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لنختِم القرآَن سويًة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

وارحم تلك القلوب اليت جزعت واحرتقت لنا و وارحم تلك الصرخة اليت كانت لنا اللهم إّني أستودعك تلك 
األنفس وتلك األبدان حتى ترويهم من احلوض يوم العطش

قال اإلمام الصادق »عليه السالم« :

املنا�سبة  االماكن  يف  املجلة  و�سع  الكرمي  القارئ  من  نرجو   : تنبيه 

لوجود  اآيات قراآنية كرمية يف بع�ض �سفحاتها 

 اأميا اثنني جرى بينهما كالم , فطلب احدهما ر�سا  االآخر  كان �سابقه اىل اجلنة
قال الإمام احل�سني )عليه ال�سالم(: 

يف تف�س����ر عل����ي ب����ن ابراهي����م قوله: امل ت����ر اإىل الذين 
اوتوا ن�سيبا من الكتاب ي�سرتون ال�ساللة يعنى �سلوا 
يف امراملوؤمن����ن �سلوات اهلل عليه ويريدون ان ت�سلوا 
ال�سبي����ل يعنى اخرجوا النا�س م����ن والية اأمراملوؤمنن 
وه����و ال�س����راط امل�ستقي����م، قول����ه واهلل اعل����م باعدائك����م 
وكف����ى ب����اهلل وليا وكفى ب����اهلل ن�سرا م����ن الذين هادوا 
يحرف����ون الكلم عن موا�سعه ويقولون �سمعنا وع�سينا 

وا�سمع غر  م�سمع قال نزلت يف اليهود.
يف جمم����ع البيان )من قب����ل ان نطم�س وجوها فرندها 
عل����ى ادباره����ا( اختلف يف معن����اه على اق����وال اإىل قوله: 
وثانيه����ا ان املعن����ى نطم�س����ها ع����ن اله����دى فرنده����ا على 
ادباره����ا يف �ساللته����ا ذم����ا له����ا بانها التفلح اب����دا ورواه 

ابواجلارود عن ابي جعفر عليه ال�سالم.
يف كت����اب التوحي����د با�سن����اده اإىل ثوير عن ابي����ه ان عليا 
علي����ه ال�سالم قال، مايف الق����راآن اآية احب اإيل من قوله 
ع����ز وج����ل: ان اهلل اليغفر ان ي�س����رك ب����ه ويغفر  مادون 

ذلك ملن ي�ساء.

مدينة زائري االمام احلسني عليه السالم التابعة للعتبة احلسينية املقدسة طريق كربالء - بابل



الفتتاحية

العرشون  من صفر   الخري 

الخامس والعرشون من صفر   الخري 

السابع والعرشون من صفر  الخري 

أحداث االسبوع

 وفيه: أربعينية اإلمام احلسني )عليه السالم( ورود السبايا إىل كربالء يف طريقهم إىل 

مدينة جدهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 61 هـ. 

 وفيه: وفاة السيدة مريم بنت ِعمران والدة نيب اهلل عيسى )عليه السالم(. 

 وفيه: وفاة النيب حييى )عليه السالم(. 
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 رقم االعتماد يف نقابة ال�سحفين العراقين)896(ل�سنة 2010م    
   رقم  االإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد   1216 ل�سنة 2009م

زي�ارة  اس�تثناءات 
االربعين

تع���د زي���ارة االربعني اح���دى العالمات 
ال���ي ت���دل على املؤم���ن وه���ذه الزيارة 
بكل م���ا حتمل من معاٍن وجمهود روحي 
وبدني ومادي جتعلها ضمن استثناءات 
اس���تطاعة املؤمن عل���ى القي���ام بإحياء 

زيارة االربعني .
عندم���ا نش���اهد اجلم���وع املليونية وهي 
تس���ري اىل كربالء املقدسة فان الكثري 
منهم قد ال تكون له القابلية على السري 
ولو ملس���افة قصرية بس���بب كرب سن او 
مرض او عوق وقد ال تكون له القابلية 
على صرف اي مبلغ اضايف  يف الظروف 
االعتيادي���ة ولكنه يف زي���ارة االربعني 
جن���ده يقطع مئ���ات الكيلوم���رات لكي 
يص���ل كربالء من دون ان ي���كلَّ او ميلَّ 
والبع���ض االخ���ر يب���ذل اجله���د واملال 
م���ن اجل خدم���ة زائري اب���ي عبد اهلل 

احلسني عليه السالم. 
ه���ذه االس���تثناءات تأتي من علوِّ ش���أن 
صاح���ب الذك���رى وه���ذا يتطل���ب م���ن 
االخوة الزائرين التفكر بش���كل عميق 
مب���ا جرى على احلس���ني عليه الس���الم 
وعل���ى عيال���ه وقيم���ة التضحي���ة الي 

قدموها من اجل االصالح. 

رئيس التحرير



الشيخ الكربالئي يدعو اىل تطبيق القوانني، وتفعيل احكام القضاء، واحلفاظ على 
الوحدة الوطنية ويطالب بتشكيل خلية أزمة ملواجهة الظروف املناخية الطارئة  

اخلطيب: ممثل املرجعية الدينية العليا يف  النجف األشرف مساحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي 

املكان: العتبة احلسينية املقدسة   

الزمان:  14/ صفر اخلر/ 1434هـ املوافق  28/ 2012/12 م  

تناول ممثل املرجعية الدينية العليا مساحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي خطيب وإمام اجلمعة يف كربالء 
املقدسة يف خطبته الثانية من صالة اجلمعة واليت أقيمت يف الصحن احلسيين الشريف يف 14 صفر اخلري 

1434هـ املوافق 2012/12/28م  أموراً أربعة جاءت كما يأتي: 

األمر االول :
إن الظروف احلساســــــة اليت مير بها بلدنا يف 

الوقت احلاضر؛ تدعــــــو اىل العمل مبجموعة 

من املبادئ املهمة:

1- يف الوقــــــت الــــــذي ندعو فيــــــه اىل تطبيق 

الضوابط والقوانــــــني، وتفعيل أحكام القضاء، 

ولكن ايضًا ندعو اىل عدم تســــــييس القضاء، 

واالنتباه من التداعيات السياسية لذلك.

2- ضرورة عمل مجيع االطراف للحفاظ على 

الوحدة الوطنية، والنسيج االجتماعي املوحد، 

وحل أي ازمة باحلــــــوار والتفاهم، وعدم ترك 

االزمات تتفاقــــــم، وبالتالي ترتك اثرًا ســــــيئًا 

على البلد واملواطن .

األمر الثاني :
مــــــا نقلته بعــــــض الفضائيات من صــــــور مؤملة 

ملعانــــــاة الكثر من العوائــــــل يف عدد من املدن 

العراقية، وخصوصــــــًا العاصمة بغداد، والذي 

كشــــــف عن تهالــــــك البنية التحتيــــــة خلدمات 

اساسية يف العاصمة، ومنها منظومة تصريف 

مياه االمطار .. وقد أدى ذلك اىل وفاة تســــــعة 

اشخاص حبسب احصاءات وزارة الصحة.

ان ذلــــــك يدعو لتشــــــكيل خلية ازمــــــة ملثل هذه 

املعاناة، خصوصــــــًا ان عددًا كبرًا من العوائل 

دخلت املياه اىل بيوتها مبقدار اكثر من نصف 

مرت، وســــــلبتها حتى النــــــوم، وأضّر كثرًا بها.. 

حيث أدى اىل هدم عدد من املنازل .. فان ذلك 

يدعو اىل تشكيل خلية أزمة ملثل هذه املعاناة، 
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ليس على مســــــتوى أمانة العاصمــــــة.. بل على 

مستوى الوزارات، واجلهات املعنية االساسية، 

خصوصــــــًا إن عــــــددًا كبرًا من هــــــذه العوائل 

تعاني من عدم حتّمل بيوتها ملثل هذه االمطار، 

والذي ادى اىل سقوط البعض منها ..

كمــــــا ان الكثــــــر مــــــن مفاصل احليــــــاة وعدد 

من دوائــــــر الدولة عّطّلت بســــــبب ذلك، وهذا 

يستدعي اهتمامًا استثنائيًا من الدوائر املعنية 

ملعاجلــــــة املوقــــــف الذي رمبا يتكــــــرر يف االيام 

القادمة والســــــنني الالحقة.. فــــــان تربير ذلك 

بعــــــدم صالحية منظومــــــة التصريف؛ ال يعفي 

من املســــــؤولية، فالبد من حترك سريع لوضع 

حلول أساسية ملعاجلة املوقف..

األمر الثالث :
ما يتعلق بســــــفر املرضى اىل خــــــارج العراق، 

ومعاناتهم يف تلك الدول.. فهناك دول تشــــــهد 

توافــــــد اعداد كبــــــرة من املرضــــــى العراقيني 

اليهــــــا، ومنها دولة اهلنــــــد .. ملا وصلت اليه من 

تقــــــّدم يف جمال اخلدمات الطبية، مع انها بلد 

ال ميتلك تلك الثــــــروات اليت ميتلكها العراق.. 

وهذا يســــــتدعي اســــــتنهاض اهلمم والشــــــعور 

باملســــــؤولية لالرتقاء بالواقــــــع الصحي من كل 

من :

1- اجلهات املسؤولة احلكومية املعنية بالنهوض 

بالواقع الصحي.

نهــــــوض القطاع االســــــتثماري جبانب كبر من 

هذه املهمة.

جانب يتعلق باملواطن والكوادر املختصة.

فمبادئ املثابــــــرة وحب العمل واالنكباب عليه، 

والشــــــعور باملســــــؤولية لدى الكوادر العاملة يف 

مجيــــــع االختصاصــــــات مهمة جــــــدًا للنهوض 

باخلدمات.. ومنها الصحية.

4- كمــــــا إن اجلهــــــات الصحية معنيــــــة بتلبية 

حاجــــــات املرضى ) وليس املقصــــــود من ذلك 

العون املالي( بقدر ما هو تنظيم ورعاية شؤون 

املرضى يف تلك الدول.

 كوضع جلان طبية تقوم برعاية املرضى.. من 

داللتهم على املواقع الطبية الرصينة، ومحايتهم 

من االبتزاز من بعض اجلهات، والتنســــــيق مع 

بعض املستشفيات ملعاجلة املرضى العراقيني 

بأسعار مناسبة .

األمر الرابع :
عدد املواكب واهليئات هلذا العام بلغ ) 6148( 

موكبًا وهيئة، وهذه نصائح للزائرين مبناسبة 

زيارة االربعني نتقدم بها اليهم:

شرعية: ومن ذلك احلفاظ على أداء الصلوات 

يف أول اوقاتها بشروطها وواجباتها وأركانها، 

واالعتناء بذلك.. إذ يالحظ ان بعض الزائرين 

يــــــؤدي صالته من دون توفــــــر مقوماتها.. من 

املقدمــــــات الصحيحة، واالتيــــــان بالواجبات 

تامــــــة، ومن ذلــــــك نقص الركوع والســــــجود، 

والقراءة غر الصحيحة.

ومن ذلك عدم التبذير يف االطعام .. فصحيح 

ان االطعــــــام للمؤمنــــــني والزائرين من أعظم 

القربات، ولكن البد من احلذر من الوقوع يف 

التبذير أو اإلسراف يف صرف الطعام.

ومنها احلفاظ على اآلداب املسنونة، واحلذر 

من احملرمات يف الطريــــــق.. كالنظر احملرم 

او االختالط احملرم او عــــــدم اعتناء الزائرة 

حبجابها الشــــــرعي وعفتها.. ومن ذلك عدم 

ترديد شعارات اثناء اداء الصالة يف الصحن 

الشريف أو األماكن العامة ..

ومنها توجيهــــــات ونصائح عامــــــة: ومن ذلك 

احلفاظ على اخلدمات العامة من الشــــــوارع 

واالرصفة والنظافة، وعدم استخدام االماكن 

اليت فيها مزامحة حلركة سر السيارات او 

املشاة.

واحلفاظ على الطعام وعدم رميه يف فتحات 

تصريف املياه، واحلفاظ على احلدائق العامة 

واالشجار.

 وهناك محلة يف حمافظيت كربالء والنجف 

للتشــــــجر.. فرجــــــى مــــــن مجيــــــع املواطنني 

التعاون مع الدوائر املعنية، للوصول اىل بيئة 

أفضــــــل من خالل االعتناء بالتشــــــجر وحنو 

ذلك.

ضرورة عمل جميع 
االطراف للحفاظ على 

الوحدة الوطنية، والنسيج 
االجتماعي الموحد، وحل 

أي ازمة بالحوار والتفاهم، 
وعدم ترك االزمات تتفاقم

الحفاظ على أداء الصلوات 
في أول اوقاتها بشروطها 

وواجباتها وأركانها، 
واالعتناء بذلك.. إذ يالحظ 

ان بعض الزائرين يؤدي 
صالته من دون توفر 

مقوماتها
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وه��ذا املقام العظيم لإلمام احلس����ن )عليه 
السالم( جعله هو دون سواه ان يتحمّل مرحلة 
من اخطر املراحل التارخيية االجتماعية اليت 
م����رّت بعد وف����اة النيب )صل����ى اهلل عليه واله 
وسلم( وحتديدًا بعد وفاة أمري املؤمنني )عليه 
الس����الم( ولعّل الدارس واملتأم����ل الذي يبحث 
عن احلقائق، يس����تغرب لتل����ك الصالبة اليت 
كان����ت عند االمام احلس����ن )عليه الس����الم( 
رغ����م املعاناة الكث����رية والكب����رية، والواقع 

املرير احمليط به )عليه السالم(.
لع����ّل االخوة عندما يلتفت����ون اىل قضية مهمّة 
جدًا، وه����ي إنه )عليه الس����الم( حينئذ االمام 
ومرج����ع التكليف بعد أم����ري املؤمنني )عليه 
الس����الم( وهبذا املعنى فإنه مفرتض الطاعة، 
لك����ن ق����درة الن����اس ومس����توى فهمه����م مل 
يكن مبس����توى واحد، خصوصًا بعد املآسي 
واحلروب ال����يت عاصرها امري املؤمنني )عليه 
الس����الم(، بال ش����ك فان هذه املسألة ستجعل 
كث����ريا من الن����اس حيبون الدعّة والس����المة 
خصوصًا ان املعركة مع خصم كان حياول 
ان يلبس احلق بالباطل، وطرف ال يرعوي عن 
فعل أي ش����يء، وعدو ديدنه ش����راء الذمم  يف 

سبيل كسر خصمه، واملتمثل باإلمام احلسن 
)عليه الس����الم(، فمن مجلة االشياء اليت البد 
ان ينكش����ف النقاب عنها هي مسألة الصلح 

اليت مرّت باإلمام احلسن )عليه السالم(.
ان االنس����ان عندم����ا يستش����هد نتيجة رفضه 
لش����يء ما، وعندما يدفع حياته مثنًا يف سبيل 
ذل����ك – خصوصًا يف معارك القتال- وهذا ال 
ميكن أن يُتاح ل����كل الناس، فاإلمام )عليه 
الس����الم( عندم����ا يري����د ان يستش����هد، وه����و 
املس����ؤول عن االمّة؛ الب����د ان تكون احملصّلة 
والنتيج����ة غالي����ة جدًا.. أي الب����د ان تكون 
النتيج����ة ما بعد االستش����هاد تس����اوي عظمة 

فعل االستشهاد.
هذه املسألة عند االمام احلسن )عليه السالم( 
كانت غري متاحة؛ أي ان الشهادة اليت حتيي 
مع����امل الدين، وجتعل البدعة مت����وت، وُترجع 
الس����نّة، مثل هذه الشهادة كانت غري متاحة 
لإلمام احلس����ن )عليه الس����الم(، ولذا عندما 
نق����رأ يف قضي����ة الصُلح فإهنا كانت ليس����ت 
مس����ألة برغب����ة االم����ام )عليه الس����الم( فإنه 
)عليه الس����الم( ورَث من أبي����ه أمري املؤمنني 
)عليه الس����الم( جيشًا متزلزالً ، وهذا اجليش 

املتزل����زل انش����قت كثري من صفوفه بس����بب 
االوض����اع يف تل����ك الف����رتة، كقضي����ة الفنت، 
وشراء الذمم، ومسألة املبادرات لتوهني وضع 
االمام احلسن )عليه السالم( فقد جاءت كل 
تلك بُأكلها عند مس����احة كب����رية جدًا من 
جي����ش االم����ام احلس����ن )عليه الس����الم(، نعم 
هناك صفوة وه����ذه الصفوة بقيت مع اإلمام، 
وم����ع ذل����ك فه����ذه الصف����وة مل تفه����م طبيعة 

املوقف، والتبست عليها األمور ..
حت����دث االم����ام احلس����ن )عليه الس����الم( عن 
مرحلة من أخط����ر املراحل قائالً:)إّنا واهلل ما 
ثنانا عن أهل الش����ام ش����ك وال ندم وإنا كنّا 
نقاتل اهل الش����ام بالس����المة والصرب فسُلِبت 
السالمة بالعداوة والصرب باجلزاء وُكنتم يف 
منتدبكم اىل صفني ودينكم أمام دنياكم 
فأصبحتم الي����وم ودنياكم أمام دينكم وإنا 
لك����م كما ُكنا ولس����تم لن����ا كما كنتم، 
أال وق����د أصبحت����م بني قتيل����ني قتيل بصفني 
تبك����ون عليه وقتيل بالنه����روان تريدون ثأره 
فأم����ا الباق����ي فخ����اذل وأم����ا الباك����ي فثائر 

)...
ث����م قال )عليه الس����الم( : ) ف����إن أردمت املوت 

* م�ستقاة من اخُلطبة االأوىل ل�سماحة ال�سيد احمد ال�سايف  يف 7 /�سفر/1434هـ املوافق 2012/12/21 

 ان املق��ام الرفي��ع لإلمام احلس��ن

 )علي��ه الس��الم( باعتب��اره من

 س��ادات اجلّنة، بل ه��و وأخوه

السالم(  االمام احلسني )عليه 

 ) سيدا شباب اهل اجلنة( وانه

 )عليه الس��الم( الول��د البكر

 للزهراء ) عليها السالم( والذي مل

 ُيس��ّمه أمري املؤمنني احرتامًا للنيب )صلى

 اهلل عليه واله وس��لم( ومل ُيسمِّه النيب

 )صل��ى اهلل علي��ه وال��ه وس��لم( وامنا

 كان��ت تس��ميته يف بع��ض الرواي��ات

 من اهلل تب��ارك وتعاىل ع��ن طريق

 جربائيل عليه السالم

حفَظ اإلماُم احلسُن الديَن بُصلحِه واحلسنُي حفَظُه باستشهاِده 
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 صلح اإلملام احلسلن)عليه السلام(

رؤية موضوعية
 تكم���ن أمهية صلح اإلمام احلس���ن)عليه الس���الم( تارخييًا، يف أّنه ش���ّكل 
منعطفًا كبريًا يف مس���رية الدولة اإلس���المية، ويف أّنه أعلن عن بداية مرحلة 
جدي���دة يف حركته���ا، القائم���ة على تتبع مس���رية األمّة من زاوي���ة املعارضة، 
وتكم���ن األمهي���ة كذلك من الناحية العلمية، يف أّنه قدّم للمس���لمني جتربة 
غنية قامت على أساس التصدي الحنراف اجتماعي خاص، ولكن ورغم هذه 
األمهيّة فإنّ الصلح مل حيظ باهتمام كاف من قبل املؤرخني؛ وغالبًا ما جند 
، وتتبعهم له مل يكن  أنّ مرورهم على هذا احلدث اهلام مل يكن مرورًا معمّقًاً
كامالً ش���امالً، فض���الً عن أنّ الرواي���ات التارخيية قد نقل���ت بعض جوانبه، 
وترك���ت جوان���ب أخرى؛ فكوّنت يف النتيجة ص���ورة ذات مالمح متفرقة، ال 

تنمّ عن احلقيقة كاملًة.
واستنادًا للمصادر التارخيية فإّنه ويف أواخر عهد عثمان، تفاقم الصراع الداخلي 
بصورة واضحة؛ ممّا أدّى إىل قتله يف النهاية، ومل يتوّقف هذا الصراع، لكنّه 
اّتخذ أش���كااًل أخرى من حروب ومتردات عسكرية، وصراعات على النفوذ 
واملواقع اس���تمرت حتى أّثرت على تويل اإلمام احلس���ن)عليه السالم( للخالفة 

بعد استشهاد أبيه أمري املؤمنني)عليه السالم(.
وال نريد هنا دراسة جذور الصراع وال وضع عثمان، بل الذي نريده هو وصف 
احلال اليت كان عليها املس���لمون يف فرتة تويل اإلمام احلس���ن)عليه السالم( 
للخالف���ة.. وميكن لنا أن حندد صورة إمجالية عن أوضاع األمّة - آنذاك - 
عن طريق ما نقله املؤرخون عنها، حيث ميكن أن نصل إىل أّنها كانت داخلة 
يف خّضم وضع متأزم ودوران على الذات، وعدم احتاد أفق ووالء فيما بينها.

 وعندما تس���ّلم اإلمام احلسن)عليه الس���الم( زمام اخلالفة يف أعقاب سلسلة 
أحداث ما قبل عهده، كان أبرزها استش���هاد والده اإلمام علي)عليه السالم( 
ال���ذي أحدث فراغًا يف حركة األمّة وتطلعاهتا، ورغم كونه )عليه الس���الم( 
من ناحية املؤهالت الذاتية قادرًا على سد الفراغ؛ فإنّ األمّة مل تلتفت إىل هذه 
األهلي���ة يف ف���رتة قصرية؛ ولذا جند أنّ الفرتة اليت حك���م فيها اإلمام )عليه 
الس���الم( مل تكن طويلة، إضافة إىل أّنها ش���هدت محلة إعالمية قوية ضدّه 

من قبل معاوية.
فقصر مدّة حكم اإلمام احلسن )عليه السالم( يف اخلالفة، واإلعالم املضاد، 
وس���وء تعامل األمّة مع أهليته تس���بب يف حدوث ضبابية وعدم وضوح رؤية يف 
منظ���ار األمّ���ة لقائدها، هذا إضافة إىل أنّ األح���داث اليت وقعت قبل الصلح، 
وتل���ك ال���يت اقرتنت معه وبع���ده، توّضح لنا نقطة هامة ج���دًا هي أنّ األفق مل 
يك���ن متحدا  متام���ًا بني اخلليفة وأمّته.. وإذا ما الحظنا سلس���لة األحداث 
هذه؛ فس���نرى أنّ حالة التمرد وعدم الطاعة كانت مبطنة يف واقع األمّة و)ال 

شعورها(، وإنّ ذلك كان سببًا يف الفوضى وتفاقمها..
فادعاء البعض إنّ اإلمام احلس���ن )عليه الس���الم( كان يريد الصلح هو جمرد 
حكم فاقد أليّ مربر موضوعي؛ ألنّ الصلح كخيار إّنما فرض نفس���ه عليه 
فرضًا، ولوقع الظروف املسببة له، فإنّ اإلمام احلسن )عليه السالم( مل يكن 
يري���د الصل���ح بدءًا، بل إّن���ه كان يريد ثبات رجاله لقت���ال معاوية، وإنّ اخللل 
الذي وقع يف قواته بس���بب هروب أع���داد منهم إىل معاوية، كان أحد دواعي 

اضطراره للصلح.

رددناه عليه وحاكمناه اىل اهلل تعاىل عز وجل بالس����يوف وان 
اردمت احلي����اة قبلن����اه واخذنا لك����م الرضا (، فن����اداه القوم من 
كل جانب : ) البُقية .. البُقية ..( أي ابقينا .. فلما أفردوه 

أمضى الصلح .. فهؤالء حيبون السالمة.. 
وأما أصحاب االمام احلس����ني )عليه الس����الم( مل يكونوا هبذا 
املستوى، وامنا كانوا يتسابقون اىل املنيّة .. فأصحاب احلسني 
)عليه الس����الم( منوذج ال يُكرر.. عن أي نصر يبحثون؟ وعن 

أي دنيا ممكن ان تأتيهم بعد العاشر من حمرم ؟
هؤالء كانوا يعلمون ان هذه الطريقة لالستش����هاد هي احلياة، 
واالمام احلس����ني )عليه السالم( القائد واالمام الذي أدار األمور 
بشكل واضح وأمام املأل .. حسب األمور ووجد إن األمر مهيأ 
..بالنتيجة استش����هاد اإلمام احلس����ني )عليه السالم( كان يف 

حمله وأبقاه..
وميكن مالحظة مقطع آخر من حديث لإلمام احلس����ن )عليه 
السالم( قال: ) يا أبا سعيد إذا كنتُ إمامًا من قبل اهلل تعاىل 
ذكره مل جيب أي يسّفه رأيي يف ما أتيته من مهادنة او حماربة 
وان كان وج����ه احلكم����ة فيما أتيتهُ  ملتبس����ًا أال ترى اخلِضر 
ملّ����ا خ����رقَ  الس����فينة وقتل الغالم وأقام اجلدار س����خط موس����ى 
)عليه الس����الم( فِعله الش����تباه وجه احلكمة عليه حتى اخربه 
فرضي.. هكذا أنا س����خطتم عليَّ جلهلكم لوجه احلكمة 
في����ه ولوال ما أتيت ملا ُتِرك من ش����يعتنا عل����ى وجه األرض أحد 

إال ُقتِل(.
البد من وجود من سّفه رأي االمام احلسن )عليه السالم( وهذه 
م����ن االمور اليت تكون صعبة جدًا حتى ان بعضهم دخل عليّه، 
ولعّله حجر بن عدي الكندي على ما عليه من اجلاللة وش����دة 
صحبته لإلمام احلس����ن، لكن مل يتحمّ����ل املوقف فدخل عليه 
فقال له: ) الس����الم عليك يا مُذِل املؤمنني( فقال: مه ما كنت 

مُذهلم بل انا مُعزّ املؤمنني وامنا اردت البقاء عليهم.
هؤالء الصفوة التبس عليه وجه احلق، وبالنتيجة طريق الشهادة 
مل يكن مفتوحًا اليه .. الش����هادة ال����يت فيها نصرة للدين .. 
االمام الباقر يذكر رواية مبدى ما صنع االمام احلس����ن )عليه 
السالم( قال: ) واهلل للذي صنعه احلسن بن علي )عليه السالم( 
كان خ����ريًا هل����ذه االمّ����ة مما طلع����ت عليه الش����مس(، فاإلمام 
احلسني )عليه السالم( حفظ الدين باستشهاده واإلمام احلسن 

)عليه السالم( حفظ الدين بصُلحهِ .. 
ان مسألة القتل ليست صعبة على االمام احلسن )عليه السالم( 
يدخل االنس����ان يف الوغ����ى يقاتل ثم يُقتل، لك����ن االمام )عليه 
الس����الم( مل يبح����ث عن القتل.. فالش����هادة ال����يت حتيي الدين 

بالقتل مل تكن متاحة، كما االمام احلسني )عليه السالم(.
 ولِذا بعد ان مات معاوية تبدلت االمور بشكل أو بآخر واالمام 
احلسني )عليه السالم( بدأ تلك املسرية اىل ان ُكشِف الزيّف، 
حت����ى ان معاوية من بعد الصُلح بأيام مل يلتزم بأي بند من بنود 
الصل����ح، وكان يقول:) واهلل م����ا قاتلتكم ألن تصوموا وتصّلوا 

وامنا قاتلتكم ألتأمر عليكم(.
ه����ذه املس����ألة كي����ف ُتقنع هب����ا م����ن كان مع االمام احلس����ن 
)عليه الس����الم( وقد أصبح عندهم طرف����ا يف نزاع وليس قائدًا 
أو إمام����ًا.. وبعد ان تكش����فت هلم األمور تبيّ����ن هلم ان االمام 

احلسن)عليه السالم( كان يرمي اىل هدف كبري ونبيل.
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منقول عن موقع مكتب 
المرجع الديني األعلى 

سماحة آية اهلل العظمى 
السيد علي الحسيني 

السيستاني )دام ظله الوارف ( 
www.sistani.org

استفتاءات متنوعة

ذك���ر الرواي���ة الش���يخ الن���وري يف )جنّ���ة امل���أوى( ورفض حمقق 
الكتاب تلك الرواية لعدّة وجوه منها :

أواًل: يف أحوال راوي احلكاية:
قال الس���يد الش���هيد حممد عل���ي القاض���ي الطباطبائي بعد هذه 
احلكاية ما نصه: ))ناقل هذه احلكاية مل يعرف ش���خصه ومل 
يعل���م امسه فهو عندنا جمهول احلال ف���ال ميكن االعتماد عليه 
وال على خربه والركون إليه،(( انتهى. )األنوار النعمانية 2: 64/ 

باهلامش(.
ثانيًا: حتقيق حول تواريخ احلكاية:

أ - روى احلكاي���ة س���عيد ب���ن أمحد الرضي ع���ن خطري الدين 
أمح���د بن املس���يب يف 18 ش���عبان س���نة 544ه� عن أبي القاس���م 
عثمان الدمش���قي يف 17 مجادى اآلخرة س���نة 543ه� عن كمال 
الدين أمحد بن حممد األنباري يف 10 ش���هر رمضان سنة 542ه� 
، والتأريخ األخري أورده النيلي يف كتابه )املفرج(، وهو الصحيح، 
وإال أكثر الناقلني للحكاية كالس���يد هاشم البحراني والسيد 
اجلزائ���ري والعالمة النوري وغريهم صرحوا بأن األنباري مسعها 
يف 10 رمضان سنة 543ه� وهذا إشتباه منهم، فإذا كان مسعها 
يف رمض���ان س���نة 543 ه���� فكيف حدث الدمش���قي يف مجادى 
اآلخرة س���نة 543ه�! واحلال أن ش���هر رمضان بعد ش���هر مجادى 
اآلخرة بثالثة شهور، فهذا االشتباه يف النقل ال يستقيم مع تواريخ 
احلكاي���ة ولعل���ه تصحيف والصحي���ح ما أثبته النيل���ي من تاريخ 

للحكاية أي يف سنة )542ه�(.
ب - أن األنب���اري ح���دث باحلكاي���ة بعد هالك الوزي���ر على ما 
نص���ه األنباري يف آخر احلكاي���ة: ))... فخرجنا من عنده ومل 
يع���د أحد من���ا مما مسعه حرفًا واحدًا حت���ى هلك...(( واملعلوم 
أن الوزير هلك يف سنة )560ه� ( فينبغي أن يكون األنباري نقل 

هذه احلكاية بعد سنة )560ه�(.
ثالث���ًا: احلكاي���ة وصاح���ب كتاب )التع���ازي(: نس���ب عدة من 
علمائن���ا األعالم ه���ذه احلكاية إىل صاحب كت���اب )التعازي( 

وهذه النسبة مردودة ألمرين ومها:
األمر األول: أن صاحب كتاب )التعازي( هو أبو عبد اهلل حممد 
بن علي بن احلسني بن عبد الرمحن العلوي بن القاسم بن حممد 
البطحائي بن القاس���م بن احلس���ن بن زيد بن احلس���ن بن علي بن 

ما مدى صحة رواية المدينة الزاهرة التي تخص االمام الحجة )عليه السالم(؟

ال�ســوؤال :�ســندوق خريي ي�ســارك فيه اهل القرية بتربعاتهم ومن خدماته االقرا�ض 
وال�ســوؤال هــل تخرج تلــك االموال عن ملكيــة املتربعني وت�ســبح ملكًا للعنــوان واجلهة 

الالاإعتبارية ام تبقى على ملك املتربع حتى االأموال املخ�س�سة لالإقرا�ض؟
اجلواب :اذا كانوا ميلكون ال�سندوق فهو خارج عن ملكهم.

ال�ســوؤال :هــل يجــوز جمــع �ســدقات زكاة الفطــرة بالنيابة عــن احد الفقراء بح�ســب 
الوكالة ثم �سرفها باذنه على غريه اىل يوم او ا�سبوع او �سهر او اكرث؟

اجلواب :ال نحبذ هذه الطريقة ولو دعت ال�سرورة اىل اتباعها فالبد من مراعاة ان ال يزيد املبالغ 
املقبو�س���ة ل���ه على موؤونته ال�سنوية ب�سميمة ما لديه من اموال غرها، واي�ساً البد من مراعاة ان 

يكون توزيع االموال املقبو�سة له بطيب نف�سه ور�ساه.
ال�ســوؤال :مــا هــي االمور امل�ســموح للمتطوعــني با�ســتخدامها يف جمعية خرييــة وما هي 
االمــور امل�ســموح للعامــل )باأجــر( با�ســتخدامها يف جمعيــة خرييــة من مثــل )الهاتف ـ 

كهرباء ـ اوراق طباعةـ كمبيوتر .. الخ(؟
اجل���واب :اذا مت حت�سي���ل الو�سائل املذك���ورة من التربعات العامة او اخلا�س���ة بهذا ال�سان فال مانع 

من ا�ستخدامها ح�سب ما تدعو اليه احلاجة من غر فرق بن املتطوع بعمله واالجر.
ال�ســوؤال :هل يجوز للعاملني على �ســوؤون الفقراء ا�ستخدام الهاتف والكهرباء واالدوات 
املكتبية الي�سرية عو�سًا عن خدمته يف جمعية )ما( خريية اذا كانت هذه االموال تدفع 

من ال�سدقات؟
اجل���واب :االح���وط مطلق���اً تامن االحتياجات املذك���ورة من التربعات املطلقة او م���ا يتربع به لهذا 

ال�سان باخل�سو�س.

ال�سوؤال :هل تكرمي املتفوقني درا�سيًا من االعمال اخلريية؟
اجلواب :نعم اذا كان فيه ت�سجيع لتعّلم ما هو نافع للم�سلمن.

ال�ســوؤال :تتجمــع عنــدي مبالغ مــن املال تربع بهــا املوؤمنــون العمال اخلــري  فهل يجوز 
الت�سرف واالخذ منها على ان اقوم بارجاعها من مال اآخر, وهل يجوز ايداعها يف البنك 
واخــذ الفوائــد املرتتبــة عليها؟ وهل يفــرق يف هذه االمــوال فيما لو كانــت متربعا بها 

مل�سجد او ح�سينية او لغريهما؟
اجل���واب :اليج���وز ذلك االقرتا����س منها وال ايداعها يف البنك وال اخذ الفائ���دة لنف�سك اال اذا كنت 

خمواًل يف �سيء من ذلك من قبل املتربعن م�سبقاً. 
ال�ســوؤال :هناك �سناديق خم�س�سة لل�ســدقات فهل يجوز حتويل االموال املوجودة فيها 

اىل عني اخرى ك�سراء طعام او لبا�ض او م�سكن ثم �سرفها اىل الفقري؟
اجل���واب :امن���ا يجوز ذلك للم�سوؤولن عنها وباذن احلاكم ال�سرعي او بتخويل م�سبق من امل�ساركن 

فيها.
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أبي طالب )عليه السالم(، وهو من طبقة تالميذ الصدوق املتوفى 
)380ه� (، له كت���اب )التعازي( وكتاب )فضل الكوفة( وتويف 

يف سنة )445ه�( )طبقات أعالم الشيعة 5: 170(.
فكيف يك���ون صاحب كتاب )التع���ازي( املتوفى يف )445ه�( 

نقل حكاية يف كتابه واقعة يف )542ه�(؟!
فوق���ع يف ه���ذا الوه���م ع���دة من األع���الم على ما صرح���وا به يف 

كتبهم فمنهم:
1- املق���دس األردبيل���ي )ت 993ه�( يف كتابه )حديقة الش���يعة: 

765(/ انتشارات معارف إسالمي.
2- الرضا علي بن فتح اهلل الكاش���اني على ما نقله عنه الس���يد 
نعمة اهلل اجلزائري )ت 1112ه�( يف كتابه )األنوار النعمانية 2: 

.)58
3- السيد هاشم البحراني )ت 1107ه�( يف كتابه )تبصرة الويل: 

252(/ حتقيق مؤسسة املعارف اإلسالمية.
رابع���ًا: اخلل���ط بني حكاي���ة املدائن اخلم���س وحكاية اجلزيرة 

اخلضراء:
وأخ���ريًا: قال الش���يخ آقا بزرك الطهران���ي يف )الذريعة 5: 106(: 
))... ال ميك���ن أن يكون داعي العلماء من إدراجه يف كتبهم 
املعتم���دة بي���ان لزوم االعتماد عليها أو احلك���م بصحتها مثالً أو 
جعل االعتقاد بصدقها واجبًا، حاشاهم عن ذلك بل إمنا غرضهم 
من نقل هذه احلكايات جمرد االستيناس بذكر احلبيب وذكر 
دياره واالس���تماع آلثاره مع ما فيها من رفع االس���تبعاد عن حياته 
يف دار الدني���ا وبقائ���ه متنعمًا فيها: يف أحس���ن عيش وأفره حال 
بل مع الس���لطنة وامللك له وألوالده واستقرارهم يف ممالك واسعة 
هي���أ اهلل هل���م ال يص���ل إليها من مل يرد اهلل وصول���ه وقد احتفظ 
العلماء بتلك احلكايات يف قبال املس���تهزئني بالدين بقوهلم: )مل 
ال خيرج جليس الس���رداب بعد ألف س���نة وكي���ف متتعه بالدنيا 
وما أكله وش���ربه ولبس���ه وغريها من ل���وازم حياته( وهم بذلك 
القول يربهنون على ضعف عقوهلم فمن كان عاقالً مؤمنًا باهلل 
ورس���وله وكتابه يكفي���ه يف إثبات قدرة اهلل تع���اىل على هتيئة 
مجيع األسباب املعيشية يف حياة الدنيا له)عليه السالم(((.) جنة 
املأوى : 40 اهلامش )1( . حتقيق مركز الدراسات التخصصية 

يف اإلمام املهدي 

المال مال اهلل و هو أمانة بيدك!

من شروط إجراء الحدود

من أسباب النسيان

هُ َقاَل: َقاَل َأبُو عَبْدِ اللَّهِ  )  رَوَى اْلعَيَّاشِ���يُّ فِي َتْفسِ���ريِهِ، عَنْ َأبَاِن بِْن َتْغلِبَ أنَّ

عليه السَّ���الم (: »َأ َترَى اللَّهَ َأعَْطى مَنْ َأعَْطى مِنْ َكرَامَتِهِ عََليْهِ وَ مَنَعَ مَنْ 

مَنَ���عَ مِ���نْ هَوَاٍن ِبهِ عََليْ���هِ! َكالَّ، وَ َلكِنَّ اْلمَاَل مَاُل اللَّ���هِ يََضعُهُ عِنْدَ الرَّجُِل 

وَدَائِ���عَ، وَ جَ���وََّز َلهُمْ َأنْ يَْأُكُلوا َقصْدًا، وَ يَشْ���رَبُوا َقصْدًا، وَ يَْلبَسُ���وا َقصْدًا، 

وَ يَنْكِحُ���وا َقصْ���دًا، يَرَْكبُوا َقصْدًا، وَ يَعُودُوا ِبمَا سِ���وَى َذلِ���كَ عََلى ُفَقرَاءِ 

اْلمُؤْمِنِ���نيَ، وَ يَرْمُوا ِبهِ شَ���عََثهُمْ، َفمَ���نْ َفعََل َذلِكَ َكانَ مَا يَ���ْأُكُل حَالَاًل، وَ 

يَشْ���رَبُ حَ���الَاًل، وَ يَرَْكبُ حَ���الَاًل، وَ يَنْكِحُ حَالَاًل، وَ مَنْ عَ���دَا َذلِكَ َكانَ 

عََليْهِ حَرَامًا.

هُ ال يُحِبُّ اْلمُْس���ِرفِنيَ، َأ َترَى اللَّ���هَ اْئَتمَنَ رَجُالً عََلى  � ُث���مَّ َقاَل � ال ُتسْ���ِرُفوا إِنَّ

مَاٍل، يَُقوُل َلهُ َأنْ يَشَْتِريَ َفرَسًا ِبعَشَرَةِ آاَلفِ دِرْهٍَم، وَ ُتجِْزيهِ َفرَسٌ ِبعِشِْرينَ 

دِرْهَمًا، وَ يَشَْتِريَ جَاِريًَة ِبَأْلفٍ، وَ ُتجِْزيهِ جَاِريٌَة ِبعِشِْرينَ دِينَارًا.

هُ ال يُحِبُّ اْلمُسِْرفِنيَ «  � ُثمَّ َقاَل � ال ُتسِْرُفوا إِنَّ

عَنْ َأِبي جَعَْفٍر  ) عليه السَّ���الم ( عَنْ َأِبيهِ ) عليه السَّ���الم ( َأنَّ عَلِيًّا ) عليه 

السَّ���الم ( َكانَ يَُق���وُل: »اَل َقْطعَ عََلى َأحَدٍ ُتَخوَّفُ مِ���نْ َضرٍْب وَ اَل َقيْدٍ وَ اَل 

سِ���جٍْن وَ اَل َتعْنِيفٍ، إاِلَّ َأنْ يَعَْتِرفَ، َفِإِن اعَْترَفَ ُقطِعَ، وَ إِنْ َلمْ يَعَْتِرفْ سَ���َقَط 

ْخِويفِ« عَنْهُ لِمََكاِن التَّ

عَنْ جَعَْفِر بِْن مُحَمَّدٍ ، عَنْ َأِبيهِ  ، عَِن النَِّبيِّ ) صلى اهلل عليه و آله ( َأنَّ َأعْرَاِبيًّا 

ي ُكنْتُ رَجُالً َذُكورًا  َفصِرْتُ مِنْسَاءً ؟
ِّ
َأَتاهُ َفَقاَل: يَا رَسُوَل اللَّهِ، إِن

َفَق���اَل َل���هُ رَسُ���وُل اللَّ���هِ ) صل���ى اهلل علي���ه و آل���ه (: »َلعَلَّ���كَ اعَْت���دْتَ اْلَقائَِلَة  

َفَترَْكَتهَا«؟

َقاَل: َنعَمْ.

َفَق���اَل َلهُ رَسُ���وُل اللَّهِ ) صلى اهلل عليه و آله (: »َفعُ���دْ، يَرِْجعْ إَِليْكَ حِْفُظكَ إِنْ 

شَاءَ اللَّهُ«

) القائلة هي نوم القيلولة(

ما مدى صحة رواية المدينة الزاهرة التي تخص االمام الحجة )عليه السالم(؟
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عــن  تعلــن  واالإ�ســكان,  االإعمــار  وزارة          
م�ســادقة جمل�ــض النــواب على قانــون الطرق 
اجلديد, فيما اأ�ســارت اإىل اأن القانون �ســينظم 
عمليــة مراقبــة اأوزان املركبــات الكبــرية على 

الطرق العامة.
املوازنــة  اأن            وزارة التخطيــط تعتــرب  
اال�ستثمارية للعام املقبل 2013 لي�ست مب�ستوى 
الطموح, م�ســرية اإىل ارتفاعها مبقدار  ع�ســرة 

مليارات دوالر.
             وزيــر النقــل  هــادي العامــري يعلــن 
عــن ا�ســترياد ثماين طائــرات مدنيــة حديثة 
مببلــغ 500 مليــون دوالر �سمنهــا طائــرة نــوع 
جامبــو 747 , فيمــا اأو�سح اأن عمــل الطائرات 
املوؤجرة القدميــة �سينتهي بو�ســول الطائرات 

اجلديدة.

تكفــل ديــوان الوقف ال�ســيعي بدفــع 80 % من 
قيمــة العمليــات اجلراحية ملنت�ســبي الديوان 
وعوائلهــم , وذكــر ال�ســيد كاظم عبد ال�ســادة 
خويلد مدير عام هيئة اإدارة وا�ســتثمار اأموال 
الوقــف ال�ســيعي بــان �ســماحة ال�ســيد رئي�ــض 
الديوان �سالح احليدري وجه ب�سرف 80% من 
قيمــة اأجور العمليات اجلراحية التي يجريها 
موظفو وموظفات الديــوان وعوائلهم من اجل 
التخفيــف عن كاهلهم يف حتمــل اأعباء احلياة 
, وا�ســاف معــاون مديــر عــام الهيئــة جعفــر 
املو�ســوي ان مبلــغ الـ ) 80 % ( ي�ســمل تكاليف 

املوظــف  التــي يجريهــا  العمليــة اجلراحيــة 
وزوجتــه واأوالده , مبينًا بان هذا االإجراء قد 
بو�ســر العمل به منذ بداية العام اجلاري وقد 
�سمل ) 87 ( موظفًا وموظفة لغاية �سهر كانون 
الثــاين للعام اجلاري , اذ جتاوز اإجمايل املبالغ 
املمنوحة للموظفــني 45 مليون دينار, اجلدير 
بالذكــر بــان هــذه املبالغ يتــم تخ�سي�ســها من 
عائــدات االأموال املوقوفة والتي ت�ســرف على 
اإدارتهــا هيئــة اإدارة وا�ســتثمار اأمــوال الوقف 
ال�ســيعي وتوزعها ح�ســب ال�ســوابط ال�سرعية 

والقانونية .

كربــالء  مدينــة  يف  الزائريــن  ماليــني  اأحيــا 
املقد�ســة زيارة اأربعينية االإمام احل�ســني عليه 
ال�ســالم , حيث توافدت تلك احل�ســود من مدن 
عديــدة اىل كربالء �ســريا على االقــدام  على 

الرغم من الظــروف اجلوية ودرجات احلرارة 
املنخف�ســةوهطول االمطــار الغزيــرة الحياء 
هذه الزيــارة العظيمــة وتقدمي العــزاء بهذا 

امل�ساب اجللل.  

وال�ســحية  اخلدميــة  الدوائــر  ا�ســتنفرت 
واالأمنيــة يف كربــالء بالتن�ســيق مــع نظرياتها 
كافــة  اإجراءاتهــا  االأخــرى  املحافظــات  يف 
لتوفري اخلدمات اىل زوار االربعني مما �ســاهم 
توافــد  مــع  ال�ســيما  حركتهــم  ان�ســيابية  يف 

املاليــني منهــم اىل العتبــات املقد�ســة الإحياء 
هــذه الزيارة العظيمة , فيما انت�ســرت مواكب 
اخلدمة احل�ســينية على طــول الطرق املوؤدية 
اىل كربــالء لتوفري  اجواء مريحة اىل الزوار 

امل�ساية. 

ديوان الوقف الشيعي  يتكفل بدفع 80 % من أجور
 العمليات اجلراحية ملوظفيه وعوائلهم

األطفال  العاب  استرياد  مينع  قانون 
احملرضة على العنف  

عمل  مفاصل  يف  االيزو  نظام  ادخال 
وزارة الرتبية خالل العام املقبل  

حشود الزائرين حتيي زيارة األربعني وسط اجواء اميانية وخدمية 

استنفار  تام  يف كربالء لتقديم اخلدمات إىل زائري األربعني 

�ســوت جمل�ــض النــواب باملوافقــة علــى مقرتح 
قانــون منــع ا�ســترياد االألعــاب املحر�ســة على 
العنف واملقدم من جلنتي املراأة واالأمن والدفاع 
بغيــة نبذ العنــف بني االطفال وال�ســاعة روح 
الت�سامح والتعاون وتقومي ال�سلوك االجتماعي 
والرتبوي خللق جيل �سليم وين�ض القانون على 
ما يلي »يحظر ا�ســترياد او ت�سنيع او تداول او 
بيــع االلعاب املحر�ســة علــى العنف باأ�ســكالها 
كافة,املــادة ـ2 ـ اأـ  يعاقب باحلب�ض مدة ال تقل 
عن ثــالث �ســنوات او بغرامة مقدارها ع�ســرة 
ماليــني دينــار كل مــن ا�ســتورد او �ســنع األعابًا 
حمر�ســة علــى العنــف بجميــع اأ�ســكالها, ب ـ  
يعاقــب باحلب�ض اأو بغرامــة ال تقل عن ثالثة 
ماليــني دينــار كل مــن بــاع اأو تــداول االألعاب 

املحر�سة على العنف باأ�سكالها كافة.

�سبط مكتب مفت�ض عام وزارة الرتبية اكرث من 
الفي وثيقة درا�ســية مزورة قدمها منت�ســبوها 
من ا�سل نحو 8 اآالف وثيقة مت تدقيقها خالل 
العــام اجلــاري تابعة لعمــوم موظفــي الدولة, 
فيمــا ك�ســف ان العــام املقبــل 2013 �سي�ســهد 
ادخــال نظام االيزو يف مفا�ســل عمــل الوزارة 
اعلــن ذلــك املفت�ــض العــام يف الــوزارة مظفــر 

يا�سني. 
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االمام احلس���ني عليه السالم عنوان 
كب���ري ل���كل الطوائ���ف واالدي���ان 
والقومي���ات وعل���ى م���ر العص���ور ، 
وم���ا ان حي���ل ش���هر حم���رم احلرام 
حت���ى يب���دأ املوال���ون  يف كل بلدان 
الع���امل  باحياء ش���عائر ابي عبد اهلل 
احلسني اخلالدة كلٌّ على شاكلته 
وطريقت���ه اخلاص���ة يف التعب���ري عن 
حزن���ه ووالئه هلذه القضي���ة العاملية 
، الرتكم���ان قومي���ة تفتخر باقامة 
الع���زاء احلس���يين وهل���م طقوس���هم 
وطرقه���م اخلاص���ة ال���يت متيز هذه 
القومية الكبرية وبعدها التارخيي 

علي���ه  »احلس���ني  ش���عار  وحت���ت 
منت���دى  نظ���م  جيمعن���ا«  الس���الم 
ط���وز االجتماعي يف بغداد جملس���ا 
حس���ينيا تركماني���ا حبض���ور عدد 

من الشخصيات والشعراء والرواديد 
اليت صدحت اصواهتم اجلبلية حبب 
االمام احلس���ني عليه السالم ماجعل 
احلاضرين جيهشون بالبكاء حتى    
من قبل الذين  مل يفهموا  اللغة اليت 

يتكلم هبا الرادود .
يق���ول حمم���د فاضل ق���ارئ قرآن :  
اقام منتدى طوز االجتماعي جملسا 
حس���ينيا باسم الش���يعة الرتكمان 
يف مدين���ة بغ���داد الحي���اء الش���عائر 
احلس���ينية تطبيق���ا لآلي���ة القرآنية 
وم���ن يعظ���م ش���عائر اهلل فاهن���ا من 
تقوى القلوب ، مشريا اىل ان اجمللس 
ش���هد حضورا لش���خصيات عديدة 
ش���اركت يف احي���اء ه���ذا اجملل���س 
خبص���وص  واض���اف  احلس���يين. 
الش���يعة الرتكم���ان املوجودي���ن يف 

قض���اء تلعف���ر وط���وز خورماتو ويف 
قض���اء داق���وق وتلعف���ر ويف اربي���ل 
والسليمانية كل  بطريقته  اخلاصة 

يف إحياء هذه االيام العظيمة.  
ت���ؤدى  ال���ذي  ذل���ك  خ���اص  طع���م 
ب���ه القصائ���د احلس���ينية باللهج���ة 
اجلبلي���ة  فاالص���وات  الرتكماني���ة 
والنغم���ة عل���ى الطريق���ة الرتكي���ة 
يس���همان جبعل القصي���دة تصل اىل 
كل الفئات، بي���د ان التاثري العربي 
يظهر يف قصائد تلهج بقضية االمام 
احلس���ني عليه الس���الم. م���ن جهته 
بيَّن املنش���د احلسيين حممد حسني 
اجلش���عمي ع���ادة مانق���رأ القصائد 
احلسينية باللغتني العربية والرتكية 
حيث نقرأ القصيدة باس���لوب عربي 

واخر تركماني.  

ابناء الرتكمان يشاركون يف إحياء شعائر عاشوراء ويلقون القصائد احلسينية 
بأصواتهم اجلبلية

تقرير: عالء ال�سالمي

تقــاريـــر
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الزي���ارة  الس���تقبال  االس���تعدادات  وب���دأت 
األربعيني���ة يف مدين���ة االم���ام احلس���ني )عليه 
السالم( للزائرين يف طريق بابل � كربالء بعد 
زيارة العاش���ر من حمرم وب���دأت التحضريات 
عل���ى ق���دم وس���اق لتقدي���م أفض���ل اخلدمات 
الالزم���ة كم���ا ب���ني احل���اج عب���د األمري طه 

مسؤول املدينة وكالًة.
وتض���مّ مدين���ة الزائرين قاع���ات منام كبرية 
تستوعب أكثر من 5000 زائر، ومّت جتهيزها 
بالف���رش الالزمة ومراعاة األعداد املتزايدة من 
الزائري���ن الوافدي���ن للمدينة املقدس���ة، فضالً 
 vip عن احتواء املدينة على 6 ش���قق رئاس���ية
إعداده���ا الس���تقبال  مّت  ولدين���ا 64 س���ويت 
الضي���وف املدعوّي���ن من قب���ل األمان���ة العامة 
للعتبة احلسينية املقدسة ومن بينهم سياسيون 
ومفك���رون ورج���ال دي���ن م���ن داخ���ل العراق 

وخارجه«.
وتاب���ع حديثه، »لق���د مّت إعداد الع���دّة لتجهيز 
املدينة بأكثر من 200 ألف وجبة طعام خالل 
الي���وم الواحد، حيث ُتقدّم م���ن خالل املضيف 

والتوزي���ع اخلارجي ولدين���ا وجبات أخرى مثل 
الفواك���ه والعصائ���ر والش���اي وم���واد غذائية 
مفيدة للزائرين، مع تقديم خدمات أخرى مثل 
الرعاي���ة الطبي���ة والنقل وهي خدم���ات نوعية 

تليق بزائري سيد الشهداء )عليه السالم(«.
وأض���اف طه، »تض���مّ مدين���ة الزائرين أكثر 
من 400 تواليت صحي و100 محام مّت هتيئتها 
وتوفري املس���تلزمات اخلاصة هب���ا من صابون 
وش���امبو ومناش���ف وغساالت لغس���ل مالبس 
الزائرين الكرام وبصورة متكاملة الستقبال 

هذه األعداد املباركة«.
ويلف���ت يف الوق���ت ذات���ه إىل أنّ »مدينة اإلمام 
احلس���ني )علي���ه الس���الم( للزائري���ن حافظت 
بصورة كبرية على االهتمام باجلانب الديين 
 من 

ٍّ
للزائرين، عرب إقامة صالة اجلماعة لكل

الرجال والنس���اء، فضالً ع���ن هتيئة رجال دين 
جييبون على اسئلة  الزائرين مع إقامة جمالس 
عزاء الس���تذكار املناس���بة العظيمة وإرش���اد 

الزائرين ووعظهم«.
أما على املس���توى األم���ين واألج���واء الداخلية 

ملدين���ة الزائري���ن، أوض���ح عبد األم���ري طه أنّ 
املدينة جمهزة بكوادر أمنية وأجهزة كشف 
املتفجرات، فض���الً عن توفري منظومة مراقبة 
الكرتوني���ة ونق���اط تفتيش ودوري���ات أمنية 
لتهيئ���ة األج���واء املناس���بة للزائري���ن الكرام، 
وكما توج���د منظومة انذار مبّكر ومنظومة 

خدمات نوعية متطورة تثري إعجاب زائري كربالء قّدمتها مدن الزائرين التابعة للعتبة احلسينية خالل الزيارة االربعينية

مل تقتصر اخلدمات اليت قدّمتها األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة لزائري اإلمام احلسني )عليه السالم( مبناسبة 
ت إىل تقديم خمتلف اخلدمات هلم يف الطرق  زيارة أربعينيته املباركة على مركز مدينة كربالء املطهرة، وإمنا تعدَّ
اخلارجي��ة املؤدي��ة للمدينة عرب افتتاح مدينيت الزائرين الكائنتني على طري��ق )النجف � كربالء( و )بابل � كربالء( 

اللتني استقبلتا اآلالف من الزائرين على مدى أيام الزيارة اليت استمرت ألكثر من 13 يومًا 

ǎƣƴƨǁƐ ƅƑƻƬ :ƥǐƥƾƗ
ƩƑƴǄ ǅƨƟ :ƥǐǋƬƗ
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خدمات نوعية متطورة تثري إعجاب زائري كربالء قّدمتها مدن الزائرين التابعة للعتبة احلسينية خالل الزيارة االربعينية
االطف���اء الي���دوي وقناني االطف���اء املتوافرة يف 

قاعات اإليواء«.
وأوضح أنّ »مدينة الزائرين اس���تنفرت كافة 
جهوده���ا وكوادره���ا البش���رية الذي���ن ف���اق 
عددهم ال� 500 عنصر الذين يتناوبون صباحًا 
ومساءً لتقديم اخلدمات للزائرين ورعايتهم«، 
مبين���ًا أنّ »هنالك خدم���ات أخرى مت تقدميها 
للزائرين من بينها توفري عربات نقل )ش���حن( 
لنق���ل كبار الس���ن داخ���ل املدين���ة فضالً عن 

خدمة االتصال اجملاني«. 
ويؤّك���د ط���ه أنّ »مجالي���ة مدين���ة الزائري���ن 
واخلدم���ات املقدمة فيه���ا كانت مثار إعجاب 
كل م���ن يدخل إليه���ا للوهلة األوىل ويش���يد 
مبثل ه���ذا اإلجن���از العمراني ال���ذي يصبّ يف 
خدم���ة زائ���ري أبي عب���د اهلل احلس���ني )عليه 
السالم(، وقد كان هناك تفاعل اجيابي جدًا 
من قب���ل الزائرين الذين حافظ���وا على نظافة 
املدينة وأجوائها نس���بة إىل ما لقوه من اهتمام 
كبري، وحنن طامل���ا نؤّكد أن البيئة النظيفة 
ختلق انسانا نظيفا وحقيقة هذا الشيء حتقق 
فعلي���ًا على أرض الواقع وأثب���ت الزائرون أهنم 
متحلون مببادئ احلسني وأخالقه السامية«.

أم���ا بالنس���بة ملدين���ة الزائرين التابع���ة للعتبة 
احلس���ينية والواقع���ة عل���ى طري���ق )النج���ف � 
كرب���الء( على الرغم من ع���دم إكماهلا بعد 
إال أن األمان���ة العام���ة للعتبة املقدس���ة وجهت 
املس���ؤولني إىل افتتاحه���ا واس���تغالل أبنيته���ا 
لتقدي���م اخلدم���ات الضروري���ة فكان���ت هي 
األخ���رى عل���ى مس���توى ع���ال م���ن اخلدم���ات 
والرعاي���ة املتكامل���ة لزائري س���يد الش���هداء 

)عليه السالم(.

وأوضح الس���يد هش���ام العميدي املشرف على 
مرك���ز إي���واء الزائرين انّ »العتبة احلس���ينية 
تفتت���ح س���نويًا مرك���زًا لتقدي���م اخلدم���ات 
للزائري���ن وق���د مّت هذا العام اس���تغالل األبنية 
التابع���ة ملدين���ة الزائري���ن الواقع���ة على طريق 
اخلدم���ات  لتقدي���م  كرب���الء(   � )النج���ف 
الضروري���ة، حي���ث مت افتتاح قاع���ات كبرية 

تتسع ل� 6000 زائر«.
وأض���اف، »حيت���وي املرك���ز عل���ى خميّمات 
كب���رية إلي���واء الزائرين )نس���اءً ورجااًل(كل 
على انفراد، فضالً عن نصب أكرب خيمة من 
نوعها بط���ول )80 م وعرض 15 م( كمكان 

السرتاحة الزائرين وإطعامهم«.
كم���ا »حيت���وي مرك���ز االي���واء أيض���ًا على 
مستش���فى متنق���ل مّت جتهي���زه بالتنس���يق مع 
دائ���رة صحة كرب���الء وهتيئة س���يارات طبية 
متخصصة للحاالت الطارئة فضالً عن كوادر 

طبية وأجهزة متطورة وعالجات متنوعة«.
وأض���اف العميدي انّ »هذه الس���نة اخلامس���ة 
الفتتاح هذا املركز اخلدمي، وس���تقوم العتبة 
احلس���ينية باس���تكمال أعم���ال العم���ران يف 

مدينة الزائرين على طريق )النجف � كربالء( 
الفتتاحه���ا بص���ورة متكاملة أم���ام الزائرين 

الكرام يف العام القادم«.
أم���ا ع���ن اخلدم���ات املقدمة يف مرك���ز إيواء 
أّنه���ا »خدم���ات  العمي���دي  فبيّ���ن  الزائري���ن، 
متكامل���ة ونوعي���ة متثل���ت بإطع���ام الزائرين 
واخلدم���ات الطبية فضالً ع���ن توفري مكتب 
توف���ري  وكذل���ك  الش���رعية  لالس���تفتاءات 
غس���االت مالبس ومكوى واستحداث خدمة 
االس���كايف لصيانة أحذية الزائرين الوافدين 

مشيًا إىل املدينة املقدسة«.
ولفت يف الوقت ذاته إىل انّ »العتبة احلس���ينية 
 RO �عملت على تشييد معمل للمياه املعقمة ال
املوجود يف داخل املدينة وكذلك انشاء معمل 
لتعبئ���ة قناني املي���اه املعقمة ال���يت مت توزيعها 

جمانًا على الزائرين الكرام«.
وأوضح العمي���دي انّ »خدم���ات الطعام بدأت 
من ي���وم 6 صفر وتش���مل الوجبات الرئيس���ية 
الثالث باإلضافة اىل األغذية الثانوية املتنوعة 
كالفواكه واحللوي���ات والعصائر واملعجنات 
والش���اي واحلليب اليت يتم توزيعها على مدار 

ال� 24 ساعة«.
وأش���ار يف خت���ام حديثه إىل انّ »قس���م حفظ 
النظ���ام يف العتبة املقدس���ة عم���ل على جتهيز 
املركز بأجهزة كش���ف املتفج���رات وكادر 
أم���ين متطور حلفظ س���المة الزائرين، فضالً 
ع���ن رف���د املرك���ز ب���� 350 متطوع���ا قدم���وا 
من حمافظ���ات  الس���ماوة والبص���رة والعمارة 
للمش���اركة مع منتس���يب العتبة املقدس���ة يف 
تقدي���م اخلدم���ات الضروري���ة لزائ���ري اإلمام 

احلسني )عليه السالم(.
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وأقام���ت العتب���ة احلس���ينية ه���ذه الن���دوة بالتعاون 
م���ع مكت���ب مساح���ة املرج���ع الدي���ين آي���ة اهلل 
العظمى الس���يد حممد س���عيد احلكيم )دام ظله( 
ومبشاركة باحثني إسالميني وناشطني يف اجملتمع 

املدني وسط حضور مجاهريي وإعالمي.
وأوضح مدير متحف اإلمام احلسني )عليه السالم( 
الس���يد عالء ضياء الدي���ن انّ »الندوة املقامة عملت 
عل���ى التعري���ف بكرام���ة اإلم���ام احلس���ني )عليه 
السالم( بتحول تربة قربه الشريف إىل الدم يف يوم 
عاش���ورائه العظيم، فهذه الكرامة اليت قد تكون 
مفاجأة وصعبة التقبل على البش���ر قد حدثت فعالً 
بق���درة اهلل تع���اىل ليع���رف اآلخرون كرامة س���يّد 

الشهداء وعظمته«.
وتابع حديثه، انّ »اهلل سبحانه وتعاىل شرّف مدينة 
كرب���الء بالدم���اء الطاهرة لإلمام احلس���ني )عليه 
الس���الم( وأبنائه وأصحابه واليت س���الت عليها يوم 
عاش���وراء س���نة 61 هجري���ة، حتى أصبح���ت بقعة 
من بق���اع اجلنة وهلا خصائص مهم���ة وعلمية جدًا 

ختتلف عن أي منطقة أخرى يف الكون«.
وب���ني أنّ »م���ن خصائص الرتبة الش���ريفة احمليطة 
بالقرب الش���ريف أهنا أثبتت علميًا حتكمها بنفوذ 
املاء أو عدمه، حيث منعت من وصول املياه اجلوفية 

للقرب الش���ريف، لتحدث ه���ذه الكرامة اجلديدة 
بتحوّهلا إىل الدم صبيحة يوم املصاب«.

وأض���اف ضياء الدين، »ال ينس���ى اجلمي���ع أنّ اهلل 
سبحانه وتعاىل خلقنا من الرتاب، فما بالك أن ذرات 
بس���يطة م���ن اليورانيوم تولد طاق���ة هائلة وكبرية 
ف���ال غرابة أن قدرة اهلل تع���اىل تتحكم يف الرتاب 
لتحدث هذه الكرامة بتحول تربة القرب الش���ريف 
إىل ال���دم وهي حس���ب اعتقادي إش���ارة وحتية إىل 
حميب اإلمام احلس���ني )عليه السالم( الذين وفدوا 
لزيارة قربه الشريف يوم عاشوراء، وهذه الكرامة 
صحيحة من الناحية العلمية وثابتة حبسب عقائدنا 
الديني���ة والرواي���ات ال���واردة عن الرس���ول الكريم 

وأهل بيته )عليهم أفضل الصالة والسالم(«.
الناش���ط يف جم���ال اجملتم���ع املدن���ي  بيّ���ن  فيم���ا 
هاش���م رش���يد وهو أحد املش���اركني يف الندوة أنّ 
»الكرامات احلس���ينية والتغيريات الكونية اليت 
حدثت على الرتبة احلس���ينية املباركة قد أّكدت 
عليه���ا الفرق اإلس���المية، واليوم نعق���د هذه الندوة 
مبش���اركة أربع���ة باحثني بارزين وهم الس���يد عز 
الدين احلكيم والس���يد حممد علي احللو والشيخ 

سالم العسكري والسيد عالء ضياء الدين«.
وأوض���ح رش���يد ان الغرض م���ن إقامة ه���ذه الندوة 

»إللقاء الضوء على هذه الكرامة احلسينية وتبيان 
األبع���اد العقائدي���ة والديني���ة والتأرخيي���ة ملثل هذه 
الظاه���رة وإبرازها إىل الع���امل ليتعرفوا أكثر على 
عظم���ة اإلمام احلس���ني )عليه الس���الم( ومكانته 

اإلهلية«.
من جهته أوضح الباحث اإلس���المي الس���يد حممد 
عل���ي احلل���و خ���الل الن���دوة املنعق���دة ان »هنال���ك 
مش���اهد غيبية حدث���ت قبل وبعد استش���هاد اإلمام 
احلس���ني )عليه السالم(، واملالحظ هلذه التغيريات 
الكونية فهنالك تغي���ريات حدثت يف نفس األرض 
اليت استش���هد عليها اإلمام احلسني )عليه السالم( 
وأصبح���ت ترب���ة ق���ربه الش���ريف ترب���ة مبارك���ة 

وعظيمة«.
وأضاف، »لعظم املصيبة اليت حّلت بس���يد الشهداء 
)عليه الس���الم( فقد اس���تنكرت وسخطت السماء 
هلوهل���ا وكذل���ك األرض اليت تفج���رت دمًا خالل 
استشهاده يوم العاشر من حمرم احلرام، وألنّ هذه 
الرتبة قد اخذت من منطقة قريبة من جسد اإلمام 
احلسني )عليه السالم( فقد حتولت هي األخرى إىل 

الدم يف حالة كونية تشري إىل عظم املصيبة«.
وردًا على تساؤالت البعض حول وقوع هذه احلادثة 
والتغي���ريات الكوني���ة اليت حدث���ت، يوّضح احللو 
أّنه »باالس���تناد على روايات علماء املس���لمني السنة 
والش���يعة كابن عس���اكر والس���بط اب���ن اجلوزي 
وكثري ممن أرّخ هلذه احلادثة أنه بعد مقتل اإلمام 
احلس���ني )عليه الس���الم( كانت هنال���ك حتوالت 
كوني���ة ومن بينها حت���ول تراب الق���ارورة املوجودة 
ل���دى أم س���لمة زوج الن���يب )صلى اهلل علي���ه وآله( 
إىل الدم يوم عاش���وراء وما حدث للرتبة الش���ريفة 
يف متحف اإلمام احلس���ني )عليه السالم( مشابه ملا 

حدث يف تراب القارورة«.

ندوة علمية تناقش كرامة حتول الرتبة احلسينية إىل الدم صبيحة يوم عاشوراء 
ƒƐƤƳ ƣƓƳ ƥǐƨǐƗ :ƥǐƥƾƗ

يف  األنبي��اء  خ��امت  قاع��ة  ش��هدت 
الصح��ن احلس��يين الش��ريف إقام��ة 
الكرام��ة  ناقش��ت  علمي��ة  ن��دوة 
األخ��رية اليت ش��هدها متح��ف اإلمام 
احلس��ني )عليه السالم( بتحول تربة 
من القرب احلس��يين الشريف إىل الدم 

صبيحة يوم عاشوراء هذا العام. 
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وعل���ى مس���توى اخلدم���ات ال���يت قدمها قس���م 
اخلدمي���ة اخلارجي���ة يف العتبة املقدس���ة، فقد 
أوضح مس���ؤول القس���م احلاج حممد أبو دكة 
بأن »القس���م عمل على توزيع منش���آت صحية 
متنقل���ة ومتطورة على مداخ���ل ومركز املدينة 
املقدس���ة بلغ عددها )87( وحدة صحية لكل 
من الرجال والنساء وجتهيزها بكوادر تشرف 
عل���ى إدامته���ا وتنظيفه���ا ، فض���الً ع���ن نصب 
خميم���ات كبرية إلي���واء الزائري���ن يف مناطق 
متفرقة من املدينة وكذلك توزيع بعضها على 
أصحاب املواكب احلس���ينية لتس���اهم يف إيواء 
الزائري���ن الوافدين وتقديم اخلدم���ات الالزمة 

هلم«.
وأض���اف أب���و دكة، »قمن���ا بتجهي���ز وصيانة 
اجملمّع���ات الصحي���ة يف مناط���ق ب���اب القبل���ة 
واملخي���م احلس���يين ومق���ام االمام امله���دي، مع 
ختصيص آليات خاص���ة لنقل املياه للمجمعات 
الصحية وآليات اخرى لنقل املاء الصاحل للشرب 

للهيئات واملواكب احلسينية«.
وتاب���ع حديث���ه، »عملنا على توزي���ع اآلالف من 
البطاني���ات والس���جاد على الزائري���ن واهليئات 
واملواك���ب احلس���ينية وتزويد خميم���ات ايواء 

الزائرين اليت شُيدت من خالل خميمات كبرية 
وواس���عة تستوعب املئات من الزائرين يف صحن 
العقيل���ة زينب ) عليها الس���الم( وجتهيزها مبا 
يل���زم من خدمات، كم���ا مّت نصب خميم آخر 
كب���ري عند بداية ش���ارع الش���هداء وآخر عند 
باب طويريج؛ فض���الً عن نصب خيمة كبرية 
لوفود الزائرين الباكستانيني يف طريق النجف 

ونصب واحدة اخرى للمفرزة الطبية«.
وأّك���د ان »لقس���م اخلدمية اخلارجي���ة »دورا 
كب���ريا ومهم���ا وحيوي���ا يف الزي���ارات املليونية 
وف���رش  الكش���وانيات  توف���ري  عل���ى  وعم���ل 
الس���جاد وتنظيف املناطق احمليط���ة باحلرمني 

الشريفني«.
ام���ا بالنس���بة للجان���ب الطيب املق���دم للزائرين 
الك���رام فق���د عملت املفرزة الطبي���ة يف العتبة 
احلسينية املقدسة على تقديم اخلدمات الطبية 
الالزمة هل���م وتزويدهم باألدوية واملس���تلزمات 
الطبي���ة وتوفري الك���وادر الطبي���ة املتخصصة 
والثانوي���ة وبالتنس���يق مع الدوائ���ر الصحية يف 
احملافظ���ات كدائ���رة صح���ة بغ���داد وذي قار 
والبصرة فضالً عن التنس���يق املس���بق واملستمر 

مع دائرة صحة كربالء.
وأوض���ح أمح���د خليل مشخي مس���ؤول املفرزة 
الطبي���ة أن���ه »باإلضاف���ة اىل املف���رزة الطبي���ة 

احلس���ينية  العتب���ة  املتمرك���زة يف  الرئيس���ية 
املقدسة مت وضع عدد من املفارز الطبية املتنقلة 
والبالغ عددها 4 مفارز لتقديم اخلدمات الطبية 
للزائري���ن وبكوادر متمرس���ة وعل���ى مدار 24 
س���اعة، وقد مت تزويدها بأجهزة طبية متطورة 
ملعاجل���ة احل���االت املرضي���ة اخلفيف���ة وإحال���ة 
احل���االت املرضي���ة الصعبة بواس���طة س���يارات 
االس���عاف البال���غ عدده���ا س���بع س���يارات  اىل 
مستشفى سفري احلسني او مستشفى احلسني 

الرئيسية يف احملافظة«.
وعم���َل القائم���ون يف مضي���ف اإلمام احلس���ني 
)عليه الس���الم( طيل���ة أيام الزي���ارة على إطعام 
زائري كربالء املقدس���ة كما أوضح مسؤول 
املضي���ف احلاج مصطفى اب���و دكة، الذي بيّن 
أن »االس���تعداد للزيارة املباركة كان مبكرًا 
لتقدي���م أفض���ل خدمة للزائري���ن الكرام، ومت 
خ���الل ه���ذا الع���ام فت���ح مراكز أخ���رى تابعة 
للمضيف لتقديم الطعام للزائرين وبواقع ثالث 
وجبات يومي���ًا فضالً عن توزي���ع أغذية أخرى 

مثل الفواكه والعصائر واملعجنات«.   
وأض���اف، »مت فت���ح مركز جدي���د يف صحن 
العقيلة زينب )عليها الس���الم( إلطعام الزائرين 
بصورة مس���تمرة، فض���الً عن افتت���اح املضيف 
الكب���ري جملمّع س���يد الش���هداء اخلدمي التابع 
للعتبة احلس���ينية الواق���ع يف منطقة باب اخلان 
مبرك���ز املدين���ة، وكذل���ك مضي���ف مدين���ة 

الزائرين الواقعة على طريق )بابل � كربالء( 
كما قام قسم املضيف واحلديث مستمر للحاج 
أب���و دك���ة »بتوزيع وجبات الطع���ام يف مناطق 
خمتلفة مثل مراكز املفقودين وموكب العتبة 
املقدسة يف طريق عني التمر وموكب الدورات 
وموك���ب  املقدس���ة  للعتب���ة  التاب���ع  القرآني���ة 
العتبتني املقدستني الكائن يف منطقة الكفل 

مبحافظة بابل«.

استعدادات مبكرة وخدمات واسعة للعتبة احلسينية املقدسة خالل 
الزيارة األربعينية املباركة

ǎƣƴƨǁƐ ƅƑƻƬ :ƥǐƥƾƗ

بذلت األقسام والشعب اخلدمية التابعة للعتبة 
احلس��ينية املقدس��ة جه��ودًا كب��رية يف تقديم 
مدين��ة كرب��الء  لزائ��ري  الالزم��ة  اخلدم��ات 
املطهرة بذكرى زيارة أربعينية اإلمام احلس��ني 
)عليه السالم(، واليت ابتدأت مبكرًة واستمرت 

حتى بعد انتهاء الزيارة املباركة.
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قصة األسد الذي اغتال مدربه ) حممد احللو( 
وقتله غدرًا يف أحد عروض السريك بالقاهرة 
والقصة بدأت أمام مجهور غفري من املشاهدين 
يف السريك حينما استدار حممد احللو ليتلقى 
 ( ناجحة مع األسد  النظارة بعد منرة  تصفيق 

سلطان (.. 
ويف حلظة خاطفة قفز األسد على كتفه من 

اخللف وأنشب خمالبه وأسنانه يف ظهره!..
وسقط املدرّب على األرض ينزف دمًا ومن فوقه 
واحلرّاس  اجلمهور  وان��دف��ع  اهل��ائ��ج..  األس��د 

حيملون الكراسي ولكن بعد فوات األوان
نفسه يف  على  انطوى  فقد  األسد سلطان  أما 

حالة اكتئاب ورفض الطعام
وقرر مدير السريك نقله إىل حديقة احليوان 

باعتباره أسدًا شرسًا ال يصلح للتدريب
ويف ح��دي��ق��ة احل��ي��وان اس��ت��م��ر س��ل��ط��ان على 
لتسري  أنثى  له  فقدموا  الطعام  عن  إضرابه 
عنه فضرهبا يف قسوة وطردها وعاود انطواءه 

وعزلته واكتئابه!
وأخريًا انتابته حالة جنون، فراح يعضّ جسده 
وهوى على ذيله بأسنانه فقصمه نصفني!!!.. 
ثم راح يعضّ ذراعه، الذراع نفسها اليت اغتال 
هبا مدرّبه، وراح يأكل منها يف وحشية، وظل 
يأكل من حلمها حتى نزف ومات واضعًا بذلك 
خامتة لقصة ندم من نوع فريد.. ندم حيوان 

أعجم وملك نبيل من ملوك الغاب عرف معنى
يصيبه  ال  حظًا  منه  وأصاب   -- ال��وف�����اء   --

بعض اآلدميني.
ومشهد اخر

إنّ القطة وهي تسرق قطعة السمك من مائدة 
وإذا  اخلطيئة،  بإحساس  تربق  عينها  سيدها 
حملها تراجعت وإذا ضرهبا طأطأت رأسها يف 
يضع  عندما  بالذنب!!ولكن  واع��رتاف  خجل 
أمامها الطعام تأكله بأمان أمامه !!!هل تفهم 

القانون؟؟؟هل علمها أحد الوصايا العشر؟؟؟

ومتوت  حنلة  آلخر  حتارب  اليت  النحل  وخلية 
عّلمها  الزنابري..من  مع  فرد يف حرهبا  آلخر 
الشغالة  النحل  وال��ف��داء..؟وأف��راد  الشجاعة 

حينما ختتار من بني يرقات الشغالة يرقة
وتنصبها  امللكي  بالغذاء  ملكة  إىل  وحتوهلا 
امللكة من أين عرفت  حاكمة عندما متوت 

دستور احلكم؟؟؟ 
السدود  ت��ب��ين  ال���يت  امل��ه��ن��دس��ة  »ال��ف��ق��م��ة«  و 
وحشرات »الرتميت« اليت تبين بيوتًا مكيفة 
اهلواء  تدخل  سفلية  ثقوبًا  فيها  جتعل  اهل��واء 
البارد وثقوبا علوية خيرج منها اهلواء الساخن 

من علمها قوانني احلمل اهلوائي!!!؟؟
الذي تضعه يف  لبيضها  اليت جتعل  والبعوضة 
على  هبا  يطفو  للطفو  أكياسًا  املستنقعات 
يف  أرمخ��ي��دس  قوانني  عّلمها  من  امل��اء  سطح 

الطفو!!!!؟؟
ليس  وه��و  الصبار،  ونبات 

له  وليس  باحليوان 
احليوان  إدراك 

م������ن ع���ّل���م���ه 

اخ���ت���زان 
أوراق�������ه  يف  امل�������اء 

اللحمية  امل��ك��ت��ن��زة 
جفاف  هب���ا  ل���ي���واج���ه 

ال�����ص�����ح�����ارى وُش��������حّ 
املطر!!!؟؟؟

واألش��ج��ار ال��ص��ح��راوي��ة اليت 
تطري  أجنحة  ل��ب��ذوره��ا  جتعل 

بعيدة حبثًا عن  أميااًل  هبا 
يف  لإلنبات  مواتية  فرص 

وهاد رملية جديدة  والديدان اليت تتلون بلون 
البيئة للتنكر والتخفي واحلباحب اليت تضيء 
والزنبور  تأكله  ثم  البعوض  لتجذب  الليل  يف 
الذي يغرس إبرته يف املركز العصيب للحشرة 
الضحيّة فيخدرها ثم يشلها متامًا ثم حيملها 
إذا  واح��دة حتى  إىل عشه ويضع عليها بيضة 
طازجة  أك��ل��ة  ف��وج��د  الفقس  خ��رج  فقست 

جاهزة!!
وتشريح  اجلراحة  الزنبور  ذلك  تعّلم  أين  من 

اجلهاز العصيب!!؟؟
من عّلم تلك احلشرات احلكمة 

والعلم والطب واألخالق والسياسة!!؟؟
اهلل  أنّ  القرآن  يف  نقرأ  حينما  نصدق  ال  ملاذا 

هو امُلعلم؟؟
بعلمها  العجماء  املخلوقات  تلك  أين جاءت  من 

ودستورها إن مل يكن من خالقها!!؟؟
وما هي الغريزة..!!؟

أليست هي كلمة أخرى للعلم املغروس 
منذ امليالد!!؟؟

العلم الذي غرسه الغارس اخلالق!!
أن اختذي من  النحل  وأوح��ى ربك إىل 

اجلبال بيوتًا ومن الشجر ومما يعرشون
ملاذا نندهش حينما نقرأ أن احليوانات أمم 
أمثالنا ستحشر يوم القيامة؟؟ وما من دابة 
يف األرض وال طائر يطري جبناحيه إال أمم 
أمثالكم ما فرطنا يف الكتاب من شيء 

ثم إىل رهبم حيشرون.

رأيت اهلل !!!
منقول من كتاب )رأيتُ اهلل(

للدكتور مصطفى حممود رمحهُ اهلل
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آداب المسير الى كربالء
ها هي متضي االيام مسرعة من ذكرى عاشوراء اىل ذكرى 
احي���اء زيارة االربعني ومع اقرتاب موعد الزيارة تتهيأ املاليني 
من حميب آل البيت اىل التوجه واملس���ري اىل كربالء إلحياء  
مراس���يم هذه الزي���ارة العظيم���ة اليت عدّها االمام احلس���ن 
العس���كري )عليه السالم( اهنا احدى عالمات املؤمن، وهنا 
يأتي س���ؤال يطرح نفس���ه ملاذا املس���ري اىل كربالء وما هي 
الغاية من هذا املس���ري على االقدام حنو س���يد الشهداء؟ وهل 
هن���اك آداب ينبغي للزائر التأدب هب���ا وااللتزام هبا وهو على 

طريق أبي االحرار؟
يأت���ي اجلواب أنه نعم من خالل رواي���ات املعصومني ) عليهم 
الس���الم( جاء احلث الش���ديد على االلتزام باالداب واخلصال 
احلميدة اثناء التوجه اىل زيارة س���يد الشهداء )عليه السالم( 
وال���يت ُذك���رت يف بط���ون الكتب فينبغ���ي للزائ���ر االلتزام 

والعمل هبا.
وللج���واب عل���ى الس���ؤال مل���اذا املس���ري اىل كرب���الء ؟ فه���و 
التأس���ي واملواس���اة للرك���ب احلس���يين املب���ارك يف رحل���ة 
الس���يب واس���تذكار ما عانوه من املصاعب واآلالم اجِلس���ام 
والتضحي���ة الكب���رية اليت قام هبا كل ف���رد منهم بدءًا من 
اصغرهم اىل اكربهم، فينبغي للزائر اس���تحضار تلك اآلالم 
واملصاعب واهلموم واالحزان وان تنعكس عليه حال املش���ي 
واملسري فيكون حزينًا مستذكرًا ملصائب آل البيت ) عليهم 
الس���الم( تاركا  اللهو والضحك واهلزل وكل ما يش���ينه يف 
هذه الرحلة املقدس���ة حنو اهلل، وليكون مواظبًا على ذكر 
اهلل واداء الفرائ���ض يف اوقاهت���ا وان يستش���عر مص���اب اب���ي 
عبداهلل )عليه السالم( وآله االطهار وتضحياهتم اجِلسام من 
اج���ل اعزاز ورفع راية الدي���ن واملذهب احلق وان يكون زينًا 
أله���ل البيت وال يكون عليهم ش���ينًا كم���ا ورد يف الروايات 

الشريفة، ما تقدم عام للنساء والرجال.
اما ما خيتص بالنس���اء فعليه���ن اذا اردن اخلروج اىل الزيارة 
ان خيرج���ن برفق���ة احد حمارمهن من ال���زوج او االخ او االبن 
وان تك���ون بكفالته كما خرجت س���يدتنا زينب بكفالة 
اخوهتا وان تلتزم باحلجاب الش���رعي م���ن امللبس واالحكام 

الش���رعية يف ال���كالم والتص���رف وان ال 
تقوم مبا يسيء اىل حجاهبا وعفتها لتكون 

خري مّتبع ومواس���ية لس���يدتنا زينب يف عفتها 
وطهارهتا وخدرها ) عليها السالم(.

ام���ا ما خيص اصح���اب املواكب او مَ���ن يقومون 
خبدمة الزائرين فعليه���م بالتعاون فيما بينهم وعدم 

التخاص���م واالخت���الف من اجل تقدي���م افضل خدمة 
لزوار ابي عبداهلل وااللتزام باملعايري الش���رعية يف كل 

م���ا يقرأ او يُب���ث او يُذاع من خ���الل مواكبهم وااللتزام 
بتهيئ���ة الظ���روف واملس���تلزمات ألداء فرائ���ض الص���الة 
يف اوقاهت���ا وترك كل م���ا يتنافى مع ادائه���ا على الوجه 
األكمل وكذلك االهتم���ام بالنظافة واملمتلكات العامة 
وع���دم تدمريها اثن���اء خدمة الزوار وعدم ت���رك املخلفات 
واملهمالت او رميها يف االماكن العامة او على الطريق مما 
يش���كل عبئًا وجهدًا على اجلهات املس���ؤولة عن التنظيف 
يف رفعه���ا وذل���ك بأن يقوم���وا بتهيئة اماك���ن جلمعها من 
اج���ل التخلص منها فيما بعد عل���ى الوجه الصحيح لينالوا 
بذلك مرضاة اهلل ومرضاة س���يد الشهداء )عليه السالم( 

يوم الورود.
ويف اخلتام لتكن مس���ريتنا اىل زيارة املوىل احلس���ني 
)عليه السالم( مسرية تكاملية حنو كل خري وحنو 

كل ص���الح واصالح حت���ى نكون ممن وضع لبنة 
يف طري���ق ) امن���ا خرجت لطل���ب االصالح يف امة 

جدي( كما قال س���يد الشهداء )عليه السالم( 
وحتى ننال شفاعته يوم الورد املورود ويكون 

لنا قدم صدق مع احلس���ني )عليه السالم( 
واصح���اب احلس���ني )علي���ه الس���الم( 

الذين بذلوا مهجهم دون احلس���ني 
)عليه السالم(.

�سياء علي ح�سني
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لبيك حسني
ـــرب حـــ�ـــســـن ع

ـــــــوُق اإلـــــــــيـــــــــَك يــــــــا حـــ�ـــســـني هــــــــــــّزين الـــــــ�ـــــــس
اأمـــــــامـــــــي �ـــــــســـــــّبـــــــاقـــــــًا  ـــــي َ ـــــب ـــــل ق واأرى 
ـــي ـــج ـــه ـــن م ذا  املـــــ�ـــــســـــطـــــفـــــى  اآل  ُحــــــــــــــبُّ 
ــــالل ــــس � يف  عـــــنـــــهـــــم  زاَغ  قــــــلــــــبٍ   كـــــــــــلُّ 
لـــــلـــــِعـــــدا ُرعــــــــــــــــٌب  ـــــجـــــع  ـــــ�ـــــس امل يف  انـــــــــــت َ 
ـــــــبـــــــط الـــــــيـــــــنـــــــا رحـــــــمـــــــٌة ــــــــة الـــــــ�ـــــــسَ ــــــــّب ق
رمــــــــٌز الـــــعـــــبـــــا�ـــــض  ذا  احلـــــــــــــقِّ  ــــــاء  ــــــوف ــــــل ل
مــــهــــيــــبــــًا ــــــًا  ــــــس ــــــا� ــــــّب ع ـــــــة  ـــــــّب ـــــــُق ال واأرى 
ـــــــــــــي الــــفــــ�ــــســـــ عـــــــلـــــــُم الــــــقــــــّبــــــة كـــــــــــفٌّ الأب
ـــــــــامٍ  ـــــــــوق املـــــــــــاء ظ ــــــــار ف ــــــــث �ــــــســــــاِحــــــب االي
لـــلـــعـــطـــا�ـــســـى هــــــــوين  نــــفــــ�ــــضُ  يــــــا   : قــــالــــهــــا 
ــــــداٍء ــــــن ل ـــــرٍ   طـــــه ـــــفـــــ�ـــــضُ  ن ــــت  ــــاب ــــج ــــت ــــس ــــا� ف
ــــا ــــدم ــــع ب ارتــــــــــــــــــــواءٍ   اأيَّ  وارتــــــــــــــــــــوت 
ــــــــًا ــــــــد دم ــــــــزن ــــــــن ال ــــــــــــــــــِزقُّ م ــــــــــــــــــوى ال وارت
ــــقــــى ــــس ــــ� ُي مــــــــــــاء  ال  ـــــــــٌر  حـــــــــائ ـــــــوٌر  ـــــــي ـــــــغ ف
ــــــــــــــراٌح ــــــه مـــــــــا ِج ــــــت ــــــرَع ــــــــــــــريٌة قـــــــــد �ــــــس غ
ــــا �ــــســــريــــع ــــه ــــي ــــاق ــــس ــــــف � ــــــط ــــى ال ــــس ــــا� ــــط ــــع ف
بـــــــــــني زنـــــــــــديـــــــــــه ر�ـــــــــســـــــــيـــــــــٌع يـــــتـــــلـــــّظـــــى
ــــوا ــــف ــــل اخــــت ـــــه ِ  ـــــي ف ــــــــــوُم  ــــــــــق وال مـــــ�ـــــســـــهـــــٌد 
ــــم ــــه ــــن ــــي ــــــــوا كــــــــــــل ِنـــــــــــــــــــــــــــزاٍع ب ــــــــع ــــــــط ق
دمــــــــًا نــــــحــــــرٍ   مــــــــن  الـــــــطـــــــفـــــــُل  ــــــــــــــــرتّوى  ف
ــــا ــــم ــــسّ ــــ� ـــــــــا نـــــحـــــو ال ـــــــــّدم فـــــــرمـــــــى تـــــلـــــك ال
ـــــًا ـــــب وغـــــري وحــــــــيــــــــدًا  ـــــــفِّ  ـــــــط ال يف  ــــــاح  ــــــس �
جمــــيــــب ال   , مـــــــغـــــــيـــــــٌث  ال  نــــــ�ــــــســــــري  ال 
لــــــهــــــذا  ال  حــــــ�ــــــســــــني  يــــــبــــــكــــــي  عــــــــجــــــــب 
�ـــســـبـــبـــي ــــــــــــذا  ه  , ـــــــــار  ـــــــــن ال يـــــــدخـــــــلـــــــون 
ـــي ـــس ـــ� مي ِذكــــــــــــــــــــراه  يف  اخلـــــــــلـــــــــُق  ـــــب  ـــــه ـــــي ف
ــــي ــــم ــــق ــــل ــــع ال ــــــــجــــــــفَّ  ف املــــــــــــــــاء ُ  خـــــــجـــــــل 
ــــذي ه ــــل  ــــث م ــــوال ً  ــــي ــــس � ـــــــدهـــــــُر  ال راأى  هــــــل 
هـــــــــــاك بـــــــرهـــــــانـــــــًا حـــــــديـــــــث املــــ�ــــســــطــــفــــى
ـــــــرُّ لـــــيـــــبـــــقـــــى خــــــــالــــــــدًا ـــــــس ـــــــ� ـــــــــو ال ـــــــــا ه ه

ــــني ــــدم ــــق ال بــــ�ــــســــبــــاق ِ  مــــ�ــــســــيــــًا  ــــــــرُت  �ــــــــسِ
حـــ�ـــســـني يــــــــا   : ـــــاين  ـــــس ـــــ� ل ـــــل  ـــــب ق ــــــًا  ــــــف ــــــات ه
ــــني ــــقــــل ــــث ــــــج حـــــــديـــــــث ال ــــــه ــــــن ــــــــــُح ال ــــــــــس وا�
ــــني ــــامل ــــظ ــــل ل فـــــــــــــــــــَزٌع  ُحــــــــ�ــــــــســــــــني(  يــــــــــا   (
ــــــن ــــــري ــــــّزائ ال ــــِد  ــــس ــــ� ــــح ب ــــــــّرعــــــــب  ال وُذرا 
ــــــا لــــلــــطــــالــــبــــني ــــــه ـــــــجـــــــاٌبٌ حتــــــت ـــــــت ـــــــس ـــــــ� م
الـــــبـــــنـــــني ام  بــــــــالــــــــوفــــــــا  ار�ـــــــســـــــعـــــــتـــــــُه 
الــــــزائــــــريــــــن �ـــــســـــيـــــول ِ  مـــــــن  نـــــهـــــرٍ   ـــــــــوق  ف
ـــــى الــــــــوافــــــــديــــــــن ـــــق ـــــل ـــــت ــــــــــــــــرمٌي ي ـــــــل ك ــــــــ ـ
ـــــــــن مـــعـــني ــــــــًا ومـــــــــــــــاء م ــــــــرب ــــــــسِ ـــــــــى � ـــــــــاأب ف
ــــني الـــــــــــــــــــوارد الـــــــــيـــــــــوم املــــــنــــــون ــــس ــــ� ــــح ــــل ل
ـــتـــكـــني ـــــــت تـــ�ـــس ــــــــطــــــــّف ظـــــــّل لـــــعـــــطـــــا�ـــــســـــى ال
اجلــــبــــني اأ�ـــــســـــقـــــاهـــــا  ـــــــظـــــــمـــــــاآِن  ال دم  مـــــــن 
ــــــهــــــُم الــــلــــعــــني ـــــــــــاأُه الــــــ�ــــــسّ ـــــــــــم ـــــا اأظ ـــــدم ـــــع ب
ميـــني ال  �ــــــســــــمــــــاال ً  ال   , ِدمـــــــــــــــــــاٌء  ــــــــل  ب
عـــني ـــــهـــــم  بـــــالـــــ�ـــــسّ ـــــــــاقـــــــــدًا  ف يـــــــبـــــــال ِ  مل 
ُمــــعــــني ال  وحـــــــــيـــــــــدًا  ـــــبـــــط  ـــــ�ـــــس ال تـــــــــــــرَك 
ـــكـــني ـــت ـــس ـــ� ت ــــــــن  ل ــــــــٌة  ــــــــوع ل  , ـــــــهـــــــاثٍ   ل يف 
مـــبـــني ــــــــــب  ذن مــــــــن  ـــــل ِ  ـــــف ـــــط ال لــــــهــــــذا  هــــــــل 
جُلــــني ــــــن  م ــــــرًا  ــــــح ن ــــهــــم  ــــ�ــــسّ بــــال ــــــــــــوا  َرم اإذ 
ــــــــــًا لـــلـــحـــ�ـــســـني ــــــحــــــَر َوكــــــــــّف ــــــن اأغـــــــــــــــــــَدَق ال
حــــــزيــــــن والـــــــــقـــــــــلـــــــــب  هلل ِ  و�ــــــــســــــــكــــــــا 
مـــعـــني مـــــــن  هـــــــل   , ــــــٍر  ــــــا�ــــــسِ ن مـــــــن  لـــــنـــــا  هـــــــل 
ـــــحـــــات الـــــــثـــــــكـــــــاىل واالأنـــــــــــــني ـــــي غـــــــــــري  �ـــــس
ــــــــــاًة جمـــــرمـــــني ــــــــــت ــــــكــــــى قـــــــــومـــــــــًا ُع بـــــــــل ب
لـــــلـــــعـــــاملـــــني رحـــــــــمـــــــــة ً  جــــــئــــــنــــــا  ـــــــحـــــــن  ن
ــــقــــي الــــظــــامــــئــــني ــــل جــــــــــاء يــــ�ــــس ــــي ــــس ـــــل � مـــــث
ــــــني ــــــرم ــــى االأك ــــتــــقــــى مــــنــــه عــــطــــا�ــــس ــــــا ا�ــــس م
ـــــــــــــــرى االربـــــــعـــــــني ـــــــورا وذك ـــــــس حتـــــيـــــي عـــــــا�
ُحــــ�ــــســــني( مـــــــن  واإين  بـــــــل  ـــــي  ـــــن م هـــــــو   (
ـــني ـــك ـــت ـــس ـــ� ت لـــــــــن  ثـــــــــــــــــورٌة   : ــــــنٌي  ــــــس ــــــ� فــــــُح
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يــقــراأ عــن االإمـــــام احل�سني  مــن  كــل 
وم�سريته,  �سخ�سيته  ال�سالم,  عليه 
يف  ــاد  ــه واجل الت�سحية  قــمــة  يــجــده 
الباطل,  ــاق  واإزه احلق  اإحقاق  �سبيل 
ملحتوى  املج�سد  االأمــثــل  املظهر  واأنــه 
واملعرب  والل�سان  الر�سالية,  ال�سخ�سية 

عن هويتها وحقيقتها.
وهذا ما يدعونا اإىل اأن نتعلم من االإمام 
اجلهاد  درو�ــض  ال�سالم,  عليه  احل�سني 
يف اإعالء كلمة اهلل, ون�سرة املظلومني 
منه  نتعلم  كما  الظاملني..  ومقاومة 
االإميــاين,  وال�سلوك  الطيبة,  احلياة 
من  ن�ستلهم  كما  الــ�ــســالــح..  والــعــمــل 
تتدفق  التي  الر�سالية  الــروح  �سريته 

باحلركة والن�ساط, والتي تتمرد على 
كل اإنحراف عن نهج االإ�سالم, وترف�ض 
خ�سو�سا  والظلم..  التع�سف  اأنواع  كل 
الثقايف  الغزو  زمــان  يف  نعي�ض  ونحن 
عقائدنا  ي�ستهدف  الـــذي  اجلــاهــلــي, 
االإ�سالمية, وثقافتنا الر�سالية, وي�سعى 
لتكري�ض التخلف يف اأ�سخا�سنا, و�سلب 

النه�سة والفاعلية من �سخ�سياتنا.
الذي  اخلطر  هــذا  من  لنا  والخال�ض 
االإمــام  اإىل  بالرجوع  اإال  بنا,  يحدق 
قدوة  واإتخاذه  ال�سالم,  عليه  احل�سني 
واأ�سوة واإماما. حينذاك ندرك مواقع 
ون�ست�سرف  م�سارها,  ونعي  اأقدامنا, 

امل�ستقبل امل�سرق.

اإلمام الحسين  منقذنا
في زمن الغزو الثقافي الجاهلي .. 

القرية,  اأهل  جميع  وقرر  ما,  يوٍم  يف  ح�سل  اإذا 
جميعهم  وجتمعوا  االإ�ست�سقاء,  �سالة  ي�سلوا  اأن 

لل�سالة, لكن اأحدهم كان يحمل معه مظلة ! فإن تلك هيما الثقة؟
 الثقة

الذي  الطفل  عند  يوجد  الذي  كاالإح�سا�ض  يكون 
عمره �سنة, فعندما تقذفه يف ال�سماء ي�سحك, الأنه 

يعرف اإنك �ستلتقطه ولن تدعه يقع !

ما
 التصديق؟

هذا هو 
التصديق
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ـــي اجلــــبــــوري اإعــــــــــداد: عـــل

العالمة عبد الحسين شرف الدين 
ي�رد على ادعاءات كاتب س�لفي 

من روايات أهل السنة

القّراء األعزاء.. حتّية طيبة.. يف صفحة حوار الكتب اخرتنا لكم 
كتاب )أجوبة مسائل جار اهلل( للعالمة الراحل السيد عبد احلسني 
اهلل  جار  موسى  الكاتب  ادعاءات  على  فيها  يرّد  اليت  الدين  شرف 
حول مسائل عديدة أراد منها النيل من املسلمني الشيعة وتشويه 

صورتهم.

وم���ن املس���ائل اليت ج���اء هبا ج���ار اهلل هي 
أدعاؤه أن الش���يعة يكّفرون عامة صحابة 
رس���ول اهلل )صل���ى اهلل علي���ه وآل���ه(، وردًا 
عل���ى ه���ذه املس���ألة جييب العالمة ش���رف 
الدي���ن أنّ مثل هذا االدعاء كاذب وحديث 
الش���يعة يف كتبه���م أو ما أطل���ق عليه جار 
اهلل )التكف���ري( فكان ع���ن الذين يدعون 
الصحاب���ة والقرب���ة م���ن رس���ول اهلل )صلى 
اهلل عليه وآله( ولكنه���م أرتدوا بعد وفاته 
وع���ادوا إىل غيّهم، وتأكي���دًا على ذلك ما 
أخرج���ه البخاري يف )كت���اب الرقاق/ باب 
احل���وض( م���ا رويَ ع���ن أمس���اء بن���ت أبي 
بك���ر، قالت: ق���ال النيب صل���ى اهلل عليه 
وآله: اني عل���ى احلوض حتى أنظر من يرد 
عليّ منكم، وس���يؤخذ ناس دوني، فأقول: 
يا رب مين ومن أميت؟ فيقال: هل ش���عرت 
م���ا عمل���وا بعدك؟ واهلل ما برح���وا يرجعون 
عل���ى أعقاهبم، ويف نفس الب���اب أخرج ابن 
املسيّب انه كان حيدث عن اصحاب النيب 
صلى اهلل عليه وآله أنّ النيب قال: يرد عليَّ 
احل���وض رج���ال م���ن أصحاب���ي فيحالءون 
)يُبع���دون( عن���ه فأقول: ي���ا رب أصحابي، 
فيقول جّل وعال: إنك ال علم لك مبا أحدثوا 
بعدك، اهنم ارتدوا على أدبارهم القهقرى.

ويضيف العالمة ش���رف الدين انّ »جار اهلل 
ق���د أخذه اجله���ل والغرور عل���ى الرغم مما 
ورد يف كتب أهل السنة جوابًا على ادعائه 
حي���ث ادعى على الش���يعة تكفريهم عامة 
الصحابة، ولكن اهلل تعاىل يعلم الصحابة 
احلقيقي���ني م���ن املزيفني الذين ع���ادوا إىل 
كفره���م بع���د وفاة رس���ول اهلل )صلى اهلل 

عليه وآله( واغتصبوا احلقوق من أهلها«.
وم���ن املس���ائل ال���يت أثارها )ج���ار اهلل( ما 
ُنسب إىل املسلمني الش���يعة القول بتحريف 
القرآن بإسقاط كلمات منه، حماواًل بذلك 
تكفري الش���يعة وأهنم ال يؤمن���ون بالقرآن 
الذي بنيَ أيديهم وهذا كله كذب وافرتاء 
م���ن ج���ار اهلل عليه���م، كما يب���ني العالمة 

شرف الدين يف جوابه على هذه املسألة.
ويقول ش���رف الدي���ن: نعوذ ب���اهلل من هذا 
الق���ول، ون���ربأ إليهِ من ه���ذا اجلهل، وكل 
من نس���ب هذا الرأي إلين���ا جاهل مبذهبنا 
أو مفرتي علينا، فإنّ القرآن العظيم متواتر 
م���ن طرقنا جبميع آياته وكلماته، وس���ائر 
حروفه وحركاته وسكناته، تواترًا قطعيًا 
م���ن أئم���ة اهل���دى من أه���ل البي���ت )عليهم 

الس���الم(، فضالً عن نصوص���ه � أبلغ حجج 
اهلل تع���اىل، وق���د كان الق���رآن جمموع���ًا 
أي���ام النيب صل���ى اهلل عليه وآله على ما هو 
علي���ه اآلن م���ن الرتتيب والتنس���يق يف آياته 
وسوره، وس���ائر كلماته وحروفه بال زيادة 
وال نقصان، وال تقدي���م وتأخري، وال تبديل 
وال تغي���ري وردًا على كل ه���ذه االفرتاءات 
قوله تع���اىل: )إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له 
حلافظون(«. ويضيف العالمة شرف الدين 
انّ »الباحثني املنصفني من أهل السنة يردّون 
على ادعاءات )جار اهلل( ومنهم الشيخ رمحة 
اهلل اهلندي الذي ذك���ر يف كتابه )إظهار 
احلق( قوله: )فظهر أن املذهب احملقق عند 
علم���اء الفرق���ة االمامية االثين عش���رية انّ 
الق���رآن الذي أنزله اهلل على نبيه هو ما بني 
الدفتني وهو ما يف ايدي الناس ليس بأكثر 
م���ن ذلك، وانه كان مؤلفًا يف عهد رس���ول 
اهلل صلى اهلل عليه وآله وحفظه ونقله ألوف 
من الصحابة، ختموا القرآن على النيب عدة 
ختمات، ويظهر القرآن ويشهر هبذا الرتتيب 

عند ظهور االمام الثاني عشر(«.
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العج����ب: ابته����اج اإلنس����ان وس����روره 
بتص����ور الكمال يف نفس����ه وإعجابه 
بأعماله، واإلدالل هبا بظن متاميتها 
وخلوصها، وحس����بان نفس����ه خارجًا 
عن حد التقصري، ال السرور بصدور 
العم����ل مع التواضع هلل والش����كر له 
عل����ى التوفي����ق، واخل����وف م����ن عدم 
متام����ه وعدم قبوله، فإنه ال بأس به، 
ب����ل هو حس����ن. والعجب م����ن أخبث 
الصف����ات وأعظم املهلكات، س����واء 
أكان حال����ة غري راس����خة يف القلب 
أو ص����ار  باملداوم����ة علي����ه ملك����ة 
راس����خة، وه����و م����ن أش����د احلج����ب 
ب����ني القل����ب والرب تع����اىل. واملعجب 
مبغ����وض عند اهلل، مس����لوب التوفيق 
من ناحية اهلل حلس����بان نفس����ه غنيًا 
عن إنعام����ه وإفضاله ونعوذ باهلل من 
ذلك. وظاهر األدلة كما هو ظاهر 
كلمات األصحاب حرمته، ومعروض 

احلرمة: إما نفس احلالة النفسانية أو 
إظهارها يف ضمن قول أو فعل. وقد 
ورد يف الكتاب الكريم: )أفمن زين 
له س����وء عمله فرآه حس����نًا(. )وخرب 
املوص����ول املبتدأ حمذوف أي: كمن 
مل يزين له وعرف كيفية عمله فلم 
يعجب به(. وسوء العمل: إما حلرمته 
ذاًتا أو لع����روض القبح عليه بإعجاب 
العام����ل به. وورد يف ع����دة نصوص: 
أنه: من دخله العجب هلك )واهلالك 
واس����تحقاق  اهلل  م����ن  البع����د  هن����ا: 
عقابه(. وأن الذنب خري للمؤمن من 
العجب . وأن سيئة تسوءك خري من 
حس����نة تعجب����ك . وأن موس����ى عليه 
السالم س����أل إبليس عن الذنب الذي 
إذا أذنبه إبن آدم اس����تحوذ عليه قال: 
إذا أعجبته نفسه واستكثر عمله . 
وأنه: ال تستكثروا اخلري وإن كثر 
يف أعينكم . وأن اس����تكثار العمل 

من قاصم����ات الظهر  وأنه: ال وحدة 
وال وحشة أوحش من العجب . وأنه: 

ال جهل أضر من العجب . 
وأن م����ن ال يعرف ألح����د الفضل فهو 
املعج����ب برأي����ه . وأن اإلعجاب مينع 
امل����رء  وأن عج����ب   . االزدي����اد  م����ن 
بنفس����ه أح����د حس����اد عقل����ه . وأنه: 
م����ن املهل����كات . وأن����ه: ال خترجن 
نفس����ك من حد التقص����ري يف عبادة 
اهلل، ف����إن اهلل ال يعبد حق عبادته . 
وأنه قال اهلل تعاىل: » إن من عبادي 
من يس����ألين الش����يء م����ن طاعيت ال 
حب����ه فأصرف ذل����ك عن����ه؛ لكيال 
يعجب����ه عمل����ه « . وأنه: قل يا رب ال 
خترجين م����ن التقصري، فكل عمل 
تري����د به اهلل فكن فيه مقصرًا عند 

نفسك .
املص����ادر: هنج البالغة، حبار األنوار، 

معاني األخبار، وسائل الشيعة

يف العجب بالعمل واستكثار الطاعة

اهلجري  

1395  
 

مراحل  إعمار العتبة
ال بأس أن نورد هذه املعلومات حول الرتميمات اليت أضيفت إىل احلرم املقدس منذ استشهاد اإلمام احلسني )عليه السالم( حتى 
يومنا هذا بشكل جدول نشر من خالله إىل التاريخ بامليالدي واهلجري لكل ترميم؛ إليك هذا اجلدول الذي نقلت املعلومات فيه 
من كتاب تاريخ مرقد احلسني والعباس )عليهما السالم( ص87 ، مع بعض التصرف فيها، والفقرات اليت تلت عام 1976نقلت من 

نصوص يف اصدارات شعبة النشر يف قسم الشؤون الفكرية والثقافية يف العتبة احلسينية املقدسة:

امليالدي     

1975

التفاصيل  
وبناء  بالقاشاني  األمامية  الواجهات  بإكساء  والعباسية  احلسينية  الروضة  يف  التعمرات  بوشرت 

مكتبة ومتحف يف اجلبهة الغربية من الروضة احلسينية.
قامت وزارة األوقاف بتزيني وتعمر إيوان الذهب بالقاشاني املعرق والفسيفساء.13961976

هدم األجزاء امللحقة بالسور من الفنادق والدور السكنية واحملال التجارية وتشييد سور 
خارجي حييط بالصحن يبلغ ارتفاعه11.3مرتًا ضم غرفا وقاعات.

استحداث جزء هندسي يف العتبة وهو جلنة املشاريع والصيانة )اليت مسيت بعد تطبيق قانون العتبات املقدسة 
اجلديد، قسم الشؤون اهلندسية والفنية(بعد سقوط الطاغية صدام من قبل اللجنة العليا اليت شكلتها املرجعية 
العليا إلدارة عتبات كربالء املقدسة واملباشرة من قبل وبعد استحداثه قام حبملة تطوير الروضة من  الدينية 
خالل حتوير غرف السور اخلارجي إىل أقسام خدمية وإدارية وهندسية من ضمنها عشر ورش فنية، باإلضافة 
ملدرسة علوم دينية ومكتبة عادية وإليكرتونية ومضيف إلطعام الزائرين واملنتسبني يقدم آالف الوجبات اسبوعيا، 

مع خمازن متنوعة، ومنظومة مراقبة مرئية أمنية.

14001980

2003شعبان1424
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الكاظمي حبيب  • ال�سيخ 

نقراأ يف دعاء �ســهر رم�ســان املبارك يف الليلة 
االأوىل منه :   اأنا ومن مل يع�سك �سكان اأر�سك 
, فكن علينا بالف�سل جوادا  .. فالعبد  يف هذا 
الدعاء يخلط نف�سه بالطائعني , بدعوى اأنه 
) يجمعــه ( واإياهم �ســكنى االأر�ض الواحدة 
, لي�ستنـزل الرحمة االإلهية العائدة للجميع 
..وبذلك يتحايل العبد ليجد و�ســفا يجمعه 
مع املطيعني , ولو كان ال�ســكنى يف مكان واحد 
مــكان  ..وكذلــك االأمــر عنــد االجتمــاع يف 
واحد , وزمان واحد يف اأداء الطاعة , كاحلج 
و�ســالة اجلماعــة واجلهاد وجمال�ــض اإحياء 
ذكر اأهل البيت )عليهم ال�سالم( , فان الهيئة 
) اجلماعيــة ( للطاعة من موجبات ) تعميم 
اإن  احلديــث:    يف  ورد  ..وقــد  الرحمــة   )
املالئكــة ميــرون على حلق الذكــر , فيقومون 
علــى روؤو�ســهم ويبكــون لبكائهــم , ويوؤّمنــون 
على دعائهم…فيقول اهلل �سبحانه :اإين قد 
غفرت لهــم واآمنتهم مما يخافون , فيقولون: 
ربنــا اإن فيهم فالنا واإنــه مل يذكرك , فيقول 
اهلل تعــاىل: قــد غفرت له مبجال�ســته لهم , 
فــاإن الذاكريــن مــن ال ي�ســقى بهــم جلي�ســهم  

البحار-ج75�ض468 .

اهليئة 
اجلماعية 

للطاعة

الحوار واالستقرار األسري
احلوار بــني الزوجني مفتاح التفاهم  واالن�ســجام بينهما, 
كونــه القنــاة التي تو�ســل كل منهما اإىل االآخــر, فعندما 
نتحــاور اإمنــا نعرّب عن اأنف�ســنا بــكل خرباتنــا احلياتية 

وبيئتنــا االأ�ســرية, نعرّب عــن جوهر �سخ�ســيتنا وعن 
اأفكارنا وعن طموحاتنا ... فاحلوار لي�ض اأداة تعبري 

»لغوي« فقط, بل هو اأداة للتفاهم واالن�سجام.
ال تخلــو اأي اأ�ســرة مــن م�ســكالت , و�ســوء تفاهــم, 

ورمبــا لقلــة ا�ســتماع مــن كال الطرفني لالآخــر, لهذا 
ال�سبب اأو ذاك, لكن ذلك له درجات متفاوتة, منها ما 

يطــاق, ويعد طبيعيًا يف كل االأ�ســر تقريبًا, ومنها ما ال 
ا, مما يوؤدي  اإىل تفكك االأ�ســرة,  يطاق, وال يعد طبيعيًّ

وانفراط عقدها املنظوم, وهو موجود يف اأ�سر دون اأخرى.
وال�ســك اإن خلــف كل دخــان نــاًرا, ولــكل داء دواء , فــاإذا مت 

ت�سخي�ض الداء �سهل علينا و�سف الدواء.
َفللتفاهم دوره الكبري يف ا�ســتقرار احلياة الزوجية , واأثره اخلطري  يف جتفيف منابع امل�ســكالت اليومية 
من جذورها بني الزوجني, واإال ا�ســتفحلت امل�ســكلة, وت�سخمت, وا�ستع�ست على احلل, مما يوؤدي اإىل ماال 
يحمــد عقبــاه.. ومطلوب من الزوجني امل�ســارحة والو�ســوح, كل منهما مبا يختلج  يف �ســدره لالآخر, واأن 

يكون كل منهما على درجة عالية من التقبل والتوا�سع, و�سفحة مفتوحة ووا�سحة ل�سريك حياته.
الزوج يخرج من بيته, ويعود اآخر اليوم وذهنه مليء بامل�ســاغل بعيًدا عن بيته, ويدور  يف عقله اأكرث من 

اأمر  يرتبط بعمله وعالقاته املت�سابكة .
والزوجة عندها كذلك ما يكفيها من مهام  بيتها, وحقوق زوجها, وما تالقيه من تعب مع اأبنائها, 

ي�ســاف اإىل ذلــك طبيعــة تكوينها التي تتغلــب فيها العاطفة على العقــل, وبالتايل يوؤثر يف نف�ســها اأدنى 
حدث, ومن هنا كانت و�ســية النبي  �ســلى اهلل عليه واآله  بح�ســن معاملتهن, فاحلق اإنها ق�ســية تقع على 
عاتق الزوجني, واأن ُيعنى كل طرف منهما بها, اإن كانا يريدان لل�ســفينة اأن ت�ســري, وللحياة اأن ت�ســتقر.. 

قال �سبحانه وتعاىل .. 
ًة َوَرْحَمًة اإِنَّ يِف َذِلَك الآَياٍت  َودَّ َت�ْســُكُنوا اإَِلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكم مَّ ْن اأَنُف�ِســُكْم اأَْزَواًجا لِّ )َوِمْن اآَياِتِه اأَْن َخَلَق َلُكم مِّ

ُروَن(. َقْوٍم َيَتَفكَّ لِّ

الحجاب احلاج بدري الغزايل احللي
اهلل  )�ســلى  حممــد  النبــي  قــال 
عليــه والــه و�ســلم( : �ســنفان من 
اهــل النــار مل اأرهما : قــوم معهم 
�ســياط كاأذنــاب البقــر  ي�ســربون 
بها النا�ض ون�ساء كا�سيات عاريات 
مميالت مائالت روؤو�ســهن كاأ�سمنة 
البخــت مائلــة ال يدخلــن اجلنــة 
ريحهــا  وان  ريحهــا  يجــدن  وال 
ليوجــد من م�ســرية كذا وكــذا . ) 

�سحيح م�سلم ج3 �ض1680(.
قال االمــام علي )عليه ال�ســالم( 
ال�ســالم(  البنــه احل�ســن )عليــه 

: واكفــف عليهــن مــن اأب�ســارهن 
بحجابك اإياهن فاإن �سدة احلجاب 
خري لــك ولهن من االرتياب ولي�ض 
خروجهن باأ�ســد مــن دخول من ال 
يوثــق بــه عليهــن وان ا�ســتطعت 
ان ال يعرفــن غــريك مــن الرجال 

فافعل. ) البحار ج77 �ض214(.
قال االمــام علي )عليه ال�ســالم( 
: كنت قاعدًا يف البقيع مع ر�ســول 
اهلل )�سلى اهلل عليه واله و�سلم( 
يف يوم دجــن ومطر اإذ مرت امراأة 
علــى حمــار فهــوت يد احلمــار يف 

وهــدة ف�ســقطت املــراأة فاعر�ــض 
والــه  عليــه  اهلل  )�ســلى  النبــي 
و�ســلم( بوجهــه قالوا : يا ر�ســول 
اهلل انها مت�ســرولة , قــال : اللهم 
اغفر للمت�سروالت ثالثًا : يا اأيها 
ال�ســراويالت  اتخــذوا   : النا�ــض 
فاإنهــا من ا�ســرت ثيابكم وح�ســنوا 
تنبيــه   ( خرجــن.  اإذا  ن�ســاءكم 

اخلواطر �ض323(.
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مرأب بحاجة
 الى سيارات

مرأب كربالء الدولي 
مش�����������روع مت اجنازه 
مؤخرا شرق كربالء 
يستحق  اجناز  وهو 
الثن�����������اء والتقدير ملا 
من  عليه  يترت�����������ب 
تطوي�����������ر في خدمة 
واملواصالت  النق�����������ل 
اتصافه  الى  اضافة 
بكل مواصفات املرأب 
ولكننا  النموذج�����������ي 
ال نعلم س�����������بب عدم 
استخدامه حلد االن 
؟ نأمل اإلسراع في 

العمل به. 

صورةو تعليق

منوذجان نعر�سهما عليكم �سوية 
النموذج االول: غالم يف منت�ســف العقد الثاين من عمره 

تقــوم امه برتتيب مالب�ســه وحقيبته الدرا�ســية ويعطيه 
والده م�سروفه اليومي 

النمــوذج الثــاين غــالم يف منت�ســف العقد الثــاين من 
عمره تقوم امه برتتيب حقيبته ويخرج من بيته من 

غري  ان ياأخذ م�سروفه من ابيه
االول يذهب اىل املدر�سة لكي يتلقى العلم 

الثاين يذهب اىل ال�سوق لكي يبيع مالب�ض االطفال 
التي يف حقيبته 

االول يعــود اىل البيــت لكــي يــرى الطعــام جاهــزا 
ويقوم مبراجعة درو�سه 

الثاين يعود اىل البيت لكي ياأكل ما انعم به اهلل عليهم 
ويقوم بجرد وح�ســاب ب�ســاعته مع الدخــل اليومي ويقوم 

بعزل االرباح ليعطيها اىل ابيه 
ا�ســتمر احلال هكذا اىل ان تخرج االول من الكلية وا�ســتطاع الثاين 

ان يح�سل على ب�سطية على الر�سيف 
جاء االول وطلب من الثاين ان ي�سمح له بان يفتح ب�سطية بالقرب 

من ب�سطيته النه مل يح�سل على وظيفة تتنا�سب و�سهادته 
اين اخللل ؟

ــني ..وفرعها  ــجرة.. أصلها احلس ــالء .. ش كرب
ــاس .. واوراقها اوالد  ــا العب ــب .. وأغصانه زين
ــوراء.. عاش ــا  ومثاره  .. ــه  واصحاب ــني  احلس
ــوا خبرياتها..تطيب  ــا وتنعم ــتظلوا بظله فاس
ــم  ــرة بنعي ــاء .. واآلخ ــزة  وإب ــا بع ــم الدني لك

ورخاء.. نب
ا زي

. ي
.. 

آه
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