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لنختِم القرآَن سويًة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
املنا�سبة  االماكن  يف  املجلة  و�سع  الكرمي  القارئ  من  نرجو   : تنبيه 

لوجود  اآيات قراآنية كرمية يف بع�ض �سفحاتها 

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

عن أبي عبد الله عليه السالم قال : »ال تدع زيارة احلسني عليه 
السالم ، أما حتّب أن تكون فيمن تدعو له املالئكة«

قال اإلمام الصادق »عليه السالم« :

من زهد احل�سني )عليه ال�سالم( اأّنه قيل له: ما اأعظم خوفك من رّبك؟ 
فقال: ال ياأمن يوم القيامة اإاّل من خاف اهلل يف الدنيا.

ع����ن اال�صب����غ بن نباتة  قال: راأيت اأم����ر املوؤمنني عليه ال�صالم يوم افتتح الب�صرة 
وركب بغلة ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله ثم قال: ايها النا�س اأال اأخربكم بخر 
اخلل����ق ي����وم يجمعه����م اهلل: فق����ام الي����ه اأب����و اأي����وب االن�ص����اري فق����ال: بلى ي����ا اأمر 
املوؤمنني حدثنا فانك كنت ت�صهد ونغيب، فقال: ان خر اخللق يوم يجمعهم اهلل 
�صبعة من ولد عبد املطلب ال ينكر ف�صلهم اإال كافر، وال يجحد به اإال جاحد، فقام 
عم����ار ب����ن يا�صر )ره( فقال ي����ا اأمر املوؤمنني �صمهم لن����ا فلنعرفهم فقال: ان خر 
اخلل����ق ي����وم يجمعه����م اهلل الر�ص����ل وان اأف�صل الر�صل حممد �صل����ى اهلل عليه واآله، 
وان اأف�صل كل امة بعد نبيها و�صي نبيها حتى يدركه نبي اال وان اأف�صل االأو�صياء 
و�ص����ي حمم����د �صلى اهلل علي����ه واآله، اأال وان اأف�صل اخللق بع����د االأو�صياء ال�صهداء 
اأال وان اأف�ص����ل ال�صه����داء حمزة بن عبد املطلب وجعف����ر بن اأبي طالب له جناحان 
خ�صيبان يطر بهما يف اجلنة مل ينحل اأحد من هذه االمة جناحني غره �صيء 
ك����رم اهلل ب����ه حممدا �صل����ى اهلل علي����ه واآله و�صرف����ه وال�صبطان احل�ص����ن واحل�صني 
واملهدي عليهم ال�صالم يجعله اهلل من �صاء منا اأهل البيت ثم تال هذه االآية ومن 
يط����ع اهلل والر�ص����ول فاأولئك مع الذين انع����م اهلل عليهم من النبيني وال�صديقني 
وال�صه����داء وال�صاحل����ني وح�صن اأولئك رفيقا.  عن ابي عبداهلل عليه ال�صالم قال: 
املوؤمن موؤمنان موؤمن وفى هلل ب�صروطه التى ا�صرتطها عليه، فذلك مع النبيني 
وال�صديق����ني وال�صه����داء وال�صاحل����ني وح�ص����ن اأولئ����ك رفيق����ا، وذل����ك مم����ن ي�صفع 
والي�صف����ع ل����ه، وذلك ممن الي�صيبه اأهوال الدني����ا وال اأهوال االآخرة، وموؤمن زلت 
به قدم فذلك كخامة الزرع كيف ما كفئته الريح انكفاأ، وذلك ممن ي�صيبه اأهوال 

الدنيا واهوال االآخرة وي�صفع له وهو على خر.



االفتتاحية

الخامس والعشرون من ربيع األول

السادس والعشرون من ربيع األول

أحداث االسبوع

ع���ام 41 هج���ري ا�صُط���ر االمام احل�صن)علي���ه ال�صالم( اىل عق���د ال�صلح مع معاوي���ة حقناً لدماء 
امل�صلم���ني وبع���د ان راأى تفرق جي�صه عن���ه، وقد ق�صت معاهدة ال�صلح على ان يتوىل االمام )عليه 
ال�ص���الم(  اخلالف���ة بعد معاوية وان ال يته���دد او يتعقب معاوية ا�صحاب االمام و.... لكن معاوية 
مل يلتزم باأي من بنود ال�صلح فهياأ اخلالفة البنه الفاجر يزيد وبداأ  بقتل ا�صحاب االمام واحدا 
تلو االآخر، ف�صال عن د�ّصه ال�صّم لالإمام نف�صه عن طريق زوجته جعدة بنت اال�صعث مما ادى اىل 

ا�صت�صهاده  )عليه ال�صالم(.

عام 436 هجري تويف يف بغداد الفقيه واملحدث ال�صيعي الكبر ونقيب الطالبيني 
يف زمان���ه ال�صي���د املرت�ص���ى عل���م اله���دى اخ���و ال�صري���ف الر�ص���ي. يذك���ر ان ال�صيد 
املرت�ص���ى در����س على يد ال�صي���خ املفيد وتتلمذ على يديه ال�صي���خ الطو�صي املعروف 

ب�صيخ الطائفة.
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 رقم االعتماد يف نقابة ال�صحفيني العراقيني)896(ل�صنة 2010م    
   رقم  االإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد   1216 ل�صنة 2009م

وتتوالى االنجازات

العتب���ة  ادارة  مرحل���ة  ان  نق���ول  ان  ن�صتطي���ع 
احل�صيني���ة املقد�ص���ة بع���د ال�صقوط تع���د  مميزة 
ب���كل ما فيها من اجن���ازات �صواء كان���ت اعمارية 
للعي���ان  وبات���ت ظاه���رة  ثقافي���ة  او  او خدمي���ة 
فالتاري���خ   ، للجمي���ع  ملمو����س  اثره���ا  ان  ب���ل 
عندم���ا يتح���دث ع���ن مراح���ل االعم���ار للعتب���ة 
احل�صيني���ة �صيق���ف طوي���ال امام مرحل���ة ما بعد 
2003 والميكنن���ا ان منيز ب���ني االجنازات ح�صب 

االف�صلية فكلها لها ثقلها الوا�صح يف التميز.
اخ���ر ه���ذه امل�صاري���ع التي ه���ي �صم���ن العمل هو 
م�ص���روع ا�صتب���دال �صريح االم���ام احل�صني عليه 
ال�صالم بال�صريح اجلديد الذي ا�صتلمته العتبة 
موؤخ���را والك���وادر العامل���ة عل���ى عملي���ة تفكيك 
الق���دمي وتثبيت اجلديد هي عراقية من �صمن 
منت�صب���ي العتبة احل�صينية املقد�صة حيث  تعمل 
م���ا يق���ارب 15 �صاع���ة يومي���ا بغية اجن���از  العمل 

با�صرع وقت .
العم���ل ه���ي الدق���ة يف  اه���م مراح���ل  ب���ني  م���ن 
التفكي���ك لتجن���ب الك�صر او التل���ف مع الرتقيم 
ل���كل قطعة والتغلي���ف ب�صكل �صلي���م وفني ووزن 
معدني���ة  او  خ�صبي���ة  كان���ت  �ص���واء  قطع���ة  كل 
وحفظه���ا ب�صناديق كبرة م���ع مواد حافظة لها 

من الك�صر .
�صيذك���ر التاريخ هذا االجن���از  باإجالل النه جاء 
يف مرحل���ة ث���ورة االجن���ازات للعتب���ة احل�صيني���ة 

املقد�صة.

رئيس التحرير



الشيخ الكربالئي يوصي باالنفتاح على الشعوب غري املسلمة ويطالب بتوفري احلماية 
لألقليات ومتابعة تدني نسبة االجناز  يف صرف موازنات االعوام املاضية للمحافظات 

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

املكان: العتبة احلسينية املقدسة   

الزمان:  13/ ربيع االول/ 1434ه� املوافق  25/ 1 /2013 م   

حتدث ممثل املرجعية الدينية العليا مساحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي خطيب وإمام اجُلمعة يف كربالء 
املقدسة خالل اخُلطبة الثانية من صالة اجُلمعة اليت أقيمت  يف الصحن احلسيين الشريف يف 13/ربيع 

األول /1434هـ  املوافق 2013/1/25م  متناواًل ثالثة أمور استهلها كما يلي:

 االأمر االول:
مبنا�صبة ذك���رى والدة النبي )�صلى اهلل عليه 
وال���ه و�صل���م( الت���ي متر خ���الل ه���ذا اال�صبوع 

نتوجه مبجموعة من التو�صيات :
1-ان امل�صلم���ني يف الوق���ت احلا�ص���ر بحاج���ة 
ما�ّصة اىل االنفتاح على ال�صعوب غر امل�صلمة، 
وخ�صو�ص���اً مراكز العلم والثقاف���ة واالعالم، 
لتعريفه���ا   .. الع���ام  ال���راأي  �صن���ع  ومراك���ز 
باالإ�ص���الم و�صخ�صي���ة النبي )�صل���ى اهلل عليه 
وال���ه و�صل���م( بجمي���ع ابعاده���ا، وتعري���ف هذه 
امل�صت�صرق���ني وكتاباته���م  ال�صع���وب مبوؤلف���ات 

وكتاباته���م  قراءاته���م  يف  ان�صف���وا  الذي���ن   ..
للتاري���خ اال�صالمي، ف���ان ذلك اأدع���ى للتاأثر 

والقبول..
وم���ا ي�صدر من ا�ص���اءات وانتهاكات ل�صخ�صية 
النب���ي )�صل���ى اهلل علي���ه وال���ه و�صل���م(، وم���ا 
اأم���ر  �صعب���ي،  وغ�ص���ب  انزع���اج  م���ن  يقابله���ا 
ال  لوح���ده  ه���ذا  ولك���ن  ومطل���وب،  �صحي���ح 
ه���و  اق���وى  وب�ص���ورة  املطل���وب  ب���ل  يكف���ي.. 
التعري���ف  لو�صائ���ل  واال�صتخ���دام  التح���رك 
تل���ك  عل���ى  لالنفت���اح  احلديث���ة،  واالت�ص���ال 
ال�صع���وب، ون�صر وتعريف القطاع���ات الفاعلة 

منهم باالإ�ص���الم، و�صخ�صية النبي )�صلى اهلل 
عليه واله و�صلم(.

2-واأما التو�صية لعموم امل�صلمني فنقول: 
ان اال�ص���وات املتطرفة الت���ي ت�صدر من هنا و 
هناك.. ال �صبيل اىل ا�صكاتها، وهي ال تتوقف.. 
بل الواجب هو عدم اال�صغاء اليها، واالعتناء 
به���ا، الأنه���ا ال متث���ل اخل���ط الع���ام للمذاه���ب 
اال�صالمية قاطبة.. ب���ل االعتدال واالحرتام 
لالآخ���ر ه���و املنه���ج املتّب���ع ل���دى الغال���ب م���ن 
لوج���ود  اال�صالمي���ة؛  واملذاه���ب  امل�صلم���ني 
م�ص���رتكات يحر����س اجلميع عل���ى العمل بها 
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وتر�صيخه���ا، ومنه���ا اح���رتام �صخ�صي���ة النبي 
وتقدي�ص���ه،  و�صل���م(  وال���ه  علي���ه  اهلل  )�صل���ى 
والعبادي���ة  العقائدي���ة  االم���ور  اىل  ا�صاف���ة 
امل�صرتك���ة الت���ي حتّت���م احلف���اظ عل���ى وح���دة 
امل�صلمني وتكاتفه���م، فان حمبة النبي )�صلى 
اهلل علي���ه واله و�صلم( وتقدي�صه، متثل حمور 
التقاء قل���وب امل�صلمني وعقولهم واأفكارهم .. 
كم���ا نو�صي اجلمي���ع بتجّنب الطرح الطائفي 
ال���ذي ي���وؤدي اىل ال�ص���دِّ واالحتق���ان املذهب���ي 
والطائف���ي ب���ني امل�صلم���ني، الن ذل���ك يخ���دم 
اع���داء اال�صالم .. الذين عج���زوا عن ا�صعاف 
امل�صلم���ني، فل���م يج���دوا اإاّل �ص���الح االحتق���ان 
واالح���رتاب الطائف���ي ي�صتعملونه يف ا�صعاف 
�صوك���ة امل�صلم���ني، واأعانه���م عل���ى ذل���ك بع�س 
جّه���ال امل�صلم���ني .. م���ن حيث ي�صع���رون اأو  ال 

ي�صعرون.
االأمر الثاين:

ما ح�صل من تفجر  يف ح�صينية �صيد ال�صهداء 
)عليه ال�صالم( يف ق�صاء طوزخارماتو  التابع 
اىل حمافظ���ة كركوك، وال���ذي ذهب �صحيته 
)43( �صهي���دا، و)85( جريحا .. وقد ا�صتهدف 
التفجر االقلية الرتكمانية يف الق�صاء، ومن 
املعل���وم ان ه���ذا اال�صتهداف لي����س هو االول.. 

بل هو ا�صتهداف م�صتمر، ومنذ عدة �صنوات 
نقول :

والرتكم���ان  امل�صيحي���ني  م���ن   ( االقلي���ات  ان 
وال�صابئة وااليزيدين( قد كفل لهم الد�صتور 
والقان���ون وحق���وق املواط���ن، توف���ر احلماية 
واالم���ن لهم .. وعلى �صوء هذه اال�صتهدافات 
الأقلي���ة  رادع  دون  وم���ن  وامل�صتم���رة  املتك���ررة 
الرتكم���ان، وم���ن لون طائف���ي معنّي ال ميكن 
حتمّل���ه وال�ص���رب علي���ه اىل م���ا ال نهاي���ة، فان 
ا�صتم���راره من دون رادع �صيوؤدي اىل تداعيات 

خطرة، وخروج االمور عن ال�صيطرة.. 
وهن���اك ا�صتغاثات متك���ررة من اهايل الق�صاء 
و�صرخ���ات  ون���داءات  �صن���وات،  ع���دة  ومن���ذ 
ولذل���ك  ج���دوى..  دون  ولك���ن  م�صتم���رة 
ف���ان االجه���زة االمني���ة، واحلكوم���ة املحلي���ة 

للحكوم���ة  االمني���ة  واالجه���زة  كرك���وك،  يف 
املركزي���ة، مطالب���ة بتوف���ر االم���ن واحلماية 

لهذه االقلية.
كما نطالب بتوفر احلماية للم�صيحيني وهم 
مواطن���ون لهم احلق���وق كبقية املواطنني من 
بقية مكونات ال�صعب العراقي فكذلك نطالب 
االجه���زة االمنية املعنية يف احلكومة املركزية 
واحلكوم���ة املحلية يف كرك���وك بتوفر االمن 
واحلماي���ة لهذه االقلي���ة .. وباخل�صو�س هذا 
الق�ص���اء ال���ذي ا�صبح هدفاً �صه���ال ً وم�صتمراً 

لهذه اجلماعات االرهابية..
االأمر الثالث:

م���ا ذك���ره بع����س امل�صوؤول���ني من ت���دين ن�صبة 
االجن���از  يف �ص���رف موازنات االع���وام املا�صية 

للمحافظات .
الن�صب���ة  ه���ذه  م���ع  وقف���ة  م���ن  الب���د  وهن���ا 
املتدني���ة، ف���ان املواط���ن يتطل���ع اىل ان ينع���م 
باخلدم���ات والتط���ور يف بل���د في���ه الكثر من 
اخل���رات، وهن���ا الب���د للم�صوؤول���ني ان يبّينوا 
ما ه���ي اال�صباب احلقيقية له���ذا التلكوؤ.. هل 
ه���و متعل���ق باحلكوم���ة املركزي���ة والقوان���ني 
والتعليم���ات املعّق���دة والروت���ني والتاأخ���ر يف 
االقرار وامل�صادقة عل���ى امل�صاريع واالجراءات 
املعق���دة يف ال�ص���رف؟ اأم لع���دم كف���اءة اجلهات 
امل�صرف���ة واملعني���ة بامل�صاري���ع ؟ ام ع���دم ق���درة 

املقاولني على التنفيذ؟
اأم  اإن هن���اك حاج���ة اىل ك���وادر اأك���ر واأكفاأ يف 
الدوائر املعنية بهذه امل�صاريع .. اأم ماذا ؟! هل 
هو للظروف االمنية واخلالفات ال�صيا�صية - 

كما يدعي البع�س - ام الأ�صباب اخرى؟
والب���د هن���ا م���ن البح���ث ع���ن حلول م���ن قبل 
و�ص���رف  اجن���از  مبتابع���ة  املكلف���ة  اللجن���ة 
املوازن���ات للمحافظ���ات.. ف���ان ه���ذه الفر����س 
املتاح���ة لتقدمي امل�صاري���ع اخلدمية للمواطن 
الب���د م���ن ا�صتثماره���ا و�ص���رف االم���وال م���ن 
اج���ل حتقيقه���ا، وال ي�ص���ح ان نرم���ي اال�صباب 
عل���ى االخري���ن، وم���ن دون حتّم���ل كل ط���رف 

للم�صوؤولية.

مان�صيتات
الوق���ت احلا�ص���ر بحاج���ة  امل�صلم���ني يف  • ان 
غ���ر  ال�صع���وب  عل���ى  االنفت���اح  اىل  ما�ّص���ة 
امل�صلم���ة، وخ�صو�ص���اً مراك���ز العل���م والثقاف���ة 
الع���ام..  ال���راأي  �صن���ع  ومراك���ز  واالع���الم، 
لتعريفه���ا باالإ�صالم و�صخ�صي���ة النبي )�صلى 

اهلل عليه واله و�صلم( بجميع ابعادها.
• ان اال�ص���وات املتطرف���ة الت���ي ت�ص���در م���ن 
هن���ا وهن���اك.. ال �صبي���ل اىل ا�صكاته���ا، وه���ي 
ال تتوق���ف.. ب���ل الواج���ب ه���و ع���دم اال�صغ���اء 
اليه���ا، واالعتن���اء به���ا، الأنه���ا ال متث���ل اخل���ط 

العام للمذاهب اال�صالمية قاطبة.
 ، ال�صدِّ املوؤدي اىل  • جتّن���ب الطرح الطائفي 
واالحتق���ان املذهبي والطائف���ي بني امل�صلمني 
، ويخ���دم اع���داء اال�ص���الم .. الذي���ن عج���زوا 
ع���ن ا�صعاف امل�صلم���ني، فلم يج���دوا اإاّل �صالح 

االحتقان، واالحرتاب الطائفي. 
• اال�صتهدافات املتكررة وامل�صتمرة ومن دون 
ل���ون طائف���ي  رادع الأقلي���ة الرتكم���ان، وم���ن 
مع���نّي، ال ميك���ن حتمّل���ه وال�ص���رب علي���ه اىل 
م���ا ال نهاي���ة، ف���ان ا�صتم���راره م���ن دون رادع؛ 
�صيوؤدي اىل تداعيات خطرة، وخروج االمور 

عن ال�صيطرة. 
* هن���اك ا�صتغاث���ات متكررة م���ن اأهايل ق�صاء 
طوزخارمات���و ومن���ذ عدة �صن���وات، ولكن دون 
االمني���ة،  االجه���زة  ف���ان  ولذل���ك  ج���دوى.. 
واالجه���زة  كرك���وك،  يف  املحلي���ة  واحلكوم���ة 
مطالب���ة  املركزي���ة،  للحكوم���ة  االمني���ة 
بتوف���ر االمن واحلماي���ة له���ذه االقلية، كما 
للم�صيحيني وبقية مكونات ال�صعب العراقي.

• اإن تدين ن�صبة االجناز يف �صرف موازنات 
االع���وام املا�صي���ة للمحافظ���ات يتطل���ب من���ا 
وقف���ة جادة، فان املواط���ن يتطلع اىل ان ينعم 
باخلدم���ات والتط���ور يف بل���د في���ه الكثر من 
اخلرات، وهنا البد للم�صوؤولني ان يبّينوا ما 
هي اال�صباب احلقيقية لهذا التلكوؤ؟ والبحث 
ع���ن حلول م���ن قبل اللجن���ة املكلف���ة مبتابعة 

اجناز و�صرف هذه املوازنات.
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دخوُل باِب )املعروِف( يف اآلخرِة بقضاِء حوائِج الناِس يف الدنيا

التي  ال�صخ�صيات  من  كان  والذي    
ال�صالم(  )عليه  الع�صكري  باالإمام  عالقة  لها 
اأحاديث  ونقل  ال�صالم(  )عليه  الهادي  واالمام 

كثرة عنهما)عليهما ال�صالم(.
وينقل ابو ها�صم اجلعفري عن االمام   
�صمعته ُ   : فيقول  ال�صالم(  )عليه  الع�صكري 
ال  املعروف  له  ُيقاُل  باباً  اجلنة  يف  اإن  يقول: 

يدخله اإاّل اأهل املعروف.
يقول ابو ها�صم اجلعفري: فحمدت    
حوائج  من  اأتكّلف  مبا  وفرحت  نف�صي،  يف  اهلل 
م على ما  فُدّ نعم،   : ايّل وقال  .. فنظر  النا�س 
اأهل  الدنيا  يف  املعروف  اأهل  فاإن  عليه،  اأنت 
اأبا  يا  منهم  اهلل  جعلك  االآخرة،  يف  املعروف 

ها�صم ورحمك.
املدخل  يعني  الباب  فاإن  وطبعاً   
لل�صيء، وهذا املدخل يو�صم ِب�صمة معينة.. قد 
يكون هناك باب ل�صلة الرحم، وقد يكون هناك 
ان هناك  هنا  يعنينا  ما  لل�صهيد.. وهكذا،  باب 
باباً يف اجلنة يقال له )املعروف( وال يدخله اال 

اهل املعروف.

�صبحانه  اهلل  اأراده  ما  كل  فاإن  قطعاً   
وعندما  املعروف،  يف  يدخل  كذلك  هو  وتعاىل 
كل  وهي  للمعروف،  اأخرى  مطالب  يف  ندخل 
كثرة  وهي  املقد�س  ال�صارع  عنه  ُينهى  ال  ما 
من  ذلك  اأ�صبه  وما  االمانة،  واأداء  الرب،  من   ،
باب  عندنا  وكذلك  االأخرى..  املعروف  اأوجه 
وا�صع يف الفقه ي�صمى باب االمر باملعروف، لذا 
فمن اأو�صح م�صاديق املعروف هو ما ندب اليه 

ال�صارع املقد�س..
النا�س،  حوائج  ق�صاء  فاإن  لذلك   
وذلك  جداً..  املهمة  القربات  من  تعد  لعّلها 
الأكر من اعتبار، على فر�س اإن ق�صاء حوائج 
النا�س يف بع�س احلاالت فيه كلفة وفيه جهد 
هذه  يف  جنده  الراوي  وحتى  م�صقة،  وفيه 
الرواية يقول: )اأتكّلف( اأي اإن االمر فيه كلفة، 
الأن اأ�صعى لق�صاء حوائج النا�س، وق�صاء حوائج 
واإن  التوفيقات،  النا�س ي�صاعد كثراً على نيل 
االن�صان اخالقياً واجتماعياً البد ان يهتم باأمور 
النا�س وي�صعى بق�صاء حوائجهم، وهي تختلف 
اىل  ياأتي  املتفقه عندما  اآخر،  اىل  �صخ�س  من 

ان�صان جاهل قطعاً اجلاهل عنده حاجة، وقد 
تكون هذه احلاجة هو نف�صه غر ملتفت لها، 
وقد يكون ملتفتاً، وق�صاء هذه احلاجة �صيكون 
اىل  ناأتي  وعندما  امل�صائل،  بع�س  يتعلم  اأن  يف 
اأن  ينبغي  حاجة،  عنده  الفقر  وهذا  فقر 
ن�صعى يف ق�صاء هذه احلاجة ، فنكون من اأهل 

املعروف. 
�صخ�س  اىل  ناأتي  عندما  وكذلك   
يق�صي  اأن  اجلاه  بهذا  وي�صتطيع  جاه،  عنده 
ال  فقد  نعم  اليها،  حمتاج  ما،  �صخ�س  حاجة 
فقراً،  لي�س  فهو  مادية،  احلاجة  هذه  تكون 
التي  اليومية  احلوائج  من  حاجة  عنده  لكن 
قد يبتلي بها، لذا عليه اأن ي�صعى لق�صاء هذه 

احلاجة بجاهه .. وهكذا.
ان  جند  االمور  عن  نبحث  وحينما   
ا�صحاب  االن  كّلنا  حوائج،  عن  عبارة  النا�س 
من  قطعة  وهو  مفتقر،  فاالإن�صان  حوائج، 
وهذه  حاجة،  يف  هو  دائماً  وهو  النواق�س، 
احلاجة اي�صاً اأمرنا الأن ي�صعى اأحدنا لق�صائها، 
ال�صارع  له  ندب  احلوائج  ق�صاء  يف  وال�صعي 

مبناسبة ذكرى شهادة 
اإلمام احلسن العسكري 

)عليه السالم( 
سنستذكر حديثًا له 
)عليه السالم( وقد 
وجهه اىل أحد خّلص 

أصحابه وهو أبو هاشم 
اجلعفري ..
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الكعبة  وهو  مكان  اأقد�س  يف  حتى  املقد�س، 
امل�صّرفة، ومما يروى اإن االمام )عليه ال�صالم( 
كان يطوف طوافاً، يعني يف َعمرة اأو م�صتحبة.. 
موؤمن،  اأخ  حاجة  يق�صي  حتى  الطواف  قطع 
معه  اأذهب  نعم   : قال  ال�صالم(  )عليه  االمام 

واأرجع اأكمل الطواف.
هو  احلاجة  �صاحب  املوؤمن  فهذا   
املفهوم  تعاىل،  اهلل  ِنعم  من  نعمة  عن  عبارة 
ان  ال�صالم(  )عليهم  البيت  اأهل  عن  املاأخوذ 
االن�صان يفرح بالنعمة، فاالإن�صان عندما تاأتيه 
نعمة يفرح بها، وهذه النعمة حتتاج اىل �صكر،  
ِعظم  مع  يتنا�صب  ال  مّنا،  ال�صكر  فاإن  وقطعاً 

النعم املوهوبة لنا.
اإن الروايات تقول باأن حوائج النا�س   

النعم،  متّلوا  فال  تعاىل  اهلل  من  ِنَعم  اليكم 
تتطلب  املوؤمنني  بني  االجتماعية  والعالقة 
يف  والوقت  والتفكر  اجلهد  من  املزيد  بذل 
ق�صاء احلاجة، الأن الثمن هو ثمن كبر، وهو 
هذه  وطبعاً  املعروف،  اأهل  اىل  خ�ص�س  باب 
�صاء  اذا  القيامة،  يوم  يو�َصم  االن�صان  ان  ميزة 
اأدخل من  له  وادخله اجلّنة، فيقال  تعاىل  اهلل 

تلك الباب.. وهو باب املعروف.
)�صلى  النبي  عليه  واأكد  بّينه  فمما   
اهلل عليه واله و�صلم( واالأئمة االأطهار )عليهم 
بني  االجتماعية  الروابط  متتني  هو  ال�صالم( 

املوؤمنني.
املوؤمنني  التوا�صل والرتاحم بني  فان  وكذلك 
قد ندب اليه ال�صارع املقّد�س، واالمام الع�صكري 

اي�صاً  املوجز  احلديث  هذا  يف  ال�صالم(  )عليه 
عك�س هذه امل�صاألة ب�صكل وا�صح اىل ابي ها�صم 
ابي  اىل  دعا  واإمنا  يكتِف  مل  ثم  اجلعفري، 
اأهل  من  اهلل  )جعلك  فقال:  اجلعفري  ها�صم 

املعروف(. 
االمام )عليه ال�صالم( يدعو له، وقد   
بني املالزمة بني اأهل املعروف يف الدنيا، واأهل 
املعروف يف االآخرة، واأي�صاً هناك باب ُخ�ص�صت 
ملا  فرَح  اجلعفري  ها�صم  واأبو  املعروف  الأهل 
النا�س، فقطعاً هذه االمور  يتكّلف من حوائج 
جمتمعة كل مّنا يرغب اليها، نعم نحتاج نحن 
لق�صاء  نبادر  واأن  اأنف�صنا،  على  ن�صغط  ان 
متّيزت  التي  االمور  من  فهذه  النا�س،  حوائج 

فيها مدر�صة اهل البيت )عليهم ال�صالم(.

اإلماُم علي)عليه السالم( واألمر باملعروف والنهي عن املنكر

اإن االأم���ر باملعروف والنه���ي عن املنكر فري�صة عريقة 
يف االإ�صالم ، كما اأنها من قبله قد كانت فري�صة ثابتة 
يف جمي���ع املراحل الت�صريعّية التي جاء بها اأنبياء اهلل 

تعاىل جياًل بعد جيل..
ل���ذا فق���د كان اإحي���اء ه���ذه الفري�ص���ة وَجعله���ا اإحدى 
هواج����س املجتم���ع من �صواغ���ل االإمام اأم���ر املوؤمنني 
عل���ي )علي���ه ال�ص���الم( الدائم���ة، وق���د تناوله���ا )عليه 
ال�ص���الم( يف ُخطب���ه واأحاديث���ه � كم���ا تعك����س لن���ا ذلك 
النم���اذج الت���ي ا�صتمل عليه���ا نهج البالغ���ة � من زوايا 

كثرة، منها:
1 � اإنها ق�صية فكرية ال ُبدَّ اأن ُتوَعى ِلُتغني ال�صخ�صية 

الواعية.
���ة واالأف���راد اإىل  2 � اإنه���ا ق�صي���ة ت�صريعي���ة تدع���و االأمَّ

العمل.
)علي���ه  االإم���ام  عاجله���ا  املنظوري���ن  هذي���ن  وم���ن 
ة اأ�صاليب، فقد اأعطاه���ا منزلة عظيمة  ال�ص���الم( ِبِع���دَّ
ت�صتحقه���ا ب���ال �صك ب���ني �صائر الفرائ����س ال�صرعية.. 
فجعلَه���ا اإحدى �صع���ب اجلهاد االأرب���ع )واجلهاُد منها 
� م���ن دعائ���ِم االإمي���اِن � عل���ى اأرب���ِع �ُصَعٍب(: عل���ى االأمِر 
���دِق يف املواطن،  باملع���ُروف، والنَّه���ي ع���ن املُنك���ِر، وال�صِّ

و�صناآن الفا�صقنَي.
فمن اأمَر باملعُروِف �صدَّ ُظُهور املوؤمنني، ومن نهى عن 
���َدق يف املواطن  املُنك���ِر اأرغم اأُن���وف الكافرين، ومن �صَ
���ب هلل  ق�ص���ى م���ا علي���ه، وم���ن �صِن���ئ الفا�ِصِق���ني وغ�صِ

ب اهلُل له، واأر�صاُه يوم القيامِة. غ�صِ
وم���ن ال�صه���ل علين���ا اأن نفه���م الوج���ه يف تق���دم ه���ذه 
الفري�صة على غرها اإذا الحظنا اأن اأعمال الرِبِّ تاأتي 

يف الرتب���ة، بع���د ا�صتقامة املجتمع و�صالح���ه املبدئي � 
ال�صرع���ي واالأخالقي �، واأن اجله���اد ال يكون ناجعاً اإال 

اإذا قام به جي�س عقائدي.
وه���ذه كّله���ا تتف���رع م���ن الوع���ي املجتمع���ي لل�صريع���ة 
واالأخالق، ومن احلد االأدنى لالإلتزام امل�صلكي بهما.

واإذا كان���ت مرات���ب االأمر باملع���روف والنهي عن املنكر 
تتدرج �صاعدة من االإنكار بالقلب اإىل االإنكار بالل�صان 
اإىل االإنكار باليد، ولالإنكار بالل�صان درجات، ولالإنكار 
بالي���د درج���ات، واإذا كان���ت احل���االت العادي���ة لالأم���ر 
والنه���ي تتفاوت يف خطورته���ا واأهميتها مبا ي�صتدعي 
ه���ذه املرتبة من االإنكار اأو تلك، فاإن احلاالت الكربى 
الت���ي ال ُب���دَّ فيها م���ن تدخل احلاك���م الع���ادل، واالأمة 
كلها قد تبلغ درجة من اخلطورة التي ال ُبدَّ فيها من 
االإنكار بالقلب والل�صان، واأق�صى حاالت االإنكار باليد 

وهو الِقَتال.
وه���ذا هو ما كان يواجهه املجتم���ع االإ�صالمي يف عهد 
���ل تارة يف ناكثي البيعة  االإم���ام )عليه ال�صالم(، فيتمثَّ
الذي���ن خرج���وا على ال�صرعي���ة، واعت���دوا على مدينة 
له���م  ال�ص���الم(  )علي���ه  دعوت���ه  تفل���ح  ومل  الب�ص���رة، 
باحل�صن���ى يف عودتهم اإىل الطاع���ة، وا�صطّروه اإىل اأن 

يخو�س �صدهم معركة اجلمل يف الب�صرة.
���ل ت���ارة اأخ���رى يف املتمردي���ن عل���ى ال�صرعية يف  ويتمثَّ
ال�ص���ام بقي���ادة معاوي���ة ب���ن اأب���ي �صفي���ان ال���ذي رف�س 
جمي���ع ال�صي���غ ال�صيا�صي���ة الت���ي عر�صها علي���ه االإمام 
)علي���ه ال�ص���الم(، ليع���ود م���ن خالله���ا اإىل ال�صرعي���ة، 
وت���ارة يف املارق���ني اخل���وارج عل���ى ال�صرعي���ة والذي���ن 
مت لهم، واأ�صّروا  رف�صوا كل عرو�س ال�صالم التي ُقدِّ

الفالَّح���ني  �ص���د  االإره���اب  ومار�ص���وا  الفتن���ة،  عل���ى 
واالآمنني واالأطفال والن�صاء.

ويف ه���ذه احل���االت واأمثالها عل���ى امل�صل���م امل�صتقيم اأن 
ي���رباأ من االنحراف يف قلب���ه، واأن يديَنه َعلناً بل�صانه، 
واأن َينَخ���ِرَط يف اأي حرك���ة يقوده���ا احلاك���م الع���ادل 
لتق���ومي االنحراف حتى ول���و كان بالق���وة اإذا اقت�صى 

االأمر ذلك.
ونالح���ظ ان االإم���ام )علي���ه ال�ص���الم( و�ص���ع لالإن���كار 
بال�صي���ف � وه���و اأق�صى مرات���ب االإنكار بالي���د � �صرطاً، 
وه���و اأن تك���ون الغاي���ة من���ه اإع���الء كلم���ة اهلل، ولي����س 
ريَّة، اأو امل�صلحة اخلا�صة،  الع�صبيَّة العائلية اأو الُعن�صُ

اأو العاطفة ال�صخ�صية.
وه���ذا �ص���رط يف جمي���ع اأفع���ال االإن�ص���ان، ويف جمي���ع 

مراتب االأمر باملعروف والنهي عن املنكر.
ح به يف هذه املرتبة  اإِال اأنَّ االإم���ام )عليه ال�ص���الم( �صرَّ
خلطورة االآثار املرتتِّبة على القيام بها، حيث اأنها قد 

توؤدي اإىل اجلرح اأو القتل.
ر االإم���ام )علي���ه ال�ص���الم( اأنَّ كثراً م���ن النا�س  ويق���دِّ
يتخاذل���ون ع���ن ممار�ص���ة ه���ذا الواج���ب الكب���ر، فال 
املنك���ر  ع���ن  ينه���ون  وال  تارَك���ُه،  باملع���روف  ياأم���رون 
همون م���ن اأداء ذلك اإىل  َفاِعُل���ه، وذل���ك ب�صبب م���ا يتوَّ
االإ�ص���رار بهم، َكَتعري�ِس حياتهم للخطر، اأو تعري�س 
عالقاِتهم االجتماعي���ة لالهتزاز والقلق، اأو تعري�س 

م�صادر عي�صهم لالنقطاع، وما اإىل ذلك من �صوؤون.
فق���ال )علي���ه ال�ص���الم(: واإنَّ االأمَر باملع���ُروِف والنَّهي 
ع���ِن املُنك���ِر خُلُلقان ِمن ُخُل���ق اهلل �ُصبحان���ه، واإنَُّهما ال 

بان ِمن اأَجٍل، وال ينق�صاِن ِمن رزٍق. ُيقرِّ
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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

تعريُف البدعـــــة وهل امل�سبحة بدعة؟
ال�سوؤاُل :هل يجوز للمعتكف اخلروج لت�سييع اجلنازة ؟

اجل���واب :يج���وز اخلروج حل�ص���ور اجلنائز لت�صييعه���ا وال�ص���الة عليها وتغ�صيله���ا وتكفينها 
ودفنها .

ال�سوؤال :هل يجوز للرجل منع زوجته يف احل�سور لت�سييع جنازة الأقربائها ؟
اجل���واب :ينبغ���ي للرج���ل ان ي���اأذن لزوجت���ه يف زي���ارة اأقربائه���ا وعي���ادة مر�صاه���م وت�صيي���ع 
جنائزه���م ونح���و ذلك وان مل يج���ب عليه ذلك، ولي�س له منعها من اخل���روج اإذا كان للقيام 

بفعل واجب عليها.
ال�سوؤال :هل هناك اآداب تذكر يف ت�سييع جنازة املوؤمن ؟

اجل���واب :ي�صتح���ب اإعالم املوؤمنني مبوت املوؤمن لي�صيع���وه، وي�صتحب لهم ت�صييعه، وقد ورد 
يف ف�صله اأخبار كثرة، ففي بع�صها:

م���ن تب���ع جنازة اأعطي يوم القيام���ة اأربع �صفاعات، ومل يقل �صيئ���اً اإال وقال املَلَك: ولك مثل 
ذلك.

ويف بع�صها: اأن اأول ما يتحف به املوؤمن يف قربه اأن يغفر ملن تبع جنازته.
وله اآداب كثرة مذكورة يف الكتب املب�صوطة، مثل:

اأن يك���ون امل�صي���ع ما�صي���اً خلف اجلن���ازة، خا�صعاً متفك���راً، حاماًل للجنازة عل���ى الكتف، قائاًل 
ح���ني احلم���ل: ب�ص���م اهلل وباهلل و�صل���ى اهلل على حمم���د واآل حممد، اللهم اغف���ر للموؤمنني 

واملوؤمنات.
ويك���ره ال�صحك واللعب، واللهو واالإ�صراع يف امل�صي، والركوب وامل�صي قدام اجلنازة، والكالم 
بغر ذكر اهلل تعاىل والدعاء واال�صتغفار، ويكره و�صع الرداء من غر �صاحب امل�صيبة فاإنه 

ي�صتحب له ذلك، واأن مي�صي حافياً.
ال�ســوؤال :هــل يجوز ال�ســري يف موكب جنــازة غري م�ســلم لت�ســييعه ، اإذا كان جارًا 

مثال؟
اجل���واب :اإذا مل يك���ن ه���و، وال اأ�صحاب اجلنازة ، معروف���ني مبعاداتهم لالإ�صالم وامل�صلمني ، 

فال باأ�س بامل�صاركة يف ت�صييعه ، ولكن االأف�صل امل�صي خلف اجلنازة ، ال اأمامها.
ال�سوؤال :ما حكم من تزوج على انها بكر فتبني انها ثيب ؟

اجل���واب : اإذا تزوجه���ا عل���ى انها بكر فبانت ثيباً فف�صخ حيث يكون ل���ه الف�صخ، فان كان قبل 
الدخ���ول ف���ال مه���ر، وان كان بعده ا�صتقر املهر ورجع به على املدّل����س، وان كانت هي املدّل�س 
مل ت�صتح���ق �صيئ���اً، واإذا اخت���ار البق���اء اأو مل يكن له الف�صخ � كما يف �ص���ورة اعتقاد البكارة من 
دون ا�ص���رتاط اأو تو�صي���ف اأو بن���اء � كان ل���ه اأن ينق�س من مهرها بن�صبة م���ا به التفاوت بني 
مهر مثلها بكراً وثيباً، فاإذا كان املهر امل�صمى مائة دينار وكان مهر مثلها بكراً ثمانني ديناراً 

وثيباً �صتني ديناراً ينق�س من املائة ربعها وهو خم�صة وع�صرون ديناراً. 
ال�ص���وؤال :اذا فق���دت ام���راأة بكارتها ل�صبب م���ا هل ي�صدق عليها حكم امل���راأة الثيب ام الباكر؟ 

ف  للبدعــة عدة تعاريــف وكل معرِّ

يحــاول ان ي�ســلط ال�ســوء على ما 

يراه هو اال�ســل يف البدعة وميكن 

ان نعترب تعريف ال�سريف املرت�سى 

للبدعة هو االف�سل واالكرث داللة  

حيــث قــال : )البدعــة الزيــادة 

يف الديــن اأو  نق�ســان منــه من غري 

اإ�ســناد اىل الدين … ( )الر�سائل 
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بع����س  جع���ل  م���ن  اىل  بالن�صب���ة  وام���ا   
معتق���دات ال�صيعة حتت عنوان بدع���ة مثل اجتماع 
النا����س ليذك���روا اهلل تع���اىل ب�ص���وت واح���د وهيئة 
واح���دة ونغم���ة واحدة ، الط���واف باالأ�صرحة ، بناء 
امل�صاج���د والقب���اب عل���ى القب���ور ورفعه���ا ، اإقام���ة 
املوال���د لالأنبي���اء وال�صاحل���ني ، التو�ص���ل بالنب���ي 
وال�صاحلني وغرها من م�صتحبات ال�صيعة جنيب 

على ذلك وطبقا للتعريف اآنف الذكر ن�صاأل:
  م���ا ه���و الدي���ن ؟ ومن اأي���ن يوؤخذ ؟ ثم 
نبح���ث ع���ن االأمور التي لي�صت م���ن الدين ودخلت 
يف الدي���ن ، حي���ث روى جمي���ع امل�صلم���ني متوات���را 
ع���ن النب���ي )�صل���ى اهلل علي���ه واآل���ه( قول���ه: )اإين 
خمل���ف فيك���م م���ا اإن مت�صكتم به ل���ن ت�صلوا بعدي 
اأب���دا : كت���اب اهلل ، وعرتت���ي اأهل بيت���ي ، واإنهما لن 
يفرتق���ا حتى يردا علّي احلو�س( ، فالدين ما كان 

يف الكتاب وما روته العرتة .
اأي�ص���ا  ب���اأن احلدي���ث روي  ول���و قي���ل :   
بلف���ظ )كت���اب اهلل ، و�ُصنتي( ، فاجلواب اأنه �صعيف 
، ه���ذا اأواًل ، وثاني���اً اأنه حتى ل���و قلنا ب�صحته ، فان 
معن���ى ال�ُصن���ة يع���ود اإىل الع���رتة وه���ذا ه���و معن���ى 
اجلم���ع بني احلديثني ، حيث حديث العرتة يف�صر 

حديث ال�ُصنة .
فهن���ا ن�صاأل ونق���ول: اأواًل : من قال باأن   
ه���ذه االأمور لي�صت من ال�ُصن���ة ، حتى تكون بدعة ، 
وم���ن له اأدنى معرف���ة باالأدلة يعل���م اأن الكثر من 
امل�صائ���ل الت���ي مل ت���رد بخ�صو�صه���ا �ُصن���ة ، ت�صملها 
العمومي���ات ، واإذا �صملته���ا العمومي���ات ف�صتك���ون 

�ُصنة ، وال ت�صمى بدعة .
هذا ، وما ورد من ذكر هذه االأمور ، فانه   
متفق على العمل به بني جميع املذاهب االإ�صالمية 
، ولهم عليها اأدلتهم ، واملخالف يف هذه االأمور هم 

الوهابي���ون اأتب���اع حمم���د ب���ن عب���د الوه���اب واب���ن 
تيمي���ة ، الذين خالفوا جمي���ع املذاهب االإ�صالمية 

، بل وحتى كّفروا اأتباع املذاهب االإ�صالمية .
اتهامــات  علــى  االمثلــة  ومــن   
الوهابيــة هي بدعيــة امل�ســبحة .. فقد جعل 
الوهابية تفا�صيل العبادة اأو ما له عالقة بالعبادة 
مل يفعله���ا النب���ي )�صل���ى اهلل علي���ه واآل���ه( بدع���ة، 
ومنه���ا م���ا �صاألت���م عنه وه���ي امل�صبح���ة، واالحتفال 
باملول���د النب���وي ال�صريف، ورفع ال�ص���وت بال�صالة 
عل���ى النب���ي )�صل���ى اهلل علي���ه واآل���ه(، والكثر من 
االأم���ور! م���ع اأنهم ي�صلون عل���ى ال�صجاد ومل ي�صّل 
)�صل���ى اهلل علي���ه واآل���ه( عليه���ا ق���ط ! وي�صل���ون 
الرتاوي���ح م���ع اأن �صاحبه���م ال���ذي ابتدعه���ا يق���ر 
بنف�ص���ه باأنه���ا بدعة حيث ق���ال بنف�ص���ه: ))ونعمت 
البدع���ة ه���ذه((! واإم�ص���اء الطالق الث���الث ثالثاً 
م���ع خمالف���ة االأحادي���ث ال�صحيح���ة! وغرها من 
زواج املتعة وحج التمتع واالأذان الثالث وعدم ق�صر 

�صالة ال�صفر ووو.
فه���م يطلبون الدليل مثاًل على الدعاء   
اأو الذك���ر وي�صرتط���ون عل���ى الداع���ي والذاك���ر باأن 
يدع���و ويذك���ر اهلل تع���اىل باأدعي���ة واأذكار واردة عن 
ر�صول اهلل)�صلى اهلل عليه واآله( وما اإىل ذلك كّماً 

وكيفاً...
وه���ذا اخلل���ط والت�صيي���ق ال دليل عليه   
وبالت���ايل  التزام���ه!  بوج���وب  غره���م  قائ���ل  وال 
�صيق���وا على اأنف�صهم ف�صيق اهلل عليهم فتناق�صوا 
ووقعوا يف م�صاكل وماآزق وخمالفات �صرعية كثرة 

وال ح�صر لها.

اأم���ا ال���كالم يف البدع���ة املذمومة: فهي   
اإمن���ا تك���ون وتنح�ص���ر يف م���ورد واح���د، ه���و اإدخال 

م���ا لي�س من الدين يف الدي���ن، فبهذه النية يعترب 
املبت���دع م�صرع���اً فيح���رم علي���ه ذلك اأما م���ن يفعل 
�صيئ���اً مل يفعل���ه النبي )�صلى اهلل علي���ه واآله( وهو 
من اخلر وال�ص���الح واملقدمات املمدوحة واملعينة 
عل���ى العب���ادة اأو املي�ّصرة الأدائها ف���ال ي�صح و�صفها 
بالبدع���ة. ومنها ال�صبحة ، وي���دل على اأن ال�صبحة 
لي�ص���ت ببدع���ة ذك���ر الكث���ر م���ن العلم���اء ال�صبحة 
يف كتبه���م دون اإن���كار، بل اأتوا باالدل���ة على جوازها 
وم�صروعيته���ا وورودها يف االخب���ار و�صننقل بع�س 

ما ينفع يف دعم هذا الراأي منها:
م���ا ذك���ره اب���ن عابدي���ن يف )حا�صي���ة رد   
املحت���ار 701/1( بقول���ه: قول���ه )وال باأ����س باتخ���اذ 
امل�صبح���ة( بك�صر امليم: اآلة  الت�صبيح. ودليل اجلواز 
م���ا رواه اأبو داود والرتم���ذي والن�صائي وابن حبان 
واحلاك���م وق���ال: �صحيح اال�صناد ع���ن �صعد بن اأبي 
وقا����س اأن���ه دخل م���ع ر�ص���ول اهلل)�صل���ى اهلل عليه 
واآل���ه( عل���ى امراأة وبني يديها ن���وى اأو ح�صا ت�صبح 
ب���ه فقال: اأخ���ربك مبا هو اأي�صر علي���ك من هذا اأو 
اأف�صل؟ فقال: �صبحان اهلل عدد ما خلق يف ال�صماء 
و�صبح���ان اهلل عدد ما خلق يف االأر�س و�صبحان اهلل 
ع���دد م���ا بني ذل���ك و�صبحان اهلل عدد م���ا هو خالق 
واحلم���د هلل مثل ذلك واهلل اأكرب مثل ذلك وال اإله 
اإال اهلل مث���ل ذل���ك وال ح���ول وال ق���وة اإال باهلل مثل 
ذل���ك(، فل���م ينهها عن ذل���ك واإمنا اأر�صده���ا اإىل ما 
هو اأي�صر واأف�صل ، ولو كان مكروهاً لبني لها ذلك. 
وال يزي���د ال�صبح���ة على م�صمون ه���ذا احلديث اإال 
ب�ص���م النوى يف خيط ومثل ذل���ك ال يظهر تاأثره 
يف املن���ع فال جرم اأن نقل اتخاذه���ا والعمل بها عن 
جماع���ة م���ن ال�صوفية االخيار وغره���م اللهمَّ اإال 
اإذا ترت���ب عليه رياء و�صمعة ف���ال كالم لنا فيه. اأه� 

كالم ابن عابدين.

تعريُف البدعـــــة وهل امل�سبحة بدعة؟
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              جمل�ض الوزراء يوافق على ا�صتثناء وزارة 
 ال�صح���ة م���ن تعليم���ات تنفي���ذ  العق���ود احلكومي���ة 
ل�ص���راء  االأدوي���ة للوقاي���ة والع���الج م���ن  االأنفلونزا 
الوبائي���ة وتخ�صي����س ملي���ار  دينار لتاأم���ني عملية 
للوقاي�����ة  م���ن  واالإع���الن  التثقي���ف  والتوعي���ة 

ال�مر�س. 
                 هيئــة النزاهــة تعل���ن ع���ن اإخف���اء 
اأك���ر من 650 م�صوؤوال كب���راً يف الدولة معلومات 
عنه���ا ب�صاأن ت�صخم ثرواتهم يف العام املا�صي وذكر 

بي���ان للهيئ���ة اأن فرقها نفذت خ���الل العام املا�صي 
)72( زيارة اىل امل�صارف والدوائر التي لها عالقة 
مب�صالح كبار امل�صوؤولني يف الدولة املكلفني بك�صف 

ذممهم املالية ووقفت على مئات املخالفات.
               اأمانــة بغــداد تدع���و ال�ص���ركات العاملي���ة 
اإىل تقدمي عرو�صها للم�صاريع اخلدمية لالإ�صهام 
يف تنفي���ذ بع�صها، مبين���ة اأن ميزانية العام احلايل 

خم�ص�صة لتنفيذ م�صاريع خدمية مهمة.

احتف���ل امل�صلم���ون يف دول عدي���دة منه���ا الع���راق 
مبول���د النب���ي االأعظ���م حمم���د �صل���ى اهلل علي���ه 
وال���ه يف ال�صابع ع�صر من �صهر ربيع االول ، حيث 
اأقيم���ت املهرجان���ات الثقافية واالأدبي���ة والدينية 

الديني���ة  ال�صخ�صي���ات  م���ن  العدي���د  بح�ص���ور 
واالأكادميي���ة التي تناولت يف بحوثها عظمة هذه 
ال�صخ�صي���ة التي اأر�صت قواعد االإن�صانية اخلالدة 

على مر الع�صور.

اأعل���ن نائ���ب رئي����س  اجلمهوري���ة د. خ�ص���ر اخلزاع���ي  ان 
االقت�صاد العراقي تعافى ما  اأدى اىل زيادة ن�صيب الفرد  يف 

املوازنة وبلوغ اخلزين  املايل للعراق 70 مليار  دوالر، موؤكدا 
ان العراق  �صيتحول قريباً اىل دولة  مانحة الأ�صقائه.

با�صرت مديرية امل���رور العامة بتطبيق القرار اجلديد 
ال���ذي مينح احل���ق للحائز والوكي���ل القانوين برتقني 
قي���د ال�صي���ارة او ا�صتب���دال لوح���ات )املنفي�صت( بجميع 
اأنواعه���ا يف ج�مي���ع املح�افظ����ات. مدي���ر ع���ام العالقات 
واالإع���الم يف املديري���ة العمي���د جنم عب���د جابر بني ان 
مديريته  بداأت باإجراء اول عمليات ا�صتبدال اللوحات 

وبذل���ك اأنهت م�صكلة االأرق���ام متعددة االأنواع واالألوان 
بع���د ا�صتنفار جميع اإمكانات وطاقات املديرية للق�صاء 
عل���ى تعدد اأ�ص���كال والوان لوحات ال�صي���ارات اىل جانب 
تثبي���ت وتو�صي���ع املعلوم���ات اخلا�ص���ة بال�صي���ارات التي 
حتم���ل اأرق���ام )املنفي�صت( يف قاعدة بيان���ات املديرية يف 

عموم املحافظات.

دع���ت وزارة الع���دل املواطن���ني املحج���وزة عقاراته���م 
وفق���اً للق���رار »88« لع���ام 2003 اإىل مراجعة دوائرها 
لرف���ع �صارة احلجز عنها، مدير عام دائرة الت�صجيل 
امل�صمول���ة  املواطن���ني  دع���ا  فاه���م  عقي���ل  العق���اري 
عقاراته���م بالق���رار اإىل مراجعة دوائ���ر وزارة العدل 

يف بغ���داد واملحافظات لتقدمي امل�صتم�صكات اخلا�صة  
بعقاراتهم من اجل تطبيق تعليمات االأمانة العامة 
ملجل����س ال���وزراء املتعلق���ة برف���ع �ص���ارة احلج���ز ع���ن 
العق���ار او ال�صق���ة او قطع���ة االأر�س املع���دة الأغرا�س 

ال�صكن.

العامُل حيتفل مبولد نيب الرمحة

العراُق يتحول قريبًا اىل دولة  ماحنة

املباشرُة باستبدال لوحات املنيفست

دعوٌة اىل املواطنني احملجوزة عقاراتهم ملراجعة 
دوائر وزارة العدل  لرفع شارة احلجز عنها

بعَد ربع قرن بغداد حتتضن معرضا 
تشكيليا لفنانني عرب

ضماناٌت جديدة للعاملني يف القطاع اخلاص

وزارُة الرتبية تعتزم إطالق30 ألف درجة 
وظيفية الشهر املقبل

ت�صكيلي���ا  الثقاف���ة  معر�ص���ا  وزارة  قاع���ة  احت�صن���ت 
مب�صارك���ة  فنان���ني عرب الول مرة بع���د  غياب دام اكر 
م���ن ربع ق���رن  ع���ن �ص���االت العر����س يف  بغ���داد، وذلك 
�صم���ن برنام���ج  بغ���داد عا�صم���ة للثقاف���ة العربية  لعام 
2013.  و�ص���م املعر�س ال���ذي ا�صتمر  الأربعة ايام واطلق 
ا�ص���م   «با�ص���وورد«، مئت���ي عم���ل  لفنان���ني ع���رب  علي���ه 

وعراقيني  مقيمني يف اأوروبا واآخرين  داخل البالد. 

اأدرج���ت جلنة العم���ل وال�ص���وؤون االجتماعي���ة النيابية 
�صمان���ات جدي���دة للعاملني يف القط���اع اخلا�س �صمن 
قان���ون العم���ل. وق���ال ع�ص���و اللجن���ة كاظ���م ال�صمري 
ان ه���ذا القان���ون مت���ت قراءت���ه ق���راءة اوىل والربمل���ان 
يعت���زم اإكمال مناق�صته وقراءته للت�صويت عليه قريبا 
، موؤك���دا ان القان���ون ي�صمل العامل���ني يف القطاع العام 

واخلا�س. 

ق���ال الناط���ق با�ص���م وزارة الرتبي���ة ولي���د ح�ص���ني ان 
ال���وزارة ب�صدد اإط���الق 30 الف درج���ة وظيفية مطلع 
ال�صهر املقبل، مو�صحا ان الدرجات خم�ص�صة لتعيني 
باالإ�صاف���ة  اخلدم���ة  وموظف���ي  واملدر�ص���ني  املعلم���ني 
بغ���داد  يف  للرتبي���ة  العام���ة  املديري���ات  يف  للحرا����س 

واملحافظات .

"مازالوا" 
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مع تنوع ثقافات ال�صعوب واختالف لغاتها كان البد من ابتكار الو�صائل املتنوعة   
لنق���ل تراثن���ا وتاريخنا االإ�صالمي العري���ق اىل العامل اجمع كي نتوا�صل مع تلك الثقافات 
ومب���ا ي�صم���ن اإفهام النا�س هناك حقيقة االإ�صالم املحم���دي ال�صيما مع كرة اجلهات التي 

حتاول زعزعة ال�صورة ال�صادقة لهذه الر�صالة االإن�صانية اخلالدة.
وانطالقا من هذا املفهوم داأب بع�س املثقفني يف دول املهجر منها ال�صويد بتنظيم م�صرحيات 
تتحدث بلغاتهم كي ينقلوا من خاللها ال�صورة احلقيقية للدين االإ�صالمي التي خرج من 

اجلها االإمام احل�صني عليه ال�صالم بثورته اخلالدة لرت�صيخها عرب االأزمان.
م�صرحية "مازالوا"  اإحدى هذه امل�صرحيات التي عر�صت على خ�صبة احد  امل�صارح   

يف ال�صويد  حيث تناولت وباأ�صلوب حداثوي ومعا�صر النه�صة احل�صينية اخلالدة.
يقول بنيامن�س علي ممثل يف امل�صرحية " ج�صدت �صخ�صية من اأ�صواأ ال�صخ�صيات يف التاريخ 
اأال وه���ي �صخ�صي���ة طاغي���ة الع�صر يزيد عليه اللعنة ، م�ص���را اىل ان الفكرة من امل�صرحية 

هي اإعادة ماأ�صاة واقعة الطف مرة اخرى". 
ب���دوره ب���ني ح�صن هادي خم���رج امل�صرحية واحد ممثليها " علين���ا ان نتفهم ماذا   
يريد االإمام احل�صني عليه ال�صالم منا كفكر ونه�صة هنالك خط متواٍز للَعربة لكن هنالك 

خط لي�س وا�صحا للعربة وهذا ما يهدف اليه العر�س امل�صرحي".  
  اأم���ا اأب���و احمد وهو احد احلا�صرين يف امل�صرحية فق���ال " �صعدت كثرا بح�صور 
ه���ذا العر����س امل�صرح���ي الذي تن���اول الق�صية احل�صيني���ة كق�صية معا�صرة تعال���ج ال�صراع 
االأبدي بني احلق والباطل لتكون خطابا موجها اىل االأوربيني ي�صاهم يف تو�صيع مداركهم 

الفكرية الأبعاد النه�صة احل�صينية باأ�صلوب حديث ".
اإذن امل�صرحي���ات احل�صيني���ة تعم���ق ذك���ر النه�ص���ة احل�صيني���ة ومبادئه���ا يف نفو�س   

امل�صاهدين لها لتبقى الواقعة ماثلة اأمام النا�س ومرت�صخة يف عقولهم...

تقــاريـــر

"مازالوا" 
عنوان مل�سرحية   

عر�ست  يف ال�سويد 
لبيان النه�سة 

احل�سينية باأ�سلوب 
معا�سر
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مركز رعاية ال�سباب
���ة للَعتب���ة احُل�صينية  ب���ادرت االأمان���ة العامَّ  
�ص���ة بتوجيه دعوة لك�صافة االإمام املهدي يف لبنان  املقدَّ
لزي���ارة العتب���ات املقد�ص���ة وف���ق برنام���ج و�صع���ه مركز 
رعاي���ة ال�صب���اب يف العتب���ة احل�صيني���ة املقد�صة لتالقح 
ال���روؤى واالأف���كار والتعرف عل���ى ن�صاطاتهم واأعمالهم 
الفكري���ة والثقافية املخت�ص���ة ب�صريحة ال�صباب وبحث 
اإمكاني���ة توظي���ف ه���ذه االأف���كار خلدم���ة ال�صب���اب يف 
الع���راق فيما ي�صعى مرك���ز رعاية ال�صباب التابع لق�صم 
اع���الم العتب���ة احل�صيني���ة املقد�صة لفتح اآف���اق التعاون 

مع ك�صافة االمام املهدي عجل اهلل فرجه ال�صريف. 
ويف لق���اء جمع وفد الك�صافة مبركز رعاية   
ال�صب���اب وبع����س م�ص���وؤويل العتب���ة املقد�ص���ة يف قاع���ة 
خ���امت االنبي���اء داخل ال�صحن احل�صين���ي ال�صريف يوم 
برام���ج مرك���ز  اه���م  اخلمي����س 2013/1/17 مت ط���رح 
رعاي���ة ال�صب���اب ون�صاط���ات جمعي���ة الك�صاف���ة وا�صُتهل 
اللق���اء بكلمٍة ل�صماحة االأم���ني العام للَعتبة احُل�صينية 
�ص���ة تالها بالنيابة عنه �ســماحة ال�سيخ قي�سر  املقدَّ

الربيعــي اأّكد فيها عل���ى »�صرورة االهتم���ام بال�صباب 
والوق���وف اىل جانبه���م يف �صبي���ل االرتق���اء بواقعه���م 
العلم���ي والرتبوي اأعقبتها كلم���ة ملركز رعاية ال�صباب 
اأو�ص���ح خالله���ا ح�ســني النعمة مدير املركــز اآلية 
عم���ل املرك���ز وف���ق اخلط���ط ال�صرتاتيجي���ة املو�صوعة 

على املدى القريب«.
االمان���ة  مب���ادرة  »ج���اءت  النعم���ة  وتاب���ع   
العام���ة للعتب���ة احل�صيني���ة املقد�ص���ة لدع���وة جمعي���ة 
ك�صاف���ة االم���ام املهدي )عجل اهلل فرج���ه ال�صريف( يف 
لبنان لزيارة العتبات املقد�صة وفق برنامج  اأعّده مركز 
رعاي���ة ال�صب���اب لدرا�ص���ة اعماله���م ال�صبابي���ة الثقافية 

والفكرية وكيفي���ة توظيف هذه االفكار خلدمة �صباب 
العراق«، واأم���ل ان »تكون هناك اتفاقيات لتعميم هذه 

التجربة يف العراق ان �صاء اهلل«. 
بعد ذلك حتدث مفو�س العالقات الدولية   
يف ك�صاف���ة االإم���ام امله���دي )ع���ج( ال�ســيد اأبو ح�ســن 
���ة للعتب���ة احل�صيني���ة  �ســحادة »�صاك���را االأمان���ة العامَّ
املقد�ص���ة على حفاوة اال�صتقب���ال واأ�صتعر�س ما قام به 
الفري���ق من ن�صاط���ات واأعمال من اأج���ل تر�صيخ ون�صر 
فك���ر اأه���ل البي���ت )عليه���م ال�ص���الم( يف �صه���ر حم���رم 

احلرام«. 
واأّكد �صحادة على »�صرورة اإي�صال ال�صوت   
احل�صين���ي ال���ذي يحم���ل يف ثناي���اه الكثر م���ن املبادئ 
والقي���م ال�صامي���ة الأك���رب �صريح���ة يف الع���امل«، ُم�صيفاً 
»ناأمل اأن تنتج من هذه الزيارة اآفاق للتعاون امل�صرتك 
ب���ني ِفرق ك�صافة االإمام املهدي يف لبنان ومركز رعاية 
�صة خدم���ًة ل�صباب  ال�صب���اب يف الَعتب���ة احُل�صيني���ة املُقدَّ

االإ�صالم يف العراق« .

يف العتبة احل�صينية يفتح اآفاق التعاون مع ك�صافة االمام املهدي من لبنان

مركز رعاية ال�سباب
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حتقيق: تي�صر عبد عذاب

ويو�ص���ح مدي���ر املتح���ف ال�ســيد عالء   
�سياء الدين اّن »االأمانة العامة للعتبة احل�صينية 
ق���د دع���ت اإىل اإن�صاء  ه���ذا املتحف بع���د اأن خ�ص�صت 
قاعة له مب�صاح���ة )500 م2( �صمن م�صروع ت�صقيف 
ال�صح���ن احل�صين���ي ال�صري���ف وه���ي موج���ودة االآن 
ومفتوح���ة اأم���ام الزائري���ن يومي���اً مل�صاه���دة نفائ�س 
ومقتنيات هذا املتح���ف الذي اأ�صبح متحفاً عاملياً ال 

ي�صاهى من حيث جماليته ومقتنياته الفنية«.

وتاب���ع حديث���ه، اّن »املقتني���ات اخلا�ص���ة   
كان���ت  ال�ص���الم(  )علي���ه  احل�ص���ني  االإم���ام  مبرق���د 
وكان���ت  خا�ص���ة،  )غ���رف(  خم���ازن  يف  حمفوظ���ة 
املرحلة االأوىل الإن�صاء املتحف هي اإخراجها وفرزها 
بالطريقة اليدوي���ة وت�صجيلها �صمن قاعدة بيانات 
وكان���ت ه���ذه املقتني���ات عب���ارة ع���ن هداي���ا مقدم���ة 
عل���ى ف���رتات زمني���ة خمتلفة م���ن قب���ل زائرين من 
جن�صي���ات وثقافات متعددة وي�صل عددها اإىل املئات 
وم���ا مّت عر�صه يف املتحف ال ميثل �صوى )30%( من 

النفائ�س املحفوظة«.
واأ�ص���اف، اّن »ه���ذه املقتني���ات تعد موقوف���ات خا�صة 
مبرق���د االإمام احل�صني )علي���ه ال�صالم(، ولها قيمة 
تاريخي���ة وتراثي���ة وفني���ة وتع���ود اإىل حق���ب زمني���ة 
قدمي���ة ج���داً، ومن بينه���ا اأواين واأ�صلح���ة وحتفيات 
م���ن الكر�صت���ال والذه���ب، ف�ص���اًل ع���ن ب���ردة الكعبة 
وبردة باب التوبة، اإ�صافة اإىل اأختام و�صّجاد وخوامت 
وقالئ���د وخمطوطات نفي�صة تعود اإىل حقب زمنية 

قدمية«.
وب���نّي ع���الء الدي���ن اأّن »املرحل���ة الثانية   
متثل���ت بتهيئ���ة القاعة وطليه���ا باللون���ني االأخ�صر 
االإم���ام  وخل���ود  حي���اة  عل���ى  ت���دل  الت���ي  واالأبي����س 
احل�ص���ني )عليه ال�ص���الم(، وقمنا بن�ص���ر قواطع من 
اخل�ص���ب والزج���اج حلف���ظ املقتني���ات املعرو�صة، مع 
و�ص���ع هوي���ة تعريفي���ة لكل واح���دة م���ن املعرو�صات 

ت�صهل على زائري املتحف«.
املعرو�ص���ة  »املقتني���ات  اّن  اإىل  وي�ص���ر   
ن���ادرة وال يوجد لها مثي���ل يف العامل فهي م�صنوعة 
خ�صي�ص���اً ملرق���د االإم���ام احل�ص���ني )علي���ه ال�صالم(؛ 
ومه���داة ل���ه بدافع احل���ب وال���والء والتعظي���م لهذا 
االإمام ال�صهيد«، م�صيفاً ان »املقتنيات كانت خمزونة 
بطريق���ة خاطئ���ة وع�صوائية ومت�ص���ررة يف هيكلها، 
مما دعا اإىل �صيانتها وترميمها الإعادتها من جديد 
واملحافظ���ة عليه���ا، ومّت اال�صتعانة باملتحف العراقي 
وكذل���ك باخل���ربات العاملي���ة ع���رب اإر�ص���ال العاملني 

�صّم عبق �صيد ال�صهداء واأ�صالة الرتاث..

متحُف االإمام احل�سني ÷ 
منجز فني رائع يتعدى حدود العامل

ي�صّم مرقد االإمام احل�صني   
)علي���ه ال�ص���الم( املئ���ات م���ن التحف 
الفني���ة الت���ي تع���ود اإىل حقب زمنية 
مرق���ده  اإىل  اإهداوؤه���ا  مّت  خمتلف���ة 
ال�صري���ف من قب���ل االأم���راء والقادة 
والزائري���ن، ومت حفظه���ا يف قا�صات 
ح�صين���ة واأخ���رى تعّر�ص���ت لل�صرقة 
عل���ى ي���د الوهابي���ني والبعثي���ني يف 
اأحداث ماأ�صاوية معروفة، ليحّل عام 
2009 وتق���رر االأمان���ة العامة للعتبة 
احل�صيني���ة املطه���رة اإن�ص���اء متح���ف 
ال�ص���الم(  )علي���ه  احل�ص���ني  االإم���ام 
واملقتني���ات  التح���ف  ه���ذه  ي�ص���م 
الن���ادرة وعر�صه���ا عل���ى  والنفائ����س 

الزائرين الكرام.
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يف املتح���ف يف دورات متط���ورة للتدري���ب على كيفية 
�صيانة املقتنيات واحلفاظ عليها خ�صو�صاً اأّنها تعد 

مهّمة ونادرة من نوعها«.
واإدام���ة  �صيان���ة  يف  العم���ل  كان  كم���ا   
العالي���ة  الهّم���ة  اإىل  بحاج���ة  املحفوظ���ة  املقتني���ات 
والدق���ة يف العم���ل، كم���ا يب���ني �صي���اء الدي���ن »حت���ى 
رفعن���ا �صعار احل�ص���ور اليومي بال���روح قبل اجل�صد 
لنتعام���ل ب�ص���ورة �صحيحة معها ون���وؤدي امل�صوؤولية 
الواقع���ة عل���ى عاتقن���ا، وكّن���ا جنهد كث���راً يف العمل 
حي���ث احتاج���ت بع����س القط���ع الفني���ة الأك���ر م���ن 
عام���ني ل�صيانتها واأك�صبت بذل���ك العاملني خربات 
ومهارات اإ�صافية، ف�صاًل عن ابتكار طريقة جديدة 
لت�صجي���ل الو�ص���ف العلمي لكل قطع���ة وتدوينها يف 

ق�صم املتاحف بجامعة جورج وا�صنطن«.
ويلفت اإىل اأن »املتحف اأقام جتمع املوؤمتر   
العلم���ي االأول حت���ت �صع���ار االإم���ام احل�ص���ني )علي���ه 
ال�صالم( ر�صالة لالإن�صانية جمعاء وا�صتهدف عر�س 
املقتني���ات الفني���ة عل���ى جمموعة من خ���رباء االآثار 
لو�ص���ع الت�صمي���ات العلمي���ة ل���كل قطع���ة وتاريخه���ا 
وه���ذا االأم���ر �صاعد عل���ى الت�صخي����س ال�صحيح ملثل 

هذه النفائ�س القيمة«.
ويف احلديث ع���ن ت�صميم املتحف، يقول   
�صي���اء الدي���ن: اّن »ت�صميمه جاء مبين���اً على درا�صة 
اإيح���اءات  وذات  الوق���ت  نف����س  يف  وفل�صفي���ة  فني���ة 
ودالالت، ب���دءاً م���ن حرك���ة الزائر ما ب���ني النفائ�س 
املعرو�ص���ة، حي���ث مت ت�صميم منطق���ة حركة الزائر 
كلم���ة )ح�ص���ني(، وكذل���ك تق�صي���م امل���كان اإىل اأربع���ة 
قواط���ع اأطلقن���ا عل���ى كل قاط���ع حرف���ا م���ن اأح���رف 

كلم���ة االإمام احل�صني، اأم���ا باترينات العر�س فكانت 
باأحج���ام متدرج���ة م���ن ال�صغ���ر اإىل الكب���ر كاأي 
�ص���يء يف احلياة، ومت اختيار الل���ون االأخ�صر ل�صقف 
والنف����س  للع���ني  مريح���ا  كون���ه  املتح���ف  وج���دران 
الب�صري���ة ويعرب عن دميومة الطبيعة واحلياة وهو 
اي�ص���اً ل���ون الر�صال���ة املحمدي���ة ولبا�س اأه���ل اجلنة 
م�صتخدم���ني اإي���اه بتدريج���ات م���ع الل���ون االأبي����س 
حت���ى االأخ�ص���ر الغام���ق دالل���ة عل���ى حي���اة االإم���ام 
احل�ص���ني )علي���ه ال�صالم( املليئ���ة بال�صف���اء والنقاء 

وخلود نه�صته االأبدي«.
ويكم���ل حديثه ع���ن ت�صمي���م املتحف مبين���اً اأّنه »مت  
و�صع خطوط طويلة يف �صقف املتحف لتعطي اإيحاًء 
باأبع���اد القاعة، وو�صع لوحة عن مدينة كربالء من 
خيال���ه متثل �صح���راء ب�صيطة وكرب���الء اليوم وهي 
ت�صتقبل 50 مليون زائر �صنوياً لعظمتها وقد�صيتها، 
اأ�صم���اء  اأح���د باترين���ات العر����س  كم���ا مت و�ص���ع يف 
ال�ص���ّراق الذين اعت���دوا على مرق���د االإمام احل�صني 
)علي���ه ال�صالم(، ف�صاًل عن باترينات حتوي القراآن 
الك���رمي الذي يع���د نفي�صة قيمة م���ّن بها اهلل تعاىل 
عل���ى الب�صر م���ع ت�صميم عم���ود من الرخ���ام امله�ّصم 
يف و�صط���ه ويرتك���ز عل���ى كرة من الكر�صت���ال مكتوب 
عليها ا�صم احل�صني )عليه ال�صالم( وفيها داللة عن 
عظم���ة هذا االإم���ام ال�صهي���د وكذلك و�ص���ع باترينة 
اأخ���رى ت�ص���م اأ�صم���اء قتل���ة االإم���ام احل�ص���ني )عليه 
ال�ص���الم( ومي���ر عليه���ا الزائ���رون باأقدامه���م عليها 

حيث �صميناها "اإرهابيو عام 61 هجرية "«.
وي�صي���ف اأي�ص���اً اأّن »مت ت�صمي���م وو�ص���ع   
االإ�ص���اءات يف املتح���ف بدق���ة ودرا�ص���ة فني���ة ح���ازت 

اإعج���اب وزارة الثقاف���ة االأملاني���ة جلماليتها واإ�صفاء 
الروحاني���ة والقد�صي���ة عل���ى هذا امل���كان الذي ميثل 
قيم���ة فني���ة وتراثية عالي���ة، باخل�صو�س بعد ربطه 
من حيث الت�صميم مع جنة اخللود واملتحف االأكرب 
وه���و ف�ص���اء العتبة احل�صيني���ة املقد�ص���ة حيث يطل 
الزائ���رون بع���د االنتهاء م���ن م�صاه���دة التحف على 
ال�صح���ن احل�صين���ي ال�صري���ف ويقف���ون اأم���ام ح���رم 

املوىل اأبي عبد اهلل احل�صني )عليه ال�صالم(«.
ويف الثال���ث من �صهر �صعب���ان االأغر �صنة   
1432 ه���� املواف���ق لل�صهر ال�صابع من عام 2011 م؛ مت 
افتتاح متحف االإمام احل�صني )عليه ال�صالم(، و�صط 
احتفال بهيج وح�صور وا�صع، وبعد االفتتاح الر�صمي 
له »فتحت اأبواب���ه اأمام الزائرين يومياً وو�صل عدد 
الزائري���ن اإىل األ���ف زائ���ر يف االأي���ام االعتيادي���ة و6 
اآالف زائر يف املنا�صبات الدينية، و�صيتم االحتفال يف 
القري���ب العاج���ل ان �صاء اهلل تع���اىل بدخول مليون 

زائر لهذا املتحف املبارك«.
وي�ص���ر مدي���ر متح���ف االإم���ام احل�صني   
)علي���ه ال�ص���الم( اإىل اأّن »ه���ذا املتح���ف الق���ى �صدى 
اإعالمياً وجماهرياً كبراً الت�صاله  ب�صيد ال�صهداء 
)عليه ال�صالم(، وقمنا بانتاج ن�صيد للمتحف بعنوان 
)يا �صيد التاريخ( باأداء �صوت املال با�صم الكربالئي، 

واأ�صبح مبثابة الن�صيد الوطني للمتحف«.
ومل نتوق���ف يف اإبراز  اأهمية هذا املتحف   
عن���د ه���ذا احل���د، واحلدي���ث م�صتمر ل�صي���اء الدين 
»واإمن���ا كان���ت لن���ا جترب���ة اأخ���رى يف جامع���ة ج���ورج 
وا�صنط���ن الت���ي األقينا فيه���ا حما�ص���رة بح�صور 25 
مدي���ر متحف يف الع���امل ومت تعريفه���م بهذا املنجز 
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الفن���ي الرائع والتعريف يف نف����س الوقت ب�صخ�صية 
العظيم���ة  االإن�صاني���ة  ونه�صت���ه  احل�ص���ني  االإم���ام 
وح�صدنا بذلك تفاعاًل واإعجاباً كبرين من جميع 

احلا�صرين«.
وي�صتط���رد يف حديثه ع���ن املتحف مبيناً   
اأن���ه »زار �صخ�صي���اً العديد م���ن املتاحف العاملية مثل 
فرن�ص���ا وبلجي���كا واأم���ركا وتركي���ا واإي���ران الن�صاج 
جترب���ة وم�ص���روع متح���ف االإم���ام احل�ص���ني )علي���ه 
ال�ص���الم( والتعري���ف ب���ه وم���ا يحوي���ه م���ن مقتنيات 
نفي�صة«، م�صيفاً اأنه »�صاهد يف احد املتاحف مبدينة 
نيوي���ورك االأمركية بع�س القط���ع ال�صبيهة بقطع 
ال�صندوق ال�صريف الذي مت تقدميه هدية من امللكة 
ت���اج بورو ملرقد االإمام احل�صني )عليه ال�صالم( قبل 
300 ع���ام ولك���ن مل يتم اجل���زم بها وعندم���ا طرحنا 
مو�ص���وع فح�صه���ا وامكانية ا�صرتداده���ا ا�صطدمنا 
بقان���ون عاملي مين���ع املطالبة باآثار البالد بعد مرور 
اأك���ر م���ن 50 عاما عل���ى اإخراج القط���ع االأثرية من 
اأي ب���الد، وهو م���ا اأخافنا اأكر ح���ول القطع الفنية 
الت���ي �صرق���ت م���ن الع���راق �صن���ة 2003 فبع���د م���رور 
ه���ذه الف���رتة القانونية فل���ن يحق للع���راق املطالبة 
با�صرتج���اع اآث���اره امل�صروق���ة وهو ما يدع���و اإىل بذل 

اجلهود ال�صرتجاعها باأ�صرع وقت«.
�صاهده���ا  الت���ي  االأثري���ة  القط���ع  وم���ن   
�صي���اء الدين خالل زياراته ملتاحف العامل يذكر اأّن 
»هنال���ك �صندوقا ماأخوذا من امل�صج���د النبوي �صنة 
1917 وين�صب اإىل ال�صيدة املظلومة فاطمة الزهراء 
)عليه���ا ال�ص���الم(، حي���ث مت نقل���ه بقط���ار احلج���از   
اإىل ق�ص���ر ال�صلط���ان ط���وب قاب���ي �ص���راي يف تركي���ا 

وه���و موج���ود االآن يف غرف���ة املقتني���ات املقد�صة وقد 
اطلعنا عليه �صخ�صي���اً و�صممت رائحته الزكية التي 
ال يع���رف م�صدره���ا �ص���وى اأّنه���ا دالل���ة عل���ى عظمة 
هذه ال�صيدة الطاهرة وخلود عطرها كخلود ذكرها 
العظيم، وقد بادرت مع العاملني يف املتحف ب�صناعة 
ن�صخة م�صابهة له وو�صعناها يف غرفة داخل املتحف 
و�صميناها غرفة الزه���راء )عليها ال�صالم( ليتربك 

بها زائرو  املتحف«.
اأم���ا ع���ن القط���ع الفني���ة واالأثري���ة التي   
ي�صمه���ا املتح���ف يف الوق���ت احلا�صر فيو�ص���ح باأّنها 
»قطع ثمينة جداً وتعود اإىل فرتات زمنية متعاقبة 

ومنه���ا القط���ع الذهبي���ة والنحا�صي���ة واملن�صوج���ات، 
ف�ص���اًل عن �صع���رة مباركة تن�ص���ب اإىل النبي حممد 
)�صلى اهلل عليه واآله( ويتم عر�صها �صنوياً مبنا�صبة 
ذك���رى مول���ده ال�صري���ف«، الفت���اً اإىل اأن���ه »�صي�صع���ى 
احل�صيني���ة  للعتب���ة  العام���ة  االأمان���ة  م���ع  جاه���داً 
املقد�ص���ة اإىل ا�صرتج���اع التح���ف الفني���ة امل�صروق���ة 
م���ن مرقد االإمام احل�ص���ني )عليه ال�صالم( وخا�صة 
التي �صرقت اإبان االنتفا�صة ال�صعبانية املباركة �صنة 
1991 م، لعر�صه���ا م���رة اأخ���رى داخ���ل ه���ذا املتح���ف 
املب���ارك  ال���ذي يعب���ق بذك���ر واأنفا�س �صي���د ال�صهداء 

)عليه ال�صالم(«.
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تقرير: �سفاء ال�سعدي

برعاي���ة مبا�ص���رة م���ن االأمانت���ني العامتني   
للعتبت���ني احل�صينية والعبا�صي���ة املقد�صتني �صهد  لبنان 
اإقام���ة م�صابق���ة م���داد االإم���ام احل�صني )علي���ه ال�صالم( 
�صمن فعاليات مهرجان مداد  احل�صني )عليه ال�صالم( 
الثق���ايف االأ�صبوع���ي  بالتع���اون م���ع الهيئ���ات الن�صائي���ة 

وهيئة "اأحيوا امرنا" يف العا�صمة بروت.
واأتاح���ت امل�صابق���ة املقام���ة م�صارك���ة وا�صعة   
لكاف���ة االأعم���ار وال�صرائ���ح االجتماعي���ة؛ ع���رب منه���اج 
خا����س و�ص���ع له���ا، وت�صّم���ن ط���رح اأ�صئلة خا�ص���ة بثورة 
كربالء طيل���ة االيام ال�صبعة للمهرجان وتكون االجابة 
يومي���ة اأي�ص���اً، ف�صاًل ع���ن م�صابقة الكرا����س االأ�صبوعي 

الذي ي�صم عدداً من االأ�صئلة الثقافية والدينية.
واأو�صح���ت ال�صيدة خديج���ة �صّلوم م�صوؤولة   
الهيئ���ات الن�صائية يف ب���روت اّن "مهرجان مداد االإمام 
احل�صني )عليه ال�صالم( القى اقباال ً كبراً وبلغت ن�صبة 
امل�ص���اركات اخلا�ص���ة بالكرا����س الثق���ايف 1800 م�صارك���ة 
و3000 م�ص���ارك لل�ص���وؤال اليوم���ي، وه���ذا م���ا يوؤكد على 
جن���اح ه���ذه الفعالية الثقافي���ة وتفاعل وارتب���اط �صيعة 
لبن���ان باملراق���د املقد�ص���ة وحمب���ي اأه���ل البي���ت )عليهم 

ال�صالم( يف العراق".
واأ�صاف���ت، "مّت و�ص���ع جلن���ة م���ن احل���كام مكون���ة م���ن 
ع���دد م���ن االأخ���وات اللوات���ي ميتلك���ن الثقاف���ة الدينية 
االأكادميي���ة واحلوزوي���ة م���ع فري���ق يتاب���ع الت�صحيح"، 

الفتة اإىل اّن "رعاية ن�صاط العتبات املقد�صة يعمل على 
تر�صي���خ ثقافة النهج احل�صيني املقاوم ونهج �صيدنا  اأبي 
الف�ص���ل العبا����س )عليه ال�ص���الم( يف نفو�س حمبي اأهل 

البيت )عليهم ال�صالم(".
م���ن جانبه بنّي ال�صيخ �صفيق جرادي مدير   
معه���د املع���ارف احلكمي���ة ان���ه "يخط���ئ من يظ���ن يوماً 
اإن�صاني���ة االن�ص���ان  اأن للم���داد والكلم���ات معن���ى خ���ارج 
وح���رارة الدم، واأخطاأ من ظ���ن ان هناك منوذجا اأعظم 
م���ن منوذج الوح���ي االإلهي العظيم ال���ذي قّدمه االإمام 
احل�ص���ني )عليه ال�صالم( وان ه���ذا املهرجان مب�صابقاته 
وفعاليات���ه وندوت���ه ال�صعري���ة ي���راد له ان يك���ون فاحتة 
خ���ر للم�صاهم���ة ببن���اء ثقاف���ة االن�صان ال���ذي ال يهادن 
وال يع���رف ان�صاف احللول حينما تكون امل�صاألة متعلقة 

باملبادئ واحلق".
كم���ا ت�صمن���ت الفعاليات املقام���ة يف بروت   

الت���ي ح�صره���ا ممثل���ون ع���ن العتبت���ني املقد�صتني رفع 
راية االإم���ام احل�صني )عليه ال�صالم( فوق مبنى جمّمع 
االإمام احل�صن املجتبى الثقايف و�صط ح�صور جماهري 

ور�صمي وا�صع.
فيما اأو�صح موفد العتبة احل�صينية املقد�صة   
الربام���ج  "م���ن �صم���ن  اّن  النعم���ة  لبن���ان ح�ص���ني  اىل 
والفعالي���ات الثقافي���ة الت���ي تبنتها العتبت���ان املقد�صتان 
احل�صيني���ة والعبا�صي���ة ه���ي اقام���ة ورعاي���ة املهرجانات 
الهادف���ة الإي�ص���ال ال�ص���وت احل�صيني لكّل بق���اع الدنيا؛ 
وه���ذه امل�صاركة امتداد ملهرجاناتها ومعار�صها الثقافية 
ال�صابق���ة ال�صيما التي اأقيمت يف ب���روت وتركيا واإيران 
والهن���د ف�صاًل عن امل�ص���اركات الوا�صع���ة والكبرة داخل 

العراق".
"رعاي���ة العتبت���ني املقد�صت���ني  اإّن  واأ�ص���اف   
له���ذه امل�صابق���ة مت���ت عرب تقدميه���ا عددا م���ن اجلوائز 
كان يف مقدمته���ا تخ�صي����س 7 دع���وات لزي���ارة العتب���ات 
املقد�ص���ة للفائزي���ن االأوائ���ل و30 جائ���زة اأخ���رى متثلت 
مبدخ���رات قيم���ة للعتبتني املقد�صت���ني مّت توزيعها على 
الفائزي���ن وبح�ص���ور جماهري ور�صمي وا�ص���ع"، مبيناً 
اّن ه���ذه الرعاي���ة "دليل عل���ى التوا�ص���ل واالنفتاح على 
حمب���ي اأهل البيت )عليهم ال�ص���الم( وم�صاركة العتبات 

املقد�صة يف اإقامتها".

مب�صاركة جماهرية وا�صعة..
االأمانتان العامتان للعتبتني املقد�ســتني ترعيان م�سابقة 

مداد االإمام احل�سني الثقافية يف لبنان

16
A L A H R A R  M A G A Z I N

جملة االحرار اال�سبوعية



�صاركت االأمانة العامة للعتبة احل�صينية املقد�صة 
ولل�صنة ال�صاد�صة على التوايل مبواكبها اخلدمية 
�صام���راء  مدين���ة  يف  جمان���اً  للزائري���ن  املقدم���ة 
بذك���رى �صه���ادة االإم���ام احل�ص���ن الع�صكري)عليه 
ال�ص���الم( لهذا العام والتي تقع �صمن �صل�صلة من 
اخلدمات املقدمة م���ن العتبة احل�صينية املقد�صة 
للزيارات املليونية ملراقد االأئمة االأطهار يف عموم 

العراق.
وقال م�صوؤول الوفد اخلدمي امل�صارك يف �صامراء 
احل���اج حمم���د اأب���و دك���ة " بن���اء ً عل���ى توجه���ات 
زائ���ري  خدم���ة  يف  املقد�ص���ة  احل�صيني���ة  العتب���ة 
مراق���د االأئم���ة يف الزي���ارات  املليوني���ة وحر�ص���اً 
منه���ا على تذليل ال�صعوبات اأمام الزائرين ملرقد 
االأمامني الع�صكريني يف �صامراء ، �صاهمت العتبة 
احل�صينية يف هذا العام باإر�صال وفد خدمي يتكون 
م���ن 70 منت�صب���اً مبختل���ف االخت�صا�ص���ات واملهام 
ومب�صارك���ة 35  اآلي���ة خمتلف���ة االأحج���ام وامله���ام 
اي���ام متتالي���ة   بتق���دمي خدماته���ا ومل���دة خم�ص���ة 

مبدينة �صامراء ".
وتاب���ع اأب���و دك���ة " ان جتربة العتب���ة احل�صينية يف 
خدمة الزائرين وتعاملها االيجابي مع الزيارات 
املليوني���ة مكّنها م���ن تلبية املطال���ب واالت�صاالت 
الداعي���ة مل�صاركته���ا به���ذه الزي���ارة ال�صيم���ا الت���ي 
جاءته���ا م���ن مدين���ة �صام���راء و�ص���رورة تكثي���ف 

خدماته���ا له���ذا العام نتيج���ة ملا تنعم ب���ه �صامراء 
من تطور يف خدمات العمران و جانب االأمان ".

م�صيفاً "ان م�صارك���ة العتبة ا�صتمرت ملدة خم�صة 
اي���ام وبواق���ع عم���ل م�صتم���ر وزعت خالله���ا املهام 
ع���رب  امل�صارك���ني  املنت�صب���ني  عل���ى  وامل�صوؤولي���ات 
تخ�صي����س كادر للمن�صاآت ال�صحية احلديثة التي 
و�صع���ت عن���د مواق���ع ومداخل مهمة م���ن مدينة 
�صام���راء والبع����س االآخ���ر منه���ا ق���رب املرقدي���ن 
ال�صريف���ني وذلك لتواجد الزائري���ن فيها بكثافة 
عالي���ة ولع���دم وج���ود خدم���ات �صحي���ة كافي���ة يف 
املنطقة القريبة من املرقدين مع تزويدها باملياه 

و املتابعة امل�صتمرة لها ".
مبيناً  " ان االعمال املقدمة يف مدينة �صامراء مل 
تقت�ص���ر عل���ى من�صاآتها ال�صحي���ة واخلدمية فقد 
�صاهم���ت العتب���ة وب�ص���كل فاعل يف تزوي���د املواكب 
والهيئ���ات احل�صيني���ة بامل���اء ال�صال���ح لل�صرب من 
خ���الل اآلياته���ا املخ�ص�ص���ة لنق���ل  امل���اء،" ف�ص���ال 
ًع���ن ذلك هناك م�صاهم���ة من قبل العتبة بتزويد 
الهيئ���ات واملواكب احل�صينية بعدد من البطانيات 
ليتم توزيعها على الزائرين". م�صراً اىل ان عدد 
البطاني���ات التي مت نقلها اىل �صامراء جتاوزت ال� 
6000 بطاني���ة ووزع���ت على الزائري���ن من خالل 
مراك���ز التوزي���ع الت���ي فتح���ت واعتماده���ا لنف����س 
االآلي���ة املتبع���ة للتوزي���ع يف  مدين���ة كربالء وعلى 

مدى ايام الزيارة اخلم�صة".
من جهة اأخرى اأ�صار موفد العتبة اىل �صامراء ان  
العتب���ة احل�صينية املقد�ص���ة حري�صة كل احلر�س 
عل���ى تاأم���ني كاف���ة امل�صتلزمات الطبي���ة للزائرين 
ال�ص���الم(  الع�صكري)علي���ه  االإم���ام  زي���ارة  ك���ون 
يق�صدها االآالف من الزائرين �صراً على االأقدام 
فق���د متّكنا هذا العام م���ن جتهيز عدد من املفارز  
الطبية التي انت�صرت يف �صامراء و تزويدها بكادر 
طب���ي متمر����س ذي خ���ربة عالي���ة م���ع جتهيزه���ا 
باالأدوي���ة وامل�صتلزمات الطبية الكافية مع ت�صير 
�صي���ارة اإ�صع���اف متط���ورة لنقل احل���االت املر�صية 

اىل امل�صت�صف���ى"  مو�صح���اً "ان مفارزن���ا حظي���ت 
مبقبولي���ة كبرة ب���ني الزائرين، كم���ا ان االأدوية 
امل�صتخدمة خا�صع���ة للرقابة ال�صحية والفح�س 
امل�صتم���ر". وتاب���ع اأب���و دك���ة  مت " ن�ص���ب 25 خيمة 
كب���رة ق�صم منها داخل �صحن مرقد الع�صكريني 
)عليهم���ا ال�صالم( كم�صلى والق�صم االخر ن�صبت 
عن���د ب���اب غيب���ة االإم���ام املهدي)عج���ل اهلل تعاىل 
فرج���ه( م���ن اجلهة اخلارجية لل�صح���ن ال�صريف 

."
وعل���ى م�صتوى نق���ل الزائرين ب���نيَّ احلاج حممد 
اب���و دك���ة " بان���ه مت توزي���ع 15 اآلي���ة خدمي���ة ن���وع 
القط���ع  مناط���ق  م���ن  الزائري���ن  لنق���ل  كو�ص���رت 
املح���ددة يف املدين���ة واىل اقرب نقط���ة للمرقدين 
ومب�صاف���ة تق���ّدر 8 كيلو م���رتات".  امني���اً �صاركت 
العتب���ة احل�صيني���ة بعدد م���ن املنت�صبني من حملة 
اأجه���زة ك�ص���ف املتفجرات وتوزيعه���م على املداخل 
الرئي�صي���ة واملهم���ة للمدينة عند الط���وق االأمني 
وه���ذا  الع�صكري���ني  مرق���د  عن���د  واالآخ���ر  االأول 
بالتن�صي���ق  واملتابع���ة م���ع الكادر االأمن���ي املخت�س 

بحفظ املرقدين طيلة ايام الزيارة ".

بذكرى �صهادة االإمام احل�صن الع�صكري )عليه ال�صالم(...
خم�سة ايام من اخلدمات املجانية تقدمها العتبة 

احل�سينية يف �سامراَء
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و�ص���ع  عل���ى  عام���اً   75 م���رور  بع���د    
�صب���اك مرق���د االإم���ام احل�صني )علي���ه ال�صالم(، 
احل�صيني���ة  للعتب���ة  العام���ة  االأمان���ة  اأقام���ت 
املقد�ص���ة حفاًل بهيج���اً مبنا�صبة البدء باالأعمال 
االأولي���ة ال�صتبدال �صباك ال�صريح املقّد�س باآخر 
جدي���د ترقّب و�صوله حمّبو اأهل البيت )عليهم 
ال�ص���الم( ليزين املرقد ال�صريف، وخطوة كبرة 
ت�ص���اف اإىل االإجن���ازات الت���ي حققه���ا القائمون 

على العتبة املقد�صة.
م���ن  ع���دد  االحتف���ال   وح�ص���ر   
ال�صخ�صيات ال�صيا�صية واالأكادميية واالإعالمية، 
وت�صم���ن مرا�صي���م خا�ص���ة ب���داأت بت���الوة الآيات 
م���ن الق���راآن الك���رمي وق���راءة لزي���ارة عا�ص���وراء 
ومقتطف���ات م���ن �ص���رة مقت���ل االإم���ام احل�صني 

)عليه ال�صالم(.
ويع���ود ال�صّب���اك الق���دمي ال���ذي مّتت   
�صناعت���ه يف الهن���د اإىل �ســنة 1938 وبقي���ت 
ه���ذه  التحف���ة الفنية حّت���ى مّت االنته���اء موؤخراً 
م���ن عم���ل  �صب���اك جديد على م�صت���وى عاٍل من 
احلرفية واجلمال والذي بداأت االأعمال االأولية 
لن�صب���ه بتاري���خ التا�ص���ع م���ن ربيع االأول �ســنة 

1434 هجرية.
وق���ال �صماح���ة االأم���ني الع���ام للعتب���ة   
احل�صينية املقد�صة ال�صيخ عبد املهدي الكربالئي 
يف موؤمت���ر �صحف���ي ُنظ���م عق���ب االحتف���ال: اّن 
»ه���ذه االأعمال التي ن�صهدها الي���وم تاأتي �صمن 
مرحلة العمارة االإ�صالمية الثامنة ملرقد االإمام 
احل�صني )عليه ال�صالم( وجزء من هذه املرحلة 

يتمث���ل بتبديل ال�صب���اك القدمي ال���ذي مّر على 
و�صع���ه 75 عام���اً وه���ذا وفق منهج تبنت���ه العتبة 
املقد�ص���ة يف مرحل���ة العمارة الثامن���ة من العمل 
والتقومي والبناء التي اأعطت الفر�صة ملحّبي اآل 
البي���ت )عليه���م ال�صالم( يف امل�صاهم���ة وامل�صاركة 

يف اعمار وبناء املرقد الطاهر«.
  وتابع �صماحته، ان »الو�صع يف العراق 
اأ�صبح متغراً بعد عام 2003 عما �صبقه من 
ال�صنوات، اإذ اأ�صبح باإمكان اأ�صحاب االخت�صا�س 
اأن يقّدم���وا خدماته���م للعتب���ة احل�صيني���ة ومن 

دون اأية �صغوطات«. 
واأ�ص���اَف ال�صي���خ الكربالئ���ي اّن »اهلل   
�صبحان���ه تع���اىل انعم عل���ى الع���راق بالكثر من 
النع���م واخلرات والطاقات والكفاءات والعقول 

9 ربيع االأول 1434ه�   يف ذاكرة احل�صينيني..
االأمانــة العامــة للعتبــة احل�ســينية املقد�ســة تعلن عــن البدء باأعمال ن�ســب 
ال�سباك اجلديد ملرقد االإمام احل�سني والك�سف عن م�ساريع عمرانية جديدة
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التي تعمل جاهدة لياًل ونهاراً لتهيئ اإمكانياتها 
وطاقاته���ا م���ن اج���ل اعم���ال وتطوي���ر العتبتني 
املقد�صت���ني وتوف���ر جمي���ع اخلدم���ات الالزم���ة 
للزائري���ن الكرام من خالل اإجناز الع�صرات من 

امل�صاريع اخلدمية«. 
وب���ني اإّن »من جملة حم���اور �صيا�صتنا   
يف العتب���ة املقد�صة ه���و ان نعطي الفر�صة ملحّبي 
اآل البي���ت )عليه���م ال�ص���الم( وم���ن جمي���ع دول 
الع���امل يف امل�صاهم���ة والبن���اء وبح�ص���ب الظروف 
املتاح���ة خلدم���ة �صي���د ال�صه���داء ووف���ق �صوابط 
اإداري���ة نحاف���ظ م���ن خالله���ا عل���ى ا�صتقاللي���ة 

قرارات العتبة احل�صينية املقد�صة«.
واأ�ص���ار اإىل ان ال�صباك اجلديد »حمل   
من االب���داع وامل�صتوى الهند�ص���ي ال�صيء الكبر 
وكذل���ك جودة ال�صياغة ودّق���ة ال�صناعة الأجزاء 
ه���ذا ال�صب���اك الطاه���ر املتزي���ن باالإب���داع الفني 

االإ�صالمي«.
واأ�صاف الكربالئي؛ ان  »من املوؤمل  ان   
ت�صتغ���رق فرتة العمل يف ن�صب ال�صباك اجلديد 
م���دة �صه���ر ون�ص���ف، وان جميع االعم���ال املنفذة 
ه���ي حتت اإ�صراف العتب���ة املقد�صة والعاملون يف 
فري���ق تفكي���ك ال�صب���اك القدمي ل�صري���ح االإمام 

احل�صني هم من املالكات العراقية املتخ�ص�صة«، 
اأّن ف���رتة ت�صني���ع ال�صب���اك اجلدي���د  اإىل  الفت���اً 
ا�صتم���رت ل�صبع �صنوات وحت���ت اإ�صراف ومراقبة 
مبا�ص���رة م���ن ق�ص���م امل�صاريع الهند�صي���ة بالعتبة 
احل�صيني���ة ال���ذي حاف���ظ عل���ى االهتم���ام بف���ّن 
الزخرفة والت�صميم املعم���اري للعتبات املقد�صة 

يف العراق«.
م���ن جانب���ه ب���نّي نائ���ب االم���ني العام   
اأف�ص���ل ال�صام���ي اّن  للعتب���ة احل�صيني���ة ال�صي���د 
ملي���ار   18 نح���و  بلغ���ت  ال�صب���اك  اإجن���از  »كلف���ة 
دين���ار وا�صتعمل في���ه 100 كيلوغرام من الذهب 
و5 اأطن���ان م���ن الف�ص���ة«، م�صيف���اً اأّن »التكلف���ة 
املالي���ة جاءت عن طريق التربع باملال اأو الذهب 
او الف�ص���ة م���ن حمب���ي االإم���ام احل�ص���ني )علي���ه 
ال�صالم( من العراق والعامل، ومل يكن للحكومة 

العراقية اي دور يف االأمر«. 
�صماح���ة  نا�ص���د  اآخ���ر  جان���ب  وم���ن   
ال�صي���خ عب���د امله���دي الكربالئ���ي خ���الل املوؤمتر 
املنعق���د، وزارة البلديات وامل�صوؤولني املحليني يف 
حمافظة كربالء ومديرية التخطيط العمراين 
عل���ى  امل�صادق���ة  اإجن���از  يف  االإ�ص���راع   ب�ص���رورة 
قان���ون التطوي���ر احل�صري ملرك���ز املدينة خالل 

عــام 2013، كا�صف���اً يف الوقت نف�ص���ه عن  اّن 
»العتب���ة احل�صينية ا�ص���رتت اكر من 30 األف 
م���رت مربع مببل���غ و�صل قراب���ة )300 مليار 
دينــار( باأم���وال عراقي���ة خال�ص���ة يف املنطق���ة 
املحيط���ة للعتب���ة احل�صيني���ة املقد�ص���ة والواقعة 
بجهة �صارع باب القبلة و�صارع ال�صهداء وال�صارع 
املحيط للمخيم احل�صيني و�صميت االن ب�صحن 

العقيلة زينب )عليها ال�صالم( «.
العتب���ة  ا�صتملكت���ه  م���ا   « ان  وتاب���ع،   
احل�صيني���ة املقد�ص���ة ميث���ل 80% م���ن االأرا�صي 
املحيط���ة ومل يتب���قَّ �ص���وى 20% م���ن م�صاح���ة 
�صح���ن العقيل���ة ) عليه���ا ال�صالم( والت���ي �صيتم 

ا�صتمالكها خالل هذا العام«.
 ولف���ت �صماحت���ه اإىل اّن »العتب���ة املقد�صة اأكملت 
ا�صتعداداته���ا للب���دء بالتو�صع���ة الكب���رة ولكنها 
البلدي���ات  وزارة  مب�صادق���ة  مرهون���ة  تبق���ى 
وامل�صوؤول���ني العراقي���ني عل���ى قان���ون التطوي���ر 
احل�ص���ري ملركز املدين���ة وكذلك منطقة ما بني 
احلرم���ني م���ن خ���الل امل�صاري���ع املق���ررة كاإن�صاء 
طابق���ني حتت االر�س مب�صاحة 50 األف م2 وهي 
تو�صعة تع���ادل ثمانية  اأ�صعاف م�صاحة ال�صحن 

احل�صيني ال�صريف«.
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تقرير: تي�صر عبد عذاب

وت�صّم����ن االحتف����ال ال����ذي ح�صرت����ه جماه����ر وا�صع����ة، 
فعاليات دينية وثقافي����ة واختتم بتوزيع هدايا تذكارية 
وتقديرية من قبل االأمانة العامة للعتبة احل�صينية اإىل 
الهيئات واملواكب احل�صينية التي �صاركت يف اإحياء زيارة 

اأربعينية االإمام احل�صني )عليه ال�صالم( هذا العام.
وب����ارَك وكي����ل املرجعي����ة الديني����ة للجمي����ع حل����ول �صهر 
ربي����ع اخل����ر والربك����ة اجلّم����ة لذك����رى هج����رة النب����ي 
امل�صطفى )�صلى اهلل عليه واآله( التي قال: اأنها »غّرت 
مع����امل التاري����خ واأّدت اإىل ات�صاع االأم����ة االإ�صالمية التي 
ت�صتذك����ر ه����ذه املنا�صب����ة املبارك����ة وتوؤّك����د يف الوقت ذاته 
عل����ى التحل����ي باأخالق����ه العظيم����ة وامل�صي عل����ى �صرته 

ومنهجه القومي«.
واأ�ص����اف �صماحته اّن »مدينة الزبر ُعرفت باإحياء هذه 
املنا�صب����ات واأ�صبحت مدينة الوحدة االإ�صالمية واملحّبة 
الت����ي تر�����ّس بل�صم����اً عل����ى جمي����ع اأبن����اء الع����راق وتعط����ي 
مث����ااًل رائع����اً يف التعاي�����س ال�صلمي بني جمي����ع الطوائف 

يف العراق«.

واأو�ص����ح اأن����ه »مّت خ����الل ه����ذا االحتفال تك����رمي املواكب 
والهيئ����ات احل�صيني����ة م����ن قبل االأمان����ة العام����ة للعتبة 
احل�صينية وهي مبادرة جميلة لالحتفاء بخَدمة االإمام 

احل�صني )عليه ال�صالم(«.
العتب����ة  وف����د  رئي�����س  ع����وز  فا�ص����ل  احل����اج  ق����ال  بينم����ا 
احل�صيني����ة: »ت�صمن الوفد القادم ع����دداً من امل�صوؤولني 
يف العتب����ة املقد�صة وقد ا�صتثمرنا هذا االحتفال البهيج 
بتك����رمي 195 موكب����ا ح�صيني����ا و 180 هيئ����ة ح�صينية مع 
عدد من املواكب والهيئات الكبرة يف حمافظة الب�صرة 
احتف����اًء به����ا وم����ا قّدمت����ه م����ن جه����ود حثيث����ة يف خدمة 
زائ����ري اأربعينية �صّيد ال�صه����داء )عليه ال�صالم( مبدينة 

كربالء«.

وتاب����ع حديث����ه، »مت االتف����اق عل����ى و�ص����ع ج����دول لزيارة 
اأع�ص����اء املواك����ب والهيئ����ات احل�صيني����ة للت�ص����رف بزيارة 
العتبة احل�صينية املقد�صة واللقاء باأمينها العام �صماحة 
ال�صي����خ عب����د امله����دي الكربالئ����ي ليّق����دم �صخ�صي����اً له����م 

�صكره وتقديره ملا بذلوه يف اإحياء الزيارة املباركة«.  
وبن����اًء عل����ى دع����وة مقّدم����ة من �صماح����ة ال�صي����خ  املالكي 
لل�صخ�صي����ات الديني����ة يف العراق والع����امل، �صارك املفكر 
االإ�صالم����ي ال�صيخ حممد التيج����اين ال�صماوي يف اإقامة 
االحتف����ال البهيج مبنا�صبة هج����رة نبي الرحمة حممد 

)�صلى اهلل عليه واآله(.
واأع����رب ال�صم����اوي وهو تون�ص����ي اجلن�صية؛ ع����ن �صعادته 
مب�صاركة امل�صلمني العراقيني �ُصنة و�صيعة يف اإحياء هذه 
املنا�صبة وقال: »زرت العراق اأكر من 30 مّرة و�صعادتي 
اأكر اليوم بزيارة مدينة الب�صرة الفيحاء للمرة االأوىل 

ويف مثل هذه املنا�صبة االإ�صالمية العظيمة«.
واأ�صاف، اإن »اجتماع امل�صلمني �ُصنة و�صيعة يف اإحياء ذكر 
نبي الرحمة من �صاأنه اأن يوّحد بينهم ويفّوت الفر�صة 
اأم����ام اأع����داء االإ�ص����الم الذي����ن يري����دون اإث����ارة الطائفية 

والق�صاء على هذا الدين احلنيف«.

فعاليات واحتفاالت بهيجة مل�صلمي العراق
وفد من العتبة احل�سينية يزور الب�سرة للم�ساركة
 يف اإحياء ذكرى هجرة ر�سول االإ�سالم

�صم���َن فعالي���ات حمافظ���ة الب�صرة مبنا�صبة ذكرى هج���رة الر�صول االأكرم حمم���د )�صلى اهلل عليه 
واآل���ه( م���ن مك���ة املكرم���ة اإىل املدين���ة املنورة وب���دء تاأري���خ االإ�صالم احلني���ف، �صارك وفد م���ن العتبة 
احل�صيني���ة املقد�ص���ة يف االحتف���ال البهيج الذي اأقيم برعاية وكيل املرجعي���ة الدينية العليا يف ق�صاء 

الزبر باملحافظة �صماحة ال�صيخ حممد فلك املالكي.
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»دفاٌع عن الحقيقة«..
الشيخ الوائلي يرّد على شبهة اتهام 

المسلمين الشيعة بـالغلوِّ 

م���ن املغر�صني وم���ن اأعداء اأهل 
البي���ت )عليه���م ال�ص���الم( عل���ى 
طم����س  عدي���دة  �صن���وات  م���دى 
لل�صيع���ة  احلقيقي���ة  الهوي���ة 
ع���ن  واإخراجه���م  وت�صويهه���م 
االإ�ص���الم ب���اأي ثم���ن كان، ورغ���م كل املح���اوالت 
الت���ي ال ت���زال قائم���ة حت���ى االآن ولك���ن مطالب 
ه���وؤالء مل تتحق���ق ولكنه���م بق���وا م�صرين على 
بح���ق  الكاذب���ة  االف���رتاءات واالدع���اءات  و�ص���ع 
ال�صيع���ة والت�صّي���ع وه���و اأمر خط���ر يحتاج اإىل 
اأقالم هادفة وعقول مفكرة لرتّد هذه ال�صبهات 

املثارة.
ويف �صفحة )حوار الكتب( اخرتنا لكم مو�صوع 
الغل���و واف���رتاء البع�س عل���ى �صيعة اأه���ل البيت 
)عليه���م ال�صالم( باأّنهم مغال���ون يف ذكر عظمة 
الطاه���رة  النبوي���ة  الع���رتة  ومكان���ة  وكرام���ات 
لتحقي���ق مرادي���ن وهم���ا اأّن ال�صيع���ة ي�صرك���ون 
باهلل تعاىل وثاني���اً التقليل من �صاأن اأهل البيت 

)عليهم ال�صالم(.
وقد رّد عمي���د املنرب احل�صيني الراحل الدكتور 
اأحمد الوائلي )رحمه اهلل( على هذه االفرتاءات 
يف كتاب���ه )دف���اٌع ع���ن احلقيقة( ال���ذي اخرتناه 
للق���ّراء االأع���زاء لتبيان مظلومي���ة ال�صيعة مما 

ين�صب لهم.
اأّن  املو�ص���وع  ه���ذا  يف  الوائل���ي  ال�صي���خ  ويذك���ر 
"البع����س م���ن الكّت���اب املغر�ص���ني وال�صلفي���ني 
مبختل���ف تخ�ص�صاته���م ذات العالق���ة بالعل���وم 
االإ�صالمي���ة يتهم���ون ال�صيعة بالغل���و يف اأئمتهم 
ي�صتحقونه���ا،  ال  مكان���ة  يعطونه���م  وباأنه���م 
ويبالغ���ون يف ن�صب���ة املناقب لهم، ورمب���ا اتهمنا 
البع����س منه���م باأنن���ا نذه���ب اإىل الق���ول باأنه���م 

مب���داأ  ذاته���م  اأن  اأي  لذاته���م  الغي���ب  يعلم���ون 
النك�صاف املوجودات".

غ���ر  االإدع���اءات  ه���ذه  "مث���ل  اإّن  ���ح  ويو�صّ
ال�صحيحة حتاول تهمي����س ال�صيعة واإخراجهم 
م���ن االإ�ص���الم؛ فال�صيع���ة غ���ر مغال���ني حينم���ا 
يتحدث���ون ع���ن كرامة ومكانة اأئم���ة اأهل البيت 
اله���دى  اأئم���ة  ال�ص���الم( وكي���ف وه���م  )عليه���م 
املن�صو����س باإمامته���م وحجته���م عل���ى اخلل���ق، 

ومرتبتهم تاأتي بعد مرتبة النبّوة".
وي�صي���ف اّن "االع���رتاف باإمام���ة اأه���ل البي���ت 
واأحقيته���م باخلالف���ة لي�س غل���وا واإ�صراكاً باهلل 
تع���اىل، واإن نف����س اأهل البي���ت )عليهم ال�صالم( 
ينعت���ون الغالة باأ�صح���اب ال�صاللة وال يقبلون 
به���م، حي���ث يقول ال�صيخ  املفي���د يف كتاب �صريح 
املتظاهري���ن  م���ن  الغ���الة  ال�ص���دوق:  عقائ���د 
باالإ�ص���الم هم الذين ن�صب���وا اأمر املوؤمنني علي 
ب���ن اأبي طالب واالأئم���ة من ذريته اإىل االإلوهية 
الدي���ن  يف  الف�ص���ل  م���ن  وو�صعوه���م  والنب���وة 
والدني���ا اإىل م���ا جتاوزوا فيه احل���دود وخرجوا 
عن الق�صد فهم �صالل كفار، ولو يرجع هوؤالء 
الكّت���اب املغر�ص���ني ل�صاهدوا احلقيق���ة باأعينهم 
واإن ال�صيع���ة ال ين�صب���ون االأئم���ة اإىل االإلوهي���ة 
واإمن���ا ه���م حج���ج وخلف���اء اهلل على اخلل���ق بعد 

ر�صول اهلل حممد )�صلى اهلل عليه واآله(".
ويق���ول الوائل���ي اأي�ص���اً: ان "معظ���م م���ن يق���راأ 
الفك���ر ال�صيع���ي مل يقراأه باأق���الم ال�صيعة وامنا 
باأق���الم اإما اأن تك���ون اأقالم خ�صومهم، اأو اقالم 
مل ت�ص���ل اإىل الن�ص���ج ال���كايف يف فه���م املناه���ج 
واأفكاره���ا"،  م�صطلحاته���ا  وه�ص���م  الديني���ة 

بح�صب قوله.
والإبعاد هذه ال�صبهة اأكر عن امل�صلمني ال�صيعة، 

فهنال���ك اليوم م���ن يدعي املعج���زات واالإلوهية 
لغ���ر اأه���ل البي���ت )عليه���م ال�ص���الم( ومع ذلك 
فه���ي منت�ص���رة يف اأحادي���ث اأهل ال�صن���ة وال اأحد 
يكّذبه���ا اأو ي�صع عليها هال���ة ال�صبهة واالفرتاء 

كما يحدث االآن مع امل�صلمني ال�صيعة. 
 ومن االأمثلة على ذلك ما ذكره ابن اجلوزي يف 
مناق���ب اأحم���د بن حنبل عن علي ب���ن ا�صماعيل 
ق���ال: راأي���ت كاأّن القيامة قد قامت وجاء النا�س 
اىل قنط���رة عندها ال يرتك اأحد اأن يجوز حتى 
ياأت���ي بخامت، وهناك رجل جال����س ناحية يخّتم 
للنا�س ويعطيهم، فقلت من هذا؟ قالوا: اأحمد 

بن حنبل.
ويذك���ر ع���الء الدي���ن دده يف كتاب���ه حما�ص���رة 
االأوائل وم�صامرة االأواخر، قوله: وقع زلزال يف 
املدينة املنورة ف�صرب عمر بن اخلّطاب االأر�س 

بدرته وقال: قري ف�صكنت وانتهى الزلزال.
وكذل���ك اأن عمر كان يتحك���م بالعنا�صر االأربعة 
امل���اء واله���واء وال���رتاب والن���ار ومعنى ه���ذا هو 
الوالي���ة التكويني���ة فه���ل اأث���ارت الع�ص���رات م���ن 
اأمث���ال ه���ذه الرواي���ة ح�صا�صية عند اأع���داء اأهل 
البي���ت )عليه���م ال�صالم(، األله���م ال، ولو "رويت 
الأح���د اأئم���ة اأه���ل البي���ت لكان���ت غل���واً ب���ل كفراً 
واإحل���اداً" كم���ا يق���ول ال�صي���خ الوائل���ي )رحم���ه 

اهلل(.

 حاول
الكثري

ƥǉƑƪǁƐ ǏǂƳ :ƣƐƣƳƋ
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فيم���ا نذك���ره م���ن تعي���ني وق���ت والدة 

النب���ي �صل���ى اهلل علي���ه واآل���ه وف�ص���ل 

�ص���وم الي���وم املعظ���م امل�ص���ار اإلي���ه فق���د 

ذك���روا اأن والدته املقد�ص���ة �صلوات اهلل 

و�صالم���ه عليه وعلى احلافظني الأمره 

اأ�صرق���ت الأنوارها ي���وم اجلمعة ال�صابع 

ع���ام  االأول يف  ربي���ع  �صه���ر  م���ن  ع�ص���ر 

الفي���ل عن���د طل���وع فج���ره، وان �صومه 

يع���دل عند اهلل جل جالله �صيام �صنة، 

هك���ذا وج���دت يف بع����س الرواي���ات ان���ه 

�صومه يع���دل هذه املقدار من االأوقات 

. ف���اإن كان هذا احلديث نا�صئا عن نقل 

عن���ه �صل���وات اهلل علي���ه، فرمب���ا يك���ون 

ل���ه تاأوي���ل يعتم���د علي���ه، واال فالعق���ل 

والنقل يقت�صيان اأن يكون ف�صل �صوم 

ه���ذا اليوم املعظ���م امل�صار اإليه على قدر 

تعظي���م اهلل ج���ل جالل���ه له���ذا الي���وم 

املقد����س، وفوائ���د املول���ود في���ه �صلوات 

اهلل و�صالم���ه علي���ه، اال اأن يكون معنى 

قوله���م عليه���م ال�ص���الم : يع���دل عن���د 

اهلل ج���ل جالل���ه �صي���ام �صن���ة، فيك���ون 

تل���ك ال�صنة لها م���ن الو�صف والف�صل 

م���ا مل يبل���غ �صائ���ر ال�صنني اإلي���ه، فهذا 

تاأوي���ل حمتم���ل م���ا مين���ع العق���ل م���ن 

االعتماد عليه . و�صوف نذكر من كالم 

�صيوخن���ا يف وظائف اليوم ال�صابع ع�صر 

م���ا ذك���ره �صيخن���ا املفي���د ر�ص���وان اهلل 

علي���ه، فق���ال يف كتاب حدائ���ق الريا�س 

وزه���رة املرتا����س ون���ور امل�صرت�ص���د م���ا 

ه���ذا لفظ���ه : ال�صاب���ع ع�صر من���ه مولد 

�صيدن���ا ر�ص���ول اهلل �صل���وات اهلل علي���ه 

عند طلوع الفجر من يوم اجلمعة عام 

الفيل، وهو ي���وم �صريف عظيم الربكة 

ومل ت���زل ال�صيع���ة على ق���دمي االأوقات 

تعظم���ه وتع���رف حقه وترع���ى حرمته 

وتتط���وع ب�صيامه، وق���د روي عن اأئمة 

اله���دى م���ن اآل حممد عليه���م ال�صالم 

انه���م قالوا من �صام ي���وم ال�صابع ع�صر 

م���ن ربيع االأول، وهو يوم مولد �صيدنا 

ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله كتب اهلل 

ل���ه �صيام �صنة، وي�صتحب فيه ال�صدقة 

واالإملام مب�صاهد االأئمة عليهم ال�صالم 

والتط���وع باخل���رات وادخ���ال ال�صرور 

على اأهل االإميان وقال : �صيخنا املفيد 

يف كت���اب التواريخ ال�صرعي���ة نحو هذه 

االألفاظ واملعاين املر�صية . 

اإن الذي ذكره �صيخنا املفيد على �صبيل 

اجلملة دون التف�صيل والذي ينبغي اأن 

يك���ون تعظيم هذا الي���وم اجلميل على 

ق���در تعظي���م الر�ص���ول اجللي���ل املق���دم 

على كل موجود من اخلالئق املكمل يف 

ال�صواب���ق والطرائق، فمهما عملت فيه 

م���ن اخلرات وعرف���ت فيه من املربات 

وامل�ص���رات، فاالأمر اأعظم منه، وهيهات 

ان تع���رف قدر هذا الي���وم وان الظاهر 

العجز منه

باالعمال 
املستحبة حنيي 

مولد الرسول
)صلى اهلل عليه واله(

م����ن ب����ني االم����ور اخلالفي����ة ب����ني 
املي����الد  تواري����خ  ه����ي  امل�صلم����ني 
والوف����اة ومن �صمنها تاريخ والدة 
ر�ص����ول اهلل �صل����ى اهلل علي����ه وال����ه 
و�صل����م ولك����ن علمائن����ا الف�ص����الء 
اثبت����وا ان والدة النب����ي هو ال�صابع 
ع�صر من ربي����ع االول ، فقد �صرح 
علماوؤن����ا املتقدم����ون ب����ان ال����والدة 
املباركة ح�صل����ت يوم ال�صابع ع�صر 
�ص����رح  ومم����ن  االول  ربي����ع  م����ن 
بذل����ك ال�صي����خ املفي����د وق����د عق����د 
اب����ن طاوو�����س يف اقب����ال االعم����ال 
وق����ت  تعي����ني  يف  121/3ف�ص����ال 

الوالدة فقال : 
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م����ن ب����ني اأه����م املقومات التي تنه�س بثقاف����ة املجتمع املوؤمن العقائدي ه����ي تو�صيح املفاهيم التي يوؤم����ن بها ب�صكل �صليم   
واالإميان ال يوؤدي غر�صه اإن مل تكن له ترجمة على ار�س الواقع وهذه الرتجمة تكون اأدواتها ت�صرفات الذي يوؤمن بعقيدة ما .

وم����ن اأه����م العقائ����د التي ت�صغ����ل االأفكار واملدار�س احلديث����ة هي فكرة املهدي املنتظ����ر وما يتعلق بها م����ن تفرعات روحية   
وعلمي����ة ومعرفي����ة جعل����ت التف�صرات تختلف ح�صب طبيعة �صكل االعتقاد باملهدي املنتظر ونحن ناأخذ اإحدى هذه الزوايا التي فيها 
م�ص����رتكات م����ع الغ����ر لغر�����س ت�صليط ال�صوء عل����ى اأبعادها ،حديث من مات ومل يع����رف اإمام زمانه مات ميت����ة جاهلية هذا احلديث 
بن�ص����ه ومثل����ه م����ع اختالف ي�صر يف االألفاظ ولي�����س يف املعنى موجود يف اغلب م�صادر الفرق االإ�صالمي����ة واأهمها االمامية وخمالفو 

االمامية ومقالنا هذا موجه لالمامية .
كيــف تعــرف اإمامك ؟ م����ن اخلطاأ ان تكون معرفة االإمام ه����ي اال�صم واللقب واملولد وما اىل ذل����ك ما يتعلق بتفا�صيل   
حياة االإمام فهذا املفهوم اخلاطئ ال يجعل الوهابية تختلف معنا بل انها ال تعادينا اإذا اتفقنا على ان معرفة االإمام هي معرفة اال�صم 

فقط ، فاملعرفة احلقيقية والتي يحث عليها علماوؤنا فيها مفاهيم والتزامات توؤرق كل من يخ�صى ظهور االإمام .
معرف����ة االإم����ام ه����و معرفة ما يطلب منا االإمام وما ينهانا عنه وهذا االأمر كان �صهال مي�صورا يف زمن االأئمة املع�صومني   
اال ان����ه اأ�صب����ح ب�ص����كل او باآخ����ر فيه ن����وع من املعرقالت بالرغم م����ن ان الطريق وا�صح ملعرف����ة االإمام طاملا ان االإم����ام الغائب دلنا على 
الطري����ق م����ن خ����الل اإتباع العلماء الذي����ن يتم�صكون بفقه اأهل البي����ت وال يحيدون قيد اأمنلة عن طريقهم النه����م حجة االإمام علينا 
وم����ن ه����ذا املنطل����ق ف����ان ا�صدق م�صاديق التعب����ر على معرفة االإمام هو التم�ص����ك بالعامل اجلامع لل�صرائط وم����ن هذا املنطلق جند 

املخالفني واأعداء الدين يحاربون العلماء بغية قطع االت�صال مع االإمام حتى ال ترت�صخ يف قلوبنا املعرفة احلقة لالإمام .
فمحارب����ة العلم����اء ت����ارة تك����ون باغتياله����م او ت�صريده����م وتارة د�س بينه����م من يدعي العلمي����ة او حتى القراب����ة مع االإمام   

احلجة وهوؤالء اإما انهم جهلة او ممن باع دينه وعلمه لدنيا غره .
فاملعرف����ة لي�ص����ت ه����ي معرفة الهوية كما يعتقد عبد اهلل بن عمر هذا اإذا كان يجهل او يتجاهل فقد ذكر املعتزيل ابن اأبي   
احلديد بخ�صو�س حديث » َمن مات وال اإماَم له، مات ميتًة جاهلّية « اإّن ابن عمر ذهب ليلًة اإىل احلّجاج بن يو�صف الثقفي لُيبايعه 
على خالفة عبد امللك بن مروان، اإذ كان احلّجاج عامَل عبد امللك على العراق؛ وذلك الأن ر�صول اهلل �صّلى اهلل عليه واآله قال: » َمن 
مات وال اإماَم له مات ِميتًة جاهلّية «، اإاّل اأّن احلّجاج اأراد اأن ُيحّقر عبد اهلل بن عمر، فَمّد ِرجلَه ِمن حتت الفرا�س بداًل من يده وقال 

له: ُخْذ ِرجلي بيديك للبيعة وهكذا ا�صتهزاأ ببيعة ابن عمر.
ويف بع�س االأخبار ا�صتخّف به احلّجاج وذّكره بامتناعه عن بيعة االإمام علّي عليه ال�صالم، ما الذي �صرفه عنها حّتى اأفاق   

على بيعة عبد امللك!
فمث����ل هك����ذا اأ�صخا�����س يعتقدون البيعة هي حركة يد وقول كلمات فقط بالرغم من انهم اأعلنوا البيعة �صمنا من خالل   
الت�ص����رف وف����ق م����ا ي�صتهي����ه الظ����امل وان مل يبايع فان����ه ترجم معرفة من جعل����ه اإماما له من خ����الل ت�صرفاته ه����ذه ، بينما جند ان 
البع�����س مم����ن يخال����ف الظلمة ي�صعب عليه ان يعطي البيع����ة للظامل الن ذلك يرتتب عليه اأمور له����ذا يحدثنا التاريخ عن كثرين 
ممن ا�صت�صهدوا ب�صبب عدم بيعتهم للظلمة فلو كانت جمرد كلمات لقالوها و�صلموا من القتل ، فالبيعة احلقيقية من غر تاأثرات 

خارجية هي الوجه االآخر ملعرفة االإمام.
فاالمام����ي ال����ذي يري����د ان يعرف اإمامه ما عليه اإال اأن يلت����زم باملفاهيم واالأحكام ال�صرعية التي ياأمرنا بها ال�صارع املقد�س حتى يكون 
ا�ص����دق مث����ال لرتجم����ة معرف����ة االإم����ام على ار�س الواق����ع ، ومن هذا املنطل����ق فلزاما علين����ا ان ال نكتفي برتديد ا�ص����م االإمام �صاحب 

الع�صر والزمان فقط بل برتجمة كل ما يدخل ال�صرور اىل قلبه من االأعمال واالأقوال ال�صرعية.

هكذا تعرُف اإمامَك
�سامي جواد كاظم
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شعُر اإلمام احلسني )عليه السالم ( يوم عاشوراء

املــوت : موتان.. مــوت ياأتي اليــك، وموت 

تذهــب اإليه فــاإذا جاءك املــوت، فهو موت 

اجلنب، وال�سعف واال�ست�سالم..

اأمــا املوت الذي تذهب اإليــه وتفت�ض عنه، 

وتعانقه، فهو موت البطولة.

ومبقدار ما ينعك�ض موت اجلنب على نف�سية 

الفرد، واالأمة �سعفا وتكا�سال، وخوفا، فاإن 

مــوت البطولــة ينعك�ض �ســجاعة وحتديا 

ومقاومة.

ويف كربالء، حيث عانق مائة رجل اأ�ســنة 

الرماح، وحد ال�ســيف ودفعوا من اأرواحهم 

�ســريبة التم�سك باحلق والعدل واحلرية 

من اأجل اجلماهري التي حتكم فيهم اجلور 

امل�ســتند علــى اال�ســتغالل، كان املوت موت 

البطولــة، الأن االأبطــال هنــاك هم الذين 

فت�ســوا عنــه، وحينما وقعوا �ســرعى على 

االأر�ــض كانــت رايــة العدالــة تخفق على 

قبورهــم الأن هــذه الرايــة ال ت�ســقى اإال 

بدماء ال�سهداء.

فكانت كربالء منعطفا.. وكانت بداية.

 ćƚǵƶơ ƘǭƴǲǕ
ƟǸǮǩƗ ǺǩƑ

ومن �سعره )عليه ال�سالم( يوم عا�سوراء انه تقدم اإىل القوم 
م�سلتًا �سيفه وهو يقول:

اأنا ابن عل��ي الّطهر م���ن اآل ها�صم       كف��اين ب�هذا مفخ��راً ح��ي��ن اأفخ�ر
وجّدي ر�صول اهلل اأكرم م���ن م�صى        ونحن �صراج اهلل يف االأر�س ن���زه��ر
وفاطم���ة اأمي من �صالل�������ة احمد       وعّمي يْدع���ى ذا اجلناحي��ن جعفر

وفينا كت��اب اهلل اأن����زل �ص���ادق�������ا         وفينا الهدى والوحي بال��خر يذكر
ونحن اأم���ان اهلل للن��������ا�س كّل�هم            ن�ص�ر به����ذا يف االأنام وجنه�ر

ونحن والة احلو�س ن�صق�������ي والتنا          بكاأ�س ر�صول اهلل ما لي������س ينك�ر
و�صيعتن�ا يف الن�ا�س اأك���رم �صيع��ة               ومبغ�صن��ا ي���وم الق��يام��ة يخ�صر

بنا بنّي اهلل اله��������دى م����ن �صاللة            ويغم������رن���ا اآالءه ويط������ه���ر
اإذا م�����ا اأت�ى ي������وم القيام�ة ظامئا            اإىل احلو�س ي�صقي�ه ب�كّفي�ه حي�در
اإم��ام مط���اع اأوج�������ب اهلل حق���ه            على النا�س جمعاً واّلذي كان ين��ظر
فطوبى لعبد زارنا ب������عد موتن�������ا             بجّن���ة ع�������دٍن �صفوها ال ُي��ك�ّدر
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واحسيناه .. واحسيناه
�سيف الدين علي

نداء ما زال يخرتق االآفاق
رغم اآالف ال�صنني

فكم .. كم لزمنا من اأمل 
كم لزمنا من فكر

كي نعي عظمة هذا النداء؟
انه نداء ال�صماء
يا اإمام ال�صهداء

يا لدمائك الزاكية فوق الرى
فرحت تزرع الن�صر و�صاحا

يف رمال كربالء
عا�صوراء .. هذا يومك �صيدي
وذي دماوؤك الطاهرة �صارت 

�صالحاً
رماحاً يف �صدور البغاة

تر�صم الّن�صر يوم الطفوف
ورغم اإن ج�صدك الطاهر 

�صار نهباً لالأ�صنة وال�صيوف
لتبقى راية للحب 

راية لل�صالم
***

ƴø űǮø ĆƮ ćǭ Ƙ Ćǽ ǼƅƜø ĊǾƅƜ Ćƭ Ƙ Ćǽ
ǬǽƸǥ ǔǽƳǷ

�ْد  �مَّ �ْد               َيا َحب�ِْي�ب�ِْي َيا حُمَ �مَّ َيا َحب�ِْي�ب�ِْي َيا حُمَ
�ْد �مَّ ََّما  ن�َاُدواْ حُمَ َما ِلق�َل�ْب�ِْي ط�َاَر �َص�ْوقاً  ك�ُل�
َفَكاأَنَّ الق�َْلَب ُدرٌّ َقْد َهَوى يِفْ الَبْحِر ِمْن ي�َْد
َه�ْد اأَْو ك�َاأَنَّ الق�َل�َْب ط�َْي�ٌر َزاج�ٌِل ق�َْد  َعاَد جُمْ

ْد َ�ْوَق  اأَْب��َراِج   ُم�َرب�ِّي�ْ���ِه َو ردَّ ِم�ْن َبِع�ي�ْ��ٍد  ف�
�ْد    �مَّ �َه�ا املَاِلُك  ُع�ن�ِْقْي     َيا َحب�ِْي�ب�ِْي َيا حُمَ اأَيُّ

�ْد �مَّ  اأَن�َاال اأَط�ْ�ل�ُُب َع�ت�ِْق�ْي   َيا َحب�ِْي�ب�ِْي َيا حُمَ
ِّْي    َما َر�َصْي�َت الَي�ْوَم َمْن يِلْ اأِْن ت�َك�ُْن َمْوالَي َع�ن�
�ْد �مَّ �ْد     َيا َحب�ِْي�ب�ِْي َيا حُمَ �مَّ َيا َحب�ِْي�ب�ِْي َيا حُمَ

----------------------------------------
 َع��َج�باً  َطَه  ف�ََم�ا �ِص���رُّ  الت�ََح��اَي�ا  َوالغ��ََراْم
ب�َْي�ن�َك�ُْم َوَبْي�َن َربِّ الك�َْوِن  ق�َْد ف�َاَح الُهي�َاْم
َي���اْم ِّ��ْي  َو ن�ََه��اراً  يِفْ  �صِ ُ��َصل�  ُر�ُص�ٌل  َلْي�ال ً ت�

�اْم  َيْرت�َُج�ْوَن الَع�ف�َْو  والُزل�ْ�ف�َى ب�ُِذلٍّ َواْْهِت�صَ
�ْد �مَّ �ْد    َيا َحب�ِْي�ب�ِْي َيا حُمَ �مَّ َيا َحب�ِْي�ب�ِْي َيا حُمَ

ُّْه �ب� ط�َل�َُب املَْحُب�ْوِب َزْحف�اً ب�ِِه َياأْت�ِي�ْ�ِه حُمِ
ْه ْي�ُل َوَربُّ َُّه ج�رِْبِ �َص�يِِّدْي ق�ُْل ك�َْيَف َمْن َحب�
َهااأَن�َا َعْب�ٌد ُم�ِص�ْيء َح�َج�َب الَدْع�َوَة  َذن�ْب�ُْه
ن�َْت َح�ْصب�ُْه َّ�ْع ِل�ُص��وؤَايِلْ  َو �ُص��وؤَايِلْ اأَ ف�َت�َ�َص�ف�

�ْد �مَّ اأَْن اأََراَك َي�ا �َص���اَلْم  :  َيا َحب�ِْي�ب�ِْي َيا حُمَ
�ْد �مَّ ل�َْو ب�ِاأَْحاَلِم  املَن�َاْم  :  َيا َحب�ِْي�ب�ِْي َيا حُمَ

�يَّاَك ت�َ�َصْع��َصْع َياُء اهلِل َي�ْص�ط�َْع      ِمْن حُمَ َو�صِ
اأِْن اأَن�َْل َه�َذا ِم�َن الُدن�ْي�َا ك�َف�َى

�ْد �مَّ �ْد               َيا َحب�ِْي�ب�ِْي َيا حُمَ �مَّ َيا َحب�ِْي�ب�ِْي َيا حُمَ
----------------------------------------
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الكاظمي حبيب  • ال�صيخ 

لي����س املهم يف دعوة العباد اإىل اهلل تعاىل ، ك�صب 
الع���دد والتف���اف االأف���راد ح���ول الداع���ي ..واإمنا 
امله���م اأن ي���رى امل���وىل عب���ده �صاعياً جماه���داً يف 
ه���ذا املج���ال ..وكلم���ا ا�صت���دت ) املقارع���ة ( م���ع 
العب���اد ، كلم���ا ا�صت���د ) قرب ( العب���د من احلق ، 
واإن مل يثم���ر عمل���ه �صيئ���ا يف حتقي���ق اله���دى يف 
القل���وب ..فهذا نوح )علي���ه ال�صالم( من الر�صل 
اأويل العزم ، لبث يف قومه األف �صنة اإال خم�صني 
عام���اً ، فم���ا اآم���ن مع���ه اإال قليل ، بل م���ن املمكن 
الق���ول ب���اأن دع���وة االأنبي���اء واالأو�صي���اء مل توؤت 
ثماره���ا الكاملة كما اأرادها اهلل تعاىل لهم ، وهو 
م���ا نالحظ���ه جلياً يف دع���وة النبي واآل���ه )عليهم 
ال�ص���الم( لالأم���ة ، اإذ كان الثابت���ون عل���ى حقه���م 
ه���م اأق���ل القلي���ل ..فامله���م يف الداع���ي اإىل �صبيل 
احل���ق ) عر����س ( ب�صاع���ة رابح���ة وال يهم���ه من 
امل�ص���رتي ؟!..وما قيمة الب�صاع���ة الفا�صدة واإن 
ك���ر م�صرتوه���ا ؟!..اأ�صف اإىل كل ذل���ك اأن اأجر 
الدع���وة ودرج���ات الق���رب م���ن احلق املتع���ال ، ال 

يتوقف على التاأثر الفعلي يف العباد .

وظيفُة 
الداعي

ال تستصغِر المعروف مهما كان
عندما ت�ســري يف �ســارع وتــرى فيه النفايــات مبعرثة هنا وهنــاك فالتقط ولــو قطعة واحدة 
و�ســعها يف احلاوية لرمبا ترتدد يف بداية االأمر لتقول ما تاأثري هذه القطعة التي ارفعها اإذا 
كان ال�سارع كله نفايات هنا اأخالفك الراأي فاعلم عندما تقوم برفع قطعة من النفايات فانك 

حتقق االأهداف التالية :

1- اذا كان وزن النفاي���ات املرمي���ة يف ال�ص���ارع خم�صة كيلوغرامات اأ�صبح���ت خم�صة اإال ربع   كيلو غرام  بعد 
رفعك جزءا منها.

2- تكون قدوة ملن يراك وانت تقوم بهذا العمل
3- تكون �صاهمت بتنظيف ولو 10 �صنتمرتات مربعة من ال�صارع

4- تخلق يف داخلك االإرادة والثبات على املبادئ
5- تعلم ان اهلل ال ي�صيع مثقال ذرة خر اذا عملت

6- تكون قد اأديت الواجب ال�صرعي الذي عليك
7- ولو اقتدى بك الكثر تكون انت �صاحب اول خطوة

8- وان كنت انت من اقتديت بغرك تكون جددت الثقة ملن قبلك وخلقت الثقة ملن بعدك
9- تكون قد �صاعدت عامل التنظيف عندما ياأتي الأداء واجبه

10- واأخرا اإن االإميان احلقيقي هو عندما ترتجمه على ار�س الواقع وتكون قد ترجمت حديث النظافة 
من االإميان

وعك�ض كل النقاط التي حتدثنا عنها  اإذا راأيت النفايات ومل تكن �ساحب اول خطوة
ومن يعمل مثال ذرة خري يره

انتبه لي!

لي�ض من االدب ان تقول  يف الغائبني �سيئا مل جتروؤْ على قوله وهم حا�سرون.

اأنت من حتدد قيمة نف�سك ، فال ت�سغر من �سانك حني ترى فخامة االخرين  فلو كانت القيمة 

تقا�ض باالوزان ، لكانت ال�سخور اغلى من االملا�ض.

عندما يبوح لك �سخ�ض فا�ستمع اليه جيدا  فهو اختارك انت من بينهم جميعا  فال تخذله
 

كن كال�سم�ض وا�سحا ، �سادقا ، موؤثرا ، نقيا ، ومبادرا 
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خدمُة الموبايل
ممــن  الوحيديــن  ل�ســنا 
الر�ســائل  كــرثة  ر�ســد 
�ســركة  بهــا  تبعــث  التــي 
اإعالنيــة  وكلهــا  زيــن 
وقــد وردتنــا الكثــري مــن 
الطلبات لالإ�سارة اىل هذه 
الر�سائل باأنهم اليرغبون 
فاالأف�ســل  با�ســتالمها 
لل�ســركة ان تعلــن عن من 
يريــد خدمــة االإعالنــات 
عليه اإر�ســال ر�سالة برمز 
خا�ض اأف�سل من اأن تر�سل 
ر�ســا  غــري  مــن  للجميــع 

البع�ض. 

صورةو تعليق

اأحبب جارك ولكن التهدم ال�سياج بينكما.                       ) دمنركي(

ال�سجاعة بال حذر ح�سان اأعمى.                                         ) ايراين(

حتى النملة لها ظّل .                                                             ) �سوي�سري(

حتى لو كان اهلل يحر�ض قطيعك، فالبد ان ترعاه.        ) �سومايل(

من تاأّنى نال ما متّنى.                                                                 ) عربي(

ƙǸǖǂǩƗ ĈǧƘƦǭƍ ǰǭ
اعداد: �سيد كمال �سرب

 ألهل االعتبار تُضرب األمثال ) االمام علي )عليه السالم(

عندما نروم �سراء معلبات غذائية 
نقوم بالفح�ض الدقيق للعلبة كاًل 

ح�سب نوعها مثال علبة االجبان نتاأكد 
من انها ال حتوي على دهون ممنوعة او كما يقال 

عنها نفحة اخلنزير واالأمر ذاته ينطبق على 
مواد �سنع املثلجات ، واإذا اأردنا �سراء علبة حلم 

نتاأكد من ان اللحم لي�ض حليوانات ممنوعة ، 
واذا اأردنا �سراء دجاجة مذبوحة نتاأكد من 

انها ذبحت على الطريقة االإ�سالمية ، واإذا 
اأردنا �سراء علبة ن�ساتل نتاأكد من تاريخ النفاذ 

الن كل هذا احلر�ض على هذه التاأكيدات هي 
ل�سالمة �سحتنا وقبلها ديننا. 

اأما اإذا باعك �سخ�ض علبة ويقول لك انها �ستودي 
بحياتك وجتعل رائحتك كريهة وتبذر مالك من 

اجل �سرائها بل حتى ان العلبة مل يكتب عليها تاريخ 
النفاذ او مواد الت�سنيع بل توؤكد ال�سركة املنتجة 

لهذه العلبة وهي ال�سكائر باأنها �سبب رئي�سي الأمرا�ض 
ال�سرطان وتكتب هذه العبارة على كل منتوجاتها 

وبالرغم من ذلك فان املرء يدفع املال ل�سرائها. .....
اين اخللل؟

ام تعالج قدم ابنها ليكمل م�سريه اىل 
احل�سني )عليه ال�سالم(
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