؤولية .
ال�سالم(  احل�����س��ن)ع��ل��ي��ه  الم�����ام  ث����ورة  اإن 
والفداء  الت�سحية  قيم  لتطبيق  خالد  ع��ن��وان 
احلرية  طريق  على  لل�سري  به  ن�ست�سيئ  ومنار 
والنعتاق على ان ل نن�سى مبادئه خا�سة وحدة 
لنا  امل�سلمن وتكاتفهم ونيل حقوقهم وان تكون 
حافزاللتقاء  اجلميع �سعبا وحكومة وكتال على 
من  �سحى  التي  ال�سامية  املبادئ  ه��ذه  تطبيق 
وا�سحابه  وعائلته  ابنائه  وحياة  بحياته  جلها 

املخل�سن املنتجبن .

ودعت  قالئل  اأي��ام  منذ 
املقد�سة  كربالء  مدينة 
الزوار  امل�سلمني  ماليني 
ل��زي��ارة ارب��ع��ني االم��ام 
ا�سني )عليه ال�سالم(، 
لهذه  م��ا  نعي  م��ا  وب��ق��در 
امل��ن��ا���س��ب��ة م���ن اث����ر يف 
امل�سليمن  جميع  نف��س 
بطل  ت�����س��ح��ي��ات  ع���ن 
االحرار  وق��دوة  الث�ار 
بعث  يف  ال�سهيد  االم��ام 
ن�ر اق واالنت�سار �سد 

الظلم واال�ستبداد.

هذا  لفوائد  ينظرون  واجلميع  وق��ي��ادة  �سعباأ  ودعت  قالئل  اأي��ام  منذ 

ماليني الزحف  
ا�سيني �سيد 
ل�حدة االمة  
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م�سروع النجف عا�سمة الثقافة 
االإ�سالمية لعام 2012 

   

 النجف هي املدينة املقد�سة العريقة، وفيها مرقد باب ِعلم النبي ممد �سلى 
اهلل عليه واآله وعا�سمة فقهِه، ومنبع عل�م اآل البيت الطاهرين ومث�ى وليد الكعبة 
و�سهيد املحراب اأم امل�ؤمنني علي عليه ال�سالم، وهي اأي�سًا ماأوى املرجعية الدينية 

والتقليد ومهد اركات العلمية واالأدبية يف العراق...

العالم ا	سالمي 
في ضيافة عاصمته

والنجف ا�سم عربي ومعناه النجوف ويقال )جنفة( وهو املكان املرتفع ويقال 
)ين جف( حيث كان هناك بحر ي�سمى )ين جف( ف�سمي )نيجف( ثم �سارت 
)بوادي  اأي�سًا  و�سميت  �سيء  لكل  احل�سن  ومعناه  و�ُسميت)الَغرْي(  جنف(، 
ال�سالم( و)بانيقيا( الأر�س التي ا�سرتاها اإبراهيم اخلليل عليه ال�سالم ونزَل 

فيها، و�ُسميت كذلك )ل�سان الرَب( والل�سان هو ظهر الكوفة.
اإليها من جهة  للقادم  ارتفاعه  يتجلى  على جبل  املقد�سة  املدينة  هذه  وتقع 
اأن  دون  تدريجيًا  بالرتفاع  ياأخذ  فموقعها  الأخرى  اأما من اجلهات  الغرب، 
ت�سعر به، تبعد عن الفرات من ال�سرق بنحو 10 كيلو مرتات. ومن ال�سمال 
ها �سحراء متتد اإىل مدينة كربالء حلوايل 70 كيلو مرتًا، ومن الغرب  حتداّ

�سحراء تت�سل ببادية ال�سام وجند.
وقد ورَد يف كتب التهذيب وق�س�س الأنبياء اأن الأنبياء اآدم ونوح وهود و�سالح 
)عليهم ال�سالم( مدفونون يف النجف الأ�سرف، حيث اأن اآدم ونوحًا )عليهما 
ال�سالم( مدفونان يف نف�س املكان الذي يرقد فيه الإمام علي )عليه ال�سالم(، 

اأما هود و�سالح فقرباهما يف وادي ال�سالم.

مراحل اإلعمار...
بعد ظهور القرب ال�سريف لالإمام اأمري املوؤمنن عليه ال�سالم �سنة )170ه�(، 
َرت النجف وات�سع نطاق العمران فيها، وتوالت عليها عمليات الإعمار  مت�ساّ
طور  ه��ي:  اأط���وار  بثالثة  عمارتها  ت  م��راّ وق��د  كبرية.  مدينة  اأ�سبحت  حتى 
عمارة ع�سد الدولة البويهي الذي امتد من �سنة )338 ه�( اإىل القرن التا�سع 

الهجري.
الثالث ع�سر  واأوا�سط القرن  التا�سع  والثاين هو الطور الذي يقع بن القرن 
الهجرين، حيث اأ�سبح عمرانها قدًا وذهبت ن�سارتها ب�سبب احلروب بن 

الأتراك والفر�س.
اأما الطور الثالث فهو العهد الأخري الذي يبداأ من اأوا�سط القرن الثالث ع�سر 
الهجري، وفيه عاد اإىل النجف ن�سارتها وازدهر العمران باأروقتها، وحدثت 

فيها الكثري من التطورات الثقافية واخلدمية.

أسس اختيار النجف عاصمة للثقافة 
م�سروع  اأن  اللكرتونية"  املو�سوعة  يف  املحِرر  ح�سن(  مهدي  )ح�سن  يقول 
به منظمة  بداأت   برنام الإ�سالمية هو  الثقافية  للعوا�سم  ال�سنوي  الختيار 
للثقافة  عا�سمة  اختيار  فكرة  تبناّت  حيث   ،2005 ع��ام  يف  )الي�سي�سكو( 
الإ�سالمية بغ�س النظر عن الت�سمية، فاختارت يف نف�س العام )مكة املكرمة( 
�سة لكل امل�سلمن وملوقعها املتميز يف و�سط ما يزيد  نظرًا لقيمتها املعنوية املقداّ
عن خم�سن دولة م�سلمة ومليار ون�سف املليار 

م�سلم". 
ي�سيف ح�سن" بعد عام 2005 اعُتمدت طريقة 
القرعة يف اختيار ثالث عوا�سم يف ال�سنة هي 
عا�سمة من الدول العربية وعا�سمة من الدول 
الأفريقية وثالثة من الدول الآ�سيوية، وتال ذلك 

في�سل غازي -  ميثم احل�سناوي - �سباح الطالقاين • حتقيق: 

بعد�سة: اأ�سعد زوين
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عام 2006 اختيار مدينة�س�س حلب ال�سورية عن جمموعة الدول العربية، اأما 
عن املجموعة الآ�سيوية فقد كانت مدينة اأ�سفهان الإيرانية، وعن املجموعة 
الإفريقية مدينة متبكتو اإحدى مدن جمهورية مايل املعروفة بعراقتها وغناها 

يف الرتاث الإ�سالمي وخا�سة املخطوط منه".
وي�ستطرد ح�سن بالقول" يف عام 2007 مت اختيار مدن فا�س املغربية وط�سقند 
الوزبك�ستانية وداكار ال�سنغالية وطرابل�س الليبية عوا�سم للثقافة الإ�سالمية، 
فيما اختريت الإ�سكندرية ولهور وجيبوتي عوا�سم للثقافة لعام 2008، ومن 

ثم القريوان وكوالملبور املاليزية وجنامينا عا�سمة ت�ساد يف عام 2009".
لتكون  الأ�سرف  النجف  حمافظة  على  الختيار  وقَع  عام 2012  ويتابع" يف 
عا�سمة الثقافة الإ�سالمية من الدول العربية". مو�سحًا" اإن اختيار املدينة 
القرعة  لتدخل  املعنية  الدولة  قبل  من  ال�سالمية(يكون  للثقافة  )كعا�سمة 
كمر�َسحة لأن ت�سبح عا�سمة للثقافة الإ�سالمية على اأ�سا�س علميتها وثقافتها 
وموقعها والأدبي والتاريخي والرتاثي، وعلى ذلك ل يحق للمدن امل�ستحدثة 

التي ل متلك تاأريخ اإ�سالمي اأن تدخل يف القرعة".

استعدادات
ـــات  ـــه ـــج ـــت ال ـــل ـــم ش

التشريعية والتنفيذية
)�سو�سن البغدادي( نائبة مدير )م�سروع النجف 
باأن" مدينة  تفيد  الإ�سالمية(  الثقافة  عا�سمة 

ت كعا�سمة للثقافة الإ�سالمية  النجف قد ا�ستعدت ا�ستعدادًا كاماًل منذ اأن اأُقراّ
لعام 2012م، وهذه ال�ستعدادات �سملت كافة اجلهات الت�سريعية ملجل�س املحافظة 
مبختلف  امل��دين  املجتمع  كموؤ�س�سات  الر�سمية  غري  اجلهات  وكذلك  واملحافظ 
اجتاهاتها وتنوع اأن�سطتها، ملا ثله هذا احلدث من فر�سة عظيمة لت�سليط ال�سوء 
ب�سورة اأكرب فاعلية على النجف التي كانت يف يوم عا�سمة للدولة الإ�سالمية وظلت 
مهدا للعلم والأدب والرتاث والتاريخ الإ�سالمي، من خالل احت�سانها ملرقد اأمري 
على مدى  املتعاقبة  والدينية  الأدبية  واملرجعيات  ال�سالم-  -عليه  علي  املوؤمنن 

قرون عديدة".
لأن  يوؤهلها  وتراثي  وثقايف  فكري  ر�سيد  متتلك  النجف  اأن  �سو�سن"  وت�سيف 
تكون عا�سمة للثقافة الإ�سالمية بجدارة، ولكنها كمدينة بحاجة فعلية اإىل بنى 
حتتية ت�سمل النواحي اخلدمية والعمرانية والتنظيمية لأجل اإظهارها بال�سورة 

املنا�سبة".

اللجنة األمنية..
مهمات التنسيق والحماية

التابعة  الأم��ن��ي��ة  اللجنة  م��ه��ام  يخ�ساّ  وفيما 
للمهرجان يقول )اإباء حاكم �سعيد( موظف يف 
عمل  اأن  باملهرجان"  اخلا�سة  الأمنية  اللجنة 
اللجنة الأمنية هو التن�سيق بن م�سروع النجف 
الأمنية  واجلهات  الإ�سالمية  الثقافة  عا�سمة 
الأخرى يف النجف الأ�سرف وباقي اأنحاء البلد، 
وحاليًا ن�ساطنا مقت�سر على حمافظات الفرات 

الأو�سط".
ويبناّ اإباء" من اأهم الأعمال املوكلة للجنة الأمنية هي حماية الوفود امل�سرتكة يف 
املهرجان من جميع الدول الإ�سالمية، وحماية مقراّ املهرجان، وكذلك ا�ستقبال 
الوفود من املطارات ومرافقتهم يف جولتهم اإىل املناطق الأثرية وال�سياحية يف 

مدينة النجف الأ�سرف".
ويتابع" اأن الإمكانيات املوجودة والأجهزة التي ن�ستخدمها يف املحافظة جميعها 
مب�ستوى الطموح، وهذا ما جعَل الأمن م�ستتبًا يف النجف، ونحن عازمون على تقدمي 
كل طاقاتنا من اأجل اإجناح هذا املهرجان، وبيان خ�سو�سية النجف ملا متتلكه 
من اأرث ديني وتاأريخي.. اإنها فر�سة كبرية لالرتقاء بواقع العراق احل�ساري من 

خالل اختيار النجف الأ�سرف عا�سمة للثقافة الإ�سالمية".
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وحدة الموسوعة 
االلكترونية

اخلا�سة  اللكرتونية  املو�سوعة  عمل  وع��ن 
باملوقع اللكرتوين للمهرجان، يقول م�سوؤولها 
املو�سوعة  ع��م��ل  اأن  الرفيعي("  )ح�����س��ن 
عا�سمة  ال��ن��ج��ف  م�����س��روع  الل��ك��رتون��ي��ة يف 
الثقافة الإ�سالمية ينق�سم اإىل ق�سمن هما، ق�سم حترير املعلومات واإدخالها، 
ع هذه املوا�سيع  وق�سم اإدخال املوا�سيع اخلا�سة مبحافظة النجف، حيث توزَّ

على الأخوة املحررين يف املوقع، بح�سب تخ�س�ساتهم".
وي�سيف الرفيعي" عملنا يقوم على جمع كم هائل من املعلومات عن املوا�سيع 
املراد ذكرها ون�سرها، من اأجل متحي�سها وتدقيقها ون�سرها يف املوقع، وكان 
عملنا ميدانيا يف كثري من الأحيان من خالل اللتقاء بال�سخ�سيات املعنية 
اأر�سيف  لتكوين  النرتنت  طريق  عن  معلومات  وجمع  الكتب  على  والعتماد 
لكل مو�سوع، وا�ستغرقت عملية جمع املعلومات اأكرث من ثالث �سنوات، وبهذه 
الفرتة الزمنية ح�سلنا على ع�سرين األف �سفحة من املعلومات مت تدقيق ق�سم 

كبري منها والآخر يف طور الإجناز".

لجنة الترجمة..  
ولكون مهرجان النجف املرتقب يحمل اأبعادًا عاملية، وتتعدد فيه لغات اجلهات 
للجنة  متعددة  عمل  حماور  لتنظيم  الق�سوى  الأهمية  برزت  فقد  املدعوة، 
الرتجمة التي يقول عنها نائب رئي�س جلنة الرتجمة الأ�ستاذ عالء �سطنان" 

يتلخ�س عمل جلنة الرتجمة بثالثة حماور هي:
ء �سياحين ملرافقة الوفود  -الأول يقوم باإعداد مرتجمن فورين، واإعداد اأدلاّ
القادمة. ولهذا الغر�س اأعددنا مركزا للرتجمة يف بناية م�ستقلة وكادر م�ستقل، 
بالإ�سافة اإىل اإقامةالدورات باللغات الجنليزية والفرن�سية، ومن خاللها مت 
حت�سري حوايل )مئة مرتجم( يف خمتلف اللغات، ولغر�س الرتجمة الفورية 

مت التفاق مع دار املاأمون للن�سر لأداء مهام 
الرتجمة الفورية.

هو  ل�سطنان-  والكالم  الثاين-  املحور  اأم��ا 
اإعداد كتاب )دليل( ملدينة النجف، مرتجم 
بلغات الدول الإ�سالمية امل�ساركة، بالإ�سافة 
الثقافة  عا�سمة  النجف  عنوانه  كتاب  اإىل 
وُيعترب  لغات،  �ست  اإىل  مرتجم  الإ�سالمية، 
هذا الكتاب هو الدليل الأ�سا�سي لتعريف )النجف عا�سمة الثقافة الإ�سالمية( 
و�سيتم اإ�سداره قبل انطالق فعاليات املهرجان باإذن اهلل، كما قمنا باإ�سدار 
وح�سارية  دينية  معامل  من  حتتويه  وما  كمدينة  للنجف  تعريفية  من�سورات 
وتاريخية، وكل موقع من هذه املواقع �سيكون له من�سور خا�س مرتجم لعدة 

لغات".
وتابع �سطنان" اأما املحور الثالث فهو اإن�ساء وترجمة املواقع اللكرتونية اإىل 
اللغات النكليزية والفرن�سية وغريها، وهذه الرتجمة تتم حتت اإ�سرافنا من 
ال�سخ�س  ملهمة  ت�سهياًل  الالئق  باملظهر  اإظهارها  اجل  من  التدقيق،  ناحية 
الأجنبي الذي يدخل على املوقع من اأجل معرفة دور النجف كعا�سمة للثقافة 
الوثائقية عن  الأف��الم  اأخرى خا�سة برتجمة  اأعمال  الإ�سالمية، ف�ساًل عن 

مدينة النجف الأ�سرف بالتعاون مع قناة النجف الف�سائية".

لجنة المتابعة 
اخلا�سة  املتابعة  جلنة  �سمن  تعمل  التي  اخلطيب(  مهدي  )هيفاء  وت�سري 
مب�سروع املهرجان اإىل" اأن عمل جلنة املتابعة هو مد خطوط بن اللجان واإدارة 
امل�سروع، ولكننا نلم�س بع�س التقاطعات ب�سبب تدخل اأع�ساء جمل�س املحافظة 
يف �ساأن اللجان وتعيينات الوزارة، واأدى ذلك اإىل حدوث عراقيل بن الإدارة 
واللجان.. اأن روؤ�ساء اللجان يحاولون اأن يفر�سوا اآراءهم على الإدارة لأنهم 

معياّنون من قبل الوزارة".
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الأمر  بهذا  املعنية  اللجان  اإن  هيفاء"  وتبناّ 
ه��ي جل��ن��ة امل��ت��اب��ع��ة وجل��ن��ة الإع����الم وجلنة 
ال��رتج��م��ة وجل��ن��ة ال��ت��وث��ي��ق وال��ن�����س��ر وجلنة 
الرتاث وجلنة املو�سوعة وجلنة املراأة والطفل 
وجلنة الن�ساطات وجلنة املهرجانات واللجنة 

الأمنية".
م اإىل اإدارة امل�سروع مثل  وت�سيف" من مهامنا اأي�سا متابعة امل�ساريع التي تقدَّ
الأعمال الفنية واخلدمية وال�ستثمارية، وبدورنا نرفع هذه امل�ساريع اإىل اللجنة 
ال�ست�سارية التي تعمل على تقييم امل�ساريع، فبع�سها يحال اإىل اجلهات املعنية 

وبع�سها يرف�س لعدم الكفاءة اأو لأ�سباب اأخرى".
وتختم بالقول" جميع هذه اللجان وامل�سروع، هي تابعة اإىل وزارة الثقافة والكل 
اأن يكون امل�سروع ناجحًا ويف م�ستوى الطموح وحل  اأجل  اأن يعمل من  يحاول 

جميع العراقيل التي تقف ب�سورة مبا�سرة وغري مبا�سرة بوجه النجاح".

رئيس لجنة التأليف:
فعالياتثقافية متميزة

من جانب اآخر طماأن رئي�س جلنة التاأليف والتوثيق والن�سر يف م�سروع النجف 
عا�سمة الثقافة الإ�سالمية الدكتور علي مريزا، ال�سارع النجفي من اأن امل�سروع 

�سي�سهد فعاليات ثقافية مميزة وعمرانًا ي�سراّ الناظرين.
وبن مريزا" اأن امليزانية املر�سودة للم�سروع يف عام 2012 كافية و�ستكون ن�سبة 
الإجناز يف جمال امل�ساريع الإن�سائية والفعاليات الثقافية 100 بحيث �سنفاجئ 
بها اجلميع باإذن اهلل تعاىل، مع اأن امل�سكلة كانت يف امليزانية الت�سغيلية املتعلقة 

بالفعاليات الثقافية".

افتتاح فضائية  النجف االشرف 
ويف خ�سم ال�ستعدادات اجلارية ل�ستقبال فعاليات امل�سروع، ولدت ف�سائية 
النجف الأ�سرف لتكون مراآة عاك�سة للعمق احل�ساري والبعد التاريخي لثقافة 
مدينة ورثت املربع احل�ساري ل�)بابل ، احلرية، الكوفة ، النجف( وحا�سنة 
اجلامعة الدينية منذ األف عام. فكانت بداية البث التجريبي لف�سائية النجف 

.201211 م�ساء الأحد
رئي�س جمل�س حمافظة النجف الأ�سرف فايد ال�سمري اأكد يف كلمة له بحفل 
انتعا�س  الف�سائيات يف عملية  الأع��الم من خالل  القناة على" تاأثري  افتتاح 
املكونات  ملختلف  وكذلك  للدول  والجتماعي  والقت�سادي  ال�سيا�سي  الواقع 

وبجميع تنوعاتها".
فيما قال حمافظ النجف الأ�سرف عدنان الزريف" يف هذه الأيام املباركة التي 
ت�سهد منا�سبات اأهمها حتقيق ال�سيادة الكاملة بعد ان�سحاب القوات الأجنبية 
من العراق، �ستكون هذه الف�سائية -ب��اإذن اهلل- معلمًا من معامل املحافظة 
وج�سرًا بن النجف والعوامل الإ�سالمية الأخرى لتعود من جديد بعد اأن حاول 
البعث البائد طم�س هويتها وتبعث اإ�سعاعها الفكري والثقايف وتر�سل مبعرفتها 

اإىل اأنحاء العامل املختلفة".
من جهته �سدد مدير القناة علي املوؤمن على اأنها" �ستكون ال�سورة التي تعك�س 
ن�ساطات وفعاليات النجف عا�سمة للثقافة الإ�سالمية لعام 2012، واأنها حققت 

رقمًا قيا�سيًا وفق املعايري املهنية بدءًا من الدرا�سات التي ُو�سعت قبل تاأ�سي�سها 
وانتهاء بالبث التجريبي".

ومتنى ع�سو جمل�س النواب �سادق اللبان" اأن تكون الف�سائية مب�ستوى املهمة 
امللقاة على عاتقها وقادرة على اأظهار العمق التاريخي والرتاثي ملدينة النجف 
الأ�سرف اإىل العامل حيث اأن اأبناء هذه املدينة ورجالتها وعلمائها ي�ساطرون 

كل العامل يف كل اأحداثه".
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نظرة على التراث النجفي:
املدار�س يف النجف

م تاريخ اإن�سائها: وهذه �سورة اإح�سائية عن مدار�س النجف الأ�سرف ح�سب تقداّ
1- مدر�سة ال�سحن احليدري ال�سريف 

د ح�سن خان الأ�سفهاين حوايل �سنة )1140(  2- مدر�سة ال�سدر، اأ�س�سها حمماّ
ه� .

�سنة  ح��دود  خان  قلي  ا�س  عباّ الدولة  معتمد  اأ�س�سها  الغطاء،  كا�سف  مدر�سة   -3
)1250( ه� .

4- املدر�سة املهدية، اأ�س�سها ال�سيخ مهدي كا�سف الغطاء حدود �سنة )1291(ه� .
5- مدر�سة القوام، اأ�س�سها فتح علي خان ال�سريازي حوايل �سنة )1300( ه� .

�سنة  العرفان(  كن�ز  ال�سوري )�ساحب  املقداد  اأ�س�سها  ال�سليمية،  املدر�سة   -6
828 ه�.

7- مدر�سة اليرواين، اأ�س�سها احلاج مهدي اليرواين �سنة )1305( ه� .
8- مدر�سة اخلليلي الكربى، اأ�س�سها املريزا ح�سن اخلليلي �سنة )1316(ه�.

9- مدر�سة ال�سربياين، اأ�س�سها ال�سيخ حممد ال�سر بياين �سنة )1320( ه�.
10- مدر�سة الخوند الكربى، اأ�س�سها ال�سيخ حممد كاظم اخلرا�ساين �سنة )1321( 

ه� .
11 - مدر�سة اخلليلي ال�سغرى، اأ�س�سها املريزا ح�سن اخلليلي )1322(ه�.

12- مدر�سة القزويني، اأ�س�سها احلاج حممد اأغا الأمن القزويني �سنة)1324(
ه� .

13- مدر�سة البادكوبي، اأ�س�سها احلاج علي البادكوبي �سنة )1325( ه�.
14- مدر�سة الهندي، اأ�س�سها نا�سر علي خان الالهوري �سنة )1328( ه�.

�سنة  اخلرا�ساين  كاظم  حممد  ال�سيخ  اأ�س�سها  الو�سطى،  الأخ��ون��د  15-مدر�سة 
)1326(ه�. 

16- مدر�سة الأخوند ال�سغرى، اأ�س�سها ال�سيخ كاظم اخلرا�ساين �سنة)1328(ه�.
17-مدر�سة البخارائي، اأ�س�سها حممد يو�سف البخارائي �سنة )1329(ه�.

18- مدر�سة ال�سيد حممد كاظم اليزدي ، اأ�س�سها �سنة )1329(ه�. 
19- املدر�سة الباك�ستانية البلت�ستانية، تاأ�س�ست عام )1370(.

�سنة  ال��ربوج��ردي  ح�سن  ال�سيد  اأ�س�سها  الكربى،  ال��ربوج��ردي  مدر�سة   -20
)1373( ه�.

�سنة  ال�سريازي  اهلل  عبد  ال�سيد  اأ�س�سها  ال��ك��ربى،  ال�سريازي  مدر�سة   -21
)1373(ه�.

�سنة  ال�سريازي  اهلل  عبد  ال�سيد  اأ�س�سها  ال�سغرى،  ال�سريازي  مدر�سة   -22
)1377(ه�.

�سنة  ناجي  حم�سن  احل��اج  عبا�س  احل��اج  اأ�س�سها  ال��رح��ب��اوي،  23-م��در���س��ة 
)1378( ه�.

�سنة  الربوجردي  ح�سن  ال�سيد  اأ�س�سها  ال�سغرى،  الربوجردي  مدر�سة   -24
)1378( ه�.

�سنة  اجلوهرجي  �سالح  حممد  احل��اج  اأ�س�سها  اجل��وه��رج��ي،  مدر�سة   -25
)1383( ه�.

26- املدر�سة العاملية.
27- مدر�سة غديريان.

28- مدر�سة البغدادي، اأ�س�سها عبد العزيز البغدادي �سنة )1383(ه�.
عليه  ال�سادق  )الإم���ام  مدر�سة  بعد  فيما  �سميت  والتي  ال�سربية،  29-املدر�سة 

ال�سالم( اأ�س�سها ال�سيد علي �سرب احل�سيني عام )1384( ه�.
30- مدر�سة اليزدي ال�سغرى، اأ�س�سها ال�سيد اأ�سد اليزدي )1385( ه�.

31- مدر�سة ال�سيد ها�سم البهبهاين، اأ�س�سها عام )1385( ه�.
32- مدر�سة الأزري، اأ�س�سها املرحوم عبد الأمري الأزري عام )1385( ه�.

33- مدر�سة الإمام اأمري املوؤمنن عليه ال�سالم، اأ�س�سها احلاج عبد اأبو طربة عام 
)1388(ه�.

34- مدر�سة دار احلكمة، اأ�س�سها ال�سيد حم�سن احلكيم عام )1390( ه�.
القا�سم اخلوؤئي، وكانت تقع يف دورة  اأبو  ال�سيد  اأ�س�سها   ، العلم  35- مدر�سة دار 
الطاغية  فهدمها  العمارة  بباب  املعروف  ال�سحن  باب  مقابل  ال�سريف  ال�سحن 

�سدام.
يت بعد ذلك بجامعة ال�سدر. 36- املدر�سة املهدية، اأ�س�سها احلاج مهدي مرزة �سماّ

37- مدر�سة الباك�ستانن، يف �سارع ابي �سخري مقابل البلدية.
38- مدر�سة ال�سيخ حممد علي املدر�س الأفغاين.

39- مدر�سة ال�سيد عو�س الأفغاين.
40- مدر�سة جامعة النجف الدينية، اأ�س�سها احلاج حممد تقي ب�سعي العالمة ال�سيد 
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◄  يكتبها: �سباح الطالقاين

يف الأزمان ال�سابقة لعبت الأديان دورا حموريا يف �سناعة ما ندعوه الرمز اأو 
املثال الذي يكون نواة تدور يف فلكها القيم والعادات والتقاليد، بالرغم من 
اء تباعد الفرتات بن ر�سالة �سماوية  التاأثريات التي �سهدتها املجتمعات جراّ

واأخرى.
وقد انت�سرت الرمزية الدينية يف ال�سرق والغرب لكنها انكم�ست فيما بعد 
بفعل عوامل خمتلفة. ومتددت باملقابل الرمزية الثقافية والعلمية وال�سيا�سية 
والجتماعية، واأخذت تطغى على الرمز الديني نتيجة ابتعاد املجتمعات عن 

الدين والتدين.
ورغم ما يكتنف واقع الإ�سالم احلايل من ا�سطراب وتقاطع يف تف�سري 
العالقة بن الدين واملجتمع والأمم الأخرى بالن�سبة لبع�س املذاهب، فقد 
رًا على التم�سك بالرمزية الدينية التي كن اأن ي�ستهدي  بقى الإ�سالم م�ساّ

بها عند �سياع القيم الو�سعية اأو اجنرافها مع التيارات الغريبة.
التم�ُسك  حيث  ال�سالم  عليهم  البيت  اأه��ل  مذهب  يف  جليًا  ذلك  يت�سح 
بالرمزية الدينية ذات الطابع الإن�ساين العام واملتمثلة بالنبي حممد �سلى 
اهلل عليه واآله ومن بعده الأئمة عليهم ال�سالم. اأبقى ذلك التم�سك على 
املفاهيم الإ�سالمية احلقيقية، الداعية للحفا على اأطر احلياة الإن�سانية 

مبوازين حمرتمة، بعيدًا عن البتذال اأو التطرف والت�سدد.
لقد تعاظم معنى الرمزية الدينية للر�سالة الإ�سالمية لتتج�سد قيما واقعية 
على األ�سن �سخ�سيات اأجنبية يعتربها عامل اليوم اذج من الطراز الأول، 
فهذا )جوته( الفيل�سوف الأملاين يقول" لقد بحثُت يف التاريخ عن َمثل اأعلى 
لالإن�سان فوجدته يف النبي العربي حممد..اإننا اأهل اأوربا بجميع مفاهيمنا 

مل ن�سل بعد اإىل ما و�سل اإليه حممد".
اإن  العرب("  )ديانة  كتابه  يف  �سنك�س  الأمريكي  امل�ست�سرق  يقول  فيما 
العامل، وخلاّ�ست  رقيًا كبريًا جدًا يف  اأحدثت  الإ�سالمية  الدينية  الفكرة 
العقل الإن�ساين من قيوده الثقيلة التي كانت تاأ�سرُه حول الهياكل بن يدي 

ان".  الكهاّ
اأما بخ�سو�س تنا�سب معاين الر�سالة الإ�سالمية ومواءمتها لكل الع�سور 
العامل  �ست�سوُد  حممد  �سريعة  اأن  تول�ستوي"  العاملي  الأدي��ب  يقول  فهنا 

لن�سجامها مع العقل واحلكمة".
الإنكليزي  الأدي��ب  الإ�سالمية  للر�سالة  الدائمة  الب�سرية  حاجة  ويوؤكد 
برنارد�سو يف موؤلَّف له اأ�سماه )حممد( فيقول" اإن العامل اأحوج ما يكون 
اإىل رجل يف تفكري حممد، هذا النبي الذي و�سع دينه مو�سع الحرتام 
والإجالل فاإنه اأقوى دين على ه�سم جميع املدنيات.. �سيجد هذا الدين 

جماله الف�سيح يف هذه القارة".

يف الأزمان ال�سابقة لعبت الأديان دورا حموريا يف �سناعة ما ندعوه الرمز اأو 

       رمزّيتنا  !




حممد كالنرت، عام )1370ه�( وهي اكرب مدار�س النجف على الإطالق.

 بعض مكتبات النجف التاريخية
انه يزيد على  يو�سف عبد اهلل �سهياّب وهي مكتبة ت�سم عددًا كبريًا قيل  1-مكتبة 

)10،000( جملد.
2-مكتبة مدر�سَتي اخلليلي. 3-مكتبة مدر�سَتي الخوند.4-مكتبة مدر�سة اليزدي. 
5-مكتبة مدر�سة القوام.6-مكتبة مدر�سة ال�سدر.7- مكتبة فخر الدين.8-مكتبة 

�سيخ ال�سريعة.9-مكتبة حنو�س.10-مكتبة ح�سينية ال�سو�سرتية.
11-مكتبة جمعية التحرير هي اليوم يف بناية )جمعية التحرير الثقايف(.
12-مكتبة جامعة النجف هي املكتبة امللحقة مبدر�سة )جامعة النجف(. 

د علياّ بن ال�سيخ يعقوب  13-مكتبة اليعقوبي وهو �سيخ اخلطباء البحاثة ال�سيخ حمماّ
احللي. 

ع�سر  الثالث  القرن  اأبناء  من  النوري  ح�سن  مريزا  احلاج  وهو  النوري  14-مكتبة 
الهجري.

15-مكتبة املنتدى، وتاأ�س�ست مع تاأ�سي�س جمعية منتدى الن�سر.
( اأو املاليل كما هو امل�سهور.  16-مكتبة املاليل وهي مكتبة من�سوبة لآل )املالاّ

د باقر الأ�سفهاين. 17-مكتبة ال�سيخ حمماّ
18-مكتبة ال�سيخ فرج اهلل وهي من اأهم مكتبات النجف اخلا�سة.

19-مكتبة الإمام اأمري املوؤمنن )ع( التي اأ�س�سها العالمة الميني �ساحب مو�سوعة 
الغدير.

�سنة  اأقيمت  والعلماء،  واملثقفن  العلم  لطالب  العامة  احلكيم  الإم��ام  20-مكتبة 
1375ه� - 1955م 

هذا بالإ�سافة اإىل مكتبات املراجع الأربع، اآية اهلل العظمى ال�سيد ال�سي�ستاين، واآية 
اهلل العظمى الفيا�س، واآية اهلل العظمى النجفي، واآية اهلل العظمى ال�سيد احلكيم، 

وكذلك اآلف املكتبات اخلا�سة يف بيوتات النجف. 
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النزاهة عند
ا�مام الحسين

اجلزء الأول

وعلى ذلك فالبد من وقفة ت�سحيح بل نه�سة تقومي؛ ل�سمان ال�سالمة، مبا 
يوجب الأمر باملعروف والنهي عن املنكر، من كل ح�سب طاقته ويف كل مكان 
اأو زمان ح�سب ظروفهما احلاكمة، واإل كان الظلم وقد ُروي عن النبي الأكرم 
�سلى اهلل عليه واآله و�سلم، اأنه قال: )يا اأيها النا�س اإياكم والظلم فاإن الظلم 

ظلمات يوم القيامة( .
واأح�سب اأن يف هذا املو�سوع ما ي�ستجلي احللول من خالل التاأمل يف بع�س 
للغاية،  ال�سالم؛ حيث عال ق�سية مهمة  عليه  الإمام احل�سن  روي عن  ما 

عليه  ملا ثله  ال�سالم؛  عليه  املع�سوم  م�ستوى  تنظريًا حللها على  ت�ستدعي 
ال�ستجابة،  معه  يرجى  مما  بالطاعة،  ملزم  نفو�س  يف  موقع  من  ال�سالم 
يف  النقاء  ثل  ال�سالم  عليه  واأن��ه  كما  للمعاذير،  قطعًا  احلجة  اإقامة  اأو 
ال�سايف  الر�سالة  منبع  من  انتهل  بعدما  والدليل؛  احلجة  يف  والقوة  الروؤية 
اإ�سالحية   برام ي�سوب  الأطروحة من كثري مما  ب�سالمة  الوثوق  يعزز  مبا 
اأكرث من  ف�سادها  يكون  �سوائب  من  ي�سوبها  ملا  منها خيفة  نتوج�س  اأخ��رى، 
اإذا  اأنه  ودوليًا، حيث  واقليميًا  العامة حمليًا  املعاناة  �سالحها، وهذه عقدة 

 اإن من اأول�يات عمل امل�سلح، ت�ف املنا املالئم ال�ستجابة من يخاطبهم وقب�لهم م�سروعه االإ�سالحي، وهذا ما ي�ستدعي تنقية االأج�اء من 
امل�ؤثرات ال�سلبية على حتقيق ذلك؛ حيث ال يتم له ما يريده من تر�سيد ال�اقع وتعميق اأ�س�س املعروف يف املجتمع، ل�ال بحثه عن املنا املنا�سب لذلك 
العمل، بعدما كان امل�سلح مدع�ًا لتاأكيد قيم ال�سالح والنزاهة واالأمانة يف امل�ؤ�س�سة املجتمعية عامة، وجعلها الرئة التي يتنف�س االأفراد من خاللها ما 
ي�سلح لدمي�مة حياتهم وت�ا�سلهم االإن�ساين فيما بينهم؛ وذلك ملا للنزاهة الذاتية واالأمانة الع�س�ية من تاأث ق�ي يف هيكلة بناء الفرد وجعله من�سجمًا 
مع االأخالق واملُثل ال�سامية التي تعترب حجر االأ�سا�س ملجتمع ُي�سرف على تق�ميه االأنبياء واكماء ومن �سار على طريقهم، ويعي�س فيه الق وهم عيال 
اهلل، كما روي عنه �س: )الق عيال اهلل عز وجل فاأحبهم اإليه اأنفعهم لعياله( ، ا يحتم مزيد االعتناء بالت�جيه، وُيلزم باتباع مناه ترب�ية 

ت�سمن اال�ستقامة الفردية، واإال فيك�ن الزلل وتك املعاناة وتدوم ف�س�لها حتى قد ي�سعب التخل�س من اإفرازاتها.

• �سماحة ال�سيد:
    حممد �سادق اخلر�سان
 وصية االمام الحسين

اأنه قال:)يا  ُروي عن االإمام ا�سني عليه ال�سالم 
املغامن،  و�سارع�ا يف  املكارم،  النا�س:ناف�س�ا يف  اأيها 
وال حتت�سب�ا مبعروف مل ُتعجل�ا، واأك�سب�ا امد 
بالنجح، وال تك�سب�ا باملطل ذمًا؛ فمهما يكن الأحد 
عند اأحد �سنيعة له، راأى اأنه ال يق�م ب�سكرها، فاهلل 
اأج��رًا،  واأعظم  عطاءًا  اأج��زل  فاإنه  مبكافاأته،  له 
واعلم�ا اأن ح�ائ النا�س اإليكم من نعم اهلل عليكم 
املعروف  اأن  نقمًا.واأعلم�ا  فتح�ر  النعم  ل�ا  فال 
ُمك�سٌب حمدًا ومعقٌب اأجرًا، فل� رايتم املعروف رجاًل 
ويف�ق  النارين،  ي�سر  جمياًل  ح�سنًا  لرايتم�ه 
قبيحًا  �سمجًا  راأيتم�ه  الل�ؤم  راأيتم  ول���  العاملني، 
م�سّ�هًا، تنفر منه القل�ب، وتغ�س دونه االأب�سار – 
اإ اأن قال-ومن اراد اهلل تبارك وتعا بال�سنيعة 
اأخيه كافاأه بها يف وقت حاجته و�سرف عنه من بالء 
الدنيا ما ه� اأك منه، ومن نف�س ُكربة م�ؤمن، فرج 
اهلل تعا عنه كرب الدنيا واالأخرة، ومن اأح�سن، 

اأح�سن اهلل اإليه، واهلل يحب املح�سنني(
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كانت خارطة طريق الإ�سالح ممن ُيخطئ يف تقديراته وي�ستبه يف ت�سوراته، 
فاأنى له بربجمة دقيقة بعدما كان م�سو�س الروؤية ناق�س الروية، فكان لبد 
اأيها  )يا  تعاىل:  قال  اخلطاأ،  منه  يوؤمن  ال��ذي  املع�سوم  اإىل  الحتكام  من 
الذين اآمنوا اأطيعوا اهلل واأطيعوا الر�سول واأويل الأمر منكم فاإن تنازعتم يف 
�سيء فرُدوه على اهلل والر�سول اإن كنتم توؤمنون باهلل واليوم الآخر ذلك خرٌي 

واح�سن تاأوياًل(.
كما  بطاعتهم،  اأمرنا  وقد  الأم��ر،  اأولو  هم  ال�سالم  عليهم  الهدى  اأئمة  واإن 
اأحالنا الر�سول الأعظم �سلى اهلل عليه واآله و�سلم يف حديث الثقلن املتواتر، 
اأن  فعلينا  غ��رق(،  عنها  تخلاّف  ومن  جنا  ركبها  من  نوح  �سفينة  )مثل  فهم 
مبا  العمل  خالل  من  ال�سالم  عليهم  البيت  اأهل  �سفينة  يف  للركوب  ن�ستعد 
ع�سانا  املباركة؛  اخلطبة  هذه  يف  ال�سالم  عليه  احل�سن  اإمامنا  به  اأو�سانا 
كنا وعملنا، من �سر ما يحيط بنا من اأطماع واأهوال، قال تعاىل:  ننجو بتم�ساّ

ر املوؤمنن(. )واتقوا اهلل واعلموا اأنكم مالقوه وب�ساّ
النزاهة : لغويًا وروائيًا

والزاي  )النون  لأن  ال�سر(؛  عن  )الُبعد  اأو  ال�سوء(،  عن  )الُبعد  النزاهة: 
والهاء كلمة تدل على ُبعد يف مكان وغريه(، فيقال: )تنزهت عن كذا، اأي: 
رفعت نف�سي عنه تكرمًا ورغبة عنه(، ويو�سف الإن�سان باأنه: )نزيه كرمي، 
املباعدة  كانت  بعدما  جم��ازي؛  ا�ستعمال  وهو  اللوؤم(،  عن  بعيدًا  كان  اإذا 
املباعدة  يف  ال�ستعمال  فكان  حقيقة،  له  املو�سوع  هي  ال�سيء  عن  احل�سية 
اللوؤم ك�سفة �سيئة،  املعنوية عن ال�سر، وما ي�سيبه ب�سوء جماٌز، ومن ذلك 
خلق  والآخر  والجتماع  التفاق  اأحدهما  اأ�سالن  وامليم  والألف  )الالم  فاإن 
ردئ.. اإن اللئيم ال�سحيح املهن النف�س الدين ال�سنخ(، واأن )اللئيم: الدنئ 
النزاهة  بن  الو�سفي  التقابل  يوؤكد  الذي  الأمر  النف�س(،  ال�سحيح  ال�سل 
واللوؤم، كما تقابل املعروف مع اللوؤم، لكون املعروف: )كل فعل ُيعرف بالعقل 

اأو ال�سرع ُح�ُسنُه(، وكان اللوؤم من الأخالق القبيحة الرديئة.
وقد ورد يف الن�سو�س املباركة ما يوؤكد ذلك ال�ستعمال، فقد روي عن الإمام 

اأمري املوؤمنن عليه ال�سالم اأنه قال: 
1. النزاهة عني الظرف

 2. النزاهة من �سيم النف��س الطاهرة
 3. النزاهة اآية العفة

 4. ثمرة ال�رع النزاهة
  5. من قنعت نف�سه اأعانته على النزاهة والكفاف 

 6. نّزه نف�سك عن كل دنية واإن �ساقتك على الرغائب 
 7. نّزه عن كل دنية نف�سك واأبذل يف املكارم جهدك وتخل�س من 

املاآثم لتحرز املكارم 
 8. نّزه نف�سك عن دن�س اللذات وتبعات ال�سه�ات 

الريب  م���اق��ع  ع��ن  نف�سك  و�سن  ال�سبهات  ع��ن  دينك  ن��ّزه   .9  
امل�بقات

نّزه  من  قال:  اأنه  ال�سالم،  عليه  الر�سا  االإمام  عن  ُروي  ما   .10   
نف�سه عن الغناء فاإن يف اجلنة �سجرة ياأمر اهلل عز وجل الرياح 
اأن حتركها في�سمع لها �س�تًا مل ي�سمع مبثله ومن مل يتنّزه عنه مل 

ي�سمعه
اأذنب  ف��اإذا  نزه  االإمي��ان  انه قال:  ابن عبا�س،  ُروي عن  ما   .11  

العبد فارقه.
وقد عقب الإربلي على ذلك بقوله: )قلت هذا الف�سل من كالمه عليه ال�سالم 
نًا عن بالغته فاإنه دال على كرمه و�سماحته  واإن كان داًل على ف�ساحته ومبياّ
وجوده وهبته خمرب عن �سرف اأخالقه و�سريته وح�سن نياّته و�سريرته �ساهد 
بفعله وحلمه وطريقته فاإن هذا الف�سل قد جمع مكارم اأخالق لكل �سفة من 
�سفات اخلري فيها ن�سيب وا�ستمل على مناقب عجيبة وما اإجتماعها يف مثله 

بعجيب(.
حقًا قد اأ�ستملت هذه املقاطع الت�سعة من كالمه عليه ال�سالم على جمموعة 
اأمور مهمة جدًا يف حياة الفرد، ويف تدوير الزوايا ل�سالح املجتمع ُلتحدث 
فيه قابلية العمل على التغيري الذي ي�سهم يف ر�سم �سورة وا�سحة املعامل عن 
خ�سائ�سه، فتعك�س مقوماته وتك�سف عن عنا�سر قوته، وعندها  ُيرجى له 
اخلري والتقدم ومنه الإبداع وفيه الرخاء، لتكون هذه الو�سايا الت�سعة مبثابة 
لئحة قانونية ُتعنى بتنظيم قواعد التعامل بن طبقات املجتمع الواحد على 
�سعيد العالقات الداخلية اخلا�سة والعامة، كما مُتهد لإقامة اأف�سل العالقات 
اخلارجية مع �سائر املجتمعات الأخرى مبا تقت�سي اأ�سول التعامل الإن�ساين 
"برتوكولت"  اأو  ال�سعوب،  ال�سالم بن  به معاهدات  ُتلزم  ما  اأو  الأمم،  بن 
متبادل  اح��رتام  عن  فتعرب  امل��ج��اورة،  ال��دول  مع  اجل��وار  ُح�سن  واتفاقيات 
وي�ستغنى  عامليًا،  ال�سالم  ويعم  ال�ستقرار  ليحل  امل�سرتكات،  اأ�سا�س  على 
عن احلروب كو�سيلة دفاع، وُي�ستعا�س عن و�سائل تاأمن احلماية الع�سكرية 

والنووية والأقت�سادية مبا يحقق ال�ستقرار وال�سالم عرب قنوات جديدة.
فنجدها تدعو اإىل:

من  االإن�سان  به  ي�سرف  ما  حتقيق  يف  الت�سابق-  –اأي  املباراة   .1
املكارم – معن�يًا -

 2. امل�سارعة يف حتقيق ما ي�فر به من املغامن – ماديًا- 
 3. االعتماد على املنجزات دون االأماين واالأحالم 

 4. حت�سيل الثناء برفع م�ست�ى االنتاج، واالبتعاد عن الت�س�يف 
 5. تر�سيد م�اقع امل�س�ؤولية واأنها ُما�سب عليها

الدنيا  يف  دعاية  و�سيلة  فهي  كربى  كقيمة  املعروف  تر�سيخ   .6  
ور�سيد ح�سنات يف االآخرة

  7. تن�سيط العامل املعن�ي م�ؤثٌر يف فلرتة امل�سكالت 
امل�سكالت  اإزاح���ة  يف  نافع  امل���ؤم��ن،  م�سكلة  حل  على  العمل   .8  

�سخ�سية متعددة يف الدنيا واالآخرة 
 9.مبادلة االإح�سان مبثله، واهلل يحبُّ املح�سنني.

 املجازات النبوية –ال�سريف الر�سي – �س241 – 242 برقم 195، ونحوه يف الكايف – ال�سيخ الكليني – ج2 �س164 عن اأبي عبد اهلل )عليه ال�سالم( قال: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل 
عليه واآله و�سلم: )اخللق عيال اهلل فاأحب اخللق اإىل اهلل من نفع عيال اهلل واأدخل على اأهل بيت �سرورًا، قال ال�سيف الر�سي: )وهذا القول جماز، لأن عيال الإن�سان من يعوله ثقلهم، 
ويهمه اأمرهم، واهلل �سبحانه وتعاىل ل توؤده الأثقال، ول تهمه الأحوال، ولكنه �سبحانه وتعاىل ملا كان متكفاًل مب�سالح عباده، يدر عليهم حلب الأرزاق، ويلم لهم �سعث الحوال، ويعود 
عليهم مبرافق الأبدان، ومرا�سد الأديان، �سبهوا من هذه الوجوه بالعيال الذين يف �سمان العائل، وكفاية الكافل، على طريق الأت�ساع، وعلى معارف العادات(، ففي احلديث ت�سبيه 

بليغ، حيث �سبه اخللق يف اأحتياجهم اإىل اهلل بالعيال الذين يحتاجون اإىل من ينفق عليهم ويتوىل اأمرهم، وحذف وجه ال�سبه والأداة.
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•  كاظم بحر العلوم

املعا�سرة  االأفكار  بع�س  اإن 
امل�كب  اأن تنال من  حتاول 
الذي  وال���دور  ا�سيني، 
ي���ق����م ب����ه، ول���ك���ي ن��ك���ن 
اأن نق�ل:  �سريحني، ال بد 
يك�ن  اأاّل  ينبغي  دورن��ا  اإن 
راأي���ًا  ن��رى  ب���اأن  بيًا،  تع�سّ
ونتع�سب له، فندافع عنه، 
فهذا  ب��اط��اًل،  اأو  ك��ان  حقًا 
وال  ال��دي��ن  داأب  م��ن  لي�س 
ا�سينيني  �سيما  ال  اأهله، 

منهم ب�سكل خا�س. 

النظام ، واملهام   امل�كب ا�سيني.. 

وفيها  الكمال،  درجة  تبلغ  مل  مواكبنا  اإن  ثم 
كبري.  ب�سكل  تتطور  اأن  وكن  ال�سلبيات،  بع�س 
و�سوف نحاول يف هذا اللقاء بربكة اأمري املوؤمنن 
املعامل  ن�ستح�سر  اأن  ال�سالم(   واحل�سن)عليهم 
احل�سيني،  للموكب  العامة  والروؤية  الرئي�سية، 

و�سرورته ودوره الجتماعي والديني. 
ما ه� امل�كب ا�سيني؟  اأ . 

مة(  باأنه )منظاّ املوكب احل�سيني  ف  ُيعراّ اأن  كن 
ال�سلطة  عن  م�ستقلة  اجتماعية(  )موؤ�س�سة  اأو 
والكيانات ال�سيا�سية واخلا�سة، فهو لي�س خمت�سًا 
باأحد دون الآخر. كما يتميز بالتعبري اجلماهريي 
ي�سابهها  الق�سية احل�سينية، وما  التفاعل مع  عن 

من ق�سايا الرموز الإ�سالمية املقد�سة.
فعاًل ع�سوائيًا،  لي�س  فاملوكب احل�سيني 
ول تقليدًا اجتماعيًا �سرفًا، اعتاده النا�س 
فتحركوا، واإا هو حالة منظمة، ولكن 
املدين  املجتمع  منظمات  غرار  على  ل 
كثري  يف  تنت�سر  بداأت  التي  املعا�سرة 
مبوا�سفات  الجتماعية،  اأو�ساطنا  من 
وافدة  الظاهرة  فهذه  الغرب،  يف  املنظمات  تلك 
من الغرب، ولها اإيجابياتها، وعليها �سلبياتها، اأما 
وحالة  اجتماعية،  موؤ�س�سة  فهو  احل�سيني  املوكب 
منتِظمة. لذا ي�سح لنا � بهذا العتبار � اأن ن�سميها 
منظمة، ولكن بتنظيمنا نحن، انطالقًا من هويتنا 
منظمة  فهو  لديننا،  امل�ستندة  وتقاليدنا  وديننا، 
باملوا�سفات اخلا�سة بنا، وكن لنا اأن ن�سدرها 
تاأخذ  بداأت  حيث  حاليًا،  الواقع  هو  كما  لغرينا، 

مواقعها يف العديد من بلدان العامل، وتوؤدي دورها 
هناك. 

فهي �سناعتنا )املحلية( العريقة الأ�سيلة املتوفرة 
على �سروطنا املنبثقة من واقعنا.   

�سرورة امل�كب ا�سيني:  ب . 
تن�ساأ �سرورة املوكب من نقطتن رئي�سيتن، كن 

اأن يتفرع منهما الكثري 
1 � اإلهية ال�سعائر: 

اأهم  من  يعُداّ  ال�سعائر،  اإحياء  اأن  نعتقد  فنحن 
ْم  ُيَعِظاّ َوَمْن  )َذِلَك  تعاىل:  قال  العبادية.  الأعمال 
َها ِمْن َتْقَوى الُقُلْوِب(. كما نعتقد اأن  �َسَعاِئَر اهلِل َفاإَِناّ
ال�سعائر احل�سينية، من اأعظم ال�سعائر الإلهية التي 
وعد اهلل �سبحانه وتعاىل عليها الثواب، من خالل 
ال�سادقن، وهم نبيه حممد)�سلى اهلل عليه واآله 
و�سلم( والأئمة املع�سومون)عليهم ال�سالم( ، واأن 
التي  وال�سعائر  واملرا�سم  املمار�سات  بهذه  القيام 
ي�سميها البع�س طقو�سًا اأو فولكلورًا اأو ما اإىل ذلك 
العبادات  اأعظم  من  عبادة  يعترب  الت�سميات  من 
وا�سح  اأمر  وهو   - وجلاّ -عزاّ  اهلل  اإىل  والقربات 
اأهل  لدينا، ومن �سروريات الدين بح�سب مذهب 

البيت)عليهم ال�سالم(.
2- تنظيم ال�سعائر: 

فردية  واأفعاًل  ممار�سات  لي�ست  ال�سعائر  هذه  اإن 
جماعية  هي  اإا  فح�سب،  الفرد  من  ت�سدر 
مة. فما  اأي�سًا، وبناء على ذلك ل بد اأن تكون منَظاّ
املوكب  اأنه  �سك  بتنظيمها؟ ل  الكفيلة  هي اجلهة 

احل�سيني. 
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فاإذا فكرنا يومًا ما اأن نتنازل عن املوكب احل�سيني، 
واعتقدنا اأنه لي�س �سروريًا يف واقع احلياة، فهذا 
يعني اأننا نتنازل عن �سرورة اإحياء �سعائر اهلل، 
مة. واإل  اأو عن �سرورة اأن تكون هذه ال�سعائر منَظاّ
لو التزمنا ب�سرورة ال�سعائر من جهة، و�سرورة 
للموكب،  ل  قلنا:  ثم  اأخرى،  جهة  من  تنظيمها 
تنظيم  يعني  املوكب  لأن  اأبدًا،  فهذا غري ممكن 

ال�سعائر.  
ج. الدور الديني واالجتماعي: 

كن للموكب احل�سيني اأن يقوم بدور كبري، وهو 
ومفردات  تفا�سيل  ر�سد  وكن  بالفعل،  كذلك 
بالعناوين  احل�سيني  للموكب  الكبري  الدور  هذا 

التالية:
التثقيف الديني:   -1

الثقافة  ن�سر  يف  كبري  دور  احل�سيني  فللموكب 
ي�ستمع  التي  واملوا�سع  املواقع  اأكرث  لأنه  الدينية، 
متفاعلة،  وقلوب  �ساغية،  باآذاٍن  النا�س  فيها 
للمفهوم الديني. ومع اأن امل�سجد هو الأ�سا�س يف 
وياأخذ بن  اأنه حينما يحت�سن موكبًا،  اإل  ذلك، 
ك  حناياه اأداًء ح�سينيًا، يتاألاّق ب�سكل اأكرب، ويتحراّ
احل�سيني  فاملوكب  احل�سينية،  املرا�سم  �سمن 

ي�ساعد وي�ساند دور امل�سجد ب�سكل اأ�سا�سي. 
2-  حف اله�ية: 

الأ�سا�سية  والقيم  الروؤى  بالهوية منظومة  ونعني 
اأو جماعة. ومنها هوية �سيعة  اأمة  التي متيز كل 
اأهل البيت-عليهم ال�سالم- وهي م�ستهدفة منذ 
احلثيثة  واملحاولت  الت�سيع،  فيه  وجد  يوم  اأول 

لنتهاكها واإلغائها ومتييعها وتذويبها وم�سادرتها 
والتحايل عليها بداأت منذ اليوم الأول. فكاأناّ من 
مهام اأية دولة، ي�سكل �سيعة اأهل البيت جزءًا من 
�سعبها، اأن تت�سادم مع املرتكزات الأ�سا�سية لهذه 
الهوية، وهذا ما نالحظه عرب التاريخ، �سواء بداأنا 
من الأُموين، اأم ممن قبلهم الذين هم جذورهم. 
ا�ستمررنا مع اجلهد  اأم  انتهينا ب�سدام،  و�سواء 
ي�ستهدف  زال  ما  الذي  التكفريي  الإرهابي 

ال�سعائر احل�سينية وهوية هذه الأمة. 
احلجم  بهذا  حتديًا  يواجه  الذي  فاملجتمع 
القوة،  عنا�سر  من  �سيئًا  تلك  ول  وامل�ستوى، 
ا�ستثنائي،  ب�سكل  �سالح  ول  اأموال  لديه  فلي�س 
كما اأنه لي�س لديه حلفاء، وغري م�ستعد لتحالفات 
الدول  نوع كان، كما هو احلال يف بع�س  اأي  من 
اأمثال  من  كربى،  دول  ت�ساندها  التي  ال�سغرية 
اإ�سرائيل الغا�سبة، التي ل متلك �سيئًا يف واقعها، 
العامل،  دولة يف  اأقوى  مع  لديها حتالفات  اأن  اإل 
مثل هذا املجتمع لي�س لديه �سوى ال�سعائر حلفظ 

الهوية. 
الذين  اأبنائنا  يف  وا�سح  ب�سكل  نلم�سه  ما  وهذا 
)يزيدية( يف  بل  م�سِلاّلة  ملناه خاطئة  خ�سعوا 
بع�س الأحيان، اإل اأنهم مع ذلك يبقون ح�سينين، 
وعند  الهوية،   حفظت  ما  جهًة  اأن  يعني  وهذا 
التفتي�س عن ذلك جند اأن اأهم مرتكزات حفظ 
الهوية بعد املرجعية الدينية هو املوكب احل�سيني. 

ار ◄  بقلم: ولء ال�سفاّ

اختتمت قبل ايام يف مدينة كربالء املقد�سة 
زيارة مليونية عظيمة هي زيارة اربعينية المام 

احل�سن عليه ال�سالم، تلك الزيارة التي تقف 
اقالم العقالء وعقولهم عاجزة عن و�سفها 

وحتليلها ومعرفة ا�سرارها وماهي املحركات 
والدوافع التي تدفع ال�سغري والكبري والرجل 

واملراة والعامل واجلاهل وغريهم من ال�سري على 
القدام نحو كربالء الباء . 

رمبا يطول بنا احلديث عن ا�سرار الزيارة وقد 
لن�سل لنتيجة �سافية كونها �سرا من الأ�سرار 

الكونية وكرامة وهبها اهلل تعاىل لالمام 
احل�سن عليه ال�سالم، ولكن املو�سوع الذي 

ا�ستوقفني بل اذهلني واود التوقف عنده يتجلى 
بحدث �سهدته الزيارة هذا العام عقب انفجار 

ا�ستهدف الزائرين املتجهن �سوب مرقد 
احل�سن عليه ال�سالم وتناقلته و�سائل العالم 

فالتقت احدى تلك القنوات مع �سخ�س كان قد 
فقد ولده يف النفجار فابتداأ حديثه ليعلن ان 

ولده الذي �سقط �سهيدا مل يكن الول بل انه فقد 
يف الزيارة املا�سية اأحد اولده بعمل ارهابي وملا 

�ساأله مرا�سل القناة عن حالته وامل�ساعر التي 
يحملها ازاء تلك الفاجعة اأجابه وبكل �سفافية 
)ان ال�سخ�س الذي كان يزور المام احل�سن 

عليه ال�سالم ايام املتوكل العبا�سي يفر�س عليه 
�سريبة مالية باه�سة وارتفعت ال�سريبة لت�سل 

اىل حد قطع اليد حتى و�سل احلال بنا اىل 
اإعطاء الولد �سريبة لزيارة المام احل�سن عليه 

ال�سالم، فها انا ادفع يف كل عام اأحد اولدي 
�سريبة لكي ازور �سيدي ومولي المام احل�سن 

عليه ال�سالم(. 
فيا لها من �سريبة، وهل جند�سورا كهذه يف 

غري �سخ�س المام احل�سن عليه ال�سالم.

ما اأعظمها �سريبة !
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لنتهاكها واإلغائها ومتييعها وتذويبها وم�سادرتها 
والتحايل عليها بداأت منذ اليوم الأول. فكاأناّ من 
مهام اأية دولة، ي�سكل �سيعة اأهل البيت جزءًا من 
والتحايل عليها بداأت منذ اليوم الأول. فكاأناّ من 
مهام اأية دولة، ي�سكل �سيعة اأهل البيت جزءًا من 
والتحايل عليها بداأت منذ اليوم الأول. فكاأناّ من 

�سعبها، اأن تت�سادم مع املرتكزات الأ�سا�سية لهذه 
الهوية، وهذا ما نالحظه عرب التاريخ، �سواء بداأنا 
من الأُموين، اأم ممن قبلهم الذين هم جذورهم. 
الهوية، وهذا ما نالحظه عرب التاريخ، �سواء بداأنا 
من الأُموين، اأم ممن قبلهم الذين هم جذورهم. 
الهوية، وهذا ما نالحظه عرب التاريخ، �سواء بداأنا 

ا�ستمررنا مع اجلهد  اأم  انتهينا ب�سدام،  و�سواء 
ي�ستهدف  زال  ما  الذي  التكفريي  الإرهابي 

احلجم  بهذا  حتديًا  يواجه  الذي  فاملجتمع 
القوة،  عنا�سر  من  �سيئًا  تلك  ول  وامل�ستوى، 
احلجم  بهذا  حتديًا  يواجه  الذي  فاملجتمع 
القوة،  عنا�سر  من  �سيئًا  تلك  ول  وامل�ستوى، 
احلجم  بهذا  حتديًا  يواجه  الذي  فاملجتمع 

ا�ستثنائي،  ب�سكل  �سالح  ول  اأموال  لديه  فلي�س 
كما اأنه لي�س لديه حلفاء، وغري م�ستعد لتحالفات 
الدول  نوع كان، كما هو احلال يف بع�س  اأي  من 
اأمثال  من  كربى،  دول  ت�ساندها  التي  ال�سغرية 
اإ�سرائيل الغا�سبة، التي ل متلك �سيئًا يف واقعها، 
اأمثال  من  كربى،  دول  ت�ساندها  التي  ال�سغرية 
اإ�سرائيل الغا�سبة، التي ل متلك �سيئًا يف واقعها، 
اأمثال  من  كربى،  دول  ت�ساندها  التي  ال�سغرية 

العامل،  دولة يف  اأقوى  مع  لديها حتالفات  اأن  اإل 
مثل هذا املجتمع لي�س لديه �سوى ال�سعائر حلفظ 

الذين  اأبنائنا  يف  وا�سح  ب�سكل  نلم�سه  ما  وهذا 
)يزيدية( يف  بل  م�سِلاّلة  ملناه خاطئة  خ�سعوا 
بع�س الأحيان، اإل اأنهم مع ذلك يبقون ح�سينين، 
وعند  الهوية،   حفظت  ما  جهًة  اأن  يعني  وهذا 
التفتي�س عن ذلك جند اأن اأهم مرتكزات حفظ 
الهوية بعد املرجعية الدينية هو املوكب احل�سيني. 



ها اأنا االآن ن�سفان
ن�سف يعانق برد الى 

ون�سف يرف على �سرفات الرماح 
ها اأنا والرياح 

ج�سدي حتت دي 
وراأ�سي جناح 

ها اأنا بني رمل ال�سحارى 
ول�ن ال�سماء

ها اأنا يف العراء
اأنكرتني �سفاف الفرات

فلم الق قطرة ماء
فاقطع االآن من ج�سدي ما ت�ساء

�سيفل اديَد ال�ريد
جرب االآن يف ج�سدي ما تريد

ذاك راأ�سي
على طبق بارد يا يزيد

جَرب االآن ما ت�ستهي هل تعيد
ي�م بدر

اإذا �سهلت يف الفيايف اي�ل
اأم تعمم �سفيان

تر�سي معاوية وال�ليد
جلناحي ترف الغ�س�ن

وترن� اإ البت�ل
يقبل ثغري املدى وال�سحابة

يبكي علّي الر�س�ل
فا�سرب االآن يف ج�سدي يا يزيد

وزع االآن ما ي�سرتى
وزع االآن من ج�سدي دمه

مه
ثغره

حلم عينيه ، فالي�م عيد
غ اأن ال�سماوات تبكي

وثغر النبي يقبل ثغر ال�سهيد
• • •

زينب

وحدها يف الرباري
حتمل الراأ�س

راأ�سي اإ ال�سام
حتى الرمال

اأخرجت ما ت�سم من املاء
وان�سل من ج�فها النهر

يدع� تعال
اأيها الراأ�س اأ�سقيك ماًء زالل

• • •
وحدها يف الرباري
زينٌب تلثم الراأ�س

كي ت�ستفيق ال�سحاري
زينب وحدها

بني راأ�سي �سبة والرجال
ذاك ابني                                               

تناو�سه يف ال�سحاري اي�ل
فا�ستفيقي اإذن يا بت�ل

اأيقظي ال�سيف يف كف حيدر
�سِلي من الن�م عني الر�س�ل

• • •
ذاك راأ�سي تبع بني الروؤو�س

بني برد ال�سف�ح ورمل ال�سحاري
�سارخا بني ن�م امام و�سرب الف�ؤو�س

ويزيد طى بح�سن اجل�اري
عاريا مثل �سّبارة يف القفار

واأنا ارتدي الدم اأحمر كاجللنار
واأغطي جبيني املخ�سب باالأرج�ان

تلك عيني مفتحة
وعي�نك مغم�سة يا يزيد

هي االآن غر�سك ، فالي�م عيد
• • •

يف اأعا الفرات
�سعدت لل�سف�ح الظهة

مرت بها زينب حتمل الراأ�س
�سامتة يف الفالة

فانحنى النخل

 �سعر: ر�سدي العامل   
 ر�سوم: كمال البا�سا   

يكتب الق�سيدة 
الأخرية . . . 
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 �سعر: ر�سدي العامل   
 ر�سوم: كمال البا�سا   

وا�ستيق املاء يف ال�سعف
اأّنت �سخ�ر الفرات

وخّطت على دربها القرّبات
• • •

زينب يف الفالة
زينب يف اأعا الفرات

مرحبا يا فرات
خانك املاء يف ال�سيف

وا�ستل منك املياه
اأنت اأغرقت يف �ساعة ال�سفر اأرواحنا املزهرات

و�سط�ت علينا
�سرقت ن�اعنا املثقالت

مرحبا يا فرات
اأيها العا�سق ال�سيخ ، خان العه�د

حجبت حماماتنا
ثم اأطلقت فينا الفه�د

فالنج�م م�س�رة
وال�سباحات �س�د

جرب االآن ما ت�ستهي يا يزيد
ج�سدي يف ثرى كربالء

وراأ�سي بعيد
عانقتني ال�سي�ف ال�سفاح

وغزتني الرماح
وم�ست ف�ق ما بعتني اي�ل

غ اأن ال�سي�ل
حني تاأتي

�ستجفل من �س�تها �سه�ات اي�ل
• • •

تت�ه يف ج�سدي جمرتان
تتفتح يف مجري زهرتان

تتمايل ف�ق اجلبني املخ�سب
تقف� خي�ط الدم

يف وجنتي
خ�سلتان

ها هنا عاملان
بني روح تفّر من اجل�سد املطمن

وجراح تنّز
هنا عاملان

عامل خانه نا�سه
وثان  �سياأتي على مهل مل يخني

جّرب االآن يف ج�سدي ما تريد
ف�ساأبقى ا�سني

وتبقى
اإذا ذكر النا�س

هذا يزيد
  

غادرت نزهة العيد
هذا اأوان ا�ساب

اأوقدي اجلمر يف م�قدي يا رباب
ودعي قطرة من دمي تتم�سى مع املاء

يف قه�ة ال�سبح
عّل الفناجني ت�سقي ال�سفاه
ولعل ال�ج�ه التي اأنكرتني

تغ�سل اأهداَبها باملياه
ولعلي اأع�د

على غيمة من وع�د
بني برق تالأالأ يف اأفقكم والرع�د

�سيهّز اجلزيرَة �س�تي
وي�ق حتى اللح�د

  
منذ األف تقّمطني االأمهات

وير�سعنني من حليب ال�سدور
منذ األف تكفنني الثاكالت

ويغر�سن ح� النذور
منذ األف حت�ّس اجلذور

دمي امل�ستباح
اإ نخلة يف اأعا الفرات

منذ األف اأدور . . اأدور . . . اأدور
واأبقى اأدور

مرحبا يا فرات
مرحبا يا فرات 
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قال اأب� عبداهلل عليه ال�سالم: االأمر باملعروف 
والنهي عن املنكر خلقان من خلق اهلل

االأمر باملعروف 

اجل�اب: 
ب�سمه تعا

بج�ز ذلك يف حّد نف�سه، ولكن ال يج�ز اإهاره اأمام 
االأجانب اإذا كان من الزينة، واإذا كان الطالء ف�ق اجللد 

وكان حاجبًا مينع من و�س�ل املاء للب�سرة يف ال��س�ء فيجب 
اإزالته عند ال��س�ء، واإن كان يتعّذر ذلك ففي ج�از الطالء 

به اإ�سكال، واهلل امل�فق.

ومن االأمر باملعروف:
ال�سخاء والكرم وااِليثار:

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

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

 .ال�سخي فِاناّ اهلل اآخذ بيده كلما عرث
 .اَل�سخياء دار  ة  اجلناّ واآله:  عليه  اهلل  �سلى  وعنه 
وعنه �سلى اهلل عليه واآله: ِان اف�سل النا�س اانًا 

 .ًا اأب�سطهم كفاّ
ااِلنفاق على االأهل والعيال: 

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

 .الدينار الاّذي اأنفقته على اأهلك

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

 

18 مرم 1432ه�
مكتب 

ال�سيد ال�سي�ستاين دام له
النجف االأ�سرف.

وكان حاجبًا مينع من و�س�ل املاء للب�سرة يف ال��س�ء فيجب 

اجل�اب: 
ب�سمه تعا

بج�ز ذلك يف حّد نف�سه، ولكن ال يج�ز اإهاره اأمام 
االأجانب اإذا كان من الزينة، واإذا كان الطالء ف�ق اجللد 

وكان حاجبًا مينع من و�س�ل املاء للب�سرة يف ال��س�ء فيجب وكان حاجبًا مينع من و�س�ل املاء للب�سرة يف ال��س�ء فيجب 
اإزالته عند ال��س�ء، واإن كان يتعّذر ذلك ففي ج�از الطالء اإزالته عند ال��س�ء، واإن كان يتعّذر ذلك ففي ج�از الطالء 

به اإ�سكال، واهلل امل�فق.

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

18 مرم 1432ه�
مكتب 

ال�سيد ال�سي�ستاين دام له
النجف االأ�سرف.

قال اأب� عبد اهلل عليه ال�سالم: االأمر باملعروف 
والنهي عن املنكر خلقان من خلق اهلل

قال اأب� عبد اهلل عليه ال�سالم: االأمر باملعروف قال اأب� عبد اهلل عليه ال�سالم: االأمر باملعروف 
والنهي عن املنكر خلقان من خلق اهلل

النهي عن املنكر 

ومن االأمر باملعروف:
ال�سخاء والكرم وااِليثار:

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

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

 .ال�سخي فِاناّ اهلل اآخذ بيده كلما عرث
 .اَل�سخياء دار  ة  اجلناّ واآله:  عليه  اهلل  �سلى  وعنه 
وعنه �سلى اهلل عليه واآله: ِان اف�سل النا�س اانًا 

 .ًا اأب�سطهم كفاّ
وعنه �سلى اهلل عليه واآله: ِان اف�سل النا�س اانًا 

 .ًا اأب�سطهم كفاّ
وعنه �سلى اهلل عليه واآله: ِان اف�سل النا�س اانًا 

ااِلنفاق على االأهل والعيال: 
 الكاد :فعن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله اأناّه قال

ااِلنفاق على االأهل والعيال: 
 الكاد :فعن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله اأناّه قال

ااِلنفاق على االأهل والعيال: 

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

 .الدينار الاّذي اأنفقته على اأهلك

ومن املنكر: 
والتبذير  ااِلقت�ساد  وعدم  ااَل�سراف   •

واتالف املال ول� كان قلياًل: 
قال اهلل �سبحانه وتعاىل يف كتابه املجيد: 
 ُيحب ل  ِاناّه  ُت�سرفوا  ول  واأ�سربوا  )َوُكلوا 
امل�سرفن  )وِاناّ  تعاىل:  وقال  امل�سرفن( 
)ِانَّ  تعاىل:  وقال  النار(  اأ�سحاب  هم 
وكان  ال�سياطن  ِاخوان  كانوا  رين  املبذ

ه كفورا(.  ال�سيطان لرب
وعن اأمري املوؤمنن عليه ال�سالم: ِان اهلل 
اِلقت�ساد،  اأْلهمه  خريًا،  بعبد  اراد  اذا 
التاّدبري،  �سوء  به  وجناّ التدبري  وح�سن 

 .واِل�سراف
ال�سالم  عليه  ال�سادق  اِلمام  وعن 
من  اأعطى  تعاىل  اهلل  اأترى  قال:  اأناّه 
منع  من  ومنع  عليه،  كرامة  من  اأعطى 
املال مال اهلل  ولكن  به عليه؟  من هوان 
اأن  لهم  ز  ودائع، وجوَّ الرجل  ي�سعه عند 
ياأكلوا ق�سدًا، وي�سربوا ق�سدًا، وينكحوا 
ق�سدًا، ويركبوا ق�سدًا ويعودوا مبا �سوى 
به  وا  ويلماّ املوؤمنن،  فقراء  على  ذلك 
ياأكل  ما  كان  ذلك،  فعل  فمن  �سعثهم، 
حالًل، ويركب حالًل، وينكح حالًل، ومن 
عدا ذلك كان عليه حرامًا، ثماّ قال عليه 
يحباّ  ل  اهلل  ِان  ت�سرفوا  )ول  ال�سالم: 

 .)امل�سرفن
امٌر  الق�سد  ِان  ال�سالم:  عليه  وعنه 
يبغ�سه  ال�سرف  وِان  وجلاّ  عزاّ  ه اهلل  يحباّ
حتاّى طرحك النواة فِاناّها ت�سلح ل�سيٍء، 

 .وحتاّى �سباّك ف�سل �سرابك

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

رعاية اجلار
ال�س�ؤال :

نرجو من �سماحتكم الن�سح يف رعاية حق اجلار ؟
اجل�اب :

قد حث يف الروايات الكثة على رعاية اجلار وح�سن املعا�سرة مع اجلان 
وكف االأذى عنهم وحرمة اإيذائهم، وقد ورد يف بع�س الروايات : اإن ح�سن 
اجل�ار يزيد يف الرزق، ويف بع�سها االآخر : اأن ح�سن اجل�ار يعمر الديار 
ويزيد يف االأعمار، ويف الثالث : من كف اأذاه عن جاره اأقال اهلل عته ي�م 
القيامة، ويف الرابع : لي�س منا من مل يح�سن اورة من جاوره، وغها ا 

قد اأكد يف ال��سية باجلار وت�سديد االأمر فيه.
ال�س�ؤال :

هل ورد احلث على حق اجلار؟
اجل�اب :

حق اجل�ار قريب من حق الرحم ، ي�ست�ي يف ذلك اق اجلار امل�سلم واجلار 
 امل�سلم ، فقد اأثبت ر�س�ل اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( للجارغ غ
امل�سلم هذا اق حيث قال )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(: »اجلان ثالثة: 
فمنهم من له ثال حق�ق : حق االإ�سالم ، وحق اجل�ار ، وحق القرابة ، 
ومنهم له حقان: حق االإ�سالم ، وحق اجل�ار، ومنهم من له واحد: »الكافر 
له حق ا جل�ا ر«. وقال )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(: »اأح�سن اورة من 
جاورك تكن م�ؤمنًا«. وقد اأو�سى االإمام علي )عليه ال�سالم( االإمامني ا�سن 
وا�سني )عليهما ال�سالم( باجلان بعدما �سربه اللعني ابن ملجم فقال 
)عليه ال�سالم(: »اهلل اهلل يف جانكم فاإنهم و�سية نبيكم ما زال ي��سي 

بهم حتى ننا اأنه �سي�رثهم«.
وقال االإمام ال�سادق )عليه ال�سالم(: »ملع�ن ملع�ن من َاذى جاره « ، وقال 

)عليه ال�سالم(: »لي�س منا من مل يح�سن اورة من جاوره«.
ال�س�ؤال :

هل يجوز اإزعاج اجلار اليهودي ، اأو اجلار امل�سيحي ، اأو اجلار الذي ل يوؤمن 
بدين اأ�ساًل؟

اجل�اب :
ال يج�ز اإزعاجه من دون مرّبر.
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◄اإعداد: هيئة التحرير

النهي عن الكالم 
يف ذات اهلل

◄اإعداد: هيئة التحرير

اآراء فقهيةاآراء فقهيةاآراء فقهيةاآراء فقهيةاآراء فقهيةاآراء فقهيةاآراء فقهيةاآراء فقهيةاآراء فقهيةاآراء فقهيةاآراء فقهيةاآراء فقهيةاآراء فقهيةاآراء فقهيةاآراء فقهيةاآراء فقهيةاآراء فقهية

يجب يف الرك�ع اأم�ر:
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يجب يف الرك�ع اأم�ر:
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ه(  �س �سراّ بن اآية اهلل العظمى املرحوم ال�سيد اأبي القا�سم اخلوئي )قداّ
واآية اهلل العظمى ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين )دام ظلاّه الوارف(

اآية اهلل العظمى املرح�م ال�سيد اب� القا�سم ا�ئي )قّد�س �سّره(

اآية اهلل العظمى ال�سيد ال�سي�ستاين )دام له ال�ارف(

الرك�ع 
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   ن را ه ا�ة  
املريزا  اب��ن  )1222�������1272ه���(  اهلل  حبيب  م��ريزا   )1
حممد علي ال�سريازي امل�سهور ب� )القاءاين( وهو ال�ساعر 
املعروف يف �سرياز، وهو عم اآية اهلل مريزا حممد تقي. 

احل�سن  اب��ن  )املتوفى 1290ه����(  علي  م��ريزا حمب   )2
مريزا حممد علي ال�سريازي احلائري.

3( م��ريزا حممد علي )ت ه���1319(اب��ن امل��ريزا حمب 
علي ال�سريازي وهو ال الكبري ملريزا حممد تقي وكان 

يعد من علماء ومراجع التقليد يف �سرياز. 
4( اآية اهلل العظمى مريزا حممد تقي ابن مريزا حممد 
تقي ابن مريزا حمب علي املعروف مبريزا الثاين ومريزا 
)املرتجم  النكليز  �سد  العراقية  الثورة  قائد  ال�سغري 

له(.

  اض    
ولد مريزا حممد تقي يف �سرياز �سنة )1258ه�(، ون�ساأ 
فيها حتت ظل رعاية اأبيه العامل ال�سالح والعارف الكامل 
مريزا حمب علي ال�سريازي، وق�سى معظم اأيام �سباوته 
مدينة  واأق���ام يف  �سابا  ال��ع��راق  اإىل  وه��اج��ر  ���س��رياز  يف 
كربالء يقراأ كتب املقدمات على يد اأفا�سل علماء كربالء 
 ،)1249 )املتوفى  الطباطبائي  نقي  علي  ال�سيد  ومنهم 
1302ه�(  )املتوفى  الردك��اب��ي  فا�سل  ال�سيخ  اهلل  واآي��ة 
ثم  الأ�سول  اأ�ساتذة علم  اأعمدة  الأخري من  ويعترب هذا 
�سافر مع زميله يف درو�س اآية اهلل الف�ساركي الأ�سفهاين 
اإىل �سامراء لطب العلم وتتلاّمذ هناك على اآية اهلل مريزا 
حممد ح�سن ال�سريازي املعروف مبريزا الكبري، واأ�سبح 
ل مهمة التدري�س هناك، وبعد  من اأفا�سل طلبته ثم حتماّ
وفاة اأ�ستاذه �سنة 1312ه� توجهت اأن�سار طلبة العلم اإىل 
مريزا حممد تقي ونهلوا من علمه وا�ستفادوا من جمموع 

درو�سه النافعة ومن هنا لقب ب�) مريزا الثاين(. 

   املرعية  
اليزدي يف  ال�سيد حممد كاظم  الكبري  بعد وفاة املرجع 
النجف اأ�سبح �سيخنا املرتجم له مرجعا للتقليد وزعيما 
جمادي  �سهر  ويف  �سامراء،  يف  اإقامته  مبحل  للطائفة 
الأول )عام 1337ه�( رجع اإىل كربالء وا�ستقبله النا�س 

ا�ستقباًل ل نظري له.
ال�سريف  عمره  ناهز  وقد  �سيخوخته  اأي��ام  كان  اأنه  ومع 
ا�ستطاَع  يتمتع بحيوية عالية حيث  انه كان  اإل  80 عاما 
ن  وتيقاّ الجنليزي،  ال�ستعمار  ومكائد  حيل  يواجه  اأن 
امل�ستعمرون اأن مريزا ي�سكل خطرا كبري عليهم ولي�س من 
)انه  بقولهم  بذلك  حوا  �سراّ وقد  اللتفاف حوله  ال�سهل 

ثل �سدا منيعا اأمام اأهدافنا(.

   �ضته االية 
ك��ت��ب اأغ���ا ب���زرك ال��ط��ه��راين ح���ول م���ريزا حم��م��د تقي 
وذا  جدًا  ذكيا  �سخ�سا  ))ك��ان  م�سمونه  ما  ال�سريازي 
ر باهلل تعاىل وكان �سيماء  اأخالق ح�سنة وكانت روؤيته تذكاّ
كان  وحتى  �سيئا  اأحد  من  يطلب  مل  وجهه  يف  املقد�سن 

يقوم بنف�سه وي�سرب املاء((.
وكان قنوعا جدًا يف اأمر طعامه و�سرابه ولبا�سه وم�سكنه 
التي كانت ت�سل  الطائلة  الأموال  وزاهدا، وبالرغم من 
والعراق  واإي��ران  اأفريقيا  يف  الأرج��اء  خمتلف  من  بيده 

واحلجاز واخللي فقد كان ي�سكن يف دار م�ستاأجرة...

   ته الديية   
حممد  اهلل  لآية  العظيمة  ال�سخ�سية  حول  اأي�سا  وُكتب 
تقي ال�سريازي ))مريزا حممد تقي قائد الثورة العراقية 
واأعظم م�ساعلها امل�سيئة من اأكرب العلماء واأ�سهر الوجوه 
من  كان  الدينية  والغرية  والتقوى  العلم  يف  ع�سره  يف 
اأعماله موقفه العظيم يف مقابل الدولة الجنليزية خالل 

   املرعية     ن را ه ا�ة     ن را ه ا�ة  

  ال�ضيرا مد ت اير 


 نبذة عن حياته
مزا  العظمى  اهلل  اآية  ه� 
ممد تقي بن املزا مب 
ع��ل��ي امل���ع���روف ب���� )م���زا 
 )ال�سغ )مزا  و  الثاين( 
�سد  الع�سرين  ث���رة  قائد 
اال���س��ت��ع��م��ار اال��ل��ي��زي 
ومن  العراق،  يف  ع��ام1920 
رجال العلم والتق�ى وال�رع، 
ُيعّد رجال اأ�سرته من رجال 
واملرجعية  واالأدب  العلم 
الدينية يف اإيران والعراق، 
اأبي ا�سن  اأحفاد  وه� من 
مزا ممد علي ال�سازي 
)امل��ت���ف��ى 1229ه������( وه� 
املعروف  ال��ق��اءاين(  )وال��د 
الذي ه� جّد مزا املرتَجم 

له.
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الثورة العراقية ومطالبته باحلقوق ال�سائعة لالأمة 
الفتوى  لتلك  واإ���س��داره  بالدفاع  واأم���ره  العراقية 
كان  وق��د  ال��ع��راق  زل��زل��ت  التي  اخل��ط��ورة  البالغة 
املجتمع  يف  ال�سخ�سية  هذه  عظمة  ب�سبب  هذا  كل 
وم��ن��زل��ت��ه يف ال��ن��ف��و���س وه���و ب��ح��ق ق��د ب���ذل و�سعه 
حتى  يبخل  ومل  الطريق  ه��ذا  يف  جهده  وق�سارى 
باأولده فقد اعُتقل ولده مريزا حممد ر�سا يف هذه 

الأحداث((.

   �ضربه وتوا�ضعه
ذا  ال�����س��ريازي  تقي  م���ريزا حممد  اهلل  اآي���ة  ك��ان   
�سخ�سية مرموقة فلم ي�ساَهد اأن غ�سَب على احد اأو 
جتا�سر على احد اأو اأظهر عدم احرتام لأحد وكان 
من  وكان  �سفتيه.  تعلو  والبت�سامة  دائما  م�سرورا 
اأبدًا  اأعلى  اإىل  انه مل يرم بنظر  خ�سوعه وتوا�سعه 
وكان ينظر اإىل الأ�سفل اأثناء التدري�س ول ينظر اإىل 
يف  والعمل  العلم  من  خليطا  كان  لقد  طلبته،  وجه 

اأجمل �سوره. 

   �ضالبته  
والأدب  وال��ت��وا���س��ع  الح���رتام  بغاية  يتعامل  ك��ان 
نف�س  يف  لكنه  قادم  لكل  واقفًا  ينه�س  زائريه،  مع 
ومل  والظامل  املحتل  العدو  مقابل  يف  �سلبا  الوقت 
قادة  اأح��د من  ي�ستقبل  اأن  واح��دة  م��رة  ول��و  ير�س 
ممثل  منه  طلب  فقد  ك��ان،  رتبة  اأي  يف  النكليز 
اآنذاك )بر�سي كوك�س( مرات  بريطانيا يف العراق 
عديدة اللقاء به ولكن مريزا كان يرف�س ا�ستقباله، 
قرَر  بالزيارة  له  الإذن  من  كوك�س  يئ�س  وعندما 
�سابق، وعندما  به بغري موعد  واللقاء  زيارة مريزا 
اأقدم على ذلك فانه فوجئ بعدم الرتحيب به من 
قبل مريزا بل اأدار ظهره له بوجه مليء بالغ�سب ، 
وخرج كوك�س منك�سرا ذليال، ومل يكن موقف مريزا 
من ا�ستقبال كوك�س لأنه �سخ�س اأجنبي بل لأنه كان 
ممثاًل لنظام اأقدم على احتالل اأر�س اإ�سالمية وقد 

تلطخت يداه حتى املرفقن بدماء امل�سلمن. 

   يف طريق الوحدة  
يدرك  وورع��ا،  ذكيا  فقيها  ال�سريازي  م��ريزا  ك��ان 
وخا�سة  لالإ�سالم  واملخالفن  الغربية  ال��دول  اأن 
بريطانيا الغا�سبة كانت تخاف من وحدة امل�سلمن 
وخطورة ذلك يف و�سولهم اإىل م�ساحلهم امل�سوؤومة 
لهذه  باإدراكه  وهو  الإ�سالمية،  البالد  ا�ستعمار  يف 
احلقيقة قد بذل جهودا جبارة لتوحيد كلمة ال�سنة 

وال�سيعة واإف�سال املخططات ال�ستعمارية.

   حياته ال�ضيا�ضية  
تقي  حممد  مل��ريزا  ال�سيا�سية  الأع��م��ال  اأه��م  كانت 
الكربى  العراقية  الثورة  لقيادة  ت�سديه  ال�سريازي 
ت�سرين   29 يف  بريطانيا  اإعالن  فبعد  1920م  عام 
الأول 1920م-1332ه� احلرب �سد الدولة العثمانية  
�سممت يف احتالل مدينة الب�سرة يف جنوب العراق 

يف ال�ساد�س من ت�سرين الثاين. 
وعندما علم اأهايل الب�سرة بهذا القرار �ساد فيهم 
اخلوف الذريع والقلق ال�سديد وطلبوا امل�ساعدة من 
هذه  يف  بزمانهم  الواعون  العلماء  واتخذ  العلماء 
املظلوم  النداء  مع  وجت��اوب��وا  منا�سبا  موقفا  امل��رة 
لأهايل الب�سرة فاأفتوا بوجوب الدفاع اأول وحر�سوا 
النا�س على مقاومة الجنليز ثانيا وحرك هو اأي�سا 
اجلهاد،  �ساحات  نحو  وجماهديها  العراق  ع�سائر 
الذي  ال�سريازي  تقي  حممد  م��ريزا  اهلل  اآي��ة  ونفخ 
كان �ساكنا يف كربالء روح الن�سال �سد الجنليز يف 
فائقة  ب�سجاعة  اأي�سا  هو  ونه�س  امل�سلمن،  جثمان 
فتواه  وبعثت  ال�سائعة  العراقين  حقوق  ل�سرتداد 
يف  والدينية  الوطنية  الغرية  واحلما�سية  التاريخية 
املقد�س  اجلهاد  اإىل  النا�س   ودع��ا  العراقية  الأم��ة 

�سد الربيطانن املحتلن.

   الفتوى امل�ضهورة  
كان م�سمون فتوى اآية اهلل مريزا ال�سريازي بالفتوى 
ال��دف��اع��ي��ة �سد الجن��ل��ي��ز ك��ال��ت��ايل ))ي��ج��ب على 

رعاية  عليهم  ويجب  بحقوقهم  املطالبة  العراقين 
الهدوء والأمن اأثناء عر�سهم ملطاليبهم واإذا امتنع 
فيجوز  املطاليب  لهذه  ال�ستجابة  ع��ن  الجنليز 

ل بالقوة الدفاعية((.  حينئذ التو�ساّ

   حماية اجلبهات  
وو�سعه  ال�سريازي  اهلل  اآية  كهولة  من  الرغم  على 
بها  املتعلقة  والأم���ور  الثورة  اأوىل  فقد  اجل�سماين 
�سبيل  يف  ي�ستطيع  ما  كل  بذل  وقد  ق�سوى  اأهمية 
حتقق الأهداف املقد�سة للثورة العراقية وتوفري ما 
اهلل  اآية  مقلدو  ))ك��ان  كتبوا  فقد  اجلبهة  حتتاجه 
ال�سريازي ير�سلون اإليه احلقوق ال�سرعية حتى من 
اأبعد املناطق ولذا قد تالحظ عنده يف بع�س الأيام 
ير�سل  كان  ولكنه  والف�سة  الذهب  من  كبرية  كمية 

جميع هذه الأموال اإىل جبهات احلرب((.

   الغروب احلزين  
واأخريًا انتقل اإىل جوار اهلل تعاىل مريزا حممد تقي 
ال�سريازي، القائد الفقيه واملجاهد للثورة ال�سعبية 
حافل  عمر  بعد  ال��ك��ربى  ال��ع��راق��ي��ة  والإ���س��الم��ي��ة 
ال�سيا�سية  واجلهود  العلمية  والبحوث  باملجاهدة 

والجتماعية وقيادة الثورة.
وفاة  مو�سوع  ح��ول  ال�ساهرودي  الدين  ن��ور  يقول 
ال�سريازي  اهلل  اآي��ة  �َس  تعراّ ال�سريازي:))  امل��ريزا 
يف  وخ��ط��ورة  ح�سا�سية  امل��راح��ل  اأك��رث  يف  للمر�س 
الوقت الذي كانت النه�سة املقد�سة بحاجة �سديدة 
اإليه، وبعد ازدياد املر�س عليه اأنتقل اإىل رحمة ربه 
احلجة  ذي  من  والع�سرين  الثالث  الأربعاء  ليلة  يف 
اأن اأحد  1338ه������((. وق��د ���س��اع يف ه��ذه الأث��ن��اء 
عن  ل��ه،  ال�سم  بو�سع  ق��ام  قد  الجنليز  جوا�سي�س 
والعقاقري  الأع�ساب  يبيع  كان  الذي  ار  العطاّ طريق 

الطبية اإىل جانب دار مريزا ال�سريازي )قده(".
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تلبية لنداء ال�سماء 
    

   �سالة اجلمعة من اأهم املمار�سات العبادية واالجتماعات الدينية 
غيبة  حال  يف  التخيية  ال�اجبات  من  وهي  امل�سلمني.  بلدان  عم�م  يف 
الظهر.  �سالة  وبني  بينها    اجلمعة  ي�م  امل�سلي  اأن  مبعنى  املع�س�م، 
وينتفي التخي يف زمان ح�س�ر املع�س�م وي�سبح وج�بها عينيًا على جميع 

االأفراد. وهي يف كال االني � ا�س�ر والغياب � زئ عن الظهر. 

صالة الجمعة

• حتقيق:حيدر ال�سالمي - علي اجلبوري

ول تقام �سالة اجلمعة، فرادى بل جماعة. وهي ركعتان ت�سبقهما خطبتان. يف الأوىل 
يركز الإمام على ن�سر التعاليم الدينية والتوجيهات الأخالقية و�سرح قواعدها مع 
التذكري بالثواب والعقاب والتوا�سي بن املوؤمنن بالتقوى والورع والجتهاد يف تطبيق 
اأوامر ال�سريعة. ويف اخلطبة الثانية يتناول ال�ساأن ال�سيا�سي و�سائر الأمور الدنيوية 

وتنظيمها وفقًا للروؤية الإ�سالمية ال�ساملة للكون واحلياة والإن�سان. 
ولهذه ال�سالة اآداب و�س ت�سبق اإقامتها وترافقها اأي�سًا كالغ�سل والتعطر ولب�س اأفخر 

الثياب والتبكري لها واإف�ساء ال�سالم وتبادل الدعاء والإن�سات للخطيب وغريها. 
ومتى نودي للجمعة � كما ن�ساّ القراآن الكرمي � ومتت �سرائطها، حرم البيع وال�سراء 
ر�سائلهم  الفقهاء يف  اأو�سحها  وتفا�سيل  �سروط  تعيينًا �سمن  عليه  على من جتب 

العملية.
عموم  بل  املقد�سة  كربالء  يف  للنا�س  بالن�سبة  ج��دًا  مهم  ال�سرعي  اجلانب  اأن  ومع 
اأبعادًا اأخرى تعك�سها فري�سة من هذا النوع، اأبرزها البعد  امل�سلمن، اإل اأن هناك 
الإجتماعي والنف�سي والآثار الروحية والرتبوية ل�سالة اجلمعة التي تقام يف ال�سحن 

احل�سيني ال�سريف منذ �سقوط ال�سنم وحتى الآن. 
"الرو�سة احل�سينية" جتولت بن �سفوف امل�سلن و�سجلت اآراءهم لت�سع ال�سورة 

كاملة اأمام قرائها يف �سياق التحقيق التايل: 
كانت البداية مع �سماحة ال�سيد اأحمد ال�سايف، اإمام جمعة كربالء املقد�سة، والذي 

بناّ اأن ل�سالة اجلمعة اأبعادًا اجتماعية وتربوية ذات زخم روحي كبري، فهي ت�ساعد 
من خالل طرحها خ�سو�سًا يف اخلطبة الأوىل على حل جمموعة من الإ�سكاليات التي 
ينوء بها املجتمع مثل: الغفلة، املال احلرام، �سوء تربية الأولد، قلة الوعي بالن�سبة 
اإىل الأحكام الفقهية يف العبادات واملعامالت، البتعاد عن تراث اأهل البيت )عليهم 

ال�سالم(".
واأكد �سماحته: "اإن هذه ال�سعرية املباركة لها دور فعال يف حل هذه الإ�سكاليات بع�سًا 
اأو كاًل وبح�سب ا�ستفادة امل�ستمع)للخطبة( وانتباهه ومدى تفاعله ولعل هذا الرتباط 

ي�ساعد كثريًا على اأن يعي�س امل�سلاّي اأجواء روحية خا�سة".
واأ�ساف: "عندما ي�ستمع امل�سلي اإىل اآية من القراآن الكرمي ي�سلط عليها ال�سوء اأو 
يحاول  ال�سالم(  الأطهار)عليهم  والأئمة  واآل��ه(  عليه  اهلل  النبي)�سلى  عن  رواي��ة 
اخلطيب اأن ي�سرح بع�س مفرداتها مما ينعك�س ذلك وب�سكل وا�سح على تفكري امل�ستمع 
ب�سكل اإيجابي، ولقد مل�سنا ذلك عند كثري من الأخوة امل�سلن من خالل متابعاتهم".

 اأما ال�سيخ حيدر اخلفاجي احللي، فقد و�سف اجتماع املوؤمنن باأنه عيد وكرنفال قلما 
جتد له نظريا يف الأديان واحل�سارات غري الإ�سالمية وقال: "اإن ل�سالة اجلمعة اآثارا 
عظيمة وكثرية على الفرد واملجتمع وعلى عامل التكوين اأو البيئة با�سطالح الع�سر 
احلديث. فاإن الفرد الذي يح�سر اجلمعة يزداد اإانًا بال �سك لأن العمل ال�سالح 
يجراّ اإىل الإان والهداية تتبع التقوى وهي تتبع العمل ال�سالح فكلما عمل الن�سان 
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�ساحلًا ازداد هداية على الأقل يف ظرف ح�سوره اإىل ال�سالة ثم اأنه يزداد علما بوجود 
اخلطبتن التي يقوم بها عادة خطباء اجلمعة فيزداد علما واطالعا على اأمر دينه 
ودنياه اأي�سا يف هذا املجال. كما ي�ستفيد من ناحية دنيوية من العالقات والطالع على 

اأحوال النا�س والتعارف بينه وبينهم". 
ويبن اآثار اجلمعة على املجتمع فيقول: 
" اإن �سالة اجلمعة عمل عبادي جمعي 
كاحل م�سروط باجلماعة بح�سور عدد 
يح�سر  واأح��ي��ان��ا  ف��وق  فما  خم�سة  م��ن 
املئات بل الآلف. هذا العمل اجلماعي 
اآث��ار جميلة ج��دًا على املجتمع من  فيه 
قبيل ح�سول الرتابط بن اأفراد املجتمع 
قراآين  هدف  وه��ذا  والتعارف  الرتابط 
)َوَجَعْلَناُكْم �ُسُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا( فالتعارف والرتابط مطلوب قراآنياٌ مطلوب اإلهيًا. 
هذا املجتمع الذي يتعارف بع�سه مع بع�س ي�ستطيع من خالل هذا التعارف ان ينطلق 
اىل م�ساريع عظيمة جدا. فالعالقات بن الأفراد والتوجيه ال�سادر عن خطباء واأئمة 
اجلمعات  ي�ساعد على اأن املجتمع ي�سري يف نه موحد باجتاه اأهداف �سامية يبينها 
اخلطباء بتعليم من املرجعيات العليا وبالتايل فهذا امل�سري ثل هدفًا قراآنيًا ي�سب 

يف م�سلحة املجتمع".
وي�سيف اخلفاجي: "اإن �سالة اجلمعة اإذا اأقيمت يف مرقد الإمام احل�سن عليه ال�سالم 
ي�ساعف الأجر بال �سك لأن ال�سالة يف امل�سجد تعدل اأربعا وع�سرين �سالة يف غريه 
ويف رواية اأن ال�سالة يف مرقد الإمام احل�سن عليه ال�سالم ت�ساعف باملئات بل الآلف. 
ويعني هذا م�ساعفة امل�سري العمودي ملعنى املعراجية.. م�ساعفة هذا امل�سري م�ساعفة 
مدياته. فال�سالة يف احلديث ال�سريف معراج املوؤمن ي�سعد بها روحيا ومعنويا وعلميا 
و�سعوريا اإىل الأعلى. اأي اإىل املطالب والأهداف الإلهية واملنازل الروحية العالية. هذا 
اإذا كان يف مكان مقد�س فكيف مبرقد الإمام احل�سن عليه ال�سالم؟  يعني يعد يف 

ذروة القدا�سة وال�سمو".
ويرى ال�سيد عالء الدين احل�سني اأن �سالة اجلمعة تتميز بالوعاء الزمكاين الذي 
الأف�سل  هو  مكان  ويف  الأعياد  من  عيدا  الإ�سالم  عده  يوم  يف  تكون  فهي  يحتويها 
وال�سحن احل�سيني على وجه اخل�سو�س.  ب�سكل عام  امل�سجد  به  ويعني  والأ�سرف 
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وقال: اإن يوم اجلمعة كفارة ملا بن اجلمعتن من الذنوب وروي عن النبي �سلى اهلل 
عليه واآله: "اإن يف اجلمعة ل�ساعة ل يوافقها عبد م�سلم وهو قائم ي�سلي ي�ساأل اهلل �سيئا 
اإل اأعطاه اإياه" وعد التعجيل يوم اجلمعة اإىل امل�سجد من اأعظم القربات وال�سدقة فيه 
لها ميزة على غريه واأنه اليوم الذي ادخره اهلل لهذه الأمة. اأما املكان وهو ال�سحن 
احل�سيني املطهر فيعد من الأمور املقربة اإىل اهلل تعاىل وجمرد وجودك يف ال�سحن له 

       اأثر م�ستقل فكيف اإذا توجهت اإىل ال�سالة فيه؟
قائال:  �سخ�سية  لأغرا�س  اجلمعة  �سالة  ا�ستغالل  خطورة  اإىل  "احل�سني"  وينبه 
"ينبغي على اإمام اجلمعة اأن يجنب هذا اجلمع الإلهي وينزهه عن الأغرا�س وامل�سالح 
ال�سخ�سية والفئوية كالإ�ستغراق يف ذكر حزب معن اأو ق�سية معينة اأو دائرة معينة لأن 

يف ذلك خروجًا عن �سياق ما اأراده النبي �سلى اهلل عليه واآله من �سالة اجلمعة". 
ويذهب الأ�ستاذ عبد اللطيف احل�سناوي اإىل اأن الجتماع ل�سالة اجلمعة بحد ذاته له 
اأثر بليغ يف تذويب التقوقع النف�سي والنخراط يف احل�س اجلمعي وان�سهار الطبقية 
املادية والنتمائية بجو التجرد من تلك احلجب نحو ارتقاء لعامل ملكوتي خال من هذه 

الطبقية. 
وي�سيف: لعل الأنبياء �سمن وظيفتهم جاءوا لرفع الأنا من الإن�سان ومن و�سائل ذلك 
اأن تكون حقًا عبادة ل عادة ول تكون مرتعا لل�سرك  �سالة اجلمعة واجلماعة على 

الأ�سغر حن يكون التزاحم باجتاه ال�سف الأول. 
ويوؤكد باأن ل�سالة اجلمعة ثمرتها العلمية والجتماعية ويف م�ستوى الطرح العقائدي 
واخلطبة  الروحي  اجلانب  بناء  على  وتاأثريها  الأوىل  اخلطبة  خالل  من  والفكري 
الثانية وهي الأخطر يف الدفاع عن حقوق املظلومن والتنديد بالظاملن وتربئة �ساحة 
قادة الدين من تهمة املداهنة لل�سالطن وهذا ل يخفى على الفرد العراقي بعد ما 

حم�سته الأيام وغربلته البالءات.
�سة اإ�سالمية، �سالة اجلمعة بامللتقى  وت�سف ال�سيدة كوثر حممد اخلفاجي، وهي مدراّ
الإن�ساين الذي "تتالقح فيه الأفكار عن الدين واحلياة وتتمادى فيه اخلطوط الثقافية 
موقف  اإىل  بالنتيجة  توؤدي  واحدة  انطالق  نقطة  فتلتقي عند  النف�سية  والجتاهات 

اإن�ساين نبيل من كل الق�سايا حمل الهتمام امل�سرتك".
وتعتقد ب�سرورة تطوير خطاب اجلمعة "لي�سمل عموم الق�سايا املعا�سرة التي تواجه 
امل�سلمن يف كل مكان وبيان النظرة ال�سليمة اإزاءها وكيفية التعامل مع كل امل�ستجدات 
على ال�ساحة العاملية وعدم القت�سار على ال�سوؤون املحلية، لأن خطاب اجلمعة اليوم 
والف�سائيات  التلفزة  �سبكات  عرب  والبعيد  للقريب  ينقل  فهو  ال�سابق  عن  يختلف 
والنرتنيت ويتابعه النا�س باهتمام يف مناطق وا�سعة من العامل ما يعني اأنه خطاب 

عاملي ولي�س حمليًا �سيقًا". 
القلوب  اأهمها اجتماع  "اخلفاجي" باأن ل�سالة اجلمعة ثمرات طيبة عديدة  وترى 
ووحدة ال�سف. ومن ثمارها اأي�سا ال�سحنة الروحية الإيجابية التي يكت�سبها امل�سلي 
وخا�سة الأطفال اأو البالغن حديثًا اإذا ما ا�سطحبهم اآباوؤهم اأو اأمهاتهم ف�سي�سعرون 
بهيبة املكان وجماله مع حالوة الكالم الرباين الذي تعك�سه الآيات والأحاديث النبوية 

الكرة والفوز ب�سرف الوقوف بن يدي اهلل تعاىل وعلى هذه البقعة املقد�سة.    
ويقول حممد اأحمد � زائر  من البحرين � اأمل�س عند ح�سوري �سالة اجلمعة الكثري من 
املعاين الإن�سانية والقيم الجتماعية التي عملت على توحيد هوؤلء امل�سلن ومل �سملهم 
يف مكان واحد خ�سو�سًا اإذا كان مرقد �سيد ال�سهداء)عليه ال�سالم( فاملردود املادي 

واملعنوي على امل�سلي اأكرث والثواب اأعمق.
وي�سيف: من الواجب علينا اإحياء �سالة اجلمعة با�ستمرار وال�ستماع اإىل ما يقوله 
اإمام اجلماعة لنعك�سه على حياتنا اليومية، اإ�سافة اإىل احلديث عن همومنا وم�ساكلنا 
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وبالتايل اأ�سبح هو ل�سان حال جميع امل�سلن والناطق ال�سادق عنهم.
�س � اإىل اإناّ الإ�سالم احلنيف دائمًا يدعو اإىل  فيما ي�سري ال�سيد عالء ن�سر اهلل � مدراّ
الوحدة والتكاتف بن املوؤمنن وهذا ما جنده ب�سورة دقيقة يف اجلمعات وال�سالة 
اجلامعة يف امل�ساجد واحل�سينيات وبالتايل �سيتم التقريب بن وجهات النظر والتعر�س 
اإىل الق�سايا العامة بن اأبناء املحلة الواحدة مثاًل، حتى تاأتي �سالة اجلمعة املباركة 
د بن اأبناء املدينة الواحدة وجتمعهم على اخلري مثلما يجتمع امل�سلمون من كل  لتوحاّ

.اأنحاء العامل لأداء فري�سة احل
وعن التاأثري واملردود الجتماعي والثقايف والديني على �سخ�سيات مقيمي ال�سالة، 
يقول "ن�سر اهلل" اإناّ �سالة اجلمعة جتمع املوؤمنن يف مكان واحد وي�ستمعون لنف�س 
اخلطاب الديني وال�سيا�سي والجتماعي لإمام اجلمعة وبذلك يقرتب املوؤمنون من 

بع�سهم البع�س ويناق�سون الق�سايا املطروحة فيكونون روؤية موحدة وموقفا جادا من 
كل ما يجري حولهم. 

ويتابع: �سالة اجلمعة ت�سلط الأ�سواء على الكثري من النقاط املختلف عليها بن النا�س 
اأو التي يحتاج اإليها النا�س يف حياتهم اليومية وهذا ما نلم�سه يف كل جمعة عندما 
يتعر�س الإمام اإىل ق�سايا تهم املواطنن ويقوم من خالل منرب اجلمعة باإي�سالها اإىل 
هات املرجعية الدينية الر�سيدة وبذلك  امل�سوؤولن املعنين بها والتي متثل نف�سها توجاّ
�سينعك�س بالإيجاب على �سخ�سية امل�سلي وهو يوؤدي هذه الفري�سة يف مرقد الإمام 

احل�سن )عليه ال�سالم(.
اأما كامل اإبراهيم طالل في�سدد على اأن اهتمام امل�سلم باأداء فرو�سه الدينية، يوؤثر 
على �سخ�سيته اإيجابيًا اإذ يكون فيها مت�ساًل مع خالقه وكذلك يوؤديها و�سط جتمع 

اإن�ساين جميل كما �سالة اجلمعة.
ويتابع حديثه: "عندما يح�سر امل�سلي لأداء �سالة اجلمعة يلم�س دائمًا باأن هنالك 
من يفكر فيه ويدعمه معنويًا وماديًا وكذلك يوقظه اإن كان يف غفلة من اأمره، وهذا ما 

يجده يف اخلطبتن الدينية وال�سيا�سية لإمام اجلمعة".

ف نف�سه باأبي مثنى اجلبوري، باأناّ "ل�سالة اجلمعة ثوابًا عظيمًا  ح م�سل اآخر عراّ ويو�ساّ
ول بداّ من املوا�سلة على اإحيائها لأن فيها اإعالء كلمة اهلل)عزاّ وجل( واأخذ املوعظة 

التي ذكرها الر�سول الكرمي والأئمة الأطهار)عليهم اأف�سل ال�سالة وال�سالم(".
وموا�سيع  ويتفهم معلومات  امل�سلي موعظة جديدة  ي�سمع  "يف كل جمعة  وي�سيف: 
خمتلفة كن من خالل تطبيقها على حياته اليومية اأن جتعله ير�سم لنف�سه برناجمًا 

�سخ�سيًا ياأتي باخلري الوفري عليه وعلى عائلته وجمتمعه".
ويبن باأناّ "لقاء املوؤمنن بالعامل الديني �سيء مهم خا�سة ونحن نتعر�س للكثري من 
الأمور والق�سايا التي ل جند حلولها اإل عند علماء الدين وخا�سة يف اأئمة اجلمعة 

الذين ثلون املرجعية الدينية".
على  اجلمعة  واأئمة  امل�سلون  يحافظ  "اأن  اإىل  نف�سه  الوقت  "اجلبوري" يف  ويدعو 
اإحياء هذا الكرنفال الديني ملا فيه اخلري وال�سالح لالأمة الإ�سالمية التي تنتظر يف 
كل حلظة الرحمة الإلهية من البارئ)عز ا�سمه( وال�سفاعة من املوىل اأبي عبد اهلل 

احل�سن)عليه ال�سالم(".
فيما يبتدئ ال�ساب حممد حممد كالمه حول اأهمية اأداء �سالة اجلمعة بحديث الإمام 
زين العابدين)عليه ال�سالم(: )اللهم وفقني لأداء فر�س اجلمعات وما اأوجبت عليه 
فيه من الطاعات(، وبالتايل فاإناّ "هذا اليوم له اأهمية ومكانة كبرية عند اهلل تعاىل 
والذي �سيجتمع فيه املوؤمنون لأداء ال�سالة 
وتعاىل(،  اهلل)�سبحانه  اإىل  وال��ت��ق��رب 
بن  الجتماعي   الن�سي تقوية  وك��ذل��ك 
امل�سلن الذين يفدون من كل مكان لإحياء 

ال�سالة".
وجتد ال�سيدة اأم علي الكاظمي يف احل�سور 
احل�سني  ال�سحن  يف  اجلمعة  ل�سالة 
ال�سريف متعة لي�س لها نظري وتقول "فعاًل اأح�س باأن يوم اجلمعة هو عيد للم�سلمن، 

بل هو اأجمل الأعياد".
وتوا�سل حديثها باعتزاز وغبطة تك�سفها حركات يديها ونربة �سوتها: "اأنا عاجزة عن 
و�سف م�ساعري وفرحتي وعندما اأ�سلي اجلمعة يف هذا املكان الطاهر اأح�س باأن جباًل 
من الذنوب قد تهدم بف�سل هذه ال�سالة، واأنني عدت كما ولدتي اأمي بال ذنوب".    

العامة  الأمانة  وت�سكر  الدائم،  والتاأييد  الت�سديد  "الكاظمي" ملنرب اجلمعة  وتتمنى 
للعتبة احل�سينية على م�سروع تزوي ال�سباب املوؤمن من بركات �سالة اجلمعة داعية 
اإىل تو�سيع وتطوير امل�ساريع التي تخدم النا�س وتربطهم اأكرث بالإمام احل�سن عليه 

ال�سالم.
كبرية  فر�سًا  توفر  اجلمعة  اأن �سالة  التقيناهم خالل جولتنا  العديد ممن  ويوؤكد 
لراأب ال�سدع بن الإخوة والأرحام والأ�سدقاء واجلريان وتهيء الأجواء الهادئة حلل 
بالآخرة  اأنها تذكر  وال�سبب  النا�س جميعًا  النزاعات بن  الأ�سرية وف�س  اخلالفات 
وحتث على اأخذ العرب واملواعظ وت�سجع على التعاون والتكافل ونبذ اخلالف مهما كان 

نوعه وتقوي الآ�سرة الوطنية والإن�سانية. 
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•  علي حممد يا�سن

واإىل اأي مدى ا�ستطاعت تلك املناجيات املروياّة لنا 
جانبية  تبدو  اأخرى  مبهمة  تنه�س  اأن  عنهم  نقال 
املناطة  الأوىل  تها  مَبهمَّ قورنت  ما  اإذا  عر�سية  اأو 
ا�ستجب  )ادعوين  الذات  تلك  لأمر  تلبية  اأ�سال  بها 
لكم...الآية الكرة( وحتقيقا لتوق الكائن الأر�سي 
)الب�سري( يف النعتاق من اأر�سيته واللحاق بالعامل 
 الألفا من  جمموعة  عرب  )العلوي(  ال�سماوي 
بالألباب،  ياأخذ  فريد  باأ�سلوب  املحبوكة  والرتاكيب 
وامل�سبوكة باإيقاع خا�س يكاد يقطع نياط القلب، لو 
اأئمتنا  من  ذلك  غرابة يف  ول  وروياّة؟  بعمق  تاأملناه 

الذين وهبهم اهلل ف�ساحة الأل�سن وبالغة التعبري.
اإن تلك املهمة التي تنه�س بها -ول 
بالبناء  تتعلق  الأدعية  �سك- تلك 
الجتماعي الذي مل يكن غائبا عن 
وعي اأئمتنا الأطهار يف كل �سلوك 
�سلكوه، ويف كل كلمة قالوها وهي 
قيمتها  اإىل  نلتفت  ل  رمبا  ة  َمهمَّ
ه باأدعيتنا اإىل  - نحن العادين من الب�سر- اإذ نتوجاّ
اأقوالهم  مرددين  اهلل  وجه  بها  قا�سدين  ال�سماء 
وتربية  املجتمع  بناء  ق�سية  اإناّ  حن  يف  وجملهم، 
اأفراده واإعدادهم نف�سيا وفكريا كانت ق�سية مركزية 
دتها  ج�ساّ التي  العامة  روؤيتهم  ويف  تنا  اأئماّ فكر  يف 
م�سريتهم الكفاحية الطويلة التي اأم�سوها وهم حتت 
اأجل  من  جاهدا  �سعى  الذي  الرقيباحلاكم  عن 
اإجها�س ر�سالتهم العظيمة يف ت�سييد مفاهيم احلياة 

ال�سحيحة كما اأراد لها اخلالق.
واأدبا  قيما  تعلاّمنا  الأدعية  هذه  اإن  اأخرى  وبعبارة   
واأخالقا اجتماعياّة ل حت�سى اإىل جانب جمالها الأول 
 ه الداعي الذي ين�سرف اإليه الذهن واملتعلق بتوجاّ
واعرتافا  لر�ساها  ك�سبا  الإلهية  الذات  اإىل  الإمام 
بربوبيتها واإذعانا جلربوتها الذي وعى حقيقة كنهه 
اأئمتنا اأكرث من غريهم. وعليه �ستغدو للدعاء وظائف 
اجتماعياّة عديدة اإىل جانب وظيفته الأوىل بو�سفه 

ا متاّجها �سوب ال�سماء.  خطابا كالمياّ
وتقف اأدعية ال�سجاد - عليه ال�سالم- يف �سحيفته 
الوظيفة،  تلك  جت�سيد  يف  رائعا  مثال  املعروفة 

لو  رمبا  ة  مراّ جتربة  عا�س  قد  والإمام  خ�سو�سا، 
�س لها غريه من النا�س لعتزل احلياة وان�سرف  تعراّ
عن املجتمع، فهو الناجي الوحيد من جمزرة الطف 
واأولد  ه  وعماّ اأبيه  عينه م�سرع  باأماّ  فيها  �سهد  التي 
عمومته من اآل اأبي طالب، و�سبي ن�سائهم واأطفالهم، 
العنيفة مل تثن عزته  ات  وكلاّ تلك املرارات والهزاّ
فالأئمة  الب�سري،  والبناء  الجتماعي  الإ�سالح  يف 
املع�سومون هيمنت على اأفكارهم - كما قلنا - روؤية 
الإن�سان  اإعداد  م�ساألة  تفكريهم  و�سغلت  الإ�سالح 
وبنائه ل�ستيعاب غايات خلقه التي ل كن الو�سول 
املمكن  ومن  وي�سر،  ب�سهولة  احلقيقية  جلدواها 
ت�سخي�س جمموعة وظائف اجتماعية ت�ستمل عليها 

بع�س تلك الأدعية وكالآتي:
ة  العزاّ لرباّ  تتوجه  الأدعية  تلك  جلاّ  كانت  ملا  اأول- 
يف  فهي  بوحدانيته  ده  وتفراّ املطلقة  ربوبياّته  لتاأكيد 
الوقت ذاته اإذعان بعبودية الإن�سان وانقياده للمطلق 

)دعاوؤه يف الرهبة مثال(. 
  اإناّ هذه احلقيقة �ستجعل الفرد اأمام حقيقة كونه 
ا له بالربوبياّة دون غريه، وبذلك  عبدا هلل وحده مقراّ
تنبني  ذات العبد الفردياّة على خ�سية اهلل دون غريه 
من الب�سر )الطغاة، اجلبابرة، احلكام،الخ( وهكذا 
البناء  يف  الطريقة  هذه  من  الذات  تلك  �ستكت�سب 
والرتبية اأمرين هامن هما �سعورها بامل�ساواة والندياّة 
لالآخرين من ذوي ال�ساأن حتت خيمة العدالة الإلهياّة 
قت بينهما  التي �ساوت بن العبد وال�سياّد باخِللقة وفراّ
بتقوى اهلل، وبهذا يتحقق اأمرها الثاين وهو: اإح�سا�سها 
تها  اأقراّ عدالة  حتت  العي�س  حقاّ  لها  كذات  بقيمتها 

ال�سماء اأ�سال واإن مل تتحقق واقعا على الأر�س.  
ثانيا- تتو�سع )اأنا( الإمام يف بع�س الأدعية ك�)دعاء 
الثغور( لت�سبح )اأنا( جماعية ذائبة يف بوتقة الأمة 
ملتزمة بقيمها وثوابتها وهي تواجه املحن وال�سدائد 
املختلفة كخطر الأعداء الذين يرتباّ�سون بالإ�سالم 
واأهله يف حروبهم ال�سر�سة للحط من قيمة امل�سلمن 
وال�سلوك  والراأي  العي�س  طريقة  يف  احلق  لها  كاأمة 
والعتقاد، واإن كانت هذه الأمة حتت اإمرة اجلائرين 
عنتهم  من  وذاق  الإمام  عا�سرهم  الذين  والظلمة 

االأدعية  كانت  هل 
التي ت�ّجه هلل بها 
اأئمتنا املع�س�م�ن-
ع��ل��ي��ه��م ال�����س��الم- 
حتقق  جمل  رد 
الذات  مناجاة  لهم 
والتحبب  االإلهّية 
نيل  بق�سد  اإل��ي��ه��ا 
لها  اأّن  اأم  ر�ساها، 
ال  اأر����س���ي���ا  دورا 
ي��ق��ل ع���ن دوره����ا 
 اإ تت�جه  وه��ي 

ال�سماء؟ 

ه باأدعيتنا اإىل  - نحن العادين من الب�سر- اإذ نتوجاّ االأدعية  كانت  هل 

     
  اأدعية االإمام ال�سجاد
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حمن الالاّمي ◄  يكتبها: عبد الراّ

ه لأداء مرا�سيم الزيارة الأربعينية، وال�سري على  اإناّ ترك الأعمال وامل�سالح الدنيوية والتوجاّ
الأقدام مئات الكيلو مرتات، بل اأكرث من ذلك يف بع�س الأحيان واملبيت يف العراء، اأو يف 
، واملعاناة  خيم املواكب املن�سوبة يف الطريق، والقلق النف�سي من احتمال وقوع عمل اإرهابياّ

ا ل ي�سع املقال ذكره. القا�سية من احلراّ والربد وغري ذلك مماّ
مها امل�سلم، بل وغري امل�سلم الذي �سار اأي�سا  ا يقداّ هذه املظاهر وغريها من ال�سعائر اإاّ
ه للثلاّة الطاهرة التي بذلْت مهجها يف  يق�سد احل�سن )عليه ال�سالم( لزيارته بداعي حباّ
�سبيل اإعالء كلمة اهلل، فهو يوا�سي مب�سريه القليل م�سري احل�سن )عليه ال�سالم( واأهل 
ة اىل العراق التي ا�ستغرقت 27 يومًا،  مة، ومن مكاّ بيته الطويل، من املدينة اىل مكة املكراّ
مليئة بالرعب والقلق خ�سو�سًا بعد دخولهم العراق و�سماعهم بالأنباء املُفِجعة، وجعجعة 

احلراّ ال�سهيد لهم.
ل من اأجله هذه املعاناة  والأمر الثاين الذي يق�سده زائر احل�سن )عليه ال�سالم( ويتحماّ
هو الثواب الوفري والأجر اجلزيل املرتتاّب على هذه الزيارة ال�سريفة، وما تعادله من حاّ 
وعمرة واأنها ترفع الدرجات ومتحو ال�سيئات وتثبت احل�سنات، وهذا الإمام ال�سادق )عليه 
ثتكم بف�سل زيارته وبف�سل قربه لرتكتم احلاّ راأ�سًا  ال�سالم( يقول لرفاعة: )لو ل اأين حداّ

وما حاّ منكم اأحد(.
م يف طريق الإ��ان، ونزيد يف ر�سيدنا من الأجر  ولكي نحافظ على ما جنينا من تقداّ
والثواب، حينما �سعينا قا�سدين احل�سن لزيارته، لبداّ لنا من الثبات على درب احل�سن 
ك بنهجه القومي الذي هو درب الر�سالت النبوية امل�ستقيم، ونتخلاّق  )عليه ال�سالم( والتم�ساّ
ن بنظرة فاح�سة اىل ما يدور  باخُلُلق احل�سيني الرفيع، كقول احلقاّ يف كلاّ الأحوال، والتمعاّ
نا، واأداء الواجبات من �سالة و�سوم وُخم�س واأمٍر باملعروف  من حولنا، وما ُيحاك �سداّ
ونهٍي عن املنكر على اأمتاّ وجه، وُن�سلح كلاّ ق�سور اأو تق�سري لدينا، فالإ�سالح هو عنوان 
ثورة وحركة الإمام احل�سن )عليه ال�سالم(، فالزيارة تبداأ من حيث تنتهي من اللتزام 

بالعهد الذي قطعناه له حن زيارته )عليه ال�سالم(.
ا لو جعلنا من زيارة احل�سن )عليه ال�سالم( عادة مو�سمياّة، اأو بدافع التقليد للغري، اأو  اأماّ
ع لها، فاإننا لن نح�سل على �سيء من  لأغرا�س اأخرى واأفرغناها من حمتواها الذي �ُسراّ
�س من ذنوبنا، اإذ يقول اهلل  م ذكر بع�سها، بل �سنزيد من اآثامنا، ونكداّ املكا�سب التي تقداّ
 َواَنُه َفاأَْحَبَط اأَْعَماَلُهْم َ َوَكِرُهوا ِر�سْ َبُعوا َما اأَ�ْسَخَط اهللَّ ُهُم اتَّ )تبارك وتعاىل(: َذِلَك ِباأَنَّ

)28 حممد(، و�سن�سياّع اأجر امل�ساقاّ التي حتملناها، واملعاناة التي تكابدناها.
اأطلقه يف  الذي  النداء    نلب ال�سالم( لأننا مل   وفوق كلاّ ذلك �سنخذل احل�سن )عليه 
�سة وهو يطلب النا�سر واملعن اأما من نا�سر ين�سرنا اأما من معن  �سحراء كربالء املقداّ
هًا للقوم احلا�سرين يف تلك ال�سحراء ويف ذلك الزمن  يعيننا، هذا النداء مل يكن موجاّ
فقط، واإا هو نداء مفتوح لكلاّ الأجيال ولكلاّ البلدان ولكلاّ الأمم، لأن احل�سن مل يكن 
 ودرٌب ور�سالٌة، فمادام النه ٌسخ�سًا حتى تنتهي الق�سية مبقتله و�سهادته، فاحل�سن نه�

.اأما من نا�سر ين�سرنا د يف الأفاق قائمًا فاإناّ �سوت احل�سن يرتداّ

الزيارة تبداأ من حيث تنتهي


ين، وغني عن البيان اأناّ دوافع الإمام  وا�ستبدادهم الأمراّ
الكلياّة  الروؤية  د  توؤكاّ دوافع  هي  الثغور  لأهل  الدعاء  يف 
وال�سمولياّة التي جعلت اإمامنا يغلاّب م�سلحة الأمة العامة 
على ما �سواها من امل�سالح متجاوزا الق�سايا اخلا�سة اإىل 
منفعة عموم امل�سلمن املتمثاّلة بتقوية �سوكتهم بن الأمم ، 
هم  ه الر�سول الأعظم باأن املوؤمنن يف تواداّ دا قول جداّ موؤكاّ

وتراحمهم كاجل�سد الواحد.    
والإن�سانياّة  الكونية  بالهموم  املتعلاّقة  الأدعية  ثالثا- بع�س 
املعروفة، كاملر�س والفقر واملوت وامل�سريالذي يتلوه، وما 
ينطوي عليه من اأهوال، تاأخذ طابعا اجتماعيا واإن انطلقت 
من ذات فردية واحدة، فهي اأدعية  من املمكن اأن جتد فيها 
اأياّة ذات اإن�سانياّة و�سيلة للتعبري عن نف�سها وكاأناّ هذا الكالم 
�سادر عنها منطبق على حالها متام النطباق، لأناّ الإمام 
ه ال�سخ�سي اخلا�س وكاأناّه  م خالل تلك الأدعية هماّ قد قداّ
هماّ عام لكل ذات ب�سرية تتعر�س لغول املر�س اأو تواجه �سبح 
الفقر،اأويفتك بها احلزن لفقد حبيب ، اأو ما�سابه ذلك، 
اأفراد املجتمع  حمققا بهذا وحدة )�سعورياّة-فكرية( بن 
الذي ي�سمعه اأو يدعو اهلل بدعائه، واأ�سا�س هذه الوحدة هو 
وحدة العقيدة التي جتعل اهلل م�سبب الأ�سباب هو املرجو 
يف كل م�سيبة، وهو من يحمي الفرد املوؤمن بق�سائه وقدره 
وي�سون املجتمع املعت�سم بحبله، كما اأناّه -اأي الإمام- ي�سع 
من خالل ذلك الأ�س�س الالزمة للتعاطف واملودة واملحبة 
بن النا�س، بغ�ساّ النظر عن م�ستوياتهم واأحوالهم، ولذا ل 
ت�سبح ا�ستغاثة الإمام من مرحلة ما بعد املوت، وبكائياته 
-على �سبيل املثال- ا�ستغاثة )ذاتياّة( اأو )نرج�سياّة( باملعنى 
ال�سلبي، بل على العك�س، ت�سبح ذات الإمام مرايا لذوات 
ذواتهم وهمومهم  يعرباّ عن  ما  الآخرين، يجدون عربها 
كوارث  من  الب�سرية  املعاناة  تلك  تقدمي  واإن  وخماوفهم، 
احلياة الدنيا وم�سائبها مل يتماّ ب�سكل �ساذج ب�سيط، بل 
بطريقة تعلاّم الآخرين كيفية خماطبة الذات الإلهياّة عند 
تة  احلزن وال�سدة والرهبة واخلوف اإلخ، من الأدعية املثباّ
ج�سر  اإىل  الإمام  ذات  معها  تتحول  بحيث  بال�سحيفة، 
لالآخر، واإن كان ذلك الآخرخمالفا)غري م�سلم(، فكم من 
الن�سارى وال�سابئة واملجو�س -كما تنقل لنا كتب التاريخ - 
قد فتحوا �سدورهم لالإ�سالم بعد �سماعهم كلمات الإمام 

التي تنفذ يف كلاّ قلب ورع. 
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 لقد �ساءت االقدار ان يغادر هذه الدنيا رجل من اأهل العلم والتق�ى وال�رع فيرتك فراغا يف 
الدنيا لن ي�سده �س�اه ا ي�م القيامة، وقد �ساءت االقدار كذلك اأن يك�ن ملجلة الرو�سة ا�سينية 

فر�سة اإجراء ا�ار ال�سحفي االأخ معه قبل رحيله.
نعم هكذا �ساءت اأقدار ال�سيد علي امليالين)قد�س �سره( واأقدار املجلة التي حاورته ح�ل بع�س 
الق�سايا الدينية وال�سيا�سية واالجتماعية املهمة فا�سرت�سل �سماحته بحديثه ال�سيق لي�سع االأج�بة 

ال�سافية ال�ستف�سارات  املجلة وت�ساوؤالتها الكثة.

في آخر حوار صحفي له 
السيد علي الميالني (قدس سره):

العدل ال يتحقق من خالل الدعاء 
فقط بل بالعمل والتطبيق

 الي�م يف بلدنا العراق اإن الكث 

االداري  الف�ساد  اآف��ة  انت�سار  ق�سية  من  يتاأمل�ن 
الناجع  ال��دواء  ما   ، �سماحتكم  راأي  يف  خا�سة،  

ل�سفاء هذه االآفة؟
تركنا  الأ�سف  كل  ومع  كم�سلمن  اإننا   

)عليهم  البيت  اأه��ل  و�سرية  العريق  الإ�سالمي  تراثنا 
اأن  ال�سالم( وهي خري نربا�س لنا، واملطلوب منا جميعا 
القراآن   ونه ال�سالم(  )عليهم  البيت  اأه��ل   نه  ننه
وامل�ساواة  العدالة  ن�سر  على  ويوؤكد  ين�س  ال��ذي  الكرمي 
يف املجتمع، ويف ذلك يقول �سيد البلغاء واملتكلمن )عليه 
فوالذي  اأنف�سكم  على  النا�س  اأيها  )اأعينوين  ال�سالم( 
اأورده منهل  نف�س علياّ بيده لآخذن بحجزة الظامل حتى 
العدل واإن كان ُمكرها ولأنت�سفن للمظلوم ممن ظلمه( 
اأراد اإحقاق احلق وتفاعل  اأي اأن الإمام )عليه ال�سالم( 

املجتمع معه لتحقيق العدل. 
ويف مثال اأخر على عدالته جنده قد توجه �سوب الب�سرة 
برفقة 90 األف مقاتل ملحاربة الف�ساد الإداري والأخالقي 
والديني، وذلك بناء على ان اهلل جعل احلقوق كاملة لكل 

فرد يف القراآن الكرمي ويف تعاليم الإ�سالم ال�سمحاء.  
واأعود للحديث عن رائد العدالة اأمري املوؤمنن حيث كانت 
هناك ر�سالة اأكادية قدمها طالب عراقي يف بريطانيا 
بعنوان  وهي  امتياز  بتقدير  الدكتوراه  �سهادة  بها  ون��ال 
ال�سرت(  مالك  اإىل  ال�سالم(  )عليه  علي  الإم��ام  )عهد 

لنلم�س عدل الإمام علي )عليه ال�سالم( حيث ل يكتفي 
اأمري املوؤمنن بالو�سية بالإن�سان فقط بل تعدى ذلك اىل 

الرفق باحليوان وقد عممت هذه الر�سالة يف اليون�سكو.

 ومن هي اأهم اجلهات التي تقع

عليهام�س�ؤولية ماربة   الف�ساد وتق�ي�سه؟ 
 كما قلنا اآنفا اأن اأمري املوؤمنن )عليه 

امل�سلمن  م��ال  بيت  على  احلر�س  �سديد  ك��ان  ال�سالم( 
الظاملن  وحماربة  النا�س  بن  وامل�ساواة  العدل  واإقامة 
م�سكلة  حلل  باأيدينا  احلل  ف��اإن  اليوم  واأم��ا  واملف�سدين، 
اأردنا الإ�سالح فالإ�سالح  لو  اأننا  الإداري، حيث  الف�ساد 
يبداأ من الفرد حن ي�سلح نف�سه ومن ثم اأهله واأ�سدقائه 
وجريانه، ومبا اأن الظلم موجود يف النف�س الب�سرية فاإن 

الإمام اأراد من امل�سلمن ان يكبحوا الظلم باإن�سانيتهم.
 واأود اأن اأ�سري اإىل اأن الكل ي�سرتك يف بناء العدل واأولهم 
احلاكم وامل�سوؤول بناء على مقولة )كلكم راع وكل م�سوؤول 
واله  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  يقول  رعيته(كما  عن 
الإم��ام علي  للعدل يف زمن حكم  واذك��ر وذجا  و�سلم، 
يهوديا  رجال  ال�سالم  عليه  راأى  حينما   ) ال�سالم  )عليه 
له ح�سة  العمل فخ�س�س  على  يقوى  ل  ال�سن  كبريا يف 
اأن  يبدو  امل�سلمن، ومن خالل هذا املقطع  من بيت مال 
اخللل بداأ من تعين غري الكفاءات، فحينما يو�سع الرجل 
غري املنا�سب يف املكان الذي ل يليق به، فبال �سك �سيتولد 
الف�ساد، لذلك ينبغي تعين الكفاءات دينيا واإداريا، لأن 
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• ح�ار: ح�سن ال�سالمي- حممود امل�سعودي
• حترير: يحيى الفتالوي

العدل ل يتحقق من خالل الدعاء فقط بل بالعمل والتطبيق، 
ول حمي�س عن الرجوع اإىل نه ر�سول اهلل واأهل بيته عليهم 

�سلوات اهلل.

 االآن ما زال هناك من ي�سكك ا

الر�سالة  �سلب  ال�سالم(من  )عليهم  البيت  اأهل  باأن 
امل��سع الذي و�سعهم اهلل فيه، فما   وي�سعهم يف غ
الدور الذي ينبغي اأن تق�م به و�سائل االإعالم املن�سفة 

ااه ذلك؟
 ل بد هنا من معرفة ق�سية وهي اأن من 

يقيم الإن�سان اإما يكون حاكما اأو من هو اأعلم منه تارة، او 
عمل الن�سان تارة اأخرى، واجلاهل الذي ل يعرف التقييم 
فمن املوؤكد اأنه ل يدرك منزلة اأهل البيت )عليهم ال�سالم( 
بعدلهم.. ب��اأخ��الق��ه��م..  ب�سلوكهم..  ع��رف��وا  ال��ذي��ن  وه��م 
واأن  امل�سلمن،  اأعرا�س  على  وبحر�سهم  اهلل  يف  بذوبانهم 
من ل يعرفهم فاإما مبغ�س او جاهل، خ�سو�سا اأن اهلل -عزاّ 
اأم��ر مبودتهم وه��ذا دليل دام��غ لكل معاند على  - قد  وج��لاّ
اأهميتهم، وهم امتداد طبيعي حلركة الر�سالة ومنهم ناأخذ 
اأحكام القراآن الكرمي فالإمام علي )عليه ال�سالم( هو َمن 
عنَده علم الكتاب، قال الر�سول �سلى اهلل عليه واآله و�سلم  
على  النا�س  اجتمع  ()لو  ال�سالم  )عليه  علي  الإم��ام  بحق 
فاملحب مطيع  النار(  ملا خلق اهلل  اأبي طالب  بن  حب علي 
ملن يحب كما يقال،  فالذي يحب عليا )عليه ال�سالم( يتبعه 

ويعمل بعمله وبالتايل لن تكون هناك مع�سية فال كذب ول 
وال�سجون،  للمحاكم  الداعي  ينتفي  وبالتايل  نفاق  ول  قتل 
علي  الإم���ام  حب  من  يتاأتى  والإي��ث��ار  وال��ع��دل  فال�ستقامة 
)عليه ال�سالم( ومن ثم اأهل البيت )عليهم ال�سالم( فهم 

قراآن ناطق .

 ن�عا االأخ��ة  الفرتة  �سهدت   

من  ال�سبابية يف تعامل البع�س مع العامِل اأو املرجع، 
ومبعنى اآخر هرت ب�ادر الدع�ة ا حتجيم اأدوار 

علماء الدين اأو  املراجع ، ما رّدكم على ذلك؟
لقد جاء يف توقيع الإمام احلجة )عليه  

ال�سالم ( اأنه كتب اإىل وكيله حممد بن علي ال�سمري )اأما 
فاإنهم  حديثنا  رواة  اإىل  فيها  فارجعوا  الواقعة  احل��وادث 
حجتي عليكم واأنا حجة اهلل عليهم( ثم بن �سروط الفقيه 
ومن  مع�سومون،  اأنهم  يعني  ل  هذا  ولكن  طاعته،  واوجب 
هنا كان وجوب اتباعهم م�سروطا باأن يكونوا اأهال لالإتباع 
جمامالت  اأو  حم�سوبية  اأو  توارثا  لي�ست  املرجعية  فم�ساألة 
م�سوؤولية  وهذه  املرجعية  من  حمي�س  فال  الهي،  توفيق  بل 
والعلماء لوجدناه حا�سرا يف  تتبعنا دور املراجع  كربى فلو 
قاد  التي  ال�سعوب  التحرر يف  وحركات  الثورات  من  الكثري 
بع�سها علماء الدين وهناك اأمثلة كثرية كمحاربة الجنليز 
بكل  واملعرفة  العلم  عجلة  حتريك  يف  وكذلك  والأت���راك، 

ا�سكالها وعدم ق�سر الهتمام على العلوم الدينية فقط.
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•  ميعاد عبداهلل عزيز

واإن�سانياّة طرفاها هما  اإلهياّة  التجارة  نوع هذه  واإن   
- والعبد املوؤمن، واهلل وحده يوقع هذا  اهلل -عزاّ وجلاّ
العقد وي�سادقه حن تتوفر ال�سروط. على اأن يلتزم 
الطرف الآخر )العبد املوؤمن( بها، واإن من بن اأهم 
موؤمنا،  ا،  حمباّ ح�سينيا  يكون  ان  العقد  هذا  �سروط 
طيبا، مواليا وخمل�سا ، غري مراء، ثابت العقيدة ، 
متم�سكا بنه امل�سطفى حممد )�سلى اهلل عليه واآله 
و�سلم( واآل بيته الطيبن الطاهرين )عليهم ال�سالم( 
القول  �سادق   ، لأعدائهم  ومعاديا  لأوليائهم  مواليا 
والفعل ، غري ناق�س للعهد والوعد، عمله خال�س لوجه 
اهلل تعاىل، واملبتغى الأول والأخري يف ذلك كله ك�سب 
مر�ساته فاإن توفرت هذه ال�سروط  فاأن اهلل �سبحانه 
ع  هذا  وتعاىل بالتاأكيد �سيوقاّ

العقد ويبارك به .
ولنا الآن اأن نت�ساءل: اأياّ عقد 
هذا واأية جتارة هذه؟ ومما 
ل �سك ول ريب فيه اأن جواب 
جميع املوؤمنن العارفن حق 
الإمام احل�سن عليه ال�سالم 
عليه  احل�سن  خدمة  اأنها  
لنها  تبور  لن  التي  الرابحة  التجارة  فهي  ال�سالم، 
جتارة مع اهلل لأن احل�سن )عليه ال�سالم( هو حبيب 
ر�سول اهلل ور�سول اهلل �سلى اهلل عليه واأله و�سلم هو 
اهلل  فبالتايل احل�سن هو حبيب  العاملن  اله  حبيب 
اي�سا لن الر�سول الأعظم حممد )�س �سلى اهلل عليه 
اأحب  واآله و�سلم( قال )ح�سن مني واناأ من ح�سن 

اهلل من اأحب ح�سينا ( .
التاريخ ويف  كلمة �سارخة يف  نقولها  فاإننا  ومن هنا 
البيت  لأهل  معاد  كل  وجه  يف  ذلك  وقبل  الإن�سانية 
هي  عندنا  الأحرار  اأبي  خدمة  اأن  ال�سالم  عليهم 
ريحانة  فيها  نخدم  لأننا   املباركة   الطيبة  التجارة 
نرجو  ول  و�سلم(  واآله  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول 
واآله  و�سفاعة حممد  اهلل  ر�سا  اإل  التجارة  من هذه 
فيها  ان  اليقن  اأمت  على  ونحن  الطاهرين  الطيبن 
يف  ودليلنا  اجلنان  اىل  والدخول  النريان  من  العتق 
هذا قول امل�سطفى )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( اأن 
احل�سن �سفينة النجاة، ومن قبل قول اهلل تعاىل يف 
حمكم كتابه )قل ل اأ�ساألكم عليه اأجرا اإل املودة يف 
اأقرب اىل ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه  القربى( ومن 

واآله من المام احل�سن عليه ال�سالم.

 ومهما بذلنا من الغايل والنفي�س يف جمال اخلدمة 
احل�سينية فهي نقطة يف بحر ول يوازي كرم األ البيت 
عليهم ال�سالم لأنهم هم اأهل اجلود والكرم والعطايا 

اجلزيلة والكرامات العظيمة .
خدمة  �سبيل  يف  َبذلك  اإن  املوايل  املحب  اأياّها  فيا 
اأ�سكال  من  �سكل  وباأي  ال�سالم(  )عليه  احل�سن 
اأو  الطعام  باإطعام  �سواء  احل�سينية  اخلدمة 
اأبي  ب�سيوف  بالعتناء  اأم  العزاء  جمال�س  اإقامة 
عبداهلل)عليه ال�سالم( وتوفري كل ما يحتاجه الزائر  
من م�سكن وماأكل وم�سرب وحتى تدليك تلك الأرجل 
والأميال  الفرا�سخ  اآلف  �سارت وقطعت  التي  املحبة 
يت�ساعف  امل�سرف  العمل  وذاك  الدرهم  ذلك  فاأن 
تقيمها  التي  واملاآدب  املاأمت  وتلك  الأ�سعاف  ع�سرات 
اأموالها  �ستت�ساعف  ال�سالم(  )عليه  للح�سن  حبا 
مر�ساة  يف  وو�سعت  طيب  حالل  من  خرجت  لأنها 
اهلل، واهلل - دون اأدنى ريب-  ي�ساعف اخلري والأجر 
ويزيد  اأ�سياءهم  النا�س  يبخ�س  ل  ملن عمل �ساحلا، 
ويباعد  ويبارك يف رزقه وعمره  باذلها �سرفا وغنى 

بينه وبن الباليا. 
التي  الدمعة  تلك  اأن  القايل  قبل   حمب كل  وليعلم 
البيت  األ  م�ساب  على  واأملا  حزنا  العن  من  تذرف 
- �سيدخرها لهم  )عليهم ال�سالم( فاإن اهلل -عزاّ وجلاّ
و�سريحمهم بها )يوم ل ينفع مال ول بنون اإل من اأتى 
اهلل بقلب �سليم( و)من يعمل مثقال ذرة خريا يره( .
اإب�سار احلق  وليعلم كل معاد اظلماّ قلبه وعقله عن 
فاأزاده اهلل ظلمة و�سالل، لأن دافعنا يف كل اأعمالنا 
القلوب  يف  الذي  ال�سالم-  -عليه  احل�سن  حباّ  هو 
اإثر  والنفو�س، هذا احلب الذي يكرب يف قلوبنا يوما 
يوم وهو الدافع واملحرك الذي يدفعنا دون اإكراه اأو 
اإجبار من اأية جهة، وقد فا�س يف نفو�سنا فلم تلك 
امل�سافات  نقطع  حن  افعالنا  يف  اإظهاره  عن  �سربا 
الطاهرة،  احل�سن  تربة  على  نرمتي  كي  الطويلة 
فنلثمها ب�سوق ونذرف عندها دمعة حزن، لأنه �ساحب 
العربة ال�ساكبة وامل�سيبة العظيمة التي ل مثيل لها يف 

الأكوان .
عه له رباّ العاملن  فهنيئا لكل مواٍل على العقد الذي وقاّ
لنه وفى والتزم ب�سروط العقد الإلهي وهنيئا له تلك 
ه بها دون الآخرين، خريات  النعم الإلهية التي خ�ساّ
يف  النجاة  �سفينة  يف  وركوب  الدنيا  يف  وبركات 

الآخرة.

اأ�سبح معل�ما اأن كل ارة 
وم�سرت   بائع  طرفان  فيها 
وبينهما عقد مربم و�سروط 
يلتزم بها الطرفان، واأ�سبح 
معل�ما اأي�سا اأن يف التجارة 
مثلما هناك رابحا، فهنالك 
اأن  قيل  ول��ذل��ك  خ��ا���س��را، 

التجارة ربح وخ�سارة.
اإال ان هناك ن�عا اأخر من 
فيها  خ�����س��ارة  ال  ال��ت��ج��ارة 
والف�سل   الكث الربح  بل 
ال�ا�سع   ����وا ال��ع��م��ي��م 
اح�سائه  عن  يعجز  ال��ذي 
والربح  الب�سر،  م��ن  اأح���د 
مل  وال  ازدي����اد  يف  ف��ي��ه 

فيه للنق�سان.

لنها  تبور  لن  التي  الرابحة  التجارة  فهي  ال�سالم، 
جتارة مع اهلل لأن احل�سن )عليه ال�سالم( هو حبيب 

اأ�سبح معل�ما اأن كل ارة 

 ارة 
لن تب�ر  
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 سني�ملَن زار ا

•     اأجرى ا�ار  واأعّده: ف�سل ال�سريفي- عبد الرحمن الالمي

َخم�ُسٌ

ي�م االعتقال
اأبي عبد اهلل  يف يوم 2000511 ذهبت مع اأخي لزيارة 
احل�سن )عليه ال�سالم( لأداء زيارة الأربعن املباركة وعند 
ي اأخي اأن ل اأدخل ب�سبب  و�سولنا املرقد ال�سريف طلب مناّ
تخواّفه من اأزلم النظام البعثي البائد ولكني كنت م�سرًا 
على اإمتام الزيارة ودخول املرقد ال�سريف مرتديا ثوبًا اأ�سود 
)د�سدا�سة( وملا دخلت مرقد الإمام وجدت جالوزة النظام 
منت�سرين يف كلاّ مكان، يف ال�سحن احل�سيني وعند ال�سريح 
�س، وكان املكان مكتظًا بالزائرين فرفعت �سوتي م�سليا  املقداّ
على حممد واآله الأطهار، ويف هذه الأثناء اأم�سكني �سخ�س 
ًا مل اأعرفه واأ�سار بيده اإىل �سخ�س اآخر كان  ًا عربياّ يرتدي زياّ
يقف بجانب ال�سباك ال�سريف واأمره باأخذي، واأواّل ما فعل 
هذا الرجل الثاين هماّ بتفتي�سي فوجد عندي مق�س تقليم 
الأظافر )مقرا�سة( وبداأ يتطلع فيها، ثماّ التفت اإيلاّ وقال 

يل:
� مَل حتمل هذه ال�سكن؟ وبداأ ي�ستمني وُي�سمعني كلمات نابية، 
ته يل فن�سب بيني وبينه �سجار  فلم احتمل ال�سكوت على م�سباّ
وتدافع، ومل اأح�ساّ اإل وال�سياط والع�سياّ على راأ�سي ووجهي 
عوا  اداّ اجلرة  من  الأ�سرار  هوؤلء  يتمل�س  ولكي  وعيني، 
اأمام النا�س باأين ل�ساّ فاقتادوين اإىل غرفة الأمن يف داخل 

ال�سحن ال�سريف.
�سرب وعني ترمق القّبة ال�سريفة

وجدته  ر  املطهاّ احل�سيني  ال�سحن  يف  املعتقل  دخلُت  وملا 
مكتظًا بالنا�س ففيه اأكرث من 70 معتقال، وهو ل يت�سع ل�20 
�سخ�سا ويف هذه احلالة مل اأ�ستطع الوقوف على قدمي من 
ة التعذيب فاتكاأت على معتقل كان يقف بجانبي يدعى  �سداّ

)ال�سيخ فائز( وفيما بعد دخل علياّ رجل اأمن فقال: 
� من هو ال�سخ�س الذي يرتدي الأ�سود وقد �سربه الفدائي 
الإمام احل�سن )عليه  قبة  الغرفة اىل  فنظرت من داخل 
ا  مماّ  ) وجلاّ )عزاّ  اهلل  اإىل  �سكواي  اأبثاّ  فاأخذت  ال�سالم( 
األقيه، ويف هذه الأثناء دخل رجل اأمن اآخر الغرفة ويحمل 
بيده ع�سا غليظة )توثياّة( يريد اأن ي�سربني واأنا يف حالة 
وعيناي  املقد�سة  القبة  لروؤية  راأ�سي  فرفعت  لها   يرثى 
تدمعان، فبداأ الرجل ي�سربني ومل اأ�سعر بال�سرب فوجدُت 

اإحدى بركات  الع�سا ل ت�سل اىل ج�سدي وهذه كانت  اأن 
الإمام احل�سن )عليه ال�سالم( فرفعت �سوتي م�سليا على 
حممد واآل حممد وتعالت اأ�سوات ال�سجناء تنادي )لبيك يا 

ح�سن( واملجرم يزيد يف �سربي.
 يف مديرية اأمن كربالء

باقي  ومعي  كربالء  اأمن  مديرية  اىل  اأخذوين  ثماّ  ومن 
روا  ال�سجناء من كلاّ املحافظات العراقية، ومن هناك �ُسفاّ

اىل حمافظاتهم.
وبداأ التحقيق معي وبداأ ف�سل اآخر من التعذيب وال�سرب 
له عاقل، فال�سرب م�ستمراّ على كل  ل الأمل الذي ل يتحماّ وحتماّ
اأنحاء ج�سمي، وبقينا مدة 6 اأ�سهر يف املحاجر داخل مديرية 
احلالت  وغزتنا  واجلوع،  والهلع  اخلوف  واأ�سابنا  الأمن، 
لنا؛  يقدمونه  الذي  الأكل  اأما  الليلية،  والكوابي�س  النف�سية 
وجبة الفطور وهي عبارة عن ماء وتطفو عليه بع�س قطرات 
الزيت، وهم ي�سمونها )�سوربة( ووجبة الغداء عبارة عن قدح 
من الرز لكل 13 �سخ�سا ون�سف رغيف ياب�س لكلاّ �سخ�س، 
اأما وجبة الع�ساء فهي ملغية يف اأكرث الأيام، واأ�سيب اأكرثنا 
التغذية  �سوء  اء  جراّ  ، امل�ستمراّ والإ�سهال  الدزنرتي  مبر�س 
و�سيق املكان وُظلمته وكرثة رطوبة الأر�س التي ننام عليها 

من غري فرا�س ول غطاء.
 يف االأمن العامة

ة نادوا باأ�سمائنا واأخذونا اىل بغداد، ونحن  وبعد هذه املداّ
اأكرث من 20 �سخ�سا ومل نعلم اأياّ �سيء عن وجهتنا، فكنا 
العامة،  الأمن  فدخلنا  الأيدي،  ومكتويف  الأعن  مع�سوبي 
وبداأت التحقيقات باأ�سلوب خمتلف عن الأ�سلوب يف كربالء، 
ف، فتماّ و�سعنا يف قاعات فيها اأقفا�س ويف  ة وتع�ساّ اأي اأقلاّ حداّ

كلاّ قف�س �سرير ذو طابقن.
وقد �سماّ ال�سجن اأ�سخا�سًا من خمتلف املحافظات، وبعد 
فاأخذنا  للمحاكمة  ال�سجناء  باأ�سماء  نادوا  يوما  م�سي 20 
الأيدي  مكتويف  ونحن  )خ�سو�سي(  �سغرية  ب�سيارات 
اىل  روؤو�سنا  على  موجهة  والأ�سلحة  الأعن  ومع�سوبي 

املحاكمة.
اأول املذنبني 

ويف حمكمة الدولة نادوا با�سمي، فاأجبت بنعم، وبداأ القا�سي 

ي�ساألني عن التهمة التي من اأجلها اأنا هنا، فقلت: مل اأعمل 
�سيئًا يا �سيادة القا�سي �سوى اأين قمت بزيارة الإمام احل�سن 
)عليه ال�سالم(. ف�سدر احلكم علياّ بتهمة الإخالل بال�سرف 
و�ساألني  عام،  ة  مداّ وبال�سجن  الطائفية  النعرات  واإثارة 

القا�سي مرة اأخرى:
�سوؤاله  على  بالإجابة  فاحرتت  بريء؟  اأم  اأنت مذنب  � هل 
اإذا كانت زيارة الإمام احل�سن )عليه ال�سالم(  وقلُت له: 
ذنبًا فاأنا واأهلي اأول املذنبن، ويف نف�س الأثناء حكموا على 
ال�سجن )عبد الأئمة( الذي كانت تهمته ال�سري على الأقدام 
ة �سنة  لزيارة مرقد الإمام علي )عليه ال�سالم( باحلب�س مداّ

كاملة، وراح ي�سر بهم:
� عندما اأخرج من احلب�س �ساأ�سكوكم اإىل اهلل مبرقد الإمام 
اأناه وطلبنا منه اأن ل يتكلم  خ�سية  علي )عليه ال�سالم(. فهداّ

ة حكمه. اأن يزيد الظاملون يف مداّ
 يف �سجن اأبي غريب

بعد ذلك نقلونا اىل �سجن اأبي غريب املخيف، ومتاّ و�سعنا 
)املحاجر(  ي�سمى  مكان  يف  بال�سيا�سين  خا�س  جناح  يف 
وهذا املكان ي�سعون فيه كل من ثُبتْت عليه تهمة الإجرام، 
وبعد ذلك اأخذونا اىل اجلناح الذي يدعى اخلا�سة، وفيه 
اأر�سله  ومن  هو  جهة،  اأية  من  اأعرف  مل  �سخ�س  جاءين 
حمافظة  اأياّ  واىل  ا�سمي  عن  ف�ساألني  مب�ساعدتي،  وكلاّفه 
ة وغدًا باإذن اهلل  اأنتمي، ثماّ قال: اإنك مل تَر اأهلك منذ مداّ
�ستواجه اأهلك، وبالفعل يف اليوم الثاين و�سعونا نحن زوار 
الإمام احل�سن )عليه ال�سالم( حتت م�سقف كبري )جملون( 
باأهلي  التقيت  ذلك  وبعد  �سجن،   500 من  اأكرث  وعددنا 
 ، باأن �سخ�سًا غري معروف هو الذي دلاّهم علياّ واأخربوين 

وو�سى لهم با�سمي.
انتهاء املحك�مّية

ا نعداّ اأيامها بل �ساعاتها  بعد انق�ساء فرتة املحكومية التي كناّ
امل�سنية اأخذونا اىل ق�سم الإفراج وبقينا فرتة )20 15 يوم( 
ًا معنا ين�ساّ  ا بعد اأن اأجروا تعهدًا خطياّ ومن هناك اأفرج عناّ
دونا اأناّ  على عدم زيارة الإمام احل�سن )عليه ال�سالم(، وهداّ

من يزوره منا مرة اأخرى  ي�سجن مدة 5 �سنوات.

اإّن الكث من مّبي اأهل البيت )عليهم ال�سالم( عان�ا من الظلم واال�سطهاد والت�سريد على مّر الزمن وتعاقب االأجيال، والبّد من دفع �سريبة اّب هذه، ولقد ا�ستّد االأمر 
على �سيعة اأهل البيت )عليهم ال�سالم( يف بع�س الفرتات ومنها فرتة حكم النظام ال�سدامي البائد، اإذ مل ت�سلم اأ�سرة اأو بيت من النكبة والفجيعة والتنكيل بهم، بل مل ي�سلم 
حتى االأطفال والن�ساء وال�سي� من االإبادة اجلماعية وهذا ما راأيناه جلّيًا يف املقابر اجلماعية التي يزداد عددها ي�مًا بعد ي�م. وكان لنا هذا اللقاء مع االأ ال�ساب )حيدر 

ح�سني مردان( من اأها كربالء املقد�سة يعمل منت�سبًا يف حماية املن�ساآت، وه� معتقل �سيا�سي نال ح�سته من قمع ال�سلطة، اإذ يروي لنا حكايته املريرة فيق�ل:

ح������ي������در ح���������س����ن م���������ردان
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•     يعّده: عبد الرحمن الالمي

ف في المعاملة ومداراة النا�س، وقبل الخو�س في  ل في الُخُلق والتلطاّ  المجاملة هي: التجماّ
مو�سوع اختبارنا هذا ل بداّ اأن نفهم هنا اأناّ الم�سمون الأخالقي للعالقات الجتماعية في النظرية 
د عالقات �سكلية فارغة، ول �سك اأن ح�سن  ، ولي�ست هي مجراّ الإ�سالمية هو عبارة عن الحباّ والوداّ
الخلق والتودد والمجاملة ومداراة النا�س ُتعداّ تعبيرًا عن هذا الحب، كما يجيب الإمام ال�سادق 
)عليه ال�سالم( ف�سيل بن ي�سار حين ي�ساأله عن الحباّ والبغ�س اأمن الإيمان هو؟ فيقول الإمام: 
َه  َب اإليكم الإيمان وزياّنه في قلوبكم وكراّ وهل الإيمان اإلاّ الحباّ والبغ�س، ثماّ تاأواّل هذه الآية )وحباّ
ة اأهل البيت  دت الأحاديث والروايات ال�سريفة عن اأئماّ اإليكم الكفر والف�سوق والع�سيان...، وقد اأكاّ
، اإذ يقول الر�سول الأكرم  الأطهار )عليهم ال�سالم( اأناّ الإيمان ل يتكامل اإلاّ بهذا التودد والحباّ
)�سلاّى اهلل عليه واآله و�سلاّم(: اأمرني ربي بمداراة النا�س، كما اأمرني باأداء الفرائ�س وفي قول 

.مداراة النا�س ن�سف الإيمان، والرفق بهم ن�سف العي�س :اآخر
يبقى الأمر المهماّ في المو�سوع والذي هو مدار اختبارنا اأن ل نزيد في المجاملة الى الحداّ الذي 

ُيخرجنا من ال�ساحة الخ�سراء الى ال�ساحة الحمراء التي ُيمنع �سرعًا وعقاًل الولوج فيها، وهي 
�ساحة النفاق والمداهنة وال�سكوت ال�سلبي على ح�ساب المفاهيم الدينية ومفردات الآداب العامة، 
وهذه الظاهرة الم�ست�سرية في المجتمعات الإ�سالمية هي التي اأ�سعفْت هيبة الإ�سالم وك�سرْت 

عزيمة الم�سلمين.
 وفي هذا الختبار المتكواّن من ع�سرة اأ�سئلة نكت�سف بع�س من جوانب هذا الداء الع�سال، ولكي 
ن�ستمراّ في الختبار ما علينا اإل اختيار ما ينا�سبنا من الخيارات ثماّ نذهب الى النتيجة لكي نرى 

  : و�سعنا ومدى وعينا اإزاء هذا المو�سوع المهماّ
  اإناّ الجلو�س وتعاطي الحديث مع اأهل الف�سق والكبائر من غير اإبداء المعار�سة لفعلهم ُيعداّ 
مع�سية، ويدلاّ على وجود روح النفاق لدى ال�سخ�س المجامل، وذلك لأن الم�سلم الحقيقي الواقعي 
ل يمكنه اأن ي�سارك في مجل�س ُيع�سى فيه اهلل وي�ستهزئ باآياته الكريمة واأحكامه ال�سامية، دون اأن 

ن: ُيبدي اعترا�سًا على هذه المعا�سي، فهل اأنت مماّ

هل اأنت؟ 

عن �سفيان بن عيينة قال: 

»قل��ت للزه��ري: لقيت علي بن ا�سني )عليهما ال�سالم(؟ قال: نعم لقيُته، وما لقيُت اأحدًا اأف�سَل منه، وما 
ه  علمُت له �سديقًا يف ال�سر وال عدوًا يف العالنية، فقيل له: وكيف ذلك؟ قال: الأيّن مل اأَر اأحدًا واإْن كان يحبُّ

ُه اإاّل وه� ل�سّدِة مداراِتِه له ُيداريه«  اإاّل وه� ل�سّدة معرفته بف�سِله يح�سُدُه، وال راأيُت اأحدًا واإْن كان يبغ�سُ
)و�سائل ال�سيعة 8:542، اأحكام الع�سرة، ب121، ح10(

 
   
النفاق
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أ  يتحا�سى الوقوع في مثل هذه المعا�سي، واإذا تفاجاأ وراأى نف�سه في محلاّ كهذا اأبدى اعترا�سه وا�سمئزازه؟

ب    ينفعل بالموقف ويجامل بع�س ال�سيء ويحاول الن�سحاب؟
ج    ل يهتماّ لهذا الأمر؟

 لو كان اأحد جيرانكم يتعاطى المع�سية ك�سرب الخمر اأوالزنا اأو غير ذلك � ل �سمح اهلل � واأنت على علٍم 
ن: بهذه الأمور، فهل اأنت مماّ

أ  يحاول هدايته وتو�سيح ما هو عليه من الخطاأ الفادح، ومقاطعته اإذا لم ُتجد  به الن�سيحة وعدم مجاملته؟

ب    يداريه ويجامله �ساعة ويمتع�س منه اأخرى؟
ج    ل يهتماّ لهذا الأمر؟

ة �سعره الغريبة، والتي ل تتالءم مع ذوقك ول تن�سجم مع اأبجديات الإ�سالم    قد تتفاجاأ بملب�س �سديق لك، اأو بق�ساّ
ن: والمعتقد الذي اأنت عليه، فهل اأنت مماّ

ر على الم�سكلة وي�ستدلاّ على خطئها؟ أ  يبدي راأيه مبا�سرة وب�سراحة، ويوؤ�ساّ

ب    يجامل قلياًل، ويبدي ازدراءه بع�س ال�سيء؟
ج    ل يهتماّ لهذا الأمر؟

 المواقف المحرجة التي يمراّ بها اأحدنا كثيرة كال�سالة خلف الإمام مجهول العدالة، اأو الإفطار في غير وقته 
ن: حينما تكون بين المخالفين لك في المذهب، فهل اأنت مماّ

أ  يتاّبع مرجع التقليد في معالجة هذه المواقف ول يجامل على ح�ساب الدين والمذهب؟

ب    قد يجامل في بع�س المواقف �سديدة الحراجة ويعمل اأحيانًا بفتوى مقلَّده؟
ج    ل يهتماّ لهذا الأمر؟

ن:   قد يجاملك �ساحبك في ال�سماح لك باأمر اأو يوافق اإعطاءك �سيئًا حياًء، فهل اأنت مماّ
أ  يكون حذرًا في مثل هذه المواقف ويدرك اأناّ الماأخوذ حياًء كالماأخوذ غ�سبًا؟

ب    قد تدنو نف�سه فيت�ساغر اأمام هذا الأمر لكي يحوز عليه واإن كان حياًء؟
ج    ل يهتماّ لهذا الأمر؟

ن:  لو اأناّ زميلك في العمل، اأو رفيقك في ال�سفر، بدرْت منه كلمة ُفح�س، فهل اأنت مماّ
ظ  أ  ل يغ�ساّ الطرف عنه بل ُيبدي امتعا�سه، ويتحياّن الفر�سة المنا�سبة ليبادر في تو�سيح الأمر له، ويبياّن له اأناّ التلفاّ

ه المراجع من �سمن الكبائر؟ بكلمات الفح�س يعداّ
ب    ينفعل بالموقف ويجامل بع�س ال�سيء ويحاول الن�سحاب من غير تعليق؟

ج    ل يهتماّ لهذا الأمر؟
ن:  اإذا زاد اأحدهم في اإطرائك ومدحك، واأنت تراه مبالغًا في ذلك، فهل اأنت مماّ

أ  ُيح�سن الظناّ به ول يتاّهمه بزيادة المدح لغر�س خبيث، ويقول له: اأ�ساأل اهلل اأن اأكون عند ح�سن ظناّك بي، ويبداأ 

بمراجعة نف�سه وهل ي�ستحقاّ هذا المدح؟ وكيف يو�سل نف�سه الى ذلك الم�ستوى من المدح؟
ظه بع�س ال�سيء؟ ب    ي�ستاأن�س بهذه المواقف وُيبدي تحفاّ

ج    يفرح لها كثيرُا، بل يبحث عن مثلها؟
 اإذا راأيت زميلك يخطاأ في بع�س الأمور العبادية، كاإن يجهر ب�سالته في مو�سع الإخفات اأو بالعك�س، اأو يخطاأ في 

ن: كيفية و�سوئه، فهل اأنت مماّ
أ ُيحاول اإبالغه بالخطاأ على طريقة الح�سن والح�سين )عليهما ال�سالم(، لكي ل يخد�س كبرياءه  اأو يثلم خاطره؟ 

ع دائمًا اأناّ الطرف الآخر ل يرت�سي الن�سح وبيان خطاأه؟ ب    يتحا�سى الوقوع في مثل هذه المواقف المحرجة، ويتوقاّ
ج    ل يهتماّ لهذا الأمر؟

 ، ن تعرفه في م�سروع ا�ستثمارياّ  لو اأناّ اأحدًا ا�ست�سارك في ِخطبة ابنة من حياّكم، اأو اأراد اأن ي�سارك واحدًا مماّ
ن: و�ساألك عن مدى �سدقه ونزاهته، فهل اأنت مماّ

ًا؟ أ  ل يجامل في مثل هذه الأمور، ويكون �سريحًا جداّ

ب    يتحا�سى الوقوع في مثل هذه المواقف المحرجة، ويطلب عدم الإجابة؟
عي عدم المعرفة به؟ ج    ل يهتماّ لهذا الأمر، ويداّ

 على طاولة الجتماع �سواًء بينك وبين اأهلك اأو اإخوانك في البيت، اأو في العمل، اأو في المقهى بين زمالئك، وُطرح 
ن: مو�سوع ي�ستلزم تباين الآراء، وكانت وجهة المو�سوع ت�سير نحو الخطاأ والباطل، فهل اأنت مماّ

أ  يطرح راأيه بجراأة ومو�سوعية، ول يبالي اإن كانت الغالبية ل تتاّفق معه، ويحاول جهد اإمكانه ت�سيير المو�سوع الى 

ته ال�سحيحة؟ جاداّ
ب    يحاول اأن يدلو بدلوه، واأحيانًا يلزم ال�سمت، وقد ي�ستعير عقل غيره من الجل�ساء، اأو يعيره وي�سير في م�سارهم؟

ج    ل يهتماّ لهذا الأمر؟

النتيجة:
وبعد هذه الرحلة الق�سيرة من االختبار لنجمع ح�سادنا من 
النقاط لكي نرى حالنا ونتاأّمل في اأنف�سنا، هل اأننا مجامل�ن الى 
ب   �سبع نقاط  أ ع�سر نقاط ولكّل  حّد النفاق؟ اأح�سْب لكّل 
ج   خم�س نقاط، واجمع ما اأ�ّسرَت عليه مّما يت�افق مع  ولكّل 

حالتك.
 فاإذا بلغ مجم�ع نقاطك بين الت�سعين والمائة فاأنت يا �سّيدي 
بال �سّك عالي الهّمة، كبير النف�س، تعي ما يدور من ح�لك، ال 
مبادئك  خط�ط  تعّر�س  وال  الئ��م،  ل�مُة  اهلل  في  تاأخذك 

الحمراء الى االنتهاك واالنتقا�س وتجامل على ح�سابها.
 اأما اإذا كانت درجتك دون الت�سعين والى ال�ستين فاأنت تحتاج 
الى التعّمق بهذا المفه�م الجليل، فاإّن المجاملة مطل�بة وذلك 
للحّث االأكيد عليها من قبل ال�سرع الحنيف، ومن ذلك ما رواه 
�سالم بن الم�ستنير عن اأبي جعفر الباقر )عليه ال�سالم( قال: 
»ِودُّ الم�ؤمن للم�ؤمن في اهلل من اأعظم �ُسَعب االإيمان. اأال وَمن 
اأحّب في اهلل واأبغ�س في اهلل، واأعطى في اهلل ومنع في اهلل 
فه� من اأ�سفياء اهلل«، ولكّن هذه المجاملة واللين في التعامل 
له حدٌّ يقف عنده، وه� محّل اختبار لالإن�سان الم�ؤمن ال�سادق 
االإيمان عن غيره مّمن يّدعيه، لذا كان البّد من االلتفات الى 

هذه الناحية المهّمة جّدًا.
 اأما اإذا كانت الدرجة دون ال�ستين � والعياذ باهلل � فنحن 
نحتاج اأن نق�ل لك يا�سيدي اأّن االإ�سالم الذي اأنت حامٌل له�ّيته 
قد اأوجب االإح�سان اإلى النا�س والتف�سل عليهم واعتبر ج�سد 
االأّمة الم�ؤمنة كج�سد واحد اإذا ا�ستكى منه ع�س� تداعى لُه 
�سائر الج�سد بال�سهر والحمى، فخليق بك اأن تقتفي منهجه، 

وجدير بك اأن تقتدي ب�سل�كه، والتحّلي باآدابه واأخالقه.
اأن تعلم هذه الحقيقة، وتفهم جيدًا ما ه� دورك في  والب��ّد 
ال�سهادتين بال عمل، وال اهتمام بال��سائل  فاإّن نطق  الحياة، 
والمقا�سد � التي تقّدم الحديث عنها في كّل هذا االختبار � لي�س 
من االإيمان المطل�ب في �سيء، واإنما ه� من اإ�سالم المنافقين 
الذين قال اهلل )تبارك وتعالى( فيهم: » اإذا جاءك المنافق�ن 
قال�ا ن�سهُد اإّنَك لر�س�ل اهلل واهلل يعلُم اإّنك لر�س�ُلُه واهلُل ي�سهد 

اإّن المنافقين لكاذب�ن«.
فاإّن مجاملة النا�س اأمٌر ممدوح بل ه� ثلث العقل كما ورد عن 
االإمام ال�سادق )عليه ال�سالم(: »مجاملة النا�س ثلث العقل« 
ولكن ال الى الحّد الذي يجعلنا اأن نت�ساهل مع الظالم والفا�سق 
باالإغما�س عن ج�ره وعت�ه، واالأنكى من ذلك اأّن البع�س ي�سّفق 
حتى  الع�سماء،  الق�سائد  واالإط��راء  المدح  من  له  ويكيل  له 
لُيخّيل اإليِه اأّن االأّمة ال تر�سى ب�س�ى الطغيان بداًل؛ الأنه الحق 
الذي تن�سده! فيزداد عتّ�ًا وف�سادًا، فيت�همه المغفل�ن حقيقة، 
وي�سكت عنه االآخرون خ�فًا وطمعًا، وعندها تنقلب المفاهيم 
والخائن  نافعًا،  وال�ساّر  القبيح ح�سنًا،  االأّم��ة  االإن�سانية ترى 
اأمينًا، وكّل ذلك ب�سبب الت�ساهل والت�سامح على ح�ساب المبادئ 

والقيم االإن�سانية العليا.

  النتيجة:
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زاٌد مبارك  وطعاٌم  �ساف 
     

◄  يكتبها: ح�سن ال�سالمي

لقد جعل اهلل تعاىل يف كل �سهور ال�سنة بركات وثوابا ولكن متيزت 
للم�سلمن    ج��دي��دة  ان��ط��الق  فر�سة  متثل  بكونها  ال�سهر  بع�س 
ك�)رم�سان وحمرم و�سفر( ومبا اأننا يف �سهر �سفر فمن املفرت�س 
مه  و هل  ينا�سب  اإننا قد عملنا حما�سبة لأنف�سنا ومقارنة ملانقداّ

مه الإمام احل�سن لنا؟  ماقداّ
منا �سيئا ولو  مه لي�س بامل�ستوى املطلوب لكن قداّ د اإناّ ما نقداّ ومن املوؤكاّ
ي�سريا وح�سلنا على مكت�سبات ولنريدها تذهب حال انتهاء �سهري 
حمرم و�سفر، كما انتهت مكت�سابتنا عندما انتهى �سهر اهلل فتذهب 

معه  مكت�سباته. 
اإناّ هذا الو�سع خطري جدا، لذلك لبد من العزم والإ�سرار من اأجل 
املحافظة على املكت�سبات املعنوياّة لأيام اهلل، وال�ستعانة باهلل لبقائها 

نورا يف قلوبنا، بدوام الذكر وال�ستغفار وعمل ال�ساحلات. 
ومن الأمور امل�ستحب عملها يف هذين ال�سهرين:

جمال�س  بركات  لننال  يوميا،  برناجما  ت�سع  اأن  املمكن  من  اأول: 
الإمام احل�سن -عليه ال�سالم-.. مثال: تخ�سي�س يوم  لقراءة زيارة 
الإمام احل�سن -عليه ال�سالم- اأو زيارته بالواقع، وهو من عالمات 
الإان.. وحماولة القراءة حول واقعة الطف.. اأو ختمة با�سم الإمام 
احل�سن -عليه ال�سالم- ي�ساهم فيها عدد من الأفراد. واأعتقد اأن 
ا�ستثمار ما بعد عا�سوراء ل ينقطع، بل �سيت�ساعف عرباملحافظة على 
ذكر احل�سن كل حلظة.ول ينبغي للموؤمن احلقيقي اأن يتغري عند 

انتهاء عا�سوراء احل�سن
 ثانيا: تطبيق ما ورد من مبادئ وقيم يف تلك الواقعة، فهو -عليه 

ال�سالم- ِعربة وَعربة. 
ثالثا: تقوية جانب الرتباط بالإمام احل�سن )عليه ال�سالم(. 

رابعا: حماولة تدوين ما تعلاّمته خالل العام احلايل، وما تعلمته يف 
 ..العام ال�سابق، وماذا اأ�سفت للعام احلايل عن العام ال�سابق

خام�سا: انطالقا من مقولة كل اأر�س كربالء، وكل يوم عا�سوراء.. 
فهي تعلمنا: اأن واقعة الطف، لبد اأن تعي�س بفكرنا حلظة بلحظة، 

يوما بيوم..  
�ساد�سا: ما لحظته اأننا نعطي انطباعا ل يليق بالإمام احل�سن -عليه 
ال�سالم-  وهذه فر�سة لأطرح فكرة، قد يوافقني عليها البع�س، وهي 
بخ�سو�س الإ�سراف والتبذير، فلماذا ل يعمل م�سروع با�سم الإمام 

احل�سن -عليه ال�سالم- ليخدم كل الفئات باملجتمع؟ 
ا  وه��و ع��دم رم��ي املخلاّفات  واأخ���ريا ل نن�سى اأم��را ح�ساريا هاماّ
والأو�سا، لأن هذا الأمر ل يليق بالإمام احل�سن )عليه ال�سالم( 

ومقامه عند اهلل والنا�س. 
 

لقد جعل اهلل تعاىل يف كل �سهور ال�سنة بركات وثوابا ولكن متيزت 

مكت�سبات



م�سيف االإمام ا�سني عليه ال�سالم، حيث ت�زع وجبات الغذاء على الزائرين 
الكرام في�سعرون بكرم �سيافته ولّذة زاده، ولكن لّذة ذلك تختلف عن اأي مكان 
اآخر الأنه قد اكت�سب معن�ية الزلفى من االإمام ا�سني -عليه ال�سالم- وهذا 

ه� الق�ل الذي يردده كّل من زار االإمام .
ب�سكل  يتم  ال  ال�سالم  عليه  ا�سني  االم��ام  م�سيف   ا الدخ�ل  اأن  �سك  وال 
 ف��س�ي بل ال بد من وج�د اآلية معينة لتنظيم دخ�له فكانت البطاقات خ

و�سيلة لذلك.
 ولكي نتعّرف على كيفية ا�س�ل على البطاقات اا�سة مب�سيف االإمام اأو 
كيفية ت�زيعها على زائريه -عليه ال�سالم- ت�ست�سيف لة الرو�سة ا�سينية 
اأب� دكه رئي�س ق�سم امل�سيف الذي قال لنا:"اإن ق�سم امل�سيف  ااج م�سطفى 
ي�ستلم �سلفه من ق�سم ال�س�ؤون املالية مبباركة لتغطية م�ساريف االإطعام لل�سهر 
كامال  ال�سهر  لتغطية  امل�سرتيات  تق�ّسم  املادي  املبلغ  هذا  �س�ء  ال�احد" وعلى 

ونعمل على اإجراء ح�سابات دقيقة حتى ال نتجاوز مقدار ال�سلفة.

• حتقيق: في�سل غازي - ميثم احل�سناوي
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ه" يوزع امل�سيف عددا من الوجبات  اأ�ساف اأبو دكاّ
يرتاوح من 1200 اإىل 1500 يف الأيام العتيادية، 
واملهرجانات  اخلا�سة  الدينية  املنا�سبات  يف  اأما 

احل�سينية  للعتبة  العامة  الأم��ان��ة  بها  تقوم  التي 
من  باأكرث  الطعام  وجبات  تقدمي  فيكون  املقد�سة 
بالغر�س"  تفي  التي  الكميات  بح�سب  ال�سعف 
معه  ملن  امل�سيف  داخ��ل  الطعام  وجبات  وتقدم 
البطاقات  توزيع  ويتم  امل�سيف  بطاقة خا�سة من 
دول  خمتلف  من  احلمالت  اأ�سحاب  طريق  عن 
العامل ويبلغ عدد البطاقات املوزعة على اأ�سحاب 
ويتم  يوميًا  بطاقة  ال����500  يقارب  ما  احلمالت 
ذلك يف ال�ساعة ال�سابعة �سباحًا من كل يوم تختم 
بطاقات  لهم  وتعطى  الزائرين  الأخ��وة  ج��وازات 
دعوة لتناول وجبة غداء �سرفية يف م�سيف الإمام 
ال�سفاء  ب���زاد  ليتربكوا  ال�����س��الم  علية  احل�سن 
الأخوة  على  ت��وزع  البطاقات  من  ح�سة  وهناك 
والنذور حيث  الهداية  ق�سم  املتربعن عن طريق 
هناك  اأن  وكما  متربع  �سخ�س  لكل  بطاقة  تعطى 

وتقدمي  العتبة  �سيوف  اإىل  البطاقات  من  ح�سة 
كم من البطاقات اإىل املجتمعات الطالبية واملدنية 

وجميع موؤ�س�سات الدولة.
من  ق�سما  اإن  قائاًل"   ح��دي��ث��ه  دك���ه  اأب���و  وخ��ت��م 
الوافدين  الزائرين  الإخوة  ع على  يوزاّ "البطاقات 
من حمافظات العراق كافة وتوزع عليهم البطاقات 
ال�سحن  داخ��ل  يف  حمورين  طريق  عن  ع�سوائيا 
ال�سريف ومنطقة مابن احلرمن" اأو عن طريق 

ع البطاقات يف زمن معن". مكان خم�س�س يوزاّ
املوزعن  اأح���د  م��ه��دي  فا�سل  م��اج��د   الأ وق���ال 
قبل  تبداأ  البطاقات  توزيع  للبطاقات" اأن طريقة 
ق�سم  ت��وزي��ع  على  خاللها  ونعمل  الظهر  �سالة 
احل�سينية  للعتبة  الزائرين  على  البطاقات  من 
يدخلوا  مل  للذين  الأف�سلية  وت��ك��ون  املقد�سة" 
دخلتم  ه��ل  ن�ساألهم  اأن  بعد  قبل  م��ن  امل�سيف 

على  توزيعها  ويكون  تدخلوا  مل  اأم  امل�سيف  اإىل 
ع  توزاّ البطاقات  اأكرث  " واإن  كذلك  الأ�سا�س  هذه 

للزائرين القادمن من املحافظات الأخرى لأنهم 
اأماكن  اأما  البعيدة"  املناطق  من  العتبة  �سيوف 
توزيع البطاقات ل كن حتديد مكان معن حيث 
العتبة، لأن الوقوف يف  نقوم بجولة داخل وخارج 
مكان معن ي�سبب الزدحام واأغلب الأماكن التي 

ع البطاقات فيها اأبواب العتبة. نوزاّ
ل  اأن��ه  ماجد   الأ اأ�سار  البطاقات  اأم��ا عن عدد   
الظروف  ب�سبب  البطاقات  ع��دد  حتديد  كن  
وبن  بيننا  تن�سيق  وهناك  حت�سل  التي  الطارئة 
القادمة"  ال��وف��ود  ع���دد  ك���رثة  ب�سبب  امل�سيف 
البطاقات  تكون  الوفود  عدد  من  ينق�س  وعندما 

املوزعة متذبذبة.
موزعي  م��ن  ع��ب��ا���س  ح�سن  ف���الح   الأ ث  وحت����داّ
البطاقات قائاًل" اأن الكثري من امل�ساكل تواجهنا 
يف عملية توزيع البطاقات منها "اأن معظم النا�س 

تلك  ول  البطاقات  نفذت  قد  لهم  نقول  عندما 
الأخ���رى  امل�سكلة  واأم���ا  ي�����س��دق��ون،  ل  ب��ط��اق��ات 

• ااج م�سطفى اب� دكة 
م�سوؤول م�سيف الإمام احل�سن

• ماجد فا�سل مهدي 
توزيع البطاقات

• فالح ح�سن عبا�س  
توزيع البطاقات
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فر�سة  اإعطاء  الزائرين  من  الطلب  نحاول  نحن 
لإخوانهم الآخرين الذين مل يدخلوا اإىل امل�سيف 
و يف�سحوا لهم املجال يف الدخول لكن الكثريمنهم 

يريداأن يدخل  اأكرث من مرة".
وختم فالح حديثه بالقول اإن الزائرين امل�سمولن 
على  العراقين  الزائرين  "جميع  هم  التوزيع  يف 
كلهم  لأنهم  �سكناهم  وحمل  اأعمارهم  اختالف 
�سيوف الإمام احل�سن اأما الأطفال فيدخلون مع 
اأهلهم بدون بطاقة" اأما وقت توزيع البطاقات من 
 ، الواحدة ظهرًا  اإىل  ال�سالة  وبعد  ال�سالة  قبل 
يدخلون  الذين  الزائرين  الأخ��وة  من  اأمتنى  واأن��ا 
للتربك  غريهم  اإىل  املجال  يف�سحوا  اأن  امل�سيف 

بتناول طعام الإمام احل�سن عليه ل�سالم .
وقال احد الأخوة الزائرين من اأ�سحاب احلمالت 
اإبراهيم اأبو خليل من لبنان نحن حملة من لبنان 

جئنا اإىل زيارة الإمام حل�سن" وقد ح�سلنا على 
م�سيف  يف  الغداء  وجبة  لتناول  الدعوة  بطاقة 
ق�سم  طريق  ع��ن  ال�سالم  عليه  احل�سن  الإم���ام 
اأن  اأحلم  كنت  احلقيقة  ويف  العامة"  العالقات 
الإم���ام  م�سيف  �سيوف  اأح���د  م��ا  ي��وم  يف  اأك���ون 
خدمة  وجدنا  "وب�سراحة  ال�سالم  عليه  احل�سن 
من  كل  اأ�سكر  "واأنا  و�سفها  عن  الل�سان  يعجز 
علية  احل�سن  اهلل  عبد  اأب��ي  زوار  خلدمة  ي�سعى 

ال�سالم.
وقال الزائر روؤوف اأحمد مدير اإعدادية املكا�سب 

من العراق اأن يف الكثري من الأحيان تقدم العتبة 
واليوم  للمدار�س  ال��دع��وات  املقد�سة  احل�سينية 

"كنا نحن اأ�سحاب احلظ الكبري، لنكون �سيوف 
العتبة احل�سينية املقد�سة وزدنا �سرفًا وبركة عند 
احل�سن  الإم��ام  م�سيف  يف  �سيوفًا  اأ�سبحنا  ما 
م�سيف  يف  اجللو�س  اأج��م��ل  "وما  ال�سالم  عليه 
الإمام احل�سن حيث وجدنا اخلدمة الرائعة التي 
يقدمونها لزوار احل�سن عليه ال�سالم ونقدم لهم 

ال�سكر والمتنان وبوركوا يف عملهم اإن �ساء اهلل.
ا�سرتاليا  من  اخلال�سي  يا�سن  ال�سيخ  الزائر  وقال 
يف احلقيقة نحن "جئنا حملة لزيارة الإمام احل�سن 

طريق  عن  امل�سيف  يف  دعوتنا  وكانت  ال�سالم  عليه 
م�سيف  يف  �سيوفا  لنكون  العامة  العالقات  ق�سم 
ال�سيافة  اأجمل  وما  ال�سالم"  علية  احل�سن  الإم��ام 
يف هذا املكان الرائع، اأن اخلدمة هنا جميلة ورائعة 

واأمتنى الكثري للعتبة احل�سينية املقد�سة.
احلقيقة  يف  بغداد  من  حيدر  اأب��و  علي  الزائر  وق��ال 
اأب����واب العتبة  اأح���د  اأن���ا وزوج��ت��ي ع��ن  اأ���س��األ  كنت 
باب  اأي  من  ن�سيت  قد  لأنني  املقد�سة،  احل�سينية 
دخلت  الذي  الباب  عن  �ساألته  �سابًا  ووج��دت  دخلت 
اإىل  قبل  من  دخلت  هل"  �ساألني  ثم  فاأجابني  منه 

م�سيف الإمام احل�سن عليه ال�سالم قلت له مل اأدخل 
من قبل، واأمتنى اأن اأدخل يف يوم ما فاأعطاين بطاقة 
يل ولزوجتي وقال لنا اأذهبا لتكونا �سيفن يف م�سيف 
اأنا جدًا  "ويف احلقيقة  الإمام احل�سن عليه ال�سالم 

كت بهذه ال�سيافة اجلليلة. �سعيد لأنني قد ترباّ
اأمتمت  بغداد" عندما  من  ر�سك  ف��الح  ال��زائ��ر  وق��ال 
الزيارة خرجت اإىل ال�سحن ال�سريف اأبحث عن تربة 
لل�سالة وجدت �سابًا و�سيمًا �ساألته اأين كن يل اأن اأجد 

تربة لل�سالة قال يل هنالك جتد الرتبة ثم" قال يل هل 
كنت يف اأحد الأيام من �سيوف م�سيف الإمام احل�سن 

ك  اأترباّ اأن  واأمتنى  اأب��دًا  امل�سيف  اإىل  اأدخ��ل  له مل  قلت 
عليه  احل�سن  الإمام  م�سيف  اإىل  دخويل  يف  ف  واأت�سراّ
اأحد  لتكون  اأذهب  يل  وقال  بطاقة  يل  فاأخرج  ال�سالم 
اأن اخلدمة يف م�سيف  �سيوف امل�سيف" ويف احلقيقة 

الإمام احل�سن خدمة رائعة جدًا".
نحن  الكويت"  من  ح�سن  حممد  مهدي  الزائر  وق��ال 
حملة من دولة الكويت جئنا لزيارة �سيد ال�سهداء الإمام 
العالقات  ق�سم  طريق  "وعن  ال�سالم  عليه  احل�سن 
اأنا  امل�سيف"  اإىل  واأر�سدونا  البطاقة  اأعطونا  العامة 
الإمام  م�سيف  �سيوف  اأح��د  اليوم  لأنني  ج��دًا  �سعيد 

عليه  الإم��ام  ب�سفرة  واأت��ب��ارك  ال�سالم،  عليه  احل�سن 
ال�سالم واأن "ال�سيافة يف م�سيف الإمام احل�سن عليه 
العاملن  لأن  كله  العامل  يف  مثيال  لها  اأجد  مل  ال�سالم 
اأ�سحاب الأخالق الطيبة واأ�سحاب  يف هذا املكان هم 

الكرم وال�سيافة وبورك عملهم اإن �ساء اهلل".

• اأبراهيم ترحيلي 
�ساحب حملة من لبنان

• ال�سيخ يا�سني اال�سي 
      من ا�سرتاليا

• علي اأب� حيدر 
      من بغداد

• فالح ر�سك 
      من بغداد

• مهدي ممد ح�سن 
      من الكويت

• روؤف احمد 
مدير اإعدادية املكا�سب

 "    
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ح�سينية عليبات

•  ال�سيد حممد املو�سوي

ومن هنا كان �سعار نه�سة الإمام احل�سن عليه 
ال�سالم مبقولته لأخيه حممد بن احلنفية ).... 
خرجت لطلب الإ�سالح يف امة جدي ر�سول اهلل 
اأريد اإن اأمر باملعروف وانهي عن املنكر( و�سية 
خالدة ك�سفت �سراحته يف نه�سته املباركة �سد 
الإ�سالم  عن  املنحرف  الإعالم  و�سد  الباطل 
واآل البيت عليهم ال�سالم يف مرحلة �سعبة كانت 
متر على امل�سلمن وغري امل�سلمن 
للدولة  التابعة  البلدان  كل  يف 
الإ�سالمية التي ت�سيد فيها الظلم 
األق�سري  والتهجري  وال�سطهاد 
وغريها  احلريات  و�سلب  والقتل 
لالإ�سالم  املنافية  الأعمال  من 

والدين الإ�سالمي برمته. 
عليه  احل�سن  الإمام  اأن  ومبا 
امل�سلمن  اإمام  الوقت  ذلك  يف  كان  ال�سالم 
التغري  م�سوؤولية  عليه  وقعت  فقد  ال�سرعي 
الدموي اخلارج  الأموي  ومقاومة نظام احلكم 
فكانت  بنودها،  بكل  الإ�سالمية  ال�سريعة  عن 
لالأمة  القائد  الإمام  م�سوؤولية  م�سوؤوليته 
عن  ف�سال  الإ�سالمية  وغري  عامة  الإ�سالمية 
وهاتان  والت�سريعية،  العقائدية  م�سوؤوليته 
لإنقاذ  بدوره  النهو�س  عليه  حتمتا  النقطتان 
الر�سالة املحمدية التي خطها جده ر�سول اهلل 
اأجلها،  )�سلى اهلل عليه واله ( والت�سحية من 
الإعالم  وت�سويهات  اآثار  من  امل�سلمن  واإنقاذ 
للعيان،  الوا�سح  والنحراف  للحقيقة  الأموي 
�سفة  له  كان  الأموي  النظام  اإن  اإىل  اإ�سافة 
بالنظام الدموي وا�ستهارهم بالأنانية والنزعة 
التي  القبلية  الع�سبية  لقوانن  الرجوع  اىل 

حتقق لهم ماآربهم يف ال�سيطرة والطغيان. 
ال�سالم  يف  الأ�سا�س  هو  ال�سلم  اأن  ومبا 
واحلرب ا�ستثناء يلجاأ له اأئمة امل�سلمن لإقامة 
والنحرافات  واملخاطر  العوائق  واإزالة  ال�سلم 

الظلم  على  والق�ساء  الإ�سالمي  اخلط  عن 
املجتمع  تهدد  التي  الإن�سان  حقوق  وانتهاكات 
توجب  فقد  واحلا�سر،  املا�سي  يف  الإ�سالمي 
الأعلى  ومرجعهم  الإ�سالمية  الأمة  اإمام  على  

النهو�س لتحقيق ذلك الغر�س.
( يف  ال�سالم  )عليه  احل�سن  الإمام  قول  وما   
هذا  يف  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  الأمر 
انه مل يكن  تعلم  انك  اللهم   .....  ( : املو�سوع 
ما كان منا تناف�سا يف �سلطان ول التما�سا من 
دينك  من  املعامل  لي  ولكن  احلطام  ف�سول 
املظلومون  وياأمن  بالدك  يف  الإ�سالح  ونظهر 
من عبادك ويعمل بفرائ�سك و�سننك واإحكامك 
الظلمة  وتن�سفونا قوي  تن�سرونا  اإن مل  فاأنكم 
عليكم وعملوا يف اإطفاء نور نبيكم وح�سبنا اهلل 
ال   )) امل�سري  واليه  اأنبنا  واليه  توكلنا  وعليه 
ا�سارة اىل ان امل�سلمن �سيكت�سفون عرب التاريخ 
القيمة  احل�سن  الإمام  ا�ست�سهاد  منذ  الطويل 
احلقيقية لالإمام من جهة، وعملية التغري التي 

قادها من جهة اأخرى. 
اأن  الغريب  اأو  العجيب  من  يعد  مل  وهكذا 
احل�سن  الإمام  بنه�سة  ال�سيعة  غري  يتاأثر 
حول  كثرية  كتبا  واألفوا  اخلالدة  ال�سالم  عليه 
واجلهاد  وال�سالح  الفداء  وعقيدة  عا�سوراء 
درو�سا  املباركة  النه�سة  هذه  من  الأخذ  و 
اأن امل�سلمن  وعربا كونها مفرتق طرق، مبعنى 
اأ�سبحوا اأمام خيارين، فاإما اأن  يكونوا مع حكم 
يزيد وغرائزه الكثرية املنافية مع الإ�سالم ، اأو 
النهو�س �سده كما قال ر�سول اهلل )�سلى اهلل 
فليغريه  راأى منكم منكرا  : ) من   ) واله  عليه 
ي�ستطع  مل  وان  فبل�سانه  ي�ستطع  مل  فاأن  بيده 

فبقلبه وذلك ا�سعف الإان(.
الأليمة  الفاجعة  يوم  عا�سوراء  يوم  وكان   
حيث  عامة  والعامل  خا�سة  للم�سلمن  بالن�سبة 
ا�ست�سهد هذا القائد الفرد مع النفر القليل من 
ومكان  زمان  كل  الأجيال يف  ليعلاّم  اأتباع احلق 
يف  احلرية  وابتغاء  احلق  على  الثبات  كيفية 
الدنيا وال�سري ب�سرية اأهل البيت عليهم ال�سالم  

املباركة.

الر�سالة  ان��ط��الق��ة  م��ن��ذ 
املحمدية ال�سمحاء اأثبتت 
اأنها جاءت لتنقذ الب�سرية 
م��ن اجل��اه��ل��ي��ة واأه���ال��ه��ا 
اجلديد  االإن�سان  ولتبني 
ال�سليم الذي يحب ال�سالم 
واالإخ�ة والتعاون واملحبة 
قيم  وت��ب��ّن��ي  اجلميع  ب��ني 
 ي�ر تثقيف  عرب  عقلية 
اإعمال  خ��الل  م��ن  اليقني 
العقل الر�سيد واإنكار الظن 
امل��ب��ن��ي على  واالن���ح���راف 

الراأي والقيا�س. 

امل�سلمن  اإمام  الوقت  ذلك  يف  كان  ال�سالم  الر�سالة  ان��ط��الق��ة  م��ن��ذ 

  الت�سحية من 
اأجل العقيدة 
واالإ�سالح  
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ح�������س���ني وال���ع���ق���اد
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• للباحث ال�سالمي با�سم احللي
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القرن  ال�سباب مع منت�سف  اإىل مدينة  الهجرة  ب��داأت 
التا�سع ع�سر ومع عام 1869 مت افتتاح قناة ال�سوي�س التي 
اأدت اإىل زيادة دخول التجار العرب اإىل بريطانيا. وبن 
اإىل  بحار  يقارب 40،000  ما  و�سل  عام  1903-1890 
ال�سواطئ الربيطانية وكان فيهم عدد كبري من التجار 

اليمنين. 
بداية  وحتى  املا�سي  القرن  من  الأخ��ري  اجل��زء  خ��الل 
يف  اإ�سالمية   موؤ�س�سات  برزت  الثانية،  العاملية  احلرب 
للدين  احلقيقية  ال�سورة  تو�سيح  مهمتها  ليفربول، 
الإ�سالمي يف الغرب، وكان هنالك اجنذاب كبري من قبل 

ال�سكان لهذا الدين وذلك ملا وجدوه من ت�سامح وعدل.  

الهجرة بعد ارب العاملية الثانية
ب�سبب  الباك�ستانين  قبل  من   الهجرة اجلماعية  كانت 
وذل��ك من خالل  ال��دول   لبع�س  الربيطاين  ال�ستعمار 
جتنيدهم يف اجلي�س الربيطاين. اأما العامل الثاين فهو 
تغري املنا القت�سادي يف بريطانيا ما بعد احلرب  مما 

زاد من ن�سبة النزوح اإليها . 
بعدها �سدر الكومنولث قانون الهجرة الذي دخل حيز 
ال�سكان  نقطة حتول يف و  القانون  وكان هذا  التنفيذ 
وذلك  اآخ��ر  ق��ان��ون  �سدر  وق��د  بريطانيا.  يف  امل�سلمن 
باإعطاء فر�سة للنازحن بالعودة اإىل بلدهم اأو ال�ستقرار 
البالغن  قانون  على  قيود  وفر�س  اجلديد،  وطنهم  يف 

الذين يعتزمون العمل يف بريطانيا.
ومنذ اأوائل عام 1960، مت اتخاذ قرار من  قبل البلدان 
امل�سلمة وذلك باإر�سال طالبها للتعليم العايل يف بريطانيا 
وكانوا من ماليزيا واإيران وباك�ستان والعراق وال�سعودية 
ت�سكيل  اخل���ارج  يف  الطلبة  ه���وؤلء  وب���داأ   اخللي ودول 
اجلمعيات الإ�سالمية يف اجلامعات الربيطانية املختلفة. 
يف عام1962، راأت اجلمعيات الإ�سالمية �سرورة ت�سكيل 
احتاد اجلمعيات الإ�سالمية من اأجل توفري التوجيهات 
بريطانيا،  ي�سلون يف  الذين  اجلدد  للطالب  الأ�سا�سية 
احلرم  يف  اجلمعة  ���س��الة  لأداء  الت�سهيالت  وت��وف��ري 
ال�سنوية"،  الإ�سالمية  "الأ�سابيع  عقدوا  كما  اجلامعي. 

   تعّد بريطانيا اإحدى البلدان ذات الطابع ا�ساري الذي ي�ؤمن باقيقة، واأن طبيعة �سكانها جعلتها من 
اأك الدول تقدما وتط�را، وهذا التط�ر الفكري والثقايف اأدى اإ انفتاح البلد على العامل اارجي وب�س�رة 
مبكرة خ�س��سا بعدما عان�ه من ت�سلط الكني�سة قبل الث�رة ال�سناعية واالة املزرية التي و�سل اإليها الفرد 
لت�ستقبل كل  الن�ر  اأب�سرت بريطانيا  ال�سناعية  الث�رة  ال�سية. وبعد  الكني�سة  الربيطاين من خالل معاملة 

املثقفني واملفكرين.

شعاع ا	سالم في عاصمة الضباب

• ترجمة واإعداد: حيدر املنكو�سي

  تعّد بريطانيا اإحدى البلدان ذات الطابع ا�ساري الذي ي�ؤمن باقيقة، واأن طبيعة �سكانها جعلتها من    تعّد بريطانيا اإحدى البلدان ذات الطابع ا�ساري الذي ي�ؤمن باقيقة، واأن طبيعة �سكانها جعلتها من   تعّد بريطانيا اإحدى البلدان ذات الطابع ا�ساري الذي ي�ؤمن باقيقة، واأن طبيعة �سكانها جعلتها من    تعّد بريطانيا اإحدى البلدان ذات الطابع ا�ساري الذي ي�ؤمن باقيقة، واأن طبيعة �سكانها جعلتها من     تعّد بريطانيا اإحدى البلدان ذات الطابع ا�ساري الذي ي�ؤمن باقيقة، واأن طبيعة �سكانها جعلتها من   تعّد بريطانيا اإحدى البلدان ذات الطابع ا�ساري الذي ي�ؤمن باقيقة، واأن طبيعة �سكانها جعلتها من 
اأك الدول تقدما وتط�را، وهذا التط�ر الفكري والثقايف اأدى اإ انفتاح البلد على العامل اارجي وب�س�رة اأك الدول تقدما وتط�را، وهذا التط�ر الفكري والثقايف اأدى اإ انفتاح البلد على العامل اارجي وب�س�رة 

بريطانيا 
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التي تتاألف من املحا�سرات واملعار�س والعرو�س املرئية، 
وكلها عوامل �ساعدت الطلبة امل�سلمن على البقاء وتكوين 

عائلة يف البلد وليلعبوا دورا قياديا يف املجتمع.
امل�سلم�ن والعالقات بني االأديان

لعبت املوؤ�س�سات الإ�سالمية دورا مميزا واأبدت اهتماما 
قامت  وق��د  الأدي����ان.  بن  امل�سرتكة  الأن�سطة  يف  ثابتا 
من  العديد  ومب�ساركة  لالأديان  العاملي  املوؤمتر  بتنظيم 
بن  الأوا�سر  لتوثيق  والجتماعية  املهمة  ال�سخ�سيات 

الأديان وخ�سو�سا امل�سيحية. 
املهاجرين  بخ�سو�س  الكني�سة  خم��اوف  من  وبالرغم 
امل�سلمن يف نهاية القرن املا�سي واأوائ��ل القرن احلايل  
بن  املنظم  احل���وار  ب���داأ  يف  الإ�سالمية  امل��ب��ادرة  لكن 
اجليدة  العالقات  على  والرتكيز  وامل�سلمن  امل�سيحين 
وفهم املجتمع بن الأديان ا�ستمرت يف �سبيل ن�سر الدين 
الكنائ�س املحلية  لفتح  الإ�سالمي. وجاءت املبادرة من 

ج�سور توا�سل بن الطرفن. 
وامل�سلمن يف �سهر  امل�سيحين  اأول حوار بن  وقد جرى 
الأبر�سية". كانت  "الإ�سالم يف  مايو 1973 حتت �سعار 
نتيجة هذا احلوار ت�سكيل جلنة من امل�سلمن وامل�سيحين 
تهتم يف تعين احلوارات الثنائية. وكانت اجلل�سة الثانية 
حتت عنوان "الأ�سرة يف الإ�سالم وامل�سيحية" عام 1974 
يف  وال�سالة  "العبادة  الثالثة  اجلل�سة  مو�سوع  وك��ان 

الإ�سالم وامل�سيحية" عام 1975. 
اإىل  ت�سعر باحلاجة  الكنائ�س  بداأت  وبحلول عام 1974 
اإجراء م�سح �سكاين للم�سلمن يف بريطانيا بال�سرتاك مع 
فريق ا�ست�ساري لدرا�سة وجود الإ�سالم يف بريطانيا و�سم 
الفريق الق�س ديفيد براون اأ�سقف جيلفورد  وع�سو هياأة 
املحكمة املوؤلفة من امل�سلمن وامل�سيحين من احلوارات 
يف وذرباي، رئي�سا لهذه املجموعة ال�ست�سارية. اأ�سدرت 
ون�سرها   1976 ع��ام  يف  نتائجها  ال�ست�سارية  اللجنة 
توجيهية  مبادئ  اجلديدة":  "العتبة  بعنوان  البالط  
امل�سلمة" وانتظم  املجتمعات  مع  للكنائ�س يف عالقاتها 
امل�سح  اإج���راء  بعد  وامل�سلمن  امل�سيحين  ب��ن  احل���وار 
الر�سمي للم�سلمن. حيث اعتربت بريطانيا اإحدى اأكرث 

الدول التي ت�سم اأغلبية م�سلمة بن الدول الأوربية.  
الأن�سطة  يف  ي�ساركون  اأ�سبحوا  امل�سلم  ال�سباب  واأن 
بتمثيل  وال�سعور  اجلامعية،  الدرا�سة  اأثناء  الإ�سالمية 
دينهم يف اخلارج، وبالرغم من املحاولت التي انتهجتها 
بع�س الو�سائل الإعالمية لإ�سقاط الإ�سالم يف الغرب من 
خالل بث الرعب يف قلوب امل�سحين واتهامهم للم�سلمن 
بالإرهاب، لكن حماولتهم ف�سلت ليعك�س الإ�سالم  الوجه 
هو  بريطانيا  يف  امل�سلم  املجتمع  فاليوم  ل��ه.  احلقيقي 

جمتمع م�ستقر ن�سبيًا.

امل�سلم�ن يف بريطانيا عرب القرون
القرن 16 جون نيل�سون اأول رجل اإجنليزي يعتنق الدين 

الإ�سالمي
اأك�سفورد  جامعتا  اأ�س�ست   17 القرن  من  الثالثينيات 

وكامربيدج كر�سيا للغة العربية يف كل منهما
1649 اأول ترجمة للقراآن الكرمي اإىل اللغة الإجنليزية، 

حيث ترجمه األيك�سندر رو�س

اإىل  امل�سلمن  من  كبرية  جمموعة  اأول  و�سول   1700  
ارة الذين عملت  بريطانيا قادمن من الهند. �سكل البحاّ
�سركة �سرق الهند على ا�ستئجارهم يف الهند اأول جالية 

اإ�سالمية يف مدن املوانئ البحرية الربيطانية. 
"اأجنومان اإي اإ�سالم" يف لندن، واأعيد  1886 تاأ�سي�س 

ت�سميتها فيما بعد لت�سبح "جمعية كل امل�سلمن".
ليفربول،  من  حم��ام  وه��و  كليام،  ه��ي  وليام   1887 
اعتنق الإ�سالم اأثناء وجوده يف املغرب. وقد اأ�س�س م�سجد 
املدينة"،  "دار  اأ�س�س  كما  الإ�سالمي،  واملعهد  ليفربول 
وهي دار لالأيتام يف ليفربول. وكان يراأ�س حترير املجلة 

الأ�سبوعية "العامل الإ�سالمي والهالل".
1889 افتتاح اأول م�سجد مت بناوؤه يف ووكنغ

1910 اأمري علي، وهو عامل اإ�سالمي، يدعو لعقد اجتماع 
لندن  "م�سجد يف  بتاأ�سي�س  ريتز مطالبا  فندق  عام يف 
يليق بالتقاليد الإ�سالمية ويليق بعا�سمة الإمرباطورية 

الربيطانية".
 1911 اإ�سدار ت�سريع ب�ساأن ذبح احليوانات نح ا�ستثناء 

للذبح احلالل.
1912 و�سول خوجة كمال الدين، وهو حمام من لهور، 
اإىل لندن وهدفه الوحيد هو اإزالة املفاهيم اخلاطئة حول 

الإ�سالم. وبداأ بعد عام باإ�سدار "الن�سرة الإ�سالمية".
 1914 اأ�س�س لورد هيديل، وهو بريطاين اعتنق الإ�سالم، 

اجلمعية الإ�سالمية الربيطانية.
1928 تاأ�سي�س "�سندوق ائتمان نظامية" يف لندن للنظر 

يف عرو�س لبناء م�سجد و�سط لندن.
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 1940 خ�س�ست احلكومة مبلغ 100،000 جنيه اإ�سرتليني 
ل�سراء اأر�س لبناء م�سجد يف لندن.

 1941 ا�سرتى �سندوق ائتمان م�سجدا �سرق لندن ثالثة 
لها لت�سبح اأول  اأبنية يف كومري�سالرود، يف ا�سِتبني، وحواّ

م�سجد يف لندن.
 1944 ح�سور امللك جورج ال�ساد�س لفتتاح املركز الثقايف 

الإ�سالمي يف ريجنت�س بارك.
الإ�سالمية  ال��دول  من  �سفريا  ع�سر  ثالثة  اأ�س�س   1947

�سندوق ائتمان م�سجد و�سط لندن.
الفار�سية  املحفوظات  اأم��ن  وايل،  عي�سى  حممد  د.   

والرتكية باملكتبة الربيطانية
من  قادمن  م�سلمن  مهاجرين  و�سول   1960-1950
الهند وباك�ستان بعد تق�سيمهما. �سجع على هذه الهجرة 
يف  خ�سو�سا  بريطانيا،  يف  العاملة  الأي��دي  يف  النق�س 
جمال �سناعات احلديد والأقم�سة يف يورك�سايرولنك�ساير 

)�سمال اإجنلرتا(.
ر تعداد امل�سلمن بحواىل 23،000 م�سلم.  1951 قداّ

1960-1970 و�سول موجة تالية من املهاجرين القادمن 
من اأفريقيا، اأغلبهم من كينيا واأوغندة.

 1961 ارتفاع عدد امل�سلمن يف بريطانيا اإىل 82،000، 
و�ساهم يف هذا الرتفاع ا�ستعجال النا�س لي�سبقوا دخول 
حيز   )1962 )لعام  الكومنولث  من  املهاجرين  قانون 
التنفيذ، وهو قانون يحرم مواطني الكومنولث من احلق 

التلقائي لدخول بريطانيا.
 1966 هناك ثمانية ع�سر م�سجدا يف بريطانيا، ازداد 
ال�سنوات  خالل  عام  كل  م�ساجد  �سبع  مبعدل  عددهم 

الع�سر التالية. 
ر بحوايل 369،000.  1971 اأ�سبح عدد امل�سلمن ُيقداّ

1973 تاأ�س�س املجل�س الإ�سالمي الأوروبي ومقره يف لندن. 
اأول حوار بن امل�سيحين وامل�سلمن حتت عنوان  اإج��راء 

"الإ�سالم يف الأبر�سية".

1974 عناّ جمل�س الكنائ�س الربيطاين فريقا ا�ست�ساريا 
لدرا�سة الإ�سالم يف بريطانيا.

 1976 افتتاح �ساحبة اجلاللة امللكة لحتفال اإ�سالمي. 
ت�سويري  عر�س  ج��داره  على  ينعك�س  �سك�سبري  م�سرح 

اإ�سالمي.
بارك.  ريجنت�س  يف  لندن  و�سط  م�سجد  افتتاح   1977
حوايل  هناك  بلفا�ست.  يف  الإ�سالمي  املركز  تاأ�سي�س 

3000 م�سلم يعي�سون يف اأيرلندة ال�سمالية.
 1984 تاأ�سي�س جمعية الإغاثة الإ�سالمية، وهي يف يومنا 

هذا اأكرب هياأة خريية اإ�سالمية يف بريطانيا.
ل   1985 بحلول هذا العام كان هناك 338 م�سجد م�سجَّ

يف بريطانيا.
 1992 ن�سر �سحيفة "كيونيوز"، وهي اأكرب جملة اإ�سالمية 
اإذاعية رم�سانية تبث مزيجا  اأول حمطة  يف بريطانيا. 
يف  ال��درو���س  وحلقات  الدينية  واملو�سيقى  اخلطب  من 

برادفورد.
 1994 اجلمعية الإ�سالمية الربيطانية تنظم اأول اأ�سبوع 
م�ستوى  رفع  منه  والغر�س  الإ�سالمي،  بالدين  للتوعية 
جتاه  اخلاطئة  املفاهيم  ومعاجلة  الدين  بهذا  الوعي 

الإ�سالم.
جلنة  يوؤ�س�س  امل�ستقل  رونيميد  ائتمان  �سندوق   1996  

"امل�سلمون الربيطانيون وُبغ�س الإ�سالم".
 1998 اثنتان من املدار�س الإ�سالمية تتلقيان متويال من 
احلكومة. وتعين اأول جمموعة من امل�سلمن اأع�ساء يف 

جمل�س الأعيان: لورد نزير اأحمد والبارونة بول الدين.
بعثة  ت�سكل  الكومنولث  و�سوؤون  اخلارجية  وزارة   2000 
احل ال�سنوية لتوفري الدعم الطبي والقن�سلي حلواىل 
اإىل مكة   يوؤدون فري�سة احل 25،000 م�سلم بريطاين 

كل عام.
 2003 هوارد ديفيز، نائب حمافظ بنك اإجنلرتا، يلقي 
التمويل  �سبل  تطوير  على  فيه  �سجع  تاريخيا  خطابا 
الإ�سالمي يف اململكة املتحدة. ومت تعديل قوانن ال�سرائب 
قرو�س  تقدمي  عملية  لت�سهيل  البيوت  ب�سراء  املتعلقة 
اأ�سا�س  على  التمييز  م  يجراّ قانون  تطبيق  اإ�سالمية.ومت 

املعتقد الديني.
جديدة  �سالة  يفتتح  واأل���ربت  فيكتوريا  متحف   2006  
 1001" معر�س  افتتاح  الإ�سالمية.  للفنون  خم�س�سة 
العرب  م�ساهمات  على  ال�سوء  ي�سلط  ال��ذي  اخرتاع" 
العلوم  مبتحف  وذل��ك  املعا�سرة،  احلياة  يف  وامل�سلمن 
اأول  ي�سبح  ح�سن  اأجم���د  مان�س�سرت.  يف  وال�سناعة 

اأدمريال م�سلم يف بريطانيا.
ت�زيع امل�سلمني يف اململكة املتحدة كما يف اجلدول:

، وهي اأكرب جملة اإ�سالمية 
اإذاعية رم�سانية تبث مزيجا  اأول حمطة  يف بريطانيا. 
يف  ال��درو���س  وحلقات  الدينية  واملو�سيقى  اخلطب  من 

 َسني�ُاأجَه�ُس بالُبكاء كّلما اأذُكُر ا

 
امل�سلم�نتعداد ال�سكاناملدينة

مليون - 7216 مليونلندن
5108 - 40،000 مليونا�سكتلندا

2917 - 30،000 مليونويلز
1702 - 4،000 مليوناأيرلندة ال�سمالية

680،70045 - 30،750ليدز
15 - 150،000مليونبرمنغهام
483،00017 - 82،750برادفورد

300،00012 - 35،000لي�سرت
218،50011 - 25،000اأولدهام
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 َسني�ُاأجَه�ُس بالُبكاء كّلما اأذُكُر ا
لعامل اأزهري هو ال�سيخ الأنطاكي موؤلف الكتاب اأن يتحول 

اىل مذهب اأهل البيت )عليهم ال�سالم(. 
وبعد م��رور عام ويف نف�س املكتبة عرث على كتاب اآخ��ر هو 
)خلفاء الر�سول الثناع�سر( فعكف على قراءته بتمعن 
حتى اختمرت لديه فكرة اعتناق مذهب ال�سيعة لكنه 
مل يقرر بعد. وم�ست فرتة اأخرى ُاقيم خاللها معر�س 
للكتاب يف كلية الطباّ باملن�سورة فوجد كتابًا يف املعر�س 
يحمل عنوان )الإمام جعفر ال�سادق عليه ال�سالم( تاأليف 
امل�ست�سار عبداحلليم اجلندي، فتلقفه واأكباّ على مطالعته، 
يقول: )فاأخذته وقراأته وتزلزل كياين ملا فيه من معلومات 
عن اأهل البيت )عليهم ال�سالم( َطَم�َسْتها الأنظمة اجلائرة 
وكتمها علماء ال�سوء، فاإن القوم - كما روي على ل�سان الزهري 

راوية بني اأمية - ل يطيقون اأن ُيذكر اآل حممد بخري.
فاأخذ يقارن مع ما لديه من كتب وم�سادر �سنية فوجد اأن 
الأمر ل يتحمل الإخفاء فهو كال�سم�س يف رابعة النهار، فوجوب 
اتباع اأئمة الهدى )عليهم ال�سالم( حقيقة ل منا�س لأحد من 
الفرار منها، فهم ِعْدل الكتاب، واأحد الثقلن، و�سفينة نوح، 
وجنوم الأمان.. فكانت امل�ساألة حم�سومة بالن�سبة له، فتحول 

ليكون مع ال�سادقن.

محلة وأي محلة!
كان الدكتور احمد را�سم النفي�س يف هذه الفرتة قد التقى 
باأحد ا�سدقائه القدامى واكت�سف باأنه يحمل نف�س املعتقد، 
فاأخذا يتدار�سان بع�س الأحكام الفقهية الالزمة، كما كان يف 
الوقت ذاته م�سغوًل باإنهاء ر�سالة الدكتوراه )اخت�سا�س يف 
الباطنية العامة( وكان نباأ اعتناقه ملذهب اأهل البيت )عليهم 
ال�سالم( قد ت�سرب، واإذا به يواجه مقاطعة تامة، واأخذْت 
حلقات املقاطعة ت�سيق وت��زداد كاأنه م�ساب بخلل فكري 
اأو عقلي، يقول: كنت اأت�ساءل بيني وبن نف�سي عن �سراّ هذا 
العداء وال�سرا�سة يف مواجهة كل َمن ينتمي اىل خطاّ اآل بيت 

ة التي ارتكبها اولئك املنتمون؟النبوة، وما هي اجلر
وبالرغم من كلاّ ذلك �سرب واحت�سب، لكن الأم��ر مل ينته 
اىل هذا احلداّ بل اأخذت امل�سايقات تاأخذ �سكاًل اآخر، فهذه 
املرة ال�سلطة فقد متاّ اعتقاله اأوا�سط عام )1987م( يف 
حملة اعتقالت طالت الإ�سالمين يف م�سر، تعر�س خاللها 
للتعذيب النف�سي واجل�سدي، وقد كان الأمر وا�سحًا بالن�سبة 
له فهو مل يكن ينتمي لأي تنظيم - حمظور اأو غري حمظور- 
ن يهددون اأمن الدولة حتى يعتقل، وقد اأف��رج عنه  ول مماّ
بعد فرتة منهكًا مري�سًا، وتت�سل�سل حلقات ال�سطهاد لتاأخذ 
�سكاًل اآخر، حيث يقول: التاآمر اخذ �سكاًل اآخر كان الهدف 
منه اإخراجي من عملي باجلامعة بكل ما لديهم من و�سائل، 
وهكذا مت تاأخري ح�سويل على الدكتوراه من 1408ه�1987م 
حتى عام 1413ه�1992م �ست �سنوات كاملة من ال�سغوط 

الوظيفية واملعا�سية كي يجربوين على تغيري عقيدتي حتى 
جاء احلق وظهر اأمر اهلل وهم كارهون. 

فقياّ�س اهلل تبارك وتعاىل عددًا من الأحرار ليدافعوا عنه 
وعن غريه من املظلومن �سواء من رجال اجلامعة اأم من 
رجال ال�سحافة والعالم، حتى ف�سلت احلملة امل�سعورة التي 
كانت تت�سور اأناّ جمرد التهمة بكلمة )�سيعة اأو ت�سيع( �ستقلب 

ه وبالتايل عزله وحتجيم دوره. املجتمع باأجمعه �سداّ

إهنا مدرسة اإلمامة
كيف كن  ويقول:  النفي�س  را�سم  احمد  الدكتور  يت�ساءل 
لأمة اأن حتلم باإقامة دولة اإ�سالمية، وهي ل متتلك م�سروعًا 
امل�سلمن  اأن  يعلمون  فقهاء جمتهدين؟ اجلميع  اأو  فقهيًا 
الفقهي  البناء  ه��ذا  تلكون  الذين  هم  وحدهم  ال�سيعة 
وهذه املدر�سة املتكاملة التي اأقاموها على مدى التاريخ عرب 
العذابات واجلراحات، وهي مدر�سة ت�ستند اىل فهم اآل البيت 
املع�سومن للكتاب الكرمي وال�سنة النبوية املطهرة، ودائمًا 

كان دليلهم الأقوى، وكانت فتاواهم هي الأ�سوب.
ثم ي�سرع بدرا�سة ق�سية تختلف عن الدرا�سات التقليدية، اإذ 
ز فيها على الإطار العقلي وداعمًا له بالن�سو�س القراآنية  ركاّ
والنبوية ال�سريفة، فيقول يف هذا ال�سدد: اإناّ انتقال النبياّ 
الأعلى  الرفيق  اىل  و�سلاّم(  واآل��ه  عليه  اهلل  )�سلاّى  حممد 
عام )11ه� 632م( كان من املفرت�س اأن ي�ساحبه انتقال 
عن  التعبري  على  ق��ادرة  اأمينة  يد  اىل  والنظرية  ال�سلطة 
ولي�س  النظرية  خدمة  يف  والقوة  ال�سلطة  وجعل  الأم��ري��ن 
العك�س اأن تكون النظرية يف خدمة ال�سلطة فت�سكل النظرية 
وملدى  والعقلية  الذهنية  ال�سلطة  اأ�سحاب  لقدرات  وفقًا 
اأمانتهم يف التطبيق، ومن هنا كان عهد النبياّ الأكرم لعلياّ 
)عليهما ال�سالم يوم غدير خماّ بقوله: من كنت موله فعلي 
موله، وقوله يوم �سار النبي )�سلاّى اهلل عليه واآله و�سلاّم( اىل 
غزوة تبوك وكانت يومها الدولة قائمة: اأنت مناّي مبنزلة 

.هارون من مو�سى اإلاّ اأناّه ل نبياّ بعدي

إشارة البدّ منها
لهم  والذين عرفوا احلقيقة  امل�ستنريين  اإناّ معظم ه��وؤلء 
النفي�س  ر�سيد ثقايف وعلمي جيد، فالدكتور احمد را�سم 
بالإ�سافة اىل كونه حامل ل�سهادة الدكتوراه )اخت�سا�س يف 
الباطنية العامة( فهو حافظ للقراآن الكرمي، ولديه بع�س 
البيت )عليهم  اأه��ل  "الطريق اىل مذهب  منها؛  املوؤلفات 

ال�سالم(" و"على خطى احل�سن )عليهم ال�سالم(".
ر  قراّ عندما  النفي�س  الدكتور  اأناّ  على  تدلاّك  الإ�سارة  هذه 
اعتناق مذهب احلقاّ مل يكن قراره انفعاليًا اأو غري مدرو�س، 

بل بالعك�س متامًا وقد بان ذلك يف ما م�سى من �سطور.

• اإعداد:عبدالرحمن الالمي

املولد والنشأة
ولد الدكتور احمد را�سم النفي�س عام )1952م( يف مدينة 
املن�سورة بجمهورية م�سر العربية، اأحباّ احمد النفي�س رغم 
�سغر �سنه املطالعة، اإذ يقول: تعلمت من اأبي وجدي)رحمهما 
اهلل( حباّ القراءة والإطالع، فرحُت قراأت كلاّ ما وقع حتت 
واح��د عجزت عن  كتاب  اإل  اأثناء طفولتي،  كتب  يدي من 
موا�سلة القراءة فيه، هو )اأبناء الر�سول يف كربالء( للكاتب 
امل�سري خالد حممد خالد، كنت اأجه�س بالبكاء يف اللحظة 

التي اأم�سك فيها الكتاب واأعجز عن موا�سلة قراءته(. 

أول الغيث
ها، اأمطرت  وملاّا كانت احلرب بن العراق واإيران على اأ�سداّ
ال�ساحة امل�سرية - �ساأنها يف ذلك �ساأن ال�ساحة الإ�سالمية 
عمومًا - بوابل من الكتب امل�سمومة والتي تتهجم على ال�سيعة، 
 كما متاّ دعم هذا الهجوم بف�سح املجال اأمام التيار ال�سلفي ليل
ال�ساحة هناك، وقد اأخذ على عاتقه تاأجي نار الفتنة لتنفري 
اجلمهور امل�سري من ال�سيعة، حيث يقول الدكتور اأحمد: 
ذون خطة مر�سومة  اأناّ ه��وؤلء كانوا ينفاّ من الوا�سح متامًا 
ومدعومة، بل ويحاولون الإيحاء باأناّ الت�سيع خطًا عن�سريًا 
تك�سف  مقولة  وه��ذه   العربي الإ�سالم  مواجهة  فار�سيًا يف 

بو�سوح الروؤية البعثية العراقية التي امتطت ظهر ال�سلفية. 

نقطة التحول
رغم هذه الهجمة ال�سر�سة ونفث ال�سموم يف ال�ساحة اإل اأناّ 
البحث  بها فوا�سل  يتاأثر  النفي�س مل  الدكتور احمد را�سم 
اأهل  واملتابعة حتى عرث على كتاب )مل��اذا اخ��رتت مذهب 
ملوؤلفه  العامة  املكتبات  اإح��دى  يف  ال�سالم(  عليهم  البيت 
املرحوم ال�سيخ حممد مرعي الأمن الأنطاكي، ويقول يف هذا 
ال�سدد: اأخذت الكتاب وقراأته، وتعجبت كثريًا كيف كن 

العراق  بــني  احلــرب  كانت  ــا  ملّ  
ها، أمطرت الساحة  وإيران عىل أشدّ
املسمومة  الكتب  من  بوابل  املرصية 

والتي تتهجم عىل الشيعة 

املستبرص: امحد راسم 
البلد: مرص 

املذهب: شافعي
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لمنا�س من العرتاف باأن الفعل امل�سرحي قد بداأ انح�ساره منذ ثمانينيات وت�سعينيات 
القرن املا�سي لي�س يف مدينة كربالء املقد�سة فقط ، بل يف عموم مدن العراق، حتى 
و�سل ملا و�سل اإليه يف الآونة الأخرية من قبل ال�سقوط من تردي وا�سح، �سوى بع�س 
التجارب اجلادة هنا وهناك، �ساأن امل�سرح يف ذلك �ساأن جميع �سروب الفن والأدب 
ب�سورة عامة، نتيجة ع�سكرة الواقع الثقايف اأو حماولت ت�سيي�س الفن والأدب، خدمة 
التزييف  التوجه وهذا  الكارتوين، فعاث هذا  للبطل  اأو متجيدًا  لأغرا�س م�سبوهة، 
تخريبًا وت�سويهًا للم�سرح، حتى �سار امل�سرح كاأنه مكانًا للتهري، يق�سده البع�س للت�سلية 
وال�سحك اأو لإ�سباع غرائز رخي�سة، اإن ابتعد عن التعبوية والت�سيي�س، رغم اإن الر�سالة 
اجلوهرية للم�سرح هي يف حماولته �سناعة حياة اأف�سل للنا�س، وكما قيل:) اأعطني 
م�سرحًا اأعطك �سعبًا مثقفًا(، اأو كما  قال الفيل�سوف وامل�سرحي الفرن�سي فولتري: )يف 

امل�سرح وحده جتتمع الأمة؛ ويتكون فكر ال�سباب وذوقه(.
ومن ثم ما اأ�سيفت على مثل ذلك الواقع من �سعوبات وت�سييق وحماربة بعد اأحداث 
النتفا�سة ال�سعبانية املباركة، وما تالها من تداعيات، بطغيان طابع الفن والأدب 
التعبوي اأو امل�سرح التجاري، و�سعوبات التح�سيل املعا�سي، ومن الطبيعي اأن ين�سحب 
كل ذلك على الفعل امل�سرحي يف مدينة كربالء املقد�سة، رغم ما عرفت به من تاريخ 
الكعب  بعلو  لها  العراق، قد �سهد  بالإجناز، كتجربة متميزة من بن م�سارح  حافل 

القا�سي قبل والداين. 
لكن مما يدعو اإىل التفاوؤل ما ي�سهده م�سرحنا اليوم، وامل�سرح احل�سيني منه على وجه 
اخل�سو�س من انتعا�س ملحو، خا�سة ما �سهدناه ون�سهده من تعدد اإقامة املهرجانات 
اأثناء مو�سم  وامللتقيات امل�سرحية، ومن فعاليات ون�ساطات وعرو�س عديدة خا�سة 
عا�سوراء، ناهيك عن الفعاليات املم�سرحة يف عزاءات كربالء ومواكبها، اأو فيما يعرف 
بطقو�س التعزية اأو م�سرح ال�سارع.. ال�سارب بتاريخه يف ربوع املدينة املقد�سة منذ 
القدم، حتى عد الباحثون واملهتمون يف ال�ساأن امل�سرحي )الت�سابيه( من جتارب امل�سرح 

الرائدة، لي�س على م�ستوى العراق والوطن العربي فح�سب، بل على م�ستوى العامل.
ول غرابة اأن يبداأ امل�سرح عمومًا وامل�سرح احل�سيني خا�سة، حراكه الفني، وانطالقته 
اجلديدة، وانتعا�سته املباركة من مدينة كربالء املقد�سة واليها..حيث اإن امل�سرح اأرتبط 
منذ ن�ساأته الأوىل عند اليونان والإغريق باأماكن العبادة م�ساحبًا للطقو�س الدينية 
والعبادية، ول �سك فاإن ارتباط  الديني بامل�سرحي يف مدينة كربالء املقد�سة له ما 
يربره على اأر�س الواقع، فقد كانت مدينة كربالء املقد�سة وما تزال مرتعة بالرتاجيديا 
والدراما احل�سينية بق�سة كربالء، واأجوائها م�سبعة بعبق ال�سهادة والت�سحية والفداء، 
نتيجة احت�سانها لالأحداث الدامية لواقعة الطف ومتثل ماأ�ساتها، وتكرار الحتفاء 
ال�سنوي خالل �سهري حمرم و�سفر.. وجتدد ماأ�ساتها، وهو ما ثل �سحن �سعوري 
مهم، واإدامة للح�س الرتاجيدي اجتاه ال�سراع الأزيل امل�ستمر ما بن احلق والباطل.     
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�سميمية عالقة كربالء بامل�سرح

◄  يكتبها: طالب عبا�س الظاهر
  

وه التحدي
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ال�ساعر: ماجد يا�سنال�ساعر: ماجد يا�سن


ح������ّدك م����ن����ك  ����س���ي���ب���ل���غ  ذا  م������ن 
اإل����ي�������������������� ن����������دا  ي������رت������ق�������ا  مل 
م�����ن ف������ار�������س؟ ه�����ل ب���ي���ن���ه���م ع��ب���
ا�����ل������  ب�����������ذ يف  اأورق��������������������ت 
ال�������س���ه���ا ق��������������سُ  ب��������دا  اأن  م������ا 
ح�����ت�����ى اأت�������ت�������ك ج������ن������ان رّب�������ك
ول������ث������م������ن ك������ّف������ي������ك ال�����ل�����ذي�����ن
ق����م����ر ال����ع���������س����ة م������ن ي�������س���يء
م�������ن ل����ل����ح���������س����ني ي������������ذود ع���ن���ه
ت���رك���ت م������ن  ����س���ي�������س���ق���ي  ذا  م������ن 
ك����ن����ت االإب��������������اء ع����ل����ى االإب����������اء
ك�����ن�����ت ا�����ق�����ي�����ق�����ة وا������ي������ال
ف���������س����ٌل ت����ف����اي���������س م������ن ي���دي���ك
و������س�����ج�����اع�����ٌة اأق�����������س�����ى ت�������س���ّد
م��������ا ن�����������ال م������ن������ك ال��������ق���������م ل����
ل���ك ي��������������روي  اأن  واأردت 
ي�������ا �������س������رم������دّي ال�������������س�������ء ك���م
��ك������م ُي����ظ����ل����م�����ن واأن�����������ت ت��ن�����س
ل������� وم���������س����ة م������ن ن���������ر وج���ه���ك
ي��������ا اأّي���������ه���������ا ال�������ق�������رب�������ان م���ن
م���������ن ح������ب������ك ال������ع�������������س������اق ق���د
وحت��������������ّ ال�������������س������ع������راء ف���ي���ك
ذا ح�������ني  ب����ط����ي����ف����ك  �������س������ك������روا 
األ�����ه�����م�����ت�����ه�����م م��������ا ل����ي���������س ُي����ل�����
اآ ال�������ك�������رب  م���������س����ت����ح����ي����ل  ي���������ا 
االأر���������������س ب�������ط��������ل  ذا  م���������ن 
ت���������س�����ل اإذا  دّرك  هلل 
ت������ف������يء اإذ  دّرك  هلل 
ح�����������االن ��������س�������ّرك ف����ي����ه����م����ا ق���د

وي���������س����ّل... ح����ني ي�������س���ّل ج�����ّدك؟
������������������ك ف���ك���ان وج�����ه امل�������ت ن����ّدك
������������������������ا����س اآخ��������ر ك�����ي ي�������س���ّدك؟
ح���م���دك وح������م������دت  ح����ك����اي����ة  د 
وح�����دك اأن���������ت  ج���ب���ي���ن���ك  يف  دة 
وّدك م�������ن�������ك  خ��������اط��������ب��������ات 
ت�����ع�����ان�����ق�����ا و������س�����م�����م�����ن خ��������ّدك
ب���ع���دك؟ ال����ك�����ن   – رح���ل���ت  اإذا   -
ع���������ّدك؟ ح�������ني  ت�����رك�����ت�����ه  اإذا 
ع����ي�����ن����ه����م ت�����ق�����ت�����ات وع���������دك؟
وك�����ن�����ت ����س���ي���ف���ك ك����ن����ت ُج����ن����دك
ف���ب���ع�������س و�����س����ف����ك ك�������ان �����س����ّدك
وردك اجل������������د  م�����ن�����ه  ي�����������س�����ّم 
ب����ه����ا ع����ل����ى االأع���������������داء �����س����ّدك
خ��ل��دك ���ت���اح  اأن  ���س����ت  ������������ك��ن 
ال������ت������اري������خ ل�����ل�����ت�����اري�����خ �����دك
ي���ت�������س���ّل���ق ال��������داج���������ن وق��������ّدك
ب��������ردك اهلل  ������س�����م������������س  م��������ن 
الك����ت����ف����ى ال��������رام���������ن ق�������س���دك
�������دك ف�����دي�����ت  ال���ن���ب�����������ي  اآل 
ول�����������دوا ف����ك����ان�����ا م����ن����ك ول������دك
ف�����ك�����ّل ق����اف����ي����ة ت�����ق�����ال ع���ن���دك
���س��ه��دك االإح���������الم  م���ن���ك يف  ق�������ا 
���������������ه��م ف���ال���ق�������س���ائ���د ك����ن رف����دك
ي���������������اٌت ت������ع������د ول������������ن ن�����ع�����دك
وردك ي�����رت�����اد  واق����������ٌف  م���ث���ل���ك 
اأح����������دك! م������ا  ال�������������س�������ارم  وال 
ع�����ل�����ى ال���������������رى وت������ن������ث ن�����دك
ح�������������ُا ال���������راج���������ني ������س�����ردك
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كثريًا ما يطرق اأ�سماعنا 
العلمي،   املنه عبارة 
يف  يدر�سونه  فالطالب 
واملعلنون  اجل��ام��ع��ات، 
ي�����س��ت��ف��ي��دون م��ن��ه يف 
الإعالن حيث ي�سورون 
مبعاطفهم  ع���ل���م���اء 
ال��ب��ي�����س��اء وق����واري����ر 
ال�سوائل واملجاهر التي 
 ��حت��ي��ط��ه��م؛ ل��ل��رتوي

ملنتجاتهم، بل اإن كل من ي�سعى لك�سب نقا�س يف ق�سية ما، يح�سم املو�سوع 
بعبارة )ثبت علميًا(. 

ومع هذا فما زال املنه العلمي ثل لغزًا لدى الكثري من النا�س، وقد يكون 
ال�سبب يف الت�سمية، فكلمة املنه قد تعني للبع�س اإن هناك طريقة �سحرية 
اأن  اآخر  لأحد  ولي�س  عاليًا  تدريبًا  بن  املدرَّ للعلماء  فقط  متاحة  مقد�سة،  اأو 
يطلع عليها، وهذا الكالم غري دقيق ف�املنه العلمي ن�ستخدمه يف كل وقت من 
حياتنا، لأننا جميعا يدفعنا الف�سول للمعرفة فنت�ساءل ثم نبحث عن اإجابات، 

اأنه جزء طبيعي من حياتنا.
وهنا نت�ساءل، كيف ي�ستخدم املنه العلمي يف حل امل�ساكل اليومية؟ وملاذا يعد 

الأ�سا�سية  ال��ط��ري��ق��ة 
احلقائق  اإىل  للتو�سل 
الفيزيائية  العلوم  يف 
والإحيائية  والطبيعية 

وحتى الإن�سانية؟ 
بح�سب  ال��ع��ل��م  ب��داي��ًة 
هو  اأك�سفورد،  قامو�س 
عملي   - فكري  ن�ساط 
تركيب  لفهم  ي�سعى 
املادي  العامل  و�سلوك 
املالحظة  خ���الل  م��ن 

والتجريب.
اإىل  اأرجعناه  اإذا  كذلك  لي�س  لكنه  �سعبًا،  التعريف  يبدو  قد  الأوىل  للوهلة 

مفرداته الب�سيطة:

طابع  ذي  العلم  اأوًل: 
اأن  يكفي  فال  )عملي( 
املعرفة  ع��ل��ى  حت�سل 
الأ�ساتذة  اأو  الكتب  من 
الن�ساط  لأن  ف��ق��ط، 
العلم  يف  الأ���س��ا���س��ي 
ه��و الك��ت�����س��اف، الذي 
اليدوي  ال��ع��م��ل  يعني 
فالعامل  وامل���خ���ت���ربي، 
الأ�سئلة  ي�سع  دائ��م��ًا 
ويبحث عن الأجوبة عمليًا، مثاًل كيف يوؤثر الن�ساط الإن�ساين على الإحرتار 
العاملي؟ كيف كن للمعدة اأن ته�سم الطعام؟ كيف تتمكن الطيور من الهجرة 
مل�سافات بعيدة دون اأن تتوه؟ هذه الأ�سئلة كلها يتم الإجابة عنها عمليًا، وهذه 

امليزة الأوىل للمنهجية العلمية.
ثانيًا: العلم يقوم على املالحظة: العامل يف املخترب ي�ستخدم كل حوا�سه جلمع 
املعلومات عن احلالة او املو�سوع من حوله، اأحيانًا يجمع هذه املعلومات مبا�سرة، 
واأحيانًا يحتاج اإىل اآلة اأدوات اأو معدات مثل التل�سكوب اأو امليكرو�سكوب، ويف 
كلتا احلالتن فاإن العامل يكتب ما يراه اأو ي�سمعه اأو ي�سعر به، وهذه املالحظات 
امل�سجلة تدعى البيانات وتكون على نوعن، بيانات كمية كن قيا�سها بوحدات، 
ت�سف  نوعية  واأخ���رى 

�سلوك �سيء ما.
وبهذا كننا القول اإن 
الِعلم عبارة عن "حرفة 
يقوم  ح��ي��ث  فكرية"، 
العامِل اأو الفرد بتحليل 
واملالحظات  البيانات 
وا�ستخدامها  وربطها 
لفهم العامَل من حولنا، 
تتطلب  العملية  وه���ذه 
القدرة على ا�ستخال�س 
وتدعى  املتوفرة  والبيانات  املالحظات  على  اعتمادا  )الكليات(  التعميمات 

التفكري ال�ستقرائي.
وهذا ما �سنتكلاّم عنه بتف�سيل اأكرث يف الأعداد القادمة.

����س���ر  • حيدر التكمجي

ال��ب��ي�����س��اء وق����واري����ر 
ال�سوائل واملجاهر التي 
 ��حت��ي��ط��ه��م؛ ل��ل��رتوي

ملنتجاتهم، بل اإن كل من ي�سعى لك�سب نقا�س يف ق�سية ما، يح�سم املو�سوع 
بعبارة )ثبت علميًا(. 

ويبحث عن الأجوبة عمليًا، مثاًل كيف يوؤثر الن�ساط الإن�ساين على الإحرتار 
العاملي؟ كيف كن للمعدة اأن ته�سم الطعام؟ كيف تتمكن الطيور من الهجرة 
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التلّ� الكهرومغناطي�سي..
م�ٌت خفي 

اإر�سال  اأج�سامنا على الأر�س كهوائيات تلتقط املوجات الراديوية التي تبثها حمطات  تنت�سب 
املبثوثة يف  الت�سالت  اأقمار  نحونا ع�سرات  تعك�سها  التي  وتلك  الإقليمية،  والتلفزة  الإذاع��ات 
�سمائنا. وتلك التي تر�سلها اأجهزة الهواتف املحمولة واأدوات التحكم عن بعد واأجهزة الت�سالت 
الع�سكرية واخلا�سة، وما تر�سله اأي�سًا اأفران املوجات ال�سغرى )امليكروويف(، بالإ�سافة اإىل ما 
يت�سلل اإىل الأر�س عرب نافذة الغالف اجلوي من موجات راديوية كونية اآتية من النجوم البعيدة.   
ونظل عر�سة لأ�سواء مرئية واأخرى غري مرئية، ففي حن تلتقط عيوننا �سوء النهار، املنعك�س 
على الأ�سياء التي ننظر اإليها، يلتقط جلدنا اأ�سعة حرارية غري مرئية ت�سمى )ما دون احلمراء( 
�سادرة عن الأج�سام ال�ساخنة والذرات املثارة، كما يلتقط اأ�سعة غري مرئية اأخرى هي )ما فوق 
ج خطرها وفقًا لقدراتها الخرتاقية املتفاوتة، اإذ ي�سل بع�سها اإىل �سبكيات  البنف�سجية(، يتدراّ

العيون، وطبقات اجللد الداخلية، وحتى العظام.  
وتاأتي الأ�سعة ما فوق البنف�سجية من ال�سم�س والأ�سعة الكونية، كما تاأتي من الربق ومن امل�سابيح 

الكهربائية، والتلحيم الكهربائي، ومن �سا�سات التلفزة والكمبيوتر وغريها.  
كما اأننا على متا�س مع الأ�سعة ال�سينية اأ�سعة )X( امل�ستخدمة يف الت�سخي�س الطبي والتي تخرتق 
الأن�سجة اللينة )كاللحم واجللد وال�سراين( مثل زجاج �سفاف بينما ت�سها العظم ويوقفها ملا 

يحتويه من معادن.  
غري اأن اإ�سعاعات نوعية اأخرى، اأ�سد خطرًا على �سحة الإن�سان، تر�سلها مواد م�سعة، طبيعية اأو 
منتجة، موجودة يف الأطعمة التي نتناولها واملياه التي ن�سربها والهواء الذي نتنف�سه. فقد ورثنا 
بع�س هذه النظائر امل�سعة يف الرتكيبة الكيميائية الأولية لطبيعة كوكب الأر�س، واأنتَ بع�سها 
الآخر القنابل والتجارب النووية )هريو�سيما وجنازاكي، القنابل امل�سفحة باليورانيوم امل�ستنفد، 
جتارب التفجريات النووية املتعددة، اإلخ(، وكوارث املفاعالت النووية، ككارثة مفاعل ت�سرينوبيل 
مثاًل. والإ�سعاعات النووية املق�سودة هنا هي اأ�سعة )األفا( واأ�سعة )بيتا( و)كاما(، وهي اإ�سعاعات 
ات التي ت�سيبها وتغيري تركيبها الإلكرتوين واإتالف وظائف اخلاليا  موؤياّنة تقوم باإثارة نواة الذراّ

التي تت�سكل منها.  
اإىل جانب هذه املوجات الكهرومغناطي�سية والأ�سعة املوؤياّنة، جتدر الإ�سارة اإىل اأننا ن�سبح عرب حقول 
التوتر العايل واملولدات واملحركات الكهربائية،  كهربائية ومغناطي�سية تن�سرها حولنا خطوط 
بالإ�سافة اإىل الن�ساط املغناطي�سي لل�سم�س وفوراتها الدورية املعهودة. هذه احلقول لي�ست دائمًا 

بال اأثر على �سحة الأج�سام احلية ووظائفها البيولوجية.

• تقرير: املهند�س اجمد قا�سم

◄  بقلم: حيدر مرت�سى علي

يف  متعاك�سن  بطريقن  ي�سريان  فهما  وم�سِلح،  طاغية  بن  ما  �ستان 
التطلعات والو�سائل والنتائ، ولكن كليهما يتخذ  ذات النقطة  لالنطالق 

يف م�سروعهما، وهي "ثقافة املجتمع ووعيه".
لنا تاريخ الطغاة واأ�ساليبهم با�ستعباد �سعوبهم، لوجدنا اإنهم دائمًا  لو تاأماّ
ينطلقون من ثقافة املجتمع لرت�سيخ م�سروعهم ال�سلطوي، فاأول خطواتهم 
هي قتل قادة املجتمع احلقيقين وهم مثقفو  املجتمع ومفكروه، ثم يبداأون 
مبحق ثقافة املجتمع  وفكره بجميع �سورهما وبكل الو�سائل، من الإرهاب 
الفكري اإىل التدلي�س الإعالمي واحل�سار الثقايف اإىل حرق الكتب وت�سويه 
احلقائق، وعند جناحهم ويف هذه النقطة ت�سبح قيادة املجتمع وتوجيهه 

جمرد متعة للطاغية ار�سها من خالل الروت كونرتول.
وهنا يجب اأن ننتبه اإىل اأن اللوم ل يقع فقط على الطغاة، فلل�سعوب اأي�سًا 
ح�ستها يف �سناعة الطاغية �سحيح اأن "الطغاة" ي�سعون دائمًا اإىل جتهيل 
�سعوبهم - بالو�سائل التي ذكرناها - لي�سهل ا�ستعبادهم وال�سيطرة عليهم، 
ولكن اأي�سًا نالحظ اأن ال�سعوب ذات امل�ستوى الثقايف املتدين، التي تبتعد 
عن م�سارح الثقافة ودواوي��ن الفكر واملعرفة وبيوت العلماء، جندها بيئة 
خ�سبة لولدة الطغاة ون�ساأتهم، وكلما ازداد املجتمع جهاًل وتخلفًا، كلما 

ازداد الطاغية تعنتًا وجتربًا.
وهنا ياأتي دور امل�سلحن الإلهين الذين مل يكونوا غافلن عن دور الثقافة 

واملعرفة يف: 
اأولً: حترير ال�سعوب من طغاتها، وثانيًا: منع ولدة الطغاة يف تلك املجتمعات، 
ولهذا نراهم يبداأون م�سوارهم الدعوي، وم�سروعهم الإ�سالحي من خالل 
تثقيف وتعليم املجتمع، ولي�س اأدل على هذا من جتربة نبينا حممد �سلى 
اهلل عليه واآله و�سلم والقراآن الكرمي الذي نادى يف الكثري من اآياته بالتعلم 

والتثقف والإطالع امل�ستمر.
وجمتمعاتنا لي�س ا�ستثناء من هذه القاعدة، فلقد عانى العراق على امتداد 
تاريخه من طغاة �سعوا اإىل جتهيل ال�سعب وخ�سو�سًا املوالن لأهل البيت 
عليهم ال�سالم، ول�سنا ب�سدد �سرد فعائلهم و�سيا�ساتهم، فتلك اأيام قد 
ولت، ولكن ما بقي ح�سبما اأرى هو ا�ستمرارنا كمجتمع بزهدنا عن الثقافة 

واملعرفة  .
واخلدمي  الأمني  جناحها  وراأينا  الأخ���رية،  الأربعن  زي��ارة  انتهت  لقد 
والطقو�سي وهلل احلمد، ولكن لالأ�سف مل ياأخذ اجلانب الثقايف والتوعوي 
الزيارات  يف  تداركه  ينبغي  ما  وه��ذا  الزيارة،  هذه  يف  احلقيقي  حجمه 
القادمة، فاإذا كان 15 مليون زائر يزور كربالء، لنطبع اإذن 10 مالين 
مطبوع على اأقل تقدير، ليكون الزائر يف زيارته قد نال الأجر والثواب وقوة 
الثقافة واملعرفة، التي باتت اليوم قوة معرتف بها عامليًا، وهي التي اأراد 
الإمام احل�سن )عليه ال�سالم(اأن نت�سلاّح بها لك�سف زيف كل مدع  وطاغية 

وفا�سد يريد الركوب على اأكتاف هذا ال�سعب املظلوم.

يف  متعاك�سن  بطريقن  ي�سريان  فهما  وم�سِلح،  طاغية  بن  ما  �ستان 

لنت�سّلح بق�ةثقافتنا  

اإر�سال  اأج�سامنا على الأر�س كهوائيات تلتقط املوجات الراديوية التي تبثها حمطات  تنت�سب 
املبثوثة يف  الت�سالت  اأقمار  نحونا ع�سرات  تعك�سها  التي  وتلك  الإقليمية،  والتلفزة  الإذاع��ات 
�سمائنا. وتلك التي تر�سلها اأجهزة الهواتف املحمولة واأدوات التحكم عن بعد واأجهزة الت�سالت 
الع�سكرية واخلا�سة، وما تر�سله اأي�سًا اأفران املوجات ال�سغرى )امليكروويف(، بالإ�سافة اإىل ما 
يت�سلل اإىل الأر�س عرب نافذة الغالف اجلوي من موجات راديوية كونية اآتية من النجوم البعيدة.   
ونظل عر�سة لأ�سواء مرئية واأخرى غري مرئية، ففي حن تلتقط عيوننا �سوء النهار، املنعك�س 
على الأ�سياء التي ننظر اإليها، يلتقط جلدنا اأ�سعة حرارية غري مرئية ت�سمى )ما دون احلمراء( 
�سادرة عن الأج�سام ال�ساخنة والذرات املثارة، كما يلتقط اأ�سعة غري مرئية اأخرى هي )ما فوق 
ج خطرها وفقًا لقدراتها الخرتاقية املتفاوتة، اإذ ي�سل بع�سها اإىل �سبكيات  البنف�سجية(، يتدراّ

وتاأتي الأ�سعة ما فوق البنف�سجية من ال�سم�س والأ�سعة الكونية، كما تاأتي من الربق ومن امل�سابيح 

( امل�ستخدمة يف الت�سخي�س الطبي والتي تخرتق 
الأن�سجة اللينة )كاللحم واجللد وال�سراين( مثل زجاج �سفاف بينما ت�سها العظم ويوقفها ملا 

غري اأن اإ�سعاعات نوعية اأخرى، اأ�سد خطرًا على �سحة الإن�سان، تر�سلها مواد م�سعة، طبيعية اأو 
منتجة، موجودة يف الأطعمة التي نتناولها واملياه التي ن�سربها والهواء الذي نتنف�سه. فقد ورثنا 
بع�س هذه النظائر امل�سعة يف الرتكيبة الكيميائية الأولية لطبيعة كوكب الأر�س، واأنتَ بع�سها 
الآخر القنابل والتجارب النووية )هريو�سيما وجنازاكي، القنابل امل�سفحة باليورانيوم امل�ستنفد، 
جتارب التفجريات النووية املتعددة، اإلخ(، وكوارث املفاعالت النووية، ككارثة مفاعل ت�سرينوبيل 
مثاًل. والإ�سعاعات النووية املق�سودة هنا هي اأ�سعة )األفا( واأ�سعة )بيتا( و)كاما(، وهي اإ�سعاعات 
ات التي ت�سيبها وتغيري تركيبها الإلكرتوين واإتالف وظائف اخلاليا  موؤياّنة تقوم باإثارة نواة الذراّ

اإىل جانب هذه املوجات الكهرومغناطي�سية والأ�سعة املوؤياّنة، جتدر الإ�سارة اإىل اأننا ن�سبح عرب حقول 
التوتر العايل واملولدات واملحركات الكهربائية،  كهربائية ومغناطي�سية تن�سرها حولنا خطوط 
بالإ�سافة اإىل الن�ساط املغناطي�سي لل�سم�س وفوراتها الدورية املعهودة. هذه احلقول لي�ست دائمًا 
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واأدق  اأروع  اأح��د  املناعي(  )النظام  يعد 
الإن�سان،  ج�سم  داخ��ل  احليوية  الأنظمة 
مم هذا اجلهاز حلمياتك �سد املالين  �سُ
من البكرتيا، ال�سموم، والطفيليات، وكل ما 

قد يعتربه )النظام املناعي( غريبًا عنه.
ولكي نفهم اأهمية ودور هذا اجلهاز، ما علينا اإل اأن ننظر للج�سم احلي عند 

موته.
عندما وت الكائن احلي  يتوقف اجلهاز املناعي يف غ�سون �ساعات، وعندئذ 
�ستقوم املالين من اجلراثيم واجل�سيمات الغريبة باإعالن احلرب والجتياح، 
لتبداأ عملية التف�سخ. اأما عندما يكون اجلهاز املناعي فعاًل فاإن اأي من اجلراثيم 

واجل�سيمات الغريبة ل ت�ستطيع اجتياح اجل�سم . 
اجلهاز املناعي معقد و�سعب الفهم ولكن التعرف عليه م�سوق، وما يهمنا هو اأن 

نعرف كيف نزيد من فاعليته وقدراته الدفاعية:
1- جتناّب التوتر: �سحيح اإن القليل من التوتر كن اأن يكون مفيدًا ل�سحتك، 
حيث يكون مبثابة تدريب ع�سكري لرفع جاهزية نظامك املناعي على مواجهة 
التحديات املحتملة، ولكن ا�ستمرار حالة التوتر وما ينت عنه من اإجهاد كن 

اأن يكون �سيئًا ل�سحتك وجلهازك املناعي.

2-  جتناّب العزلة: قد تت�ساءل ما عالقة العزلة باجلهاز املناعي، ولكن الكثري 
من الدرا�سات املوؤكدة اأ�سارت اإىل تاأثري عالقات الرتابط الجتماعية القوية 
على �سحة اأ�سحابها، ولتو�سيع عالقاتك الجتماعية �ساهم باأن�سطة هادفة، اأو 

اأعمال تطوعية، اأو منظمات خدمية اجتماعية.
3-  كن متفائاًل: توكل على اهلل، واأبحث عن اجلوانب اجليدة للمواقف ال�سعب، 
وحاول عدم اخلو�س يف الأفكار ال�سلبية، فهي ت�سرق طاقتك، وطاقة جهازك 

املناعي.
ى جيدًا: اإن تناول الكثري من الفواكه واخل�سروات ي�ساعدك يف احل�سول  4- تغذاّ
جلهازك  حقيقي  �سند  تعترب  التي  الأك�سدة،  م�سادات  من  اكرب  جرعة  على 
املناعي، ولكي حت�سل على جمموعة وا�سعة من م�سادات الأك�سدة تناول فواكه 
وخ�سروات من األوان خمتلفة مثل: الربتقال، الفلفل الخ�سر، الكيوي، الفراولة، 

اجلزر، البطيخ، وغريها..
عة: فالوجبات اخلفيفة واحللوى وامل�سروبات الغازية ل  5-  جتنب الأغذية امل�سناّ
توفر الكثري من الفيتامينات والألياف واملواد املغذية ، بل غالبًا ما حتتوي على 
مواد كيميائية م�سافة قد ل تكون جيدة جل�سمك، وعند تناول هذه الأطعمة 
اأكرث من الأطعمة الغنية بالعنا�سر املغذية مثل اخل�سروات والفواكه واحلبوب 
الكاملة، فاأنت تعر�س نف�سك خلطر ا�ستنزاف ج�سمك من العنا�سر الغذائية 

الأ�سا�سية وبالتايل �سعف جهاز املناعي.
6- اأبِق ج�سمك يف حالة حركة : اأحدى الطرق املهمة لإك�ساب ج�سمك املزيد 
من القوة واملناعة هي باإبقائه متحركًا، فهو يقلل من توترك، وي�ساعدك اأي�سًا 
يف التخل�س من ال�سموم التي تعيق عمل اجلهاز املناعي، وهي اأي�سا تخف�س 

خماطر الإ�سابة به�سا�سة العظام واأمرا�س القلب واأنواع معينة من ال�سرطان.
7- التدخن: وهذا �سبب اآخر لكي تبتعد عن التدخن بل ودخان ال�سجائر حتى 

واإن مل تكن مدخنًا، فهو �سريبك جهازك املناعي.

• حيدر مرت�سى علي

ن�سائح   
 

  لتق�ية 
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التفك االإيجابي و�سحة االإن�سان
هل تنظر عادة اإىل الن�سف اململوء من الكاأ�س اأم اإىل الن�سف الفار؟ اأجابتك 
على هذا ال�سوؤال القدمي، هي التي حتدد طريقة تفكريك اإيجابية اأم �سلبية، وهي 
اأم مت�سائمًا،  اأنت متفائاًل  تعك�س نظرتك للحياة، وموقفك جتاه نف�سك، وهل 

وهذا كله �سينعك�س على �سحتك.
ويف احلقيقة فاإن الدرا�سات العديدة ت�سري اإىل اأن ال�سمات ال�سخ�سية كالتفاوؤل 

اأو الت�ساوؤم كن اأن توؤثر كثريًا على �سحتك ورفاهيتك املعي�سية.
اإن التفكري اليجابي الذي ياأتي عادة مع التفاوؤل مهم جدًا اإذا اأردت اأن تقلل 
الفوائد  من  بالكثري  متتعك  وبالتايل  ينتابك  الذي  والتوتر  الإجهاد  حالة  من 

ال�سحية.
التفكري الإيجابي من خالل فهم الذات والتحدث الإيجابي للنف�س:

طبعًا ل نق�سد ب� "التفكري الإيجابي" اأن يبقي الفرد راأ�سه يف الرمال ويتجاهل 
احلزينة  املواقف  مواجهة  يحاول  اأن  يجب  بل  ال�سارة،  غري  احلياة  مواقف 
والع�سيبة ولكن بطريقة اأكرث ايجابية، واأن يعتقد اأن ما �سيحدث هو الأف�سل 

ولي�س الأ�سواأ.
اإن )التفكري( ب�سورة عامة غالبًا ما يبداأ باحلديث مع النف�س، واحلديث مع 
النف�س هو عبارة عن تيار ل نهائي من الأفكار غري املعلنة والر�سائل اخلفية التي 
تعمل يف راأ�سك كل يوم، بع�س هذه الأفكار تكون مبنية على اأ�سا�س املنطق والعقل 
والوعي، ولكن البع�س الآخر نا�سئ من مفاهيم خاطئة تتكون لدى الفرد ب�سبب 

نق�س املعلومات، وهذه هي الأفكار ال�سلبية.
فاإذا كانت الأفكار التي تدور يف راأ�سك من الأفكار ال�سلبية، فمن املرجح جدًا اأن 
تكون نظرتك للحياة مت�سائمة، واإذا كانت اأفكارك يف معظمها اإيجابية، فاأنت من 

املحتمل اأن تكون متفائاًل مبعنى )�سخ�س ذو تفكري اإيجابي(.
الفوائد ال�سحية للتفكري الإيجابي:

لقد تو�سل العلماء من خالل بحوثهم حول الآثار املرتتبة على التفكري الإيجابي 
والتفاوؤل، اإىل اأن التفكري الإيجابي كن اأن يوفر لالإن�سان ما يلي:

- زيادة متو�سط العمر.
- انخفا�س معدلت الكتئاب.

- زيادة القدرات الدفاعية للجهاز املناعي.
- حت�سن الو�سع ال�سحي النف�سي واجل�سدي والجتماعي للفرد.

- انخفا�س معدل خماطر الوفاة من اأمرا�س القلب والأوعية الدموية.
اأحدى النظريات التي تف�سر تاأثري التفكري الإيجابي على �سحة اجل�سم، هو اأن 
التوتر  اأف�سل مع حالت  ب�سكل  التعامل  لالأمور متكنك من  الإيجابية  نظرتك 
من  الناجمة  ال�سارة  ال�سحية  الآث��ار  من  يقلل  مما  تواجهها،  التي  وامل�ساكل 

الإجهاد على اجل�سم.
ويعتقد بع�س اخلرباء اأن النا�س املتفائلن والإيجابين يلون لعي�س اأاط حياة 
اأكرث �سحية، ويح�سلون على املزيد من الن�ساط البدين، والتمارين الريا�سية، 

واإتباعهم لنظام غذائي �سحي، والهم هو عدم تدخينهم.

يف  ال�سليم  "العقل 
ال�سليم"  اجل�����س��م 
مقولة قدة جدا، 
ت��ه��ا درا���س��ات  اأك��داّ
ع����دي����دة اآخ���ره���ا 
املركز  ع��ن  ���س��در 
جلامعة  ال���ط���ب���ي 
اأم���������������س�������رتدام، 
�سل�سة  اإىل  ا�ستنادا 
من  الآلف  ع�سرات  على  اأج��ري��ت  التي  البحوث  من 
الوليات املتحدة الأمريكية وكندا  تالميذ املدار�س يف 

وجنوب اإفريقيا.
حيث اكت�سفت الربوف�سور اميكا �سين وزمالوؤها عالقة 
التي  الدرجات  ومعدل  التعلاّم  قدرات  بن  قوية  ترابط 
يح�سل عليها التالميذ يف املدر�سة من جانب، ومقدار 
اجلهد البدين الذي يبذلونه يف اليوم من جانب اآخر. 

تقول الدكتورة �سين "اأن ذلك اأمر موؤكد ورمبا يعود اإىل 
اأن احلركة اجل�سدية ت�سخ مبزيد من الدماء للمخ مما 
يح�سن التح�سيل الدرا�سي، لكننا ل ن�ستطيع اأن نحدد 
بال�سبط نوع ومقدار الريا�سة التي يجب اأن ار�سها 
التلميذ للح�سول على درجة 1010 يف دار�سته، ورمبا 
اأمكن حتديد ذلك اأي�سا يف امل�ستقبل باإجراء املزيد من 

الدرا�سات".
املزيد من املرح

وت�سري الدرا�سة اأي�سًا اإىل اأن ممار�سة الريا�سة البدنية 
ملحوظة  بدرجة  النف�سية  ال�سغوط  تخف�س  واحلركة 
بدورهما  ي��وؤدي��ان  ال��ل��ذان  امل��رح  وروح  امل��زاج  وحت�سن 
ال�سخ�سي  وال�سلوك  امل��در���س��ي  التح�سيل  لتح�سن 
للتالميذ. وللريا�سة دور هام يف تعليم التالميذ اأهمية 
اأدبا  اأف�سل  يجعلهم  مما  والنظم  بالقواعد  اللتزام 
و�سلوكا وبالتايل اأكرث ا�ستعداد للرتكيز اأثناء الدرو�س.

الريا�سة حت�ّسن قدرة الطلبة 
على اال�ستيعاب
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! ومنكم اأم ٌمّنا اأم

• �سالح اخلاقاين

 عق�د خم�س م�ست على ق�لة يف ال�سقيفة )منا اأم
 .)ومنكم اأم

ا�سطرمت اجلاهلية يف نف�س قائل فقالها.. 
املهاجرون ، فتيل الدع�ة واأ�سا�سها ، بهم حاز نبتها غلظة 

الع�د واأدرك �سررها مبلغ ال�سرام ، اأمل يعي�س�ا منة 
ا�ف يف زمنها االأول وكابدوا من قري�س عذابها االأنكل؟  

واالأن�سار كهفها االأمنع الذي اآوى اإليه االإ�سالم فانقلب 
منقلبه االأكرب اإ الن�سر... 

كٌل اإ حيث ع�سته والطبع الذي اأخفق يف عالجه 
التطبع..

كاأّن رحلة الكفاح ، على �ساأن املهاجرين يف التجارة، �سركة يف 
رحلة �سيف اأو �ستاء وهذا اأوان الُغنم الذي يتقا�سم�نه وعلى 

�ساأن االأن�سار يف الزراعة غر�س تعاهدوه فلما اأثمر... 
    اهال من اأن الدع�ة التي كان�ا فتيلها و�سي�فا ا�ستحّمت دما 

يف الدفاع عن حيا�سها ، تيار عليه اأن يجرف كل اأدران النك��س 
اإ الذات واآفاق الع�سة و�سفحة للحياة اأخرى خّط عليها 

 الرحيل بكّل مكّ�نات النف�س ومفردات ال�سل�ك اإ ال�حي نه
واحة اأينع فيها الكمال. 

واإن فقا يرعى االأغنام يف مكة حمل نف�سا عظيمة ونظرة ثاقبة يف 
ال�سماء ليب�ئه ال�حي من�سب �ساحب الدع�ة فعا�س فيهم مبا طاقت 

نف�سه العظيمة مداّل على ا والعدل ومامد االأفعال ، 
نعم اإنها الطاقة اأ�سا�س الرتبة التي ارتقاها والمي�س عن احت�ائها 

يف �سخ�س اليفة الذي يليه.
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