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  اإن درو�س الح�سين )عليه ال�سالم( 
درو�س عميقة ب�لغة الأثر والت�أثير، 
اإ�س�فة لدرو�س الت�سحية  تعلمن� - 
اإلى  ننظر  اأن  وال��ف��داء  والبطولة 
الأمور نظرة بعيدة مديدة، عميقة 
جه�دن�  فيكون  مترامية،  محيطة 
وفداوؤن� قرب�نً� لالأجي�ل المتحدرة 
اأن يكون  والأحق�ب المتالحقة، ل 
اللحظة  ي�ستهدف  ع���ب��رًا،  قرب�نً� 

الراهنة.
لبيب ب��ي�����ض��ون: م��ن ك��ت��اب��ه )خ��ط��ب الإم����ام 

الح�ضين على طريق ال�ضهادة(



�ن �ل�سهادة ل تكون �سهادة مبعنى �لكلمة ما مل يكن 
�إز�ءها هدف عظيم ي�ستحق بذل �لنف�س �لغالية من 
�ل�سهادة  �لتي �سعت  تلك �لهد�ف  �أهم  �جله، ومن 
لتحقيقها وخا�سة يف ديننا �ل�سالمي �حلنيف حتقيق 
�حلماية للرمز �سو�ء كان ذلك �لرمز �سخ�سا معنويا 

�أم ماديا.
�لوقائع  بع�س  يف  حا�سرة  �مل�ساألة  هذه  كانت  وقد 
�لإ�سالمية بيد �أنها و��سحة �حل�سور 
متاما يف جميع م�ساهد و�قعة �لطف، 
من  لكل  �ل�سمى  �لهدف  كان  حيث 
قدمو� نحورهم لل�سهادة تطبيقا لهذ� �ملبد�أ على �أر�س 
�لو�قع وجعله در�سا عمليا لالأجيال �لالحقة ب�سرورة 
�ل�سعي �ىل توفري كل متطلبات �حلماية للرموز، وعلى 
ر�أ�سها �لرموز �لدينية وبخا�سة تلك �لتي �أو�سى بها 

�هلل تعاىل و�أهل �لبيت )عليهم �ل�سالم(.
وهنا قد يرد ت�ساوؤل مفاده �ن �لرمز يف يوم �لطف 
كان ميثله �لمام �حل�سني )عليه �ل�سالم( ولكن كل 
�لت�سحيات �لتي قدمت و�لدماء �لتي �أريقت مل تتمكن 
�لو�قعة  تلك  و�نتهت  �ملطاف من حمايته،  نهاية  يف 

با�ست�سهاده، فاأين �ملغزى
و�جلو�ب و��سح جلي ملن له �أدنى معرفة مبذهب �هل 
�لبيت )عليهم �ل�سالم(، ويكمن بانتقال تلك �لرمزية 
لالإمام �لتايل، وبالتايل كانت ت�سحية �لمام �ل�سابق 
ومن  �لرمز،  حماية  وهي  �لقاعدة  ذ�ت  يف  ت�سّب 
�لعابدين  زين  �لمام  خروج  حماولة  ذلك  �سو�هد 
عليه �ل�سالم للقتال ومنعه من قبل �لمام �حل�سني 
عليه �ل�سالم لكي ل تخلو �لر�س من حجة)رمز(، 
�لآن و�ساعد�  ينبغي من  �لذي  �لرمز  و�أنه هو ذلك 

�ل�سعي حلمايته.
�ىل هنا كان �حلديث يدور حول �ملطلوب من �لنا�س 
تقدميه وفقا مل�ساألة حماية �لرمز، لريد ت�ساوؤل �آخر 

زين  �لمام  �أن  وذلك  نف�سها  �لطف  و�قعة  تطرحه 
�لعابدين )عليه �ل�سالم( حال �نتهاء �ملعركة، مل يجد 
من يوفر له �حلماية من فتك �أعد�ئه، فهو وحيد فريد 
عليل حتوطه بر�ثن قوم ل يوؤَمن لهم مكٌر ول يتورعون 
عن قتل، فمن وّفر له �حلماية �لالزمة باعتباره �لرمز 

ملتبقي لهذه �لأمة�
�لتدبر  �إمعان  ينبغي  �لتي  �ملهمة  �لنقطة  هي  وهذه 
فيها، ول �عتقد �أن عارفا باملقت�سيات �للهية ميكنه 
�حلماية  تلك  توفري  يف  �لرباين  �لدور  عن  �لبتعاد 
�نو�ع  كل  ودرء  عليهم  و�ملحافظة  لأوليائه،  �لالزمة 
على  �مللقاة  �لر�سالة  يبّلغو�  حتى  عنهم،  �خلطر 

عاتقهم، ريثما ياأتي دور �لرمز �لتايل.
و�ليوم وبعد غياب �لمام �ملع�سوم، قد ُيت�ساءل، هل 
لهذه �مل�ساألة من وجود وهل هناك رموز ينبغي توفري 

حلماية لها �سو�ء من �لنا�س �أم من �هلل تعاىل�
ول ينكر �أحد �أن �جلو�ب موجود يف و�سية �آخر �لأئمة 
�لمام �حلجة )عّجل �هلل تعاىل فرجه( يف ر�سالته 
بتن�سيب �سنف معني  و�ملتمثلة  �سيعته  �لأخرية �ىل 
من �لعلماء كنو�ب له عند غيبته، ينبغي معاملتهم 
علماء  جّل  �أدرك  وقد  متاما،  ح�سوره  يف  كمعاملته 
�ملذهب هذ� �ملعنى وقّدمو� ما �أملته عليهم معرفتهم 

به من ت�سحيات.
ولكن �لذي ينبغي عدم جتاهله وو�سعه دوما ن�سب 
�لعيون هو �لدور �لرّباين يف حماية �لرموز، لأن �هلل 
تعاىل ق�سى �أّل تخلو �لر�س من حجة على �لنا�س، 
وهو  ر�سالته،  ي�سع  �أين  �أعلم  )تعاىل(  و�أنه  خا�سة 
�لأعلم بطرق حمايتها، لذ� ينبغي �إمعان �لنظر كثري� 
يقبل  ل  ب�سكل  ون�ست�سعر  نعلم  لكي  �مل�ساألة  هذه  يف 
�ل�سك �أحقية هذ� �لعامل �أو ذ�ك يف �لتباع و�لطاعة 
يف زمن �لغيبة، وجعل م�ساألة توفري �حلماية �لرّبانية 
يف  �أحّقيتهم  على  و��سحة  ودللة  لنا  نرب��سا  لهم 

�لقيادة دون �سو�هم.        

•  بقلم: رئي�س �لتحرير 
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امل�سرف الع�م
يدال ض� د ال�ضيد

رئي�س التحرير
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مدير التحرير
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�سمو الإم�مة واألق الت�سحية



ديوان الوقف ال�سيعي
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• الكّت�ب امل�س�ركون
 هل �أنت  
سبور�



�ملتطوعون 
يف الزي�رات املليونية

 �أبعاد  
 الر�س�لة الإ�سالمّية

 زجنبار..
ت�ريخ اإ�سالمي عريق



•  عبد �للطيف �ملغربي 
•  د. منهال جا�سم �ل�سريح  

•  �ل�سيخ حممد جعفر �سم�س �لدين 
•  د. ن�سري �خلزرجي

•  �سادق مهدي ح�سني
•  د. عبد �هلل دو�سو

•  �سالح �بر�هيم �لرفيعي
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  ي ينال�ضي ديوان الو 
ندوة حت�سريية لإق�مة الدورات ال�سيفية 

:قي ض قدا لويال تبال 
املوؤر التخ�س�سي الأول يف فكر الإم�م اأمري املوؤمنن)عليه ال�سالم( 

ديو�ن  يف  �لديني  �لتعليم  د�ئ��رة  �أقامت 
لإقامة  حت�سريية  ن��دوة  �ل�سيعي  �لوقف 
�لديو�ن  ينظمها  �لتي  �لدينية  �ل��دور�ت 
خمتلف  يف  �ل�سيفية  �ل��ع��ط��ل��ة  خ���الل 
�مل�ساجد  يف  و�ملحافظات  بغد�د  مناطق 
بح�سور  للديو�ن  �لتابعة  و�حل�سينيات 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل���دي���و�ن �ل��دك��ت��ور علي 
�مل�ساجد  خطباء  م��ن  وع���دد  �خلطيب 

و�حل�سينيات و�مل�سرفني على �لدور�ت .
�أكد  �خلطيب  �ن  �إعالمي  م�سدر  وق��ال 

خالل كلمته يف �لندوة �سرورة �إقامة �لدور�ت �لدينية �ل�سفية لأهميتها 
�لكبرية يف توعية طلبتنا �لأعز�ء من خالل تر�سيخ مباد �لدين �لإ�سالمي 
يف �أذهانهم و�لتخّلق باأخالق �لنبي �لأكرم )�سلى �هلل عليه و�آله و�سّلم( 
و�لأئمة �لأطهار )عليهم �ل�سالم ( د�عيًا �ن يح�سل �مل�سارك يف �لدورة 

على درو�س يف �لفقه و�لعقيدة و�لأخالق 
موؤكدً�  وحفظه  �لكرمي  �لقر�ن  وت��الوة  و 
�سرورة و�سع �حللول �لالزمة للم�سكالت 
�لجتماعية يف منهاج �لدور�ت ملا لها من 
�جلديد  �جليل  تن�سئة  يف  كبرية  �أهمية 
�لوقف  �أن  مبينًا  �ل�سحيحة  بال�سورة 
�ل���دور�ت  تنظيم  وب��ق��وة  يدعم  �ل�سيعي 
م�ستلزمات  كافة  بتهيئة  و�سيقوم  �لدينية 

جناحها .
 و�أ�ساف �مل�سدر �إن �لندوة �سهدت طرح 
مقرتحات من قبل �حلا�سرين لتطوير �لدور�ت �لدينية �لتي من �ملوؤمل 
�إقامتها خالل �ل�سهر �ملقبل ويذكر �أن هذه �لدور�ت �لتي ينّظمها �لديو�ن 
يف �لعطلة �ل�سيفية تاأتي �سمن �لربنامج �لثقايف و�لديني للوقف �ل�سيعي 

وتنظم يف �مل�ساجد و�حل�سينّيات بالتن�سيق مع مكاتب �ملرجعية . 

�ل�سالم(  �لبيت)عليهم  �أهل  �أتباع  �أف��ر�ح  غمرة  يف   
�لعتبة  �أق��ام��ت  �ملوؤمنني  �أم��ري  �لإم���ام  ولدة  بذكرى 
فكر  �لأول يف  �لتخ�س�سي  موؤمترها  �ملقد�سة  �لعلوية 
�سيافة  د�ر  يف  �ل�سالم(  �ملوؤمنني)عليه  �أمري  �لإم��ام 
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جامعة  و�أ�ساتذة  �لعلمّية  �حل��وزة  و�أ�ساتذة  ف�سالء 
و�ملعنيني  و�لباحثني  �ملفكرين  من  وجملة  �لكوفة، 
مدينة  مثقفي  من  جملة  وبح�سور  �ملعريف،  بال�ساأن 

�لنجف �لأ�سرف وعدد من �لقنو�ت �لإعالمية.
�ل�سباحية  جل�سته  يف  �ملوؤمتر  فعاليات  �فتتحت  وقد 

�لتح�سريية  �ل��ل��ج��ن��ة  ل��رئ��ي�����س  بكلمة 
كلمة  تلتها  حجي،  خ�سري  علي  �لدكتور 
�ملقد�سة  �لعلوية  للعتبة  �لعام  لالمني 
رّحب  وق��د  �ل��دي��ن،  زي��ن  �سياء  �ل�سيخ 
�إىل جعل  ودعا  �لكر�م،  باحل�سور  فيها 
بالعهد  للوفاء  ب��ادرة  �لجتماعات  هذه 

لدى �ساحب هذه �ملنا�سبة �لعطرة.
�لبحثية  �جلل�سة  �أعمال  �نطلقت  وق��د 
�لطريحي  �لدكتور حممد جو�د  ب��اإد�رة 
�لعلوية  �لعتبة  يف  �لإد�رة  جمل�س  ع�سو 
�ملقّد�سة، و�لدكتور �ل�سيخ علي �ل�سكري 

مقرر�  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة  �ل��ف��ك��ري��ة  �ل�����س��وؤون  ق�سم  رئ��ي�����س 
�سادق  حممد  �ل�سيد  �سماحة  تقدم  �ذ  للجل�سات، 
�أمري  �لم��ام  دور  حول  �لقّيم  بحثه  بطرح  �خلر�سان 
�لنبوية  �ل�سّنة  �إح��ي��اء  يف  �ل�سالم(  �ملوؤمنني)عليه 
معاملها،  لطم�س  �لعديدة  �مل��ح��اولت  رغ��م  �ل�سريفة 
عن  �سفاها  كتب  �ل��ذي  كتاب)�جلامعة(  �أن  معترب� 

ر�سول �هلل �أحد �أبرز معامل هذ� �لدور �ملبارك.
ث���م ت���اله �ل��دك��ت��ور حم��م��د ح�����س��ني �ل�����س��غ��ري �ل���ذي 
�أمري  �لإم��ام  �سرية  عن  تاريخي  طرح  بتقدمي  ل  تف�سّ
�ملوؤمنني)عليه �ل�سالم( يف كونه رفيق �لر�سول �لأكرم 
�ل�سرية  بهذه  �لتاأ�ّسي  �إىل  �جلميع  د�عيا  بالكفاح، 

�لعطرة، و�لتخّلق باأخالق �لإمام و�ل�سري �حلثيث على 
منهجه �لقومي.

�ل�سيخ  �سماحة  ق��ّدم  �ل�سباحية،  �جلل�سة  ختام  ويف 
���س��ي��اء زي���ن �ل���دي���ن ���س��ه��اد�ت ت��ق��دي��ري��ة ل��الأخ��وة 

�ملحا�سرين يف �جلل�سة.
�ما عن �أعمال �جلل�سة �مل�سائية للموؤمتر، فيتم خاللها 
�سيقام  �لذي  �لأول  �لدويل  �ملوؤمتر  لأعمال  �لتح�سري 
نف�سه  �ل�سعيد  وعلى  �لأغ��ّر،  �لغدير  عيد  ذك��رى  يف 
�سعري  مهرجان  �إقامة  �أي�سا  �لعلوية  �لعتبة  �ست�سهد 
�ل�سبت  يوم  م�ساء  �مليمونة  �ل��ولدة  بذكرى  لالحتفاء 

11 رجب 1433ه� �إن �ساء �هلل تعاىل.
�لكر�م عن و�فر  �ل�سيوف  هذ� وقد عرّب 
�لتي  �خلطوة  لهذه  و�متنانهم  �سكرهم 
يف  �ملقد�سة  �لعلوية  �لعتبة  بها  تقّدمت 
�لبيت)عليهم  �أه��ل   �ت��ر �إح��ي��اء  �سبيل 
�ل�سالم( خ�سو�سا يف ذكرى منا�سباتهم 

�لعطرة.
ياأتي  �مل��وؤمت��ر  �إن ه��ذ�  و�جل��دي��ر ذك���ره، 
�لعتبة  يف  �لعامة  �لأم��ان��ة  خطة  �سمن 
�أمري  فكر  ن�سر  �أجل  �ملقّد�سة من  �لعلوية 
�ملوؤمنني)عليه �ل�سالم( و�إحياء تر�ثه بني 

�لطو�ئف و�ملذ�هب كافة.
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 �سخ�سي�ت من دول خمتلفة تزور 
العتبة احل�سينية املقد�سة 

 ال�سفري الربيط�ين ببغداد يزور متحف 
العتبة احل�سينية 

 ال�ضيخ الكربالئي اأثناء لقائه وفدا اإعالميا من كربالء:
اإعالمن� يجب ان ي�سّب يف خدمة العراق وتنميته وتطويره  

ز�ر وفد ي�سم 150 �سخ�سية عاملّية �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة يوم �لأحد 13 �آيار 
.2012

وقال رئي�س ق�سم �لعالقات �لعامة يف �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة �ن �سخ�سيات من 
دول خمتلفة يتقدمهم معاون وزير �لوقاف �ل�سوري �لدكتور نبيل توفيق �سليمان 
ووزير من كومبوديا �إ�سافة �ىل وزر�ء من دول �سرق ��سيا وكردينال من لبنان ز�رو� 
�ملرقد �لطاهر لالمام �حل�سني، وذلك على هام�س م�ساركتهم يف موؤمتر دويل �أقيم 

مبحافظة �لنجف �لأ�سرف مبنا�سبة ولدة �ل�سيدة فاطمة �لزهر�ء عليها �ل�سالم.
وعرب معاون وزير �لوقاف �ل�سوري - �لدكتور نبيل توفيق �سليمان - عن �إعجابه 
�ل�سديد ملا ر�آه من حفاوة ��ستقبال �لعر�قيني له  ��سافة �ىل ما �ساهده من عمليات 

�إعمار يف �ملر�قد �ملقّد�سة �لتي جتمع كل �أبناء �لإ�سالم �لو�حد .

ير�فقه  �ملقد�سة  �حل�سينية  �لعتبة  متحف  بغد�د  يف  �لربيطاين  �ل�سفري  ز�ر 
�لكرد�ستاين  �لوطني  ��لحتاد  وفد من غرفة جتارة كربالء وم�سوؤول مكتب 

باملحافظة ونقابة �ل�سحفيني �لعر�قيني فرع كربالء
ونقل مر��سل وكالة نون �خلربية �ن �ل�سفري مايكل �رون قد ز�ر �لعتبة �حل�سينية 
ونقابة  كربالء  جت��ارة  غرفة  من  وف��د  ير�فقه  متحفها  يف  وجت��ّول  �ملقد�سة 
�لوطني  �لحت��اد  ممثل  �ىل  ��سافة  �ملحافظة  فرع   - �لعر�قيني  �ل�سحفيني 

�لكرد�ستاين يف كربالء "
كربالء  مدينة  ز�ر  قد  �رون(  )مايكل  �لعر�ق  يف  �لربيطاين  �ل�سفري  وك��ان 
�ملقد�سة �سباح �م�س حيث عقد موؤمتر� �سحفيا بحث فيه �سبل �لتعاون بني 
�لبلدين و�عترب �ن زيارته ملدينة كربالء هي �لوىل له، وقد ��ستنكر �ل�سفري 
خالل زيارته  �لتفجري�ت �لإرهابية �لتي ��ستهدفت مناطق متعدد من �لعر�ق 

ومنها مدينة كربالء 

�لعليا  �لدينية  �ملرجعية  ممثل  �أّك���د 
يجب  �لعر�قي  �لع��الم  �أن  كربالء  يف 
وتنميته  �ل��ع��ر�ق  خدمة  يف  ي�سب  �أن 
وبناء  �لأخ��ط��اء  وت�سخي�س  وتطويره 

ثقافة �ملو�طنة لدى �لإن�سان �لعر�قي.
�ملهدي  )ع��ب��د  �ل�سيخ  �سماحة  وق���ال 
وفدً� من  ��ستقباله  �لكربالئي( خالل 
يف  �لعر�قيني  �ل�سحفيني  نقابة  ف��رع 
�أن  يجب   " �ملقّد�سة  كربالء  حمافظة 

�ملتاحة يف �ملجال �لعالمي  تكون كل �لمكانيات 
م�سار�ت  هناك  و  و�سعبه.  �لعر�ق  خلدمة  ت�سّب 
�لإعمار  م�سرية  على  توؤثر  و�أم��ور  �سحيحة  غري 
يجب �أن يكون �لإعالم م�سّخ�سا لهذه �لمور �لتي 

ت�سّب يف خدمة �لبلد".
�لعالم  يكون  " �ن  �لكربالئي من  �ل�سيخ  وح��ّذر 
جزء� م�سببا يف تفاقم �لزمة �لتي مير بها �لعر�ق. 

�ل�سخ�سية  بناء  على  �لعمل  �لعالميني  على  و�أن 
�لبلد  �أبناء  بني  �ملو�طنة  روح  و�إ�ساعة  �لعر�قية 

�لو�حد بطريقة مهنّية وبروح �لعائلة �لو�حدة ".
من جانبه قال رئي�س فرع نقابة �سحفيي كربالء 
�سّم  �لوفد  " �ن   - �لكرمي  عبد  نعمة  �لأ�ستاذ   -
قناة  مر��سلة  ب��الل(  )�مي��ان  �لإعالمية  من  كل 
�إعالم  ع��د�ي( مدير  و�لإع��الم��ي )ح�سن  �حل��رة 

و�لإعالمي  �ملحافظة  جمل�س  رئي�س 
رئي�س  �ل�����س����دي(  ���س��ع��ي��د  )ت��ي�����س��ري 
و�لإعالمي  �خلربية  نون  وكالة  حترير 
)ر�سو�ن �ل�سالمي( من �إعالم �لعتبة 
)علي  و�ل���س��ت��اذ  �ملقد�سة  �لعبا�سية 
�لإعالم  ق�سم  رئي�س  �سلطان(  كاظم 
وقّدم  �ملقّد�سة.  �حل�سينية  �لعتبة  يف 
�لتي  �ملقرتحات  �حلا�سرون عدد� من 
تخ�ّس تطوير �لإعالم باملحافظة لقيت 
ح�سول  منها  �لكربالئي،  �ل�سيخ  �سماحة  مو�فقة 
�لعر�قيني  �ل�سحفيني  كافة  عالج  على  �ملو�فقة 
�ن  ويذكر  جمانا  �خلا�س  �ل�سفري  م�ست�سفى  يف 
مب�ساركة  �أمر�  �أ�سدر  �لكربالئي  �ل�سيخ  �سماحة 
دويل  مهرجان  يف  بالعتبة  �لإع��الم  ل�سعب  فاعلة 
�سيقام على حد�ئق متنّزه �لزور�ء يوم 15 حزير�ن 

2012 �لقادم".

7 �سعبان �ملعظم  1433ه��



 العتبة الك�ظمّية املقّد�سة تكّرم
  للكتا الال وادين ال�ضنوا رم  اهود ضيني�ا تبال

�لكاظمية  للعتبة  �لعام  �لم��ني  �أ�ساد 
�مل��ق��د���س��ة ب��اجل��ه��ود �ل��ك��ب��رية �لتي 
�أ�سهمت يف �إجناح معر�س �جلو�دين 
و�جلهود  للكتاب  �ل��ث��ال��ث  �ل�سنوي 
�ملقد�سة  �لعتبات  قبل  من  �ملبذولة 
د�خل  م��ن  و�مل��ك��ت��ب��ات  �لن�سر  ودور 

�لعر�ق وخارجه.
وقال �حلاج )فا�سل �لنباري( خالل 
�لتقديرية  �ل�����س��ه��اد�ت  ت��وزي��ع  حفل 
وهد�يا �مل�ساركني يف معر�س �لكتاب 
�ملقّد�سة  �لعتبات  م�ساركة  �إّن   "
كبري  دور  ل��ه��ا  �ل��ك��ت��اب  م��ع��ر���س  يف 

و�أق�سام  �لفكرية  �ل�سوؤون  �أق�سام  قدمته  ملا  �إجناحه  يف 
 لإعالم يف �لعتبات من كتب وعناوين مهمة رفدت �لقار�
ول�سيما  و�لعنو�نات  �مل�سادر  من  كبري  بعدد  �لعر�قي 
�لعتبات  تاأخذ  �إن  �سرورة  �ىل  م�سري�  و�لثمينة،  �لنادرة 
�خلارطة  �سمن  �حلقيقي  موقعها  �ل��ع��ر�ق  يف  �ملقد�سة 
�لثقافية و�لجتماعية و�لعلمية �إ�سافة �ىل موقعها �لديني 
و�ل�سياحي �إذ قد �نعم �هلل على �إد�ر�ت �لعتبات باحلرية 

وعودة �إقامة �ل�سعائر �حل�سينية بعيد� عن �مل�سايقات لذ� 
لبد من �إن تت�سدى �لأمانات �لعامة يف �لعتبات للم�سوؤولية 
�لتي حتتم علينا ن�سر فكر �أهل �لبيت )عليهم �ل�سالم( مبا 

يخدم �لإن�سانية ".
�لعتبات  فيه  تقدم  �ل��ذي  �لوقت  " يف  �لنباري  و�أ�ساف 
مريحة  �أماكن  وتوفري  للزو�ر  متنوعة  خدمات  �ملقد�سة 
للعبادة وتخ�سي�س �أجنحة خا�سة لطلبة �ملد�ر�س وقاعات 

�أي�سا  عليها  ينبغي  ومكتبات  للمطالعة 
�أن تقوم با�ستخد�م �لو�سائل �ملتاحة من 
�أجل ن�سر �ملباد �ل�سامية للنبي �لأكرم 
عن  و�سلم(  عليهم  �هلل  )�سلى  وعرتته 
طريق معار�س �لكتب �لتي ت�ستمل �أعد�د� 
�لأطهار  �لأئمة  عن  �لكتب  من  متنوعة 
وعلى معار�س �خلط  �ل�سالم(  )عليهم 
و�لفنون  �لإ�سالمية  و�لزخرفة  �لعربي 

�لت�سكيلية و�ملهرجانات و�ملوؤمتر�ت".
و��سار �ىل "�ن �جنحة �لعتبات �ملقد�سة 
�ملعظمني  و�ل�سهلة  �لكوفة  وم�سجدي 
خ���الل عر�س  م��ن  فنية  ق��دم��ت حت��ف��ة 
م�ساركاتها ل�سيما �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة �لتي ��سافت 
�لعالم  بق�سم  متمثلة  للمعر�س  معنوية  دفعة  م�ساركتها 
مبختلف �سعبه ووحد�ته مبا فيها ق�سم �ل�سوؤون �لفكرية ".

و�عرب �لنباري عن �سكره وتثمينه لدور �لن�سر و�ملكتبات 
�لتي �ساهمت برفد �ملعر�س بالكتب وبالخت�سا�سات كافة 
حيث �سارك يف �ملعر�س �أكرث من 40 د�ر ن�سر ومكتبة من 

د�خل �لعر�ق وخارجه .

قطعت �لكو�در �لهند�سية و�لفنية �لعاملة يف م�سروع �إعمار 
وتطوير �لعتبة �لع�سكرية �ملقد�سة، �لذي تقوم به )�للجنة 
�لفنية لإعادة �إعمار �لرو�سة �لع�سكرية �ل�سريفة( مر�حل 
متقدمة من �إجناز م�سّلى �لر�سول �لأعظم )�سلى �هلل 
عليه و�آله( حيث �سيكون هذ� �مل�سّلى �سمن خطة �لتو�سعة 

حلرم �لع�سكريني )عليهما �ل�سالم( .
وقد حتّد ملوقع �لعتبة �لع�سكرية ممثل �للجنة �لعر�قية 
�ملهند�س  و�لآث���ار  لل�سياحة  �ل��دول��ة  وز�رة  عن  �مل��ذك��ورة 
ح�سني علي حممد قائال:" بعد �أن �أجنزت �أغلب �لأعمال 

متت  �مل�سّلى  لهذ�  �لأر���س��ي  حتت  �لطابق  يف 
�ملبا�سرة بالأعمال �خلا�سة يف �لطابق �لأر�سي، 
لهذ�  �حلديدية  �لهياكل  جميع  ن�سب  مت  حيث 

�لطابق".
�حلديدية  �لهياكل  ن�سب  مّت  كما   " و�أ���س��اف 
للقباب �لأربع ع�سرة و�لتي توزعت على جو�نب 
�سقف �مل�سّلى، وهي حتمل �أ�سماء �لأئمة �لأربعة 
ع�سر )عليهم �ل�سالم( ومّت تغليفها مبادة �ألو�ح 
)�لفلني( �مل�سلح �لذي يتكون من )فلني( عايل 
�أ���س��الك م��ن �حل��دي��د عايل  وب��د�خ��ل��ه  �لكثافة 

�لنقاوة )stainless steel( ومن ثم ت�سب خر�سانة 
�لإ�سمنت" .

�أهم  من  تعّد  �لتي  �ملرحلة  ه��ذه  �إجن��از  بعد   " م�سيفًا 
�لرئي�سية  �لقبة  �إىل ن�سب  �لعمل بعدها  �نتقل  �ملر�حل، 
�لتي تتو�سط �ل�سقف، حيث �ستحمل هذه �لقبة ��سم )�هلل 

نور �ل�سماو�ت و�لأر�س (.
كما بنّي �ملهند�س ح�سني" مّت �إ�سافة م�ساحة تقدر بحو�يل 
990م2 �إىل هذ� �مل�سّلى، ملا يتعّلق بالأمور �خلدمية �لتي 
من �ساأنها �أن توّفر �أف�سل �لت�سهيالت للز�ئرين �لكر�م، 

وقد بد�أت �لأعمال بحفر و�سّب �لأ�سا�سات لهذه �لتو�سعة 
."

ويف ت�سريح �سابق بنّي فيه �ملهند�س ح�سني تفا�سيل ت�سييد 
م�سلى  ببناء  �ملبا�سرة  " متت  ق��ال  حيث  �مل�سّلى  ه��ذ� 
كتو�سعة للحرم �لقدمي �لأث��ري ، وهو ذو طابقني )حتت 
�لأر�س و�أر�سي( وتعلوه قبة ومنارتان، �إ�سافة �إىل  طارمة 
�سبيهة بتلك �ملوجودة على باب �لقبلة، حيث تبلغ م�ساحة 
تكفي  وه��ي  2700م2،  �مل�سلى  لهذ�  �جلديدة  �لتو�سعة 

ل�ستيعاب �آلف �لز�ئرين ".
�أعمدة  "�إّن هيكل �مل�سلّى يتكون من  م�سيفًا 
�ألو�ح  �ل�سقف  يف  ��ستخدم  حني  يف  حديدية 
)فلني(  من  يتكون  و�ل��ذي  �مل�سلح  )�لفلني( 
�حلديد  من  �أ�سالك  وبد�خله  �لكثافة  عايل 
 )stainless steel( �ل��ن��ق��اوة  ع���ايل 
لتحقيق مبد�أ خّفة �لوزن و�لعزل �حلر�ري ومن ثم 

ت�سب �خلر�سانة �لإ�سمنتية عليه ".
مبّينًا " كما �سيتم ربط �لطبقة �لتحت �أر�سية لهذ� 
�حلرم مع �سرد�ب �لغيبة �ملطّهر من خالل منفذ 

يوؤدي �إليه ". 

  ضقدا ضكري�ال تبال  ديدى اضلضييد ا�  متقدم مرا
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قطعت �ملالكات �لفنية و�لهند�سية �لعاملة مب�سروع تو�سعة حرم �أبي �لف�سل �لعبا�س عليه 
 �ل�سالم بت�سقيف �سحنه �ل�سريف مر�حل متقدمة من �لأعمال �خلا�سة برتكيب هياكل 
Sky- (نوع من  �لزجاج  ب��األ��و�ح  وتغليفها   ) Tents glass  ( �خليام  �لزجاجية 

Light ( وذلك يف  �ملناطق �ملفتوحة و�ملتحركة من �ل�سقف و�لتي ت�سكل م�ساحتها حو�يل 
�لقد�س  �أر���س  ل�سركة  �ملفو�س  �ملدير  �لكفيل  ل�سبكة  به  40%منه هذ� بح�سب  ما �سرح 
�لإن�سائية �ملهند�س حميد جميد  وهي �ل�سركة �مل�سممة و�ملنفذة جلزء منه و�مل�سرفة على 

تنفيذ كامل �مل�سروع    
وبنّي " �نه بفرتة وجيزة وبوقت قيا�سي مت تركيب ون�سب 32 خيمة و�ملتبقي هو خم�س 
بالزجاج هي عملية حتتاج لرتكيز  �لتغليف  �لهيكل مع  و�ن عملية  تركيب  خيام فقط، 
ودقة عاليتني، وتت�سمن �إ�سافة  لرتكيب �ألو�ح �لزجاج على هياكل �خليام، تغليف �لأقو��س 
�ل�سفلية يف �لقباب �لكبرية  و�ل�سغرية، وهياكل �لأقو��س �لكبرية عند باب �لقبلة حلرم 
�أبي �لف�سل �لعبا�س عليه �ل�سالم،  كذلك �لأقو��س �ل�سغرية �لتي حتيط باحلرم و�ل�سحن 
�ل�سريف بنف�س �ألو�ح �لزجاج �مل�ستخدمة  يف �خليام) Sky-Light ( وح�سب �لت�ساميم 

و�ملخططات �ملُعدة للم�سروع".
وعن �أهم مو��سفات ومميز�ت هياكل �خليام �أو�سح �ملهند�س حميد " �أن هياكل �خليام 
ملم   )  7.5   x    10( وباأبعاد  �ل�سكل  م�ستطيلة  حديدية  ج�سور  من  تتكون   �لزجاجية 
ومبو��سفات  عالية �جلودة تتحمل مقاومة عالية لدرجات �حلر�رة و�لرطوبة ومبا يتالءم 
مع ظروف �لعر�ق  �ملناخية، حيث متت غلونته مبادة  �لزنك و�لر�سا�س مما يعطيه عزل 
حر�ري و�سوتي،  ومقاومة للحمو�سة و�لقلويات وعمر �إ�سايف وحتمل لفرتة �أطول من �حلديد 
�لعادي، كما يقلل  من �حتمالية تعّر�سه لل�سد�أ  و�لتاآكل و �لتاآكل �لإجهادي و�ل�سدمات و�أنه 

مّت �إخر�جها على �سكل  خيمة قاعدتها مربعة �ل�سكل وذ�ت �أبعاد )x    6  6 ( م وبارتفاع )1(م 
من قاعدتها وحتى قمتها  �خلارجية ، و�لعدد �لكلي لهذه �خليام هو 37خيمة وجميعها ذ�ت 
�أ�سكال و�أبعاد مت�ساوية". �أما �لو�ح �لزجاج ) Sky-Light ( فيقول عنها  " �للوح �لو�حد 
من هذ� �لزجاج يتاألف من خم�س  طبقات �سمك �لقطعة �لو�حدة يبلغ 3،8�سم ب�سمنها طبقة 
من �جلالتني ملنع ت�سظيه وك�سره  وطبقات هو�ئية عازلة مع طبقة م�سنعة بتقنية )�لنانو( 
تكون فوق �سطح �لزجاج �خلارجي ملنع  تاأثري حبيبات �لرمل لأ�سطحه يف �لعو��سف �لرملية، 
وهوذو لون �سبيه بلون �ل�سماء وذلك لتقليل  وهج �أ�سعة �ل�سم�س وت�ساعد على ك�سر حدتها، 
و�إبر�ز جمال �ألو�ن �لزجاج �لز�هية  عند مو�جهة  �أ�سعة �ل�سم�س، وخ�سو�سًا عند �نعكا�س 
�لت�سميم على جدر�ن و�أر�سيات �لعتبة �ملقد�سة ،كذلك  لإ�ساءة �ملكان و�إ�سفاء مل�سات  من 

�جلمال �ل�سوئي  عليه بفعل  وهج �أ�سعة �ل�سم�س �لتي �ستك�سبه  لونًا جمياًل ". 
وتابع" تكون هذه �لقطع )قطعSky-Light   ( �سهلة �لرتكيب و خفيفة �لوزن و مقاومة 
للك�سر  و فائقة �ملرونة و مقاومة للظروف �جلوية و معاجلة �سد �لأ�سعة فوق �لبنف�سجية، 
وذ�ت متانة  ومعامل متدد حر�ري عايل و قابليتها �لعالية على عزل �ل�سوت و�حلر�رة، 
ويبلغ وزن �خليمة  �لو�حدة )  Tents glass (مع �لزجاج 3.5طن ومت حتديد مكونات 
�لزجاج و�لعنا�سر �لد�خلة  يف تركيبه ومعرفة و حتديد مو��سفاته �سو�ء كانت عن�سر� �أو 
مركبا ومعرفة ن�سبها و �أطو�ر مادتها،  و�لتعرف على تركيب مو�دها  �لبلورية بطريقة علمية 

وباأجهزة حديثة" 
ومن �جلدير بالذكر �أن �ل�سركة �مل�سنعة لهذ� �لنوع من �لزجاج) Sky-Light ( هي 
�سركة   ) PMb ( �ملاليزية للزجاج وهي من �ل�سركات �لر�سينة  �لتي لها باع طويل يف 

�أعمال �لزجاج  و�خليام �لزجاجية ولديها عدة م�ساريع مماثلة يف خمتلف دول �لعامل.  

 تقّدم العمل  مب�سروع ت�سقيف �سحن  اأبي الف�سل العب��س عليه ال�سالم 
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  هذ� �ملعنى ذكرته �لآي��ات و �لرو�يات منها قوله 
 ي ض�   هول ض اء  ااإ ف و ض  ماأ  ك ل و :تعاىل
ون )يون�س : 47(  ل ي ل  و  ض� ق ال ب  هن يب
ثم ما جاء عن �أمري �ملوؤمنني عليه �ل�سالم: ) �لّلهم 
�إنك ل تخلي �أر�سك من حّجة على خلقك (،وعن 
�أبي عبد �هلل �ل�سادق عليه �ل�سالم: )ملّا �نق�ست 
نبّوة �آدم و�نقطع �أُكله، �أوحى �هلل �إليه : يا �آدم �نه 
قد �نق�ست نبوتك، و�نقطع �أكلك ، فانظر �إىل ما 
عندك من �لعلم، و�لإميان، ومري� �لنبوة، و�آثار 
�لعلم و�ل�سم �لأعظم فاجعله يف �لعقب من ذرّيتك 
عند هبة �هلل، فاإين لن �دع �لأر�س بغري عامل ُيعرف 
به ديني، ويعرف به طاعتي، ويكون جناة ملن يولد 

ما بني قب�س �لنبي �إىل ظهور �لنبي �لآخر(.
�ل�سريفة  �لآي���ات  بع�س  ��ستعر��س  خ��الل  وم��ن 
�لأنبياء  �ن  جند  �لتاريخية  �مل�سلمات  و��ستقر�ء 
كثرية  عقبات  و�جهتهم  �ل�سالم  عليهم  و�لر�سل 
دون  حت��ول  ك��ادت  زمانه،  بح�سب  وك��لٌّ  ومتنوعة، 
ت�سليم �لأمانة �إىل �خَللف، وقد كان ذلك م�سّوغًا 
حل��الت �خل��وف �لتي �ع��رتت كاًل منهم، وهو ما 
يظهر و��سحًا من خالل �لكثري من �لآيات �ل�سريفة 
   ل ض� ا منل  اا ونب   :لتي نذكر منها قوله تعاىل�
نا  ك ضان ا م�� اأ و ل  ل ض� م �� ماأ نا  ت ي  ن مو ل
)�لبقرة  ي  الر ا والت اأ ا اإن يل ع بو

 ي ا ربا اإ ه ى ب ضوو :128، 129(�أو قوله تعاىل :
 ين الد  كى ل  ط ضا  ا ناإ ي نا بي و ق ي و يه نب
اء  د ه ض  نت ك  ماأ ون ل ض� م  تاأ و  لاإ  نو    الف
 ون دب  ا  م يه نب ل  ا  اإ   و�� ا  و ق ي  ر ض�  اإ
 ي ا رباإ  ائبا ه�ل اإ و  ه�لاإ دب  واال   د ن ب م
 هل ن��� ح��� و دا����� او ه��ا����� لاإ ا��� ح��� ض���اإ و ��ي�� اع�� �� ض��اإ و
 )�لبقرة : . )132،133�أو قوله تعاىل:  ون ل ض� م
  اأ الر   ت ضا و ني  م    ال  ن�� و  اإ    ا�� 
   خ اإ وا�� ي�� ق�� ض��    �� ائ�� ع د�� ب ��ن  كاأ   و با ي ض
 ب ه ف را�� ا�� ي ع�� اأ ر�� ام ��ا�� ك ي و��� ائ ن و�� م  او���� ا
 و ق ي ا ن م  ري ي ون ث ريا ي ل و  دن ل م 

ا )مرمي : 5� 6( . ي ض  هل  او
تطبيقات

�سديدة  مع�سلة  �ل�سالم(  )عليه  �آدم  و�ج��ه  لقد 
نتيجة ملناه�سة �بنه )قابيل( م�ساألة �لو�ساية لأخيه 
)هابيل(، فكانت حادثة تقدميهما �لقربان �إىل �هلل 
تعاىل من �أحدهما حاّلًَ لهذه �ملع�سلة، ليكون تقّبل 
�لقربان من �أحدهما �أمارًة م�سهودة على �أحقيته يف 
تويّل حمل �لأمانة من بعد �أبيه �آدم، وعدم �لتقبل 
�أحقّيته و�أهليته .قال  �أم��ارًة على عدم  من �لآخ��ر 
با  ر  اإ ق  اب مدا ين اب اأ ب  ه يل ع  ا و :تعاىل
 ر خال ن م ب قت ي  ا و   د ن اأ م ب قت ف ااب ر 

 ن م  ا ب قتا ي  اإ ا  نل ت أ ل ا 

  تركز ق�سية ال�ستخالف يف الأر�س ب�عتب�ره� ق�سية قراآنية، ذكره� القراآن يف بع�س الآي�ت 
َك ِلْلَماَلِئَكِة اإيِنِّ َج�ِعٌل يِف الأَْر�ِس َخِليَفًة( البقرة  اأو  �سراحة كم� يف قوله تع�ىل )َواإِْذ َق�َل َربُّ
ِبِع اْلَهَوى  قِّ َوَل َتتَّ ��ِس ِب�حْلَ يف قوله تع�ىل ) َي� َداُووُد اإِنَّ� َجَعْلَن�َك َخِليَفًة يِف اْلأَْر�ِس َف�ْحُكم َبْنَ النَّ
�َس�ِب(  � َن�ُسوا َيْوَم احْلِ ِ َلُهْم َعَذاٌب �َسِديٌد مِبَ َّلُّوَن َعن �َسِبيِل ا ِ اإِنَّ الَِّذيَن َي�سِ َّلََّك َعن �َسِبيِل ا َفُي�سِ
ُة امل��سي قبل موته بعهٍد َيعهدُه  َة الق�ئم ب�أمر ا يف زم�نه ،احّلجَّ )�س�  (  ب�أن يخلف احُلجَّ
ٍة ُيقيمُه على الق يكوُن  ُه من ُحجَّ اإليه فيم� ا�ست�أمَنُه اُ على خلقِه، ذلك اأنَّ اَ ل ُيخلي اأر�سَ

ظ�هرًا ي�سهدونُه بجوارحهم، اأو يكون خ�ئفَ� م�ستورًا.

اأم�نةاإلهي�ّةاأم�نة اإلهي�ّة
ال�ست��خالف

  هذ� �ملعنى ذكرته �لآي��ات و �لرو�يات منها قوله 
تعاىل:

ون ل ي ل  و  ض� ق ال ب  هن يب
ثم ما جاء عن �أمري �ملوؤمنني عليه �ل�سالم: ) �لّلهم 
�إنك ل تخلي �أر�سك من حّجة على خلقك (،وعن 
�أبي عبد �هلل �ل�سادق عليه �ل�سالم: )ملّا �نق�ست 
نبّوة �آدم و�نقطع �أُكله، �أوحى �هلل �إليه : يا �آدم �نه 
�أبي عبد �هلل �ل�سادق عليه �ل�سالم: )ملّا �نق�ست 
نبّوة �آدم و�نقطع �أُكله، �أوحى �هلل �إليه : يا �آدم �نه 
�أبي عبد �هلل �ل�سادق عليه �ل�سالم: )ملّا �نق�ست 

قد �نق�ست نبوتك، و�نقطع �أكلك ، فانظر �إىل ما 
عندك من �لعلم، و�لإميان، ومري� �لنبوة، و�آثار 
�لعلم و�ل�سم �لأعظم فاجعله يف �لعقب من ذرّيتك 
عند هبة �هلل، فاإين لن �دع �لأر�س بغري عامل ُيعرف 
به ديني، ويعرف به طاعتي، ويكون جناة ملن يولد 

ما بني قب�س �لنبي �إىل ظهور �لنبي �لآخر(.
�ل�سريفة  �لآي���ات  بع�س  ��ستعر��س  خ��الل  وم��ن 
�لأنبياء  �ن  جند  �لتاريخية  �مل�سلمات  و��ستقر�ء 
كثرية  عقبات  و�جهتهم  �ل�سالم  عليهم  و�لر�سل 
دون  حت��ول  ك��ادت  زمانه،  بح�سب  وك��لٌّ  ومتنوعة، 
كثرية  عقبات  و�جهتهم  �ل�سالم  عليهم  و�لر�سل 
دون  حت��ول  ك��ادت  زمانه،  بح�سب  وك��لٌّ  ومتنوعة، 
كثرية  عقبات  و�جهتهم  �ل�سالم  عليهم  و�لر�سل 

ت�سليم �لأمانة �إىل �خَللف، وقد كان ذلك م�سّوغًا 
حل��الت �خل��وف �لتي �ع��رتت كاًل منهم، وهو ما 
يظهر و��سحًا من خالل �لكثري من �لآيات �ل�سريفة 

�لتي نذكر منها قوله تعاىل: 
نا  ك ضان ا م�� اأ و ل  ل ض� م �� ماأ نا  ت ي  ن مو ل

 ي  الر ا والت اأ ا اإن يل ع بو

  تركز ق�سية ال�ستخالف يف الأر�س ب�عتب�ره� ق�سية قراآنية، ذكره� القراآن يف بع�س الآي�ت 
 َك ِلْلَماَلِئَكِة اإيِنِّ َج�ِعٌل يِف الأَْر�ِس َخِليَفًة( البقرة �سراحة كم� يف قوله تع�ىل )َواإِْذ َق�َل َربُّ

ِبِع اْلَهَوى  قِّ َوَل َتتَّ ��ِس ِب�حْلَ يف قوله تع�ىل ) َي� َداُووُد اإِنَّ� َجَعْلَن�َك َخِليَفًة يِف اْلأَْر�ِس َف�ْحُكم َبْنَ النَّ
�َس�ِب(  � َن�ُسوا َيْوَم احْلِ ِ َلُهْم َعَذاٌب �َسِديٌد مِبَ َّلُّوَن َعن �َسِبيِل ا ِ اإِنَّ الَِّذيَن َي�سِ َّلََّك َعن �َسِبيِل ا َفُي�سِ
ِبِع اْلَهَوى  قِّ َوَل َتتَّ ��ِس ِب�حْلَ يف قوله تع�ىل ) َي� َداُووُد اإِنَّ� َجَعْلَن�َك َخِليَفًة يِف اْلأَْر�ِس َف�ْحُكم َبْنَ النَّ
�َس�ِب(  � َن�ُسوا َيْوَم احْلِ ِ َلُهْم َعَذاٌب �َسِديٌد مِبَ َّلُّوَن َعن �َسِبيِل ا ِ اإِنَّ الَِّذيَن َي�سِ َّلََّك َعن �َسِبيِل ا َفُي�سِ
ِبِع اْلَهَوى  قِّ َوَل َتتَّ ��ِس ِب�حْلَ يف قوله تع�ىل ) َي� َداُووُد اإِنَّ� َجَعْلَن�َك َخِليَفًة يِف اْلأَْر�ِس َف�ْحُكم َبْنَ النَّ

  �س�(
ٍة ُيقيمُه على الق يكوُن  ُه من ُحجَّ اإليه فيم� ا�ست�أمَنُه اُ على خلقِه، ذلك اأنَّ اَ ل ُيخلي اأر�سَ

ظ�هرًا ي�سهدونُه بجوارحهم، اأو يكون خ�ئفَ� م�ستورًا.
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 )�ملائدة : 27(.  قت ا
�أم��رً� تكون فيه �لغلبة له ولر�سله  لكن �هلل ق�سى 
  ل أ ل   ا  بت ك    : تعاىل  قال  �ل�سالم  عليهم 
 )�ملجادلة : 21(  ي  ع  و   ا ناإ لي  ض  ا واأ
.فكانت �إز�لة هذ� �حلائل �أن بعث �هلل �سيثًا)هبة 
�لإلهية  لالأمانة  حاماًل  و�سّيًا  �ل�سالم  �هلل(عليه 

بدًل من هابيل عليه �ل�سالم.
و�ت�ساع  ومن��وه  )قابيل(  خ��ط  بقاء  فر�س  وم��ع   
م�ساحته حتى بعد �نق�ساء زمن �سيث عليه �ل�سالم 
وجم زمان �إدري�س )عليه �ل�سالم( �لذي مل يخل 
من جبابرة طغاة كما جاء يف �لأخبار، فكان ذلك 
 :سببا للتعبري ب� ) �لرفع(�لو�رد يف قوله تعاىل�

اً )مرمي : 57(. ي ل ع اا ك م ان  ف و
 ويبدو ��ستد�د �أُو�ر �ملناه�سة للر�سالت �ل�سماوية، 
 حلد �ل�سالم(  )عليه  �إدري�س  حقبة  �نق�ساء  بعد 
ينبغي �أن تو�جهه ر�سالة عامة وعزم �إلهي �سديد، 
فكان �أن بعث �هلل نوحًا )عليه �ل�سالم( ذلك �لنبي 
�مل�سطفى و�لر�سول �ملجاهد �لذي �نبثقت دعوته 
�إىل �لتوحيد و�لتقوى يف و�سط و��سع من �لع�سيان 
�لقر�آن  و�سفهم  �لذين  قومه  جانب  من  و�لتمرد 

باأنهم �أظلم و�أطغى كما جاء يف قوله تعاىل: 
 ل اأ ���  وا�� ا�� ك ��� ه��� اإ �� ب��  ن�� م و���  م و�����  و 
��ى )�لنجم : 52( فقد �سكّلت ر�سالة نوح  �� طاأ و
عليه �ل�سالم مف�ساًل تاريخيا لعتبار�ت ذكرتها 
�لآيات �ل�سريفة ، كطول فرتة �لدعوة كما يف قوله 
  يه ف  بل ف ه م و  اإ او انل ض اأ د قل و :تعاىل
 ان وف الط     خاأ ف  اما ع   ض�  خ  لاإ  ن ض  �� لاأ
 :لعنكبوت : 14( وقوله تعاىل�(  ون ا  �� و
 : اا )نوح  ه و  اليل ي  م و   و�� عد  اإ   ا 
ّرد دعوته كما جاء  �لعظيم على  �لإ�سر�ر  5(.ثم 
 اا ر ف  ل اإ ��ي  ائ�� عد  ��  د �� ي  ��ل�� ف  :تعاىل قوله  يف 
  ه  اب ضاأ لوا     هل  ر  ت ل   ه و عد ا  ل ك  اإ و
وا    كت ضا وا و ر ضاأ و  هابي ا ث و ض� ت ضا و  ه اا 
  هل نل عاأ اإ  ث اا ه   ه و عد اإ  ث ااب ك ت ضا
اا )نوح  6� 9(.9 ثم تاأكيدهم  ر ض اإ  هل  ر ضاأ و
على عبادة �أ�سنامهم �حلجرية �لتي ُن�سبت لهم 
وكانت ترمز �إىل روؤ�سائهم من �لب�سر دون �ملعبود 
 ن  وا لال و  حلق ،كما جاء يف قوله تعاىل�

 و ي و و ي لو اعا و ض لو ا د و ن  لو  كت ه لا
�أن حد �لطوفان يف  �إىل  )نوح : 23(،   را ض� و
�لتي  �حلية  �ملخلوقات  �أفنى جميع  ،وق��د  �لأر���س 
كانت خارج �ل�سفينة �لتي و�سعها نوح علبه �ل�سالم 
باأمر من �هلل تعاىل ��ستجابة لدعائه �لذي �أوردته 
 ل  و ا و : آيات كثرية منها قوله تعاىل�
���اا )نوح :  يد ين ر اف ك ال ن�� م ��� أ ى الل ع  �� 

 .)26
حملها  �ل��ت��ي  �لأم��ان��ة  و�سلت  �إىل ول��ق��د  ن���وح 
ئط �إبر�هيم )�سلى �هلل عليه و�له(  عرب  �سا و

  اأ كقوله تعاىل آياته� �لقر�آن يف بع�س  ذكرها 
 ود ثو اد عو و م و   هل ب  ن م ين ال اأ ب  ه اأ ي
  هتاأ ا ك  و ا و ني د م ا ح ض اأ و ي ا رباإ م و و
ن  ك�ل و   ه ل ي ل   ا  ان�� ك ا   ف  انيب ال ب   هل ض 
)�لتوبة : 70(، فكانت   ون ل ي  ه ض� اأ  واا ك
 ولدة �إبر�هيم )�سلى �هلل عليه و�له(  �أعظم حتد
�أحكمت  قد  �لزمان  ذل��ك  يف  �سلطة  لأعتى  �لهي 
�إىل  دفعها  مما   ، و�لعباد  �لبالد  على  �سيطرتها 
يف  �لطعن  بغية  و�لتكذيب  �لت�سكيك  ممار�سة 
�سخ�س �لر�سول لإ�سقاطه من �أعني �لنا�س ،ف�ساًل 
�لنا�س على  بالر�سالة ذ�تها وحمل  �لت�سكيك  عن 
 امان ضاأ دب  واال  . لعكوف لالأ�سنام �حلجرية�

 )�ل�سعر�ء : 71(.  اك ا ع هل  ن ف
�إبر�هيم   بني  وقعت  مو�جهة  �لقر�آن  لنا  نقل  وقد 
 ر  اأ  :وبني ر�أ�س �ل�سلطة �حلاكمة. قال تعاىل
 ل ا  ا اا  ناأ  هب   ي ا رباإ  ا   ال اإ
ا اأا   ي  ي و� ي حي  ال يب ي ا رباإ ا  اإ
 �  ال�ض ي ب اأ ي  ا ناإ ف ي ا رب اإ ا  ي ماأ ي و� ي اأ
 ر  ك  ال  هب ف  ر  ا ن ا م ه ب اأ ف  ر ض� ا ن م
 )�لبقرة : 258(.  ا ال م و ق ال  د هي ل  او
ه بالنار بدعوى ن�سرة �لآلهة ثم  ولهذ� حاول حتريق
تهجريه من �لعر�ق �إىل �ل�سام، كل ذلك للحيلولة 
دون �إي�سال �لأمانة. وهذه �سورة من �سور �ل�سر�ع 
وبني  �ل�سالم(  )عليهم  �لأن��ب��ي��اء  ب��ني  يقع  �ل��ذي 

ّمة �لأمور. اأَز لطو�غيت �لذين مي�سكون ب�

م�ستلة من بحث 
الأم�نة الإلهية

لل�سيد ك�ظم احل�سيني الذبح�وي 

 و ي و و ي لو اعا و ض لو ا د و ن  لو  كت ه لا
�أن حد �لطوفان يف  �إىل   ،)
�لتي  �حلية  �ملخلوقات  �أفنى جميع  ،وق��د  �لأر���س 
كانت خارج �ل�سفينة �لتي و�سعها نوح علبه �ل�سالم 
باأمر من �هلل تعاىل ��ستجابة لدعائه �لذي �أوردته 
 ل  و ا 
)نوح : 

�إىل  ن���وح 
ئط  �سا و
  اأ
 ود ثو اد عو و م و   هل ب  ن م ين ال اأ ب  ه اأ ي
  هتاأ ا ك  و ا و ني د م ا ح ض اأ و ي ا رباإ م و و
 ود ثو اد عو و م و   هل ب  ن م ين ال اأ ب  ه اأ ي
  هتاأ ا ك  و ا و ني د م ا ح ض اأ و ي ا رباإ م و و
 ود ثو اد عو و م و   هل ب  ن م ين ال اأ ب  ه اأ ي

ن  ك�ل و   ه ل ي ل   ا  ان�� ك ا   ف  انيب ال ب   هل ض 
  هتاأ ا ك  و ا و ني د م ا ح ض اأ و ي ا رباإ م و و
ن  ك�ل و   ه ل ي ل   ا  ان�� ك ا   ف  انيب ال ب   هل ض 
  هتاأ ا ك  و ا و ني د م ا ح ض اأ و ي ا رباإ م و و

(، فكانت 
 ولدة �إبر�هيم )�سلى �هلل عليه و�له(  �أعظم حتد
�أحكمت  قد  �لزمان  ذل��ك  يف  �سلطة  لأعتى  �لهي 
�إىل  دفعها  مما   ، و�لعباد  �لبالد  على  �سيطرتها 
يف  �لطعن  بغية  و�لتكذيب  �لت�سكيك  ممار�سة 
�سخ�س �لر�سول لإ�سقاطه من �أعني �لنا�س ،ف�ساًل 
�لنا�س على  بالر�سالة ذ�تها وحمل  �لت�سكيك  عن 
 امان ضاأ دب  واال 

�إبر�هيم   بني  وقعت  مو�جهة  �لقر�آن  لنا  نقل  وقد 
 ر  اأ
 ل ا  ا اا  ناأ  هب   ي ا رباإ  ا   ال اإ
ا اأا   ي  ي و� ي حي  ال يب ي ا رباإ ا  اإ
 ل ا  ا اا  ناأ  هب   ي ا رباإ  ا   ال اإ
ا اأا   ي  ي و� ي حي  ال يب ي ا رباإ ا  اإ
 ل ا  ا اا  ناأ  هب   ي ا رباإ  ا   ال اإ

 �  ال�ض ي ب اأ ي  ا ناإ ف ي ا رب اإ ا  ي ماأ ي و� ي اأ
ا اأا   ي  ي و� ي حي  ال يب ي ا رباإ ا  اإ
 �  ال�ض ي ب اأ ي  ا ناإ ف ي ا رب اإ ا  ي ماأ ي و� ي اأ
ا اأا   ي  ي و� ي حي  ال يب ي ا رباإ ا  اإ

 ر  ك  ال  هب ف  ر  ا ن ا م ه ب اأ ف  ر ض� ا ن م
 �  ال�ض ي ب اأ ي  ا ناإ ف ي ا رب اإ ا  ي ماأ ي و� ي اأ
 ر  ك  ال  هب ف  ر  ا ن ا م ه ب اأ ف  ر ض� ا ن م
 �  ال�ض ي ب اأ ي  ا ناإ ف ي ا رب اإ ا  ي ماأ ي و� ي اأ

 .)258
ه بالنار بدعوى ن�سرة �لآلهة ثم  ولهذ� حاول حتريق
تهجريه من �لعر�ق �إىل �ل�سام، كل ذلك للحيلولة 
ه بالنار بدعوى ن�سرة �لآلهة ثم  ولهذ� حاول حتريق
تهجريه من �لعر�ق �إىل �ل�سام، كل ذلك للحيلولة 
ه بالنار بدعوى ن�سرة �لآلهة ثم  ولهذ� حاول حتريق

دون �إي�سال �لأمانة. وهذه �سورة من �سور �ل�سر�ع 
وبني  �ل�سالم(  )عليهم  �لأن��ب��ي��اء  ب��ني  يقع  �ل��ذي 
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• يعّدها ويحررها : �سباح �لطالقاين



�����سَنِة َوَج�ِدْلُهْم ِب�لَِّتي ِهَي اأَْح�َسُن ْكَمِة َوامْلَْوِعَظ�����ِة احْلَ َك ِب�حْلِ اْدُع اإىَِل �َسِبيِل َربِّ

خطبة اجلمعة   26-جمادى �لآخرة – 1433ه� �ملو�فق 18-5-2012مخطبة اجلمعة   19 من جمادى �لآخرة 1433ه� �ملو�فق 11-5-2012م

نا�سد ممثل �ملرجعية �لدينية �لعليا وخطيب �جلمعة يف كربالء �ملقد�سة �سماحة 
�ل�سيد �حمد �ل�سايف يف �خلطبة �لثانية من �سالة �جلمعة �لتي �أقيمت يف �لعتبة 
11-5-2012م،  �ملو�فق  1433ه���  �لآخ��رة  جمادى  من   19 يف  �ملقد�سة  �حل�سينية 
�لبلد ل�سيما م�سكلة عدم توفري فر�س  �لتي يعاين منها  �ملعنيني ملعاجلة �مل�ساكل 

�لعمل �لتي يعاين منها �أغلب �ل�سباب.
وقال �سماحته" �إن تربية �لبن و�لبنت من قبل �لو�لدين يحدوها �لأمل وعندما ي�سل 
هذ� �لبن ويكرب ل �سك �إن نظر�ت �لأب و�لأم معه �إىل �أن يكرب ثم يبد�أ عطاوؤه، ثم 
بعد ذلك يرفع �لبن عن كاهل �لأبوين ما يقدر عليه بالن�سبة للو�سع �ملادي ويخفف 
�لإد�رية  �لعمل يف منظومتنا  توفري فر�س  �أن  �مل�سكلة تكمن يف  ولكن  من عبئهم، 

و�لقت�سادية غري و��سحة.
 و�أ�ساف �ل�سيد �ل�سايف" �إن �لبلد فيه من �لطاقات �لكثرية جدً� لكنها معطلة عن 
مع  تتنا�سب  ل  �أعمال  يعملو�  �أن  ي�سطرون  �ل�سهاد�ت  �أ�سحاب  من  وكثري  �لعمل، 
قوتهم من جهة  ولكي يح�سلو� على  �لفر� من جهة  للتخل�س من  تخ�س�ساتهم 
�أخرى، وحالة �لبطالة وعدم توفري فر�س �لعمل موجودة يف بع�س �لدول لكن عندنا 

مع ظروف �لبلد حقيقة حتتاج �إىل نه�سة قوية".
�لزر�عية  للم�ساريع  و��سحة  خطة  هناك  تكن  مل  �إذ�  بقوله"  �ملعنيني  وخاطب 
و�ل�سناعية و�لإ�سكانية و�لتنموية لكي يجد �أبناوؤنا �أنف�سهم يف هذه �مل�ساريع حتى 
يخدمو� �لبلد مبقد�ر ما يتنا�سب مع عطائهم، فاإننا �سنبقى نر�وح مكاننا، بل �إن 

�لفر� م�ساألة �سيئة ويفتح بابا مل�ساكل يكون �ل�سباب يف غنى عنها".
ولفت �سماحته �إىل" �إن بع�س �لأمر��س �لجتماعية و�لبدنية بد�أت تزحف رويدً� 
رويدً� �إىل �ملجتمع و�أن جزء� من هذه �لأمر��س يعود �إىل حالة �لفر� وعدم وجود 
�أي عمل، لأن �لعمل ي�سعر �لإن�سان بقيمة نف�سه وبطاقته وبحيويته وباأنه عن�سر ناجح 

وفعال يف �ملجتمع".
و�أبدى �أ�سفه قائال" �إن �لكثري من م�ساريع �ل�ستثمار متلكئة وعندما ت�ساأل عن �ل�سبب 
يقال لوجود م�ساكل بني �لوز�رة �لفالنية و�لوز�رة �لأخرى و�ل�ستثمار، وتبقى هذه 
�مل�سكلة لفرتة طويلة، ول يعلم �لإخوة �إن �مل�ساألة قد حتتاج �إىل قر�ر و�ىل �إم�ساء وقد 
حتتاج �إىل جل�سة من �أهل �ل�ساأن يف ن�سف �ساعة ميكن �أن حتل �مل�ساكل، و�ن هذه 

�جلل�سة ممكن �أن حتل م�سكلة �آلف �لنا�س �لذين يجل�سون بال عمل".

قّدم ممثل �ملرجعية �لدينية �لعليا وخطيب �جلمعة يف كربالء �ملقد�سة �سماحة �ل�سيخ عبد 
�ملهدي �لكربالئي يف �خلطبة �لثانية من �سالة �جلمعة �لتي �أقيمت يف �لعتبة �حل�سينية 
�لأمة  �إىل  تعازيه  �ملو�فق 18-5-2012م،  – 1433ه���  �لآخ��رة  �ملقد�سة يف 26-جمادى 
يوم  �ملو�فق  �ل�سالم(  �لهادي )عليه  �لإم��ام علي  ��ست�سهاد  �لإ�سالمية مبنا�سبة ذكرى 
�جلمعة )3 رجب(، ودعا �سماحته كافة �ملو�لني و�ملحبني لأهل �لبيت و�ملو�كب �حل�سينية 
و�لهيئات �لتو�فد بكثافة وح�سور كبري وفاعل لزيارة �لع�سكريني )عليهما �ل�سالم( فان 
ذلك من �سعائر �هلل تعاىل �لتي عّظمها �هلل تعاىل يف كتابه وهي تدل على عظم �ملو�لة 

و�ملحبة لأهل �لبيت )عليهم �ل�سالم(.
 وفيما يتعلق بالو�سع �ل�سيا�سي لفت �سماحته �إنه" قد تكلمنا مبا فيه �لكفاية وزيادة من 
تقدمي �لن�سائح و�لإر�ساد للكتل �ل�سيا�سية ومل يعد �ملزيد من �لكالم فيه جدوى ونفع، وعلى 
�لرغم من ذلك نطالب �لكتل �ل�سيا�سية بعدم ترك �لأزمات ت�ستفحل وتت�سع، بل تد�ركها 
من خالل ��ستماع جميع �لأطر�ف ملطالب �ملرجعية �لدينية ومطالب �ل�سعب �لعر�قي، 
فالإن�سان �ملوؤمن بحاجة �إىل ثال: توفيق من �هلل تعاىل وقبول ممن ين�سحه وو�زع من 

نف�سه.
 وعّما �سدر من ترخي�س وجود قطعة �سالح يف كل بيت عر�قي قال �سماحته" �إن هذه 
�ملجتمع  تد�عيات خطرية على  لها  �لرتخي�س  �ل�سمول يف  �لنوع من  �مل�ساألة على هذ� 
�لعر�قي وحتتاج �إىل در��سة معمقة تو�سع خاللها �سو�بط تتنا�سب مع �لو�سع �حلايل 
للمجتمع �لعر�قي و�لفرد �لعر�قي .. ولحظ �سماحته على هذ� �لرتخي�س �لنقا �لتالية:

 1- �إن �لقانون مل ياأخذ بعد هيبته وقوة ردعه �ملنا�سب ليكون ذلك ر�دعًا ملن يتهّور وي�ستعمل 
�ل�سالح يف غري حمله بحيث يلحق �لأذى و�خل�سائر بالأفر�د و�ملو�طنني.

�أو  �ملعا�سي  و�سعه  ب�سبب  �ملو�طن  يو�جهها  �لتي  و�لجتماعية  �لنف�سية   ل�سغو�  -2  
�لجتماعي من بطالة �أو �أزمة نف�سية قد يجعله غري من�سبط يف ��ستخد�م �ل�سالح.

 3- �لبناء �لنف�سي و�لثقايف و�لأخالقي مل ي�سل بعد �إىل م�ستوى يكون �لغالب يف ظل 
�مل�ساكل و�خلالفات �لتي مير بها �ملو�طن �للجوء �إىل �حلو�ر و�لتفاهم و�سعة �ل�سدر.

 4- �لرتخي�س �ل�سامل �سيوؤدي �إىل �نت�سار ظاهرة ��ستعمال �ل�سالح يف منا�سبات �لأفر�ح 
و�لوفيات - ب�سورة �أو�سع - وهو ما �سيوؤدي �إىل �سقو عدد من �ل�سحايا من �ملو�طنني.

 ووّجه �سماحته خطابه للمعنيني بقوله" لبد من �لرتيث يف هذ� �لأمر وتقدمي در��سة 
مو�سعة ومعّمقة لو�سع حدود معينة لهذ� �لرتخي�س ت�سمن هيبة و�حرت�مًا للقانون و�إعطاء 

�لدور �لأ�سا�سي لالأجهزة �لأمنية و�لق�سائية حلل �لنز�عات و�لختالفات.

نا�سد ممثل �ملرجعية �لدينية �لعليا وخطيب �جلمعة يف كربالء �ملقد�سة �سماحة نا�سد ممثل �ملرجعية �لدينية �لعليا وخطيب �جلمعة يف كربالء �ملقد�سة �سماحة 

مك�فحة البط�لة وت�سجيع 
م�س�ريع ال�ستثم�ر 

قّدم ممثل �ملرجعية �لدينية �لعليا وخطيب �جلمعة يف كربالء �ملقد�سة �سماحة �ل�سيخ عبد قّدم ممثل �ملرجعية �لدينية �لعليا وخطيب �جلمعة يف كربالء �ملقد�سة �سماحة �ل�سيخ عبد 

يدعو للرّيث يف م� �سدر من 
�سمولية ترخي�س حمل ال�سالح 
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تطّرَق ممثل �ملرجعية �لدينية �لعليا وخطيب �جلمعة يف كربالء �ملقد�سة �سماحة 
�ل�سيخ عبد �ملهدي �لكربالئي يف �خلطبة �لثانية من �سالة �جلمعة �لتي �أقيمت يف 
�لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة يف 10- رجب – 1433ه� �ملو�فق 1-6-2012م، �إىل ملف 

�لف�ساد و��ست�سر�ئه يف �لكثري من �ملو�قع قائال" 
من  مبوؤ�س�ساتها  �لدولة  �جلميع،  عاتق  على  تقع  �لف�ساد  معاجلة  م�سوؤولية  " �إن 
�حلكومة و�مل�سوؤولني وجمل�س �لنو�ب و�جلهات �ملخت�سة و�ملو�طن،وهناك در��سة 
قّدمها بع�س �ملخت�سني �أجدها نافعة للطرح وميكن �أن حتل �لكثري من هذه �مللفات 

لو مت �للتز�م بها" وتت�سمن عدة حماور:
�لظو�هر  ر�سد  �لف�ساد ميكن  ز�وية  و�قعنا �حلا�سر من  در��سة  �إن  �لأول:  �ملحور 

�لتالية فيه: 
�أ - �إن �لف�ساد منت�سر يف كثري من مفا�سل �لدولة.

�إن �غلب �مل�سوؤولني يعلمون بذلك ويقدرون خطورة �لو�سع ولكنهم ل يعّدون  ب - 
�أنف�سهم �سببًا له �أو جزءً� منه. 

ج - �إن �جلميع ينتظرون �أن يقوم غريهم بو�سع خطة ملكافحته.
�ملحور �لثاين: من خالل �لنقا�س �جلدي مع بع�س �مل�سوؤولني �ملخل�سني يثريون �أ�سئلة 

يرونها حمورية ومهمة يف تف�سري عجزهم عن مكافحة �لف�ساد نذكر بع�سًا منها:
�ل�سوؤ�ل �لأول: �إن �لف�ساد ��ست�سرى يف كثري من مفا�سل �لدولة فهل ينفع �أن �أعاقب 

 موظفًا ب�سيطًا يف د�ئرتي
�ل�سوؤ�ل �لثاين: هل من �لعدل �أن نعاقب موظفًا �خذ ر�سوة قليلة �أو كان ف�ساده قليال 

يف �لوقت �لذي نرى فيه مرت�سني كبار ي�سرقون �ملليار�ت وياأمنون �لعقاب
�ل�سوؤ�ل �لثالث: �حتاج �إىل م�سوؤولني �أثق بهم و�عرفهم عن قرب ولذلك �ختار من 
�أقربائي ومعاريف و�أ�سدقائي، فاإذ� فعلت ذلك قيل: يوظف �أقرباءه و�أ�سدقاءه و�إذ� 

وظفت �لغرباء فقد يظهر كونهم فا�سدين �أو غري موثوقني.. فماذ� �أفعل
�ل�سوؤ�ل �لر�بع: نحتاج �إىل �أ�سخا�س جتتمع فيهم �لكفاءة و�لنز�هة لكننا جند هاتني 
�ل�سفتني منف�سلتني عن بع�سهما ول تتوفر �إل يف �لقليل �لقليل فهل نختار �لنزيه 

غري �لكفوء �أم �لكفوء غري �لنزيه
�أكرث  وما  كثرية  و�لدع��اء�ت  كثرية  �لأ�سخا�س  على  �لتهامات  �خلام�س:  �ل�سوؤ�ل 
�لتهامات �لكيدية و�لدعاء�ت �لباطلة فهل �أ�سرف وقتي يف مالحقة كل �لدعاء�ت 
�لأ�سئلة وغريها، يف ختام خطبته قال �سماحة  ��ستعر��س هذه  �أم بع�سها وبعد 
�ل�سيخ �لكربالئي �إن هذه مناذج من �لأ�سئلة �لتي يطرحها �مل�سوؤولون �ملتعاي�سون 
مع �لف�ساد.. و�أوعَد �سماحته �إنه يف �خلطبة �لقادمة �إن �ساء �هلل تعاىل يحاول �أن 
يبنّي �لإجابة عليها من خالل نهج �لإمام علي )عليه �ل�سالم( يف حماربة هذه �لآفة 

�لفتاكة.

 

تطّرَق ممثل �ملرجعية �لدينية �لعليا وخطيب �جلمعة يف كربالء �ملقد�سة �سماحة 
�ل�سيخ عبد �ملهدي �لكربالئي يف �خلطبة �لثانية من �سالة �جلمعة �لتي �أقيمت يف 
1433– 1433– 1433ه� �ملو�فق 1-6-2012م، �إىل ملف  �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة يف 10- رجب 

اأغلب امل�سوؤولن يعلمون حجم الف�س�د 
ول يعّدون اأنف�سهم �سببً� له اأو جزءًا منه

�لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة يف 
�لف�ساد و��ست�سر�ئه يف �لكثري من �ملو�قع قائال

من  مبوؤ�س�ساتها  �لدولة  �جلميع،  عاتق  على  تقع  �لف�ساد  معاجلة  م�سوؤولية  " �إن 
�حلكومة و�مل�سوؤولني وجمل�س �لنو�ب و�جلهات �ملخت�سة و�ملو�طن،وهناك در��سة 
قّدمها بع�س �ملخت�سني �أجدها نافعة للطرح وميكن �أن حتل �لكثري من هذه �مللفات 

لو مت �للتز�م بها
�لظو�هر  ر�سد  �لف�ساد ميكن  ز�وية  و�قعنا �حلا�سر من  در��سة  �إن  �لأول:  �ملحور 

�لتالية فيه: 
�أ - �إن �لف�ساد منت�سر يف كثري من مفا�سل �لدولة.

�إن �غلب �مل�سوؤولني يعلمون بذلك ويقدرون خطورة �لو�سع ولكنهم ل يعّدون  ب - 
�أنف�سهم �سببًا له �أو جزءً� منه. 

�إن �غلب �مل�سوؤولني يعلمون بذلك ويقدرون خطورة �لو�سع ولكنهم ل يعّدون  ب - 
�أنف�سهم �سببًا له �أو جزءً� منه. 

�إن �غلب �مل�سوؤولني يعلمون بذلك ويقدرون خطورة �لو�سع ولكنهم ل يعّدون  ب - 

ج - �إن �جلميع ينتظرون �أن يقوم غريهم بو�سع خطة ملكافحته.
�ملحور �لثاين: من خالل �لنقا�س �جلدي مع بع�س �مل�سوؤولني �ملخل�سني يثريون �أ�سئلة 

يرونها حمورية ومهمة يف تف�سري عجزهم عن مكافحة �لف�ساد نذكر بع�سًا منها:
�ملحور �لثاين: من خالل �لنقا�س �جلدي مع بع�س �مل�سوؤولني �ملخل�سني يثريون �أ�سئلة 

يرونها حمورية ومهمة يف تف�سري عجزهم عن مكافحة �لف�ساد نذكر بع�سًا منها:
�ملحور �لثاين: من خالل �لنقا�س �جلدي مع بع�س �مل�سوؤولني �ملخل�سني يثريون �أ�سئلة 

�ل�سوؤ�ل �لأول: �إن �لف�ساد ��ست�سرى يف كثري من مفا�سل �لدولة فهل ينفع �أن �أعاقب 
 موظفًا ب�سيطًا يف د�ئرتي

�ل�سوؤ�ل �لأول: �إن �لف�ساد ��ست�سرى يف كثري من مفا�سل �لدولة فهل ينفع �أن �أعاقب 
 موظفًا ب�سيطًا يف د�ئرتي

�ل�سوؤ�ل �لأول: �إن �لف�ساد ��ست�سرى يف كثري من مفا�سل �لدولة فهل ينفع �أن �أعاقب 

�ل�سوؤ�ل �لثاين: هل من �لعدل �أن نعاقب موظفًا �خذ ر�سوة قليلة �أو كان ف�ساده قليال 
 موظفًا ب�سيطًا يف د�ئرتي

�ل�سوؤ�ل �لثاين: هل من �لعدل �أن نعاقب موظفًا �خذ ر�سوة قليلة �أو كان ف�ساده قليال 
 موظفًا ب�سيطًا يف د�ئرتي

يف �لوقت �لذي نرى فيه مرت�سني كبار ي�سرقون �ملليار�ت وياأمنون �لعقاب
�ل�سوؤ�ل �لثالث: �حتاج �إىل م�سوؤولني �أثق بهم و�عرفهم عن قرب ولذلك �ختار من 
�أقربائي ومعاريف و�أ�سدقائي، فاإذ� فعلت ذلك قيل: يوظف �أقرباءه و�أ�سدقاءه و�إذ� 

وظفت �لغرباء فقد يظهر كونهم فا�سدين �أو غري موثوقني.. فماذ� �أفعل
�ل�سوؤ�ل �لر�بع: نحتاج �إىل �أ�سخا�س جتتمع فيهم �لكفاءة و�لنز�هة لكننا جند هاتني 
�ل�سفتني منف�سلتني عن بع�سهما ول تتوفر �إل يف �لقليل �لقليل فهل نختار �لنزيه 

غري �لكفوء �أم �لكفوء غري �لنزيه
�أكرث  وما  كثرية  و�لدع��اء�ت  كثرية  �لأ�سخا�س  على  �لتهامات  �خلام�س:  �ل�سوؤ�ل 
�لتهامات �لكيدية و�لدعاء�ت �لباطلة فهل �أ�سرف وقتي يف مالحقة كل �لدعاء�ت 
�لأ�سئلة وغريها، يف ختام خطبته قال �سماحة  ��ستعر��س هذه  �أم بع�سها وبعد 
�ل�سيخ �لكربالئي �إن هذه مناذج من �لأ�سئلة �لتي يطرحها �مل�سوؤولون �ملتعاي�سون 
مع �لف�ساد.. و�أوعَد �سماحته �إنه يف �خلطبة �لقادمة �إن �ساء �هلل تعاىل يحاول �أن 
يبنّي �لإجابة عليها من خالل نهج �لإمام علي )عليه �ل�سالم( يف حماربة هذه �لآفة 

�لفتاكة.

تطّرَق ممثل �ملرجعية �لدينية �لعليا وخطيب �جلمعة يف كربالء �ملقد�سة �سماحة 
�ل�سيخ عبد �ملهدي �لكربالئي يف �خلطبة �لثانية من �سالة �جلمعة �لتي �أقيمت يف 

�لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة يف 

اأغلب امل�سوؤولن يعلمون حجم الف�س�د 
ول يعّدون اأنف�سهم �سببً� له اأو جزءًا منه

�����سَنِة َوَج�ِدْلُهْم ِب�لَِّتي ِهَي اأَْح�َسُن ْكَمِة َوامْلَْوِعَظ�����ِة احْلَ َك ِب�حْلِ اْدُع اإىَِل �َسِبيِل َربِّ

خطبة اجلمعة   10- رجب – 1433ه� �ملو�فق 1-6-2012م خطبة اجلمعة   3- رجب – 1433ه� �ملو�فق 25-5-2012م

حّذر ممثل �ملرجعية �لدينية �لعليا وخطيب �جلمعة يف كربالء �ملقد�سة �سماحة 
�ل�سيد �حمد �ل�سايف يف �خلطبة �لثانية من �سالة �جلمعة �لتي �أقيمت يف �لعتبة 
�حل�سينية �ملقد�سة يف 3- رجب – 1433ه� �ملو�فق 25-5-2012م من تف�سي ظاهرة 

�لأمر��س �ل�سرطانية يف �ملنطقة حيث �ن �لعر�ق كان له �لن�سيب �لأوفر منها.
 وقال �سماحته" �إن هذه �لأمر��س هي من �لأمر��س �لفتاكة �لتي حتتاج �إىل جهد 

��ستثنائي خارج عن �ملاألوف لل�سروع مبعاجلات جادة لتلك �لأوبئة �ل�سرطانية".
 وتطرق �إىل ما يعانيه �ملري�س من معاناة �إ�سافة �إىل �لكلف �ملالية �لتي ت�سرف ب�سكل 
فردي على �لعالجات بالرغم من �مل�ستوى �ملايل �ملتدين بالن�سبة للكثري منهم بحيث 

�إن كثري� من �مل�سابني باعو� جميع ما ميلكون و�لنتيجة هو �لذهاب �إىل �ملوت.
 ونّوه �سماحته" �إن �لعلم �حلديث قد �أوجد حلوًل منها �لك�سف �ملبكر عن �أمر��س 
�لدولة يف  و�إن جهد  �ل�سحية،  �ملر�كز  م�ساألة مر�جعة  و�لتثقيف حول  �ل�سرطان 
خ�سو�س هذ� �لأمر �إىل �لآن هو جهد متو��سع مع حجم �لأمر��س �ل�سرطانية يف 
�ملجتمع و�لذي يتز�يد كل عام، ونحن نحتاج �إىل دعم كبري يف هذ� �ملجال فهذ� 
�ملر�س يكرث يف كثري من �ملحافظات وخا�سة �ملحافظات �جلنوبية وي�سطر �ملري�س 
لل�سفر �إىل بغد�د �أو �ربيل �أو �لدول �ملجاورة وقطعًا هذ� يكلف �ملري�س �أمو�ًل، هائلة 

وهذه كلها جهود مالية ونف�سية وتاأخر يف �لعالج".
وتابع" �إن �لأمر��س �ل�سرطانية هي �أمر��س منت�سرة يف �لعر�ق ويجب �أن ل نكتفي 
بالتفكري باإن�ساء مركز �أو ن�ستدعي بع�س �لأطباء، لأن هذه �ملحاولت متو��سعة ل 
ترقى مل�ستوى �مل�سكلة". م�سري� �إىل" �إننا نحتاج �إىل ور�سة عمل حقيقية لدر��سة 
�ملناطق �لتي يجب رعايتها ومتابعتها و�لبدء بالتنفيذ، وهذ� �أف�سل من ترك �لأمور 
هكذ� �أو و�سع قو�نني ولو�ئح و�سر�ئط قد ي�سعب تنفيذها، هذه �لأمور حتتاج �إىل 
مر�كز  هكذ�  مثل  تبنى  �أن  �جل  من  �ملو�سوعة   ل�سرو� بع�س  عن  وتنازل  دعم 
متخ�س�سة يف مكافحة �ل�سرطان، فبع�س �ل�سر�ئط تكاد تكون �سر�ئط جمحفة مع 

وجود هذه �مل�ساكل �ملرت�كمة".
 وو�سف �سماحته �لأمر" باملهم �لذي لبد �أن ياأخذ حيز� كبري� من �لهتمام وذلك 
بو�سع �لدولة �سيا�سة �سريعة �أو �ل�سرت�ساد باأهل �خلربة يف هذ� �ل�ساأن ومعاجلة هذه 
�لأمور ورفع �لعر�قيل �أمام �خلرب�ت �لأجنبية، فهذه �مل�ساألة بحاجة �إىل ور�سة عمل 

�سريعة من �أجل �إنقاذ ما ميكن �إنقاذه".

حّذر ممثل �ملرجعية �لدينية �لعليا وخطيب �جلمعة يف كربالء �ملقد�سة �سماحة حّذر ممثل �ملرجعية �لدينية �لعليا وخطيب �جلمعة يف كربالء �ملقد�سة �سماحة 

يدعو الهيئ�ت الرق�بّية الك�سف 
عن حجم الف�س�د امل�يل والإداري

13 �سعبان �ملعظم  1433ه��



�ل�سالمية  �لر�سالة  �أبعاد  �أهم  بني  من  كان  لقد 
�إمتام مكارم �لأخالق فقد قال : �إمنا بعثت لأمتم 
�لعبودية  �لقائمة على  �لأخالق   ،لأخالق� مكارم 
�إىل  تتوق  �لب�سرية  و�لنف�س  �لتعقل،  وعلى  �أي�سا 
�إىل  دخ��ل  �لكثريممن  ول��ع��ّل  بالف�سائل  �لتخلق 
�لأكرم  �لر�سول  �أخالقيات  خ��الل  من  �لإ���س��الم 
�سلى �هلل عليه و�له ومن خالل �أخالقيات �لأئمة، 
ولذ� �لقر�آن �لكرمي ذكر �لكثري من �لآيات �لكرمية 
�لتي تبني �خللق �حل�سن من �خللق �لقبيح، وهذ� 
يحتاج �إىل بحث طويل فالآيات �ملباركات كثريً� ما 
�لقر�آن  �أن  وذك��رت  �لأخ��الق  م�ساألة  عن  حتدثت 
�لكرمي كان مر�آة عاك�سة لأخالق �لر�سول �لأكرم 
ولذ�  �ل��ق��ر�آن.  خلقه  ك��ان  و�سلوكه،حيث  و�سريه 

�لقر�آن  يف  وتعاىل  �سبحانه  �هلل   يتحد حينما 
 ُخُلق َلَعلى  ���َك  َو�إنَّ  ( بقوله:  نبّيه  و��سفا  �لكرمي 
من  �أو   �ف��ر من  لي�س  فذلك   ،4 �لقلم   )  يم َعظ
�لآية  وتعبري هذه  و�أحقية،  و�قعية  بل عن  عاطفة 

�لكرمية يدل على �لتاأكيد كما يقول �لنحاة. 
�لآخرين  ندعو  �أن  �إىل  نحتاج  ل  كم�سلمني  ونحن 
من غري �مل�سلمني للدخول �إىل �لإ�سالم بل نحتاج 
�لرفيع �ملتجلي يف معامالتنا كالأمانة  �إىل �خللق 
وقول  �مل�ست�سفني   عن  و�لدفاع  و�لوفاء  و�ل�سدق 

�حلق يف وجه �لظاملني  وما �أ�سبه ذلك. 
�لن�ساين  �لبعد  هذ�  �إنز�ل  �ىل  �ليوم  �أحوجنا  ما 
يف مو�جهة �لبعد �لظالمي �ملتلب�س با�سم �ل�سالم 
وهو بعيد عنه،ما �حوجنا �ليوم لالإعالن ب�سوت 

عال ملباد �لت�سامح �ملوجودة تف�سيال يف �لقر�آن 
�لكرمي .

 ين ُلوُكْم يف �لدِّ يَن مَلْ ُيَقات لَّذ� َعن ُ )"َل َيْنَهاُكُم �هللَّ
ُطو�  َوُتْق�س وُهْم  َترَب �أَن  ُكْم  َيار د ن  مِّ ُجوُكم  ُيْخر َومَل 

نَي (�ملمتحنة8 ط مْلُْق�س� ب ُيح َ م �إنَّ �هللَّ َلْيهإ�
هم ،فيبنّي �هلل -�سبحانه  وقد يت�ساءل عن كيفية برِّ

و تعاىل - هذه �لكيفية يف قوله تعاىل : 
 ب َو�مْلَْغر  ق مْلَ�ْسر� َبَل  ق ُوُجوَهُكْم  ُتَولوْ�  �أَن   َّ ْي�َس �ْلرب لَّ
 َكة َو�مْلَالآئ  ر لآخ�  َو�ْلَيْوم  اهلّل ب �آَمَن  َمْن   َّ ْلرب� نَّ  َوَل�ك
ي �ْلُقْرَبى  َذو ه نَي َو�آَتى �مْلَاَل َعَلى ُحبِّ يِّ ب َتاب َو�لنَّ َو�ْلك
 َويف لنَي  اآئ َو�ل�سَّ  يل ب �ل�سَّ َو�ْبَن  نَي  َو�مْلَ�َساك َو�ْلَيَتاَمى 
َو�مْلُوُفوَن  َك��اَة  �ل��زَّ َو�آَت���ى  الَة  �ل�سَّ َو�أََق���اَم   َق��اب �ل��رِّ
�ْلَباأْ�َساء   يف يَن  ر اب َو�ل�سَّ َع��اَه��ُدوْ�  �إَذ�  ْم  ه َعْهد ب

أبعاد الرسالة 

 �اإن احلديث عن ال�سالم بكونه ر�س�لة �سم�وية اىل الب�سرية جمع�ء يدفع بن� بلح  
منطقي اىل القول اأن اهمية الر�س�لة التي تّدعي ال�سالح او التغيري �سواء على ال�سعيد الجتم�عي 
                                    ال�سي��سي ، الربوي اأو احل�س�ري و ال�سمويل  تكمن من خالل ر�سد اأمرين اثنن ،
 الول الأبع�د التي تنطوي عليه� ومدى عقالنية تلك البع�د وواقعيته�.                                                                           

 الث�ين مدى تن��سب تلك البع�د مع  ح�مله� والداعي اليه�.                   
ف�لر�س�لة ال�سالمية هي الر�س�لة التي ارت�س�ه� ا لعب�ده اأجمعن،حيث  �سملت جميع الكلم�ت 

الوجودية ،وا�ستوعبت كل جم�لت احلي�ة،واآف�ق الآخرة.
ومتوافقة  من��سبة  اأبع�ده�  تكون  ان  ولبد  ك�نت  ال�س�مية  والهداف  ا�سو�سي�ت  لهذه  ونظرا 
مع هذه ا�سو�سي�ت التي مّيزته� عن كل الر�س�لت ال�سم�وية ال�س�بقة، والطروح�ت الو�سعية 
الر�سول حممد )�سلى ا عليه  ب�أبع�ده� وكم�ل ح�مله�  الر�س�لة  ف�مت�زت  القدمية واجلديدة، 

واآله و�سلم( حيث ك�نت ال�سنخية بن الر�س�لة الك�ملة والن�س�ن الك�مل.
و�سيكون   ، ال�سمح�ء  ال�سالمية  الر�س�لة  يف  وجم�لته  الن�س�ين  البعد  عن  �س�بق�  حتدثن�  وقد 

حديثن� يف هذا العدد عن البعد الخالقي. 

ا�سالمّية
• �لباحث �ل�سيد عبد �للطيف �ملغربي الء الا
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َدُقو�  �سَ ي��َن  ذ�� �لَّ ��َك  أُوَل�����ئ�  ْل��َب��اأْ���س� ��نَي  َوح �ء  رَّ و�ل�سَّ
َك ُهُم �مْلُتَُّقوَن (177�لبقرة                                           َو�أُوَل�ئ

نَّ  َوَل�ك َها  ُظُهور ن  ْلُبُيوَت م� َتاأُْتْوْ�  اأَْن  ب   ْلرب� )َوَلْي�َس 
ُقوْ� �هلّلَ  َها َو�تَّ ْن �أَْبَو�ب َقى َو�أُْتوْ� �ْلُبُيوَت م َّ َمن �تَّ ْلرب�

َلَعلَُّكْم ُتْفلُحوَن (�لبقرة189
ُقوْ�  وَن َوَما ُتنفب ا حُت َّ ُقوْ� مم َحتَّى ُتنف َّ َلن َتَناُلوْ� �ْلرب(

يٌم (�آل عمر�ن92 َعل ه نَّ �هلّلَ ب َفاإ ن �َسْيء م
 د مْلَ�ْسج� وُكْم َعن د ُكْم �َسَناآُن َقْوم �أَن �سَ َمنَّ َوَل َيْجر(
َوَل  َو�لتَّْقَوى  �ْلربِّ  َعَلى  َوَتَعاَوُنوْ�  َتْعَتُدوْ�  �أَن   َر�م �حْلَ
�هلّلَ  نَّ  إ� �هلّلَ  ُقوْ�  َو�تَّ  َو�ْل��ُع��ْدَو�ن  ْث��ملإ� َعَلى  َتَعاَوُنوْ� 

َقاب (�ملائدة2 يُد �ْلع َسد�
�لرّب  ب��ك��ل م��ا ج���اء م��ن م��ع��اين  فنحن م��ل��زم��ون 
ومل  �لدين  يف  يقاتلونا  مل  �لذين  �لآخ��ري��ن  جت��اه 

يخرجونا  من ديارنا ،وملزمون بالق�سط معهم �أي 
�لعدل....

َوَبْيَنُه  َبْيَنَك  ي  لَّذ� َف��اإَذ�  �أَْح�َسُن  َي  ه ي  ت الَّ ب )�ْدَف��ْع 
يٌم ( ف�سلت34 َحم ٌّ ُه َويل َعَد�َوٌة َكاأَنَّ

ا  َ مب ْعَلُم  �أَ َنْحُن  َئَة  يِّ �ل�سَّ �أَْح�َسُن  َي  ه ي  ت الَّ ب )�ْدَف��ْع 
ُفوَن (�ملوؤمنون96" َي�س

ا�س ُح�ْسنًا ...( �لبقرة83 لنَّ َوُقوُلوْ� ل(
�مل�سركنييقول  �إج����ارة  �لت�سامح  م��ن  و�أل��ي�����س 

�سبحانه وتعاىل:
َحتَّى  ْرُه  ج َفاأَ ��ْسَتَجاَرَك  نَي  ك مْلُ�ْسر� َن  مِّ �أََحٌد  )َو�إْن 
َقْوٌم  ُهْم  اأَنَّ ب َك  َذل َماأَْمَنُه  ْغُه  أَْبل� ُثمَّ   هلّل� َكاَلَم  َي�ْسَمَع 

لَّ َيْعَلُموَن (�لتوبة6
بل هناك يف �ل�سالم �لكرب و�لكرث وهو �أن توؤّمنه 

�أي�سا.
�هلل  �أو�م��ر  من  �أم��ر  �أح�سن  هي  بالتي  و�ملجادلة 

-عز وجّل - �إذ� مل يعتد علينا �لطرف �لآخر
�أَْح�َسُن  َي  ه ي  ت الَّ ب �إلَّ   َتاب ْلك� �أَْه��َل  ُلو�  اد جُتَ )َوَل 
َل  أُنز� ي  الَّذ ب ا  �آَمنَّ َوُقوُلو�  ْنُهْم  م َظَلُمو�  يَن  لَّذ� �إلَّ 
َلُه  َوَنْحُن  ٌد  َو�ح َو�إَلُهُكْم  َو�إَلُهَنا  َلْيُكْم  إ� َل  نز َو�أُ �إَلْيَنا 

ُموَن (�لعنكبوت46 ُم�ْسل
 َسَنة� �حْلَ  َظة َو�مْلَْوع  ْكَمة احْل ب َك  َربِّ  يل َسب�  ىلإ� )�ْدُع 
ن  َ َك ُهَو �أَْعَلُم مب َي �أَْح�َسُن �إنَّ َربَّ ي ه ت الَّ ْلُهم ب َوَجاد

يَن (�لنحل125 امْلُْهَتد َوُهَو �أَْعَلُم ب ه يل لَّ َعن �َسب �سَ
�إل  �لآخرين  جن��ادل  �أن  ن�ستطيع  ل  �أننا  لحظو� 
خالفنا   نقا لنتبني  �إليهم  �ل�ستماع  �أح�سنا  �إذ� 
يتطلب جو�  فيها.هذ�  مناق�ستهم  ونبد�أ يف  معهم 
من �حلرية �ملطلقة يف عر�س �لعقائد و�لأفكار..

و�عتناقها �إذ ل �إكر�ه يف �لدين.ل حظو� �أي�سا �أن 
هذ� �أف�سل من �لت�سييق على �لعقائد لئال تن�ساأ يف 
  حلجر�ت �ملظلمة حيث ل جتد �أحد� يرد عليها�
�لكرمي  �لقر�ن  ل�سان  على  �لعظم  �لر�سول  وهذ 

يقول �سباأ :  24
ُ َو  ماو�ت َو �ْلأَْر�س ُقل �هللَّ َن �ل�سَّ ُقْل َمْن َيْرُزُقُكْم م(

 " ُمبني الل اُكْم َلَعلى  ُهدًى �أَْو يف  �سَ ا �أَْو �إيَّ �إنَّ
باملناق�سات  مليء  �ل�سالم  عليهم  �لأئمة  وتاريخ   

�لعلنية مع �لزنادقة و�ليهود و�لن�ساري.
باملباهلة)ل  و�آله  �لنبي �سلى �هلل عليه  �أُمر  ولقد 

�أكرث( مع خمالفيه من �لن�سارى"
 ْلم ْلع� َن  م َج��اءَك  َما   َبْعد ن  م  يه ف َك  َحاآجَّ )َفَمْن 
�َساءُكْم  َساءَنا َون� ْبَناءُكْم َون َفُقْل َتَعاَلْوْ� َنْدُع �أَْبَناءَنا َو�أَ

ْعَنَة �هلّل َعَلى  ْل َفَنْجَعل لَّ َو�أَنُف�َسَنا و�أَنُف�َسُكْم ُثمَّ َنْبَته
نَي ("�آل عمر�ن61 ب ْلَكاذ�

�لر�أي ووجهات �لنظر فقد �سرع  �أما �خلالف يف 
�هلل تعاىل لنا �ل�سورى

اَلَة  �ل�سَّ َو�أََق���اُم���و�  ��ْم  ه�� ��َربِّ ل ��ْسَتَجاُبو�  ي��َن  ذ�� )َو�لَّ
) ُقوَن  ُينف َرَزْقَناُهْم  ا  َّ َومم َبْيَنُهْم  �ُسوَرى  َو�أَْمُرُهْم 

�ل�سورى38
بل �أُمر�لنبي )�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم( بها وهو 

�أكمل �لنا�س عقال وخلقا حيث قال تعاىل :
نَت َلُهْم َوَلْو ُكنَت َفّظًا َغليَظ  ل َن �هلّل َما َرْحَمة مِّ َفب(
ْر  َو��ْسَتْغف َعْنُهْم  َفاْعُف  َك  َحْول ْن  وْ� م َلنَف�س ْلَقْلب�
َعَلى  ْل  َفَتَوكَّ َعَزْمَت  َفاإَذ�   لأَْمر�  يف ْرُهْم  َو�َساو َلُهْم 

لنَي (�آل عمر�ن159. ب �مْلَُتَوكِّ نَّ �هلّلَ ُيحإ� هلّل�
�لآخرين:  مع  بالتعارف  وجل  عز  �ملوىل  وياأمرنا 

�لأمر �لذي يتطلب منتهى �لت�سامح
َو�أُنَثى   َذَك��ر ��ن  مِّ َخَلْقَناُكم  ��ا  نَّ إ� ا�ُس  �لنَّ �أَي��َه��ا  )َي��ا 
نَد  نَّ �أَْكَرَمُكْم عَتَعاَرُفو� �إ َل ل َوَجَعْلَناُكْم �ُسُعوبًا َوَقَبائ

رٌي (�حلجر�ت13 يٌم َخب َعل َ  �أَْتَقاُكْم �إنَّ �هللَّ �هللَّ
�ل��ت��ع��اون و�نتفاع  �ل��ت��ع��ارف   �ل��غ��ر���س م��ن ه���ذ� 
و�لتناف�س يف على  �لب�سرية و�حتادها على �خلري 

�لعمل �ل�سالح.

نحن كم�سلمن   

اأن  اإىل   �نحت ل 
ن��دع��و الآخ��ري��ن 
امل�سلمن  غ��ري  م��ن 
اإىل  ل����ل����دخ����ول 
الإ��������س�������الم ب��ل 
الق  اإىل   �نحت
املتجلي يف  الرفيع 

مع�مالتن�  
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�قر�أ يف �لعددين :
�أخبار وتقارير وح��و�ر�ت وحتقيقات ودر��سات،  �أب��و�ب متنوعة من 
تهدف �إىل ن�سر �لثقافة �ل�سالمية ذ�ت �لطابع �ملعتدل ومباد ديننا 
�حلنيف �مل�ستندة ل�سّنة �لنبي �لأعظم حممد �سلى �هلل عليه و�آله، 
ومفاهيم �أئمة �هل �لبيت عليهم �ل�سالم، بالإ�سافة �إىل �لن�ساطات 
�ملختلفة �لتي ترعاها �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة يف �سبيل �لنهو�س 

بالو�قع �لديني و�لرتبوي و�لر�سادي و�لجتماعي.
وهذه �لإ�سد�ر�ت �لثقافية �لدينية هي �لأوىل من نوعها على م�ستوى 
�لعر�ق و�لعتبات �ملقد�سة، وقد �عتمدت �خلطاب �لديني و�لثقايف ذ� 

�لطابع �لإن�ساين �لعام، �لذي ل يتقاطع مع ثقافات �لأ �لخرى. 
ميكنكم �أي�سا ت�سفح �ملجالت �ل�سادرة عن �سعبة �لعالم �لدويل 
...على  و�لأوردو  و�لملانية  و�لفار�سية  و�لجنليزية  �لعربية  باللغات 

www.imhussain.com :موقع �ل�سعبة �لر�سمي

صدور  أعداد جديدة من مجلة النهضة الحسينية 
باللغة التركية واللغة الفرنسية 
من العتبة الحسينية المقدسة

�قر�أ يف �لعددين :
�أخبار وتقارير وح��و�ر�ت وحتقيقات ودر��سات،  �أب��و�ب متنوعة من 

من العتبة الحسينية المقدسة

�إعالم  �ل��دويل يف ق�سم  �لإع��الم  �سدر عن �سعبة 
�لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة، �لعدد �لثاين من جملة 
�لر�بع  و�لعدد  �لرتكية،  باللغة  �حل�سينية  �لنه�سة 

من جملة �لنه�سة �حل�سينية باللغة �لفرن�سية.



دور المؤتمرات والمهرجانات في 
توحيد الديانات

رئي�س   �ل�سيخ خمل�س �حمد �جلدة،  �لربوفي�سور 
موؤكد�  �ملفتوحة:"  �ل�سالمية  �حل�سارة  جامعة 
على �أن ما تقوم به �لعتبات �ملقد�سة يف �لعر�ق يف 
�إقامة �ملهرجانات و�ملوؤمتر�ت �لعاملية، و�لتي تكون 
حمط �هتمام من قبل �ل�سخ�سيات �مل�ساركة من 
كافة �لديانات �ل�سماوية، وبالتايل �ستوؤدي هذه �ملوؤمتر�ت دور� فعال  يف حتاور �لأفكار 
�لإ�سالم  على  للتعرف  �لفر�سة  تتيح  مهمة   بحو من  يقدم  ما  خالل  من  وتالقيها، 
�حلقيقي وعلى مذهب �أهل �لبيت عليهم �ل�سالم، لأن �لكثري من �سعوب �لعامل مل تعرف 
�لإ�سالم  ب�سورته �حلقيقية، و�أي�سا مل يتعرفو� على �لرت� �ل�سالمي و�ملعامل �لدينية 

و�لتاريخية وهذ� �لمر ل يختلف عليه �لثنان".
م�سيفا" �أن هذه �ملوؤمتر�ت و�لفعاليات و�ملهرجانات توؤدي دور� مهم  وفعال يف توحيد 
�سفوف �مل�سلمني على كلمة و�حدة. وهذ� �لأمر يف غاية �لهمية حيث عجز �لكثري من 
�أنها  �عتقد  �ملقد�سة  �لعتبات  �أما  و�ملذ�هب،  �لديانات  بني  �لتقارب  �لخ��رى  �جلهات 
جنحت وناأمل من �لقائمني على �إد�رتها �أن ي�ستمرو� بهذ� �لنهج من �لبد�عات �لنافعة 

من �جل توحيد خطاب �مل�سلمني وتذليل جهود �لتقارب بني �لديانات �لخرى".

التوسعة والبناء المتواصل
ل���وؤي �حل��ي��دري م��ن �سوريا بنّي:"  �ل��دك��ت��ور  �أم���ا 
�سعوب  توحيد  ��ستطاعت  �ملقد�سة  �لعتبات  �أن 
�لعامل وتقارب �لأفكار بني �ل�سعوب �لعربية �لتي 
ما عملته  تعمل  �أن  �ل��دول  �لكثري من  ت�ستطع  مل 
�ل�سف  يوحد  �أن  �هلل  ون�ساأل  �ملقد�سة،  �لعتبات 
�ملقد�سة  و�لعتبات  �ليها  ي�سعى  من  وكل  و�لكلمة 
هي ن�سرة �ملظلومني و�ل�سابرين ونتمنى �ن ن�سري على خطى �لمام �حل�سني )عليه 

�ل�سالم(لكي ن�سل �ىل رفعة �أن�ساره وحمّبيه �حلقيقيني".

المراقد المقّدسة وتوحيد 
العالم

�لدكتور فيكتور بيرت من �لهند:" �كت�سفنا وتعرفنا 
عن كثب على�همية �ملر�قد �ملقد�سة يف كربالء، 
وما لها من �هد�ف مميزة يف توحيد �لعامل ولي�س 
�مل�سلمني فقط، فانا ر�أيت �ليوم �ثناء زيارتي ملرقد 
�لمام �حل�سني عليه �ل�سالم �نه يوجد يف �ل�سحن 

العتبات المقدسة
جسر محّبة، ومشروع دائم لوحدة الصف

ل�سك، ب�أّن للعتب�ت املقد�سة يف كل اأنح�ء الع� دور فع�ل ومهم يف توحيد �سفوف امل�سلمن والت�سدي لأية حم�ولة تبّث الفرقة 
بينهم،  وك�ن م� مل�سن�ه من دور فع�ل للعتبتن املقد�ستن وب�سه�دة الكثريين من �سيوف احل�سن )عليه ال�سالم(  ميّثل نقطة التق�ء 
الأدي�ن ال�سم�وية وحبل الإخ�ء والوحدة الإ�سالمية وهو �سبيل تنتهجه العتبة احل�سينية كخط�ب معتدل يعنى بق�س�ي� 

امل�سلمن ويعمل على توحيد كلمتهم واإعالء كلمة ا تع�ىل. 

ودض�ود ا حتقيق •
• حتريرعلي الهاضي
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يدل على  و�لديانات وهذ�  �لز�ئرين ومبختلف �جلن�سيات  �عد�د كبرية من  �ل�سريف 
�ن �لمام )عليه �ل�سالم( هو للجميع وهو قادر �أن يوحد حتت قبته �ل�سريفة �لديانات 
�ملختلفة كي يتنا�سو� يف هذ� �ملكان �خلالفات على �ل�سعيد �ل�سيا�سي و على �لأ�سعدة 
�لأخرى، و�أنا من �لهند وم�سيحي �لديانة ور�أيت �ليوم عك�س ما كان يف ت�سور�تي �لتي 
تكونت من خالل �لع��الم �لذي ي�سل �لينا  بخ�سو�س �ن �مل��ر�أة �مل�سلمة مهم�سة يف 
�حلقوق ومظلومة، فقد ر�أيت �لعك�س فالرجال و�لن�ساء �سو��سيةوقد وجدت �ملر�أة د�خل 
�ل�سحن �ل�سريف حمرتمة من �جلميع و�أي�سا ر�أيتها خارج �ملرقد �ملقد�س وهي �ي�سا 

حمرتمة من �ملجتمع، فقد وجدت �لإ�سالم ب�سورته �حلقيقية هنا يف �لعر�ق،
وقبل جميئي للعر�ق مل �أكن �عرف بتعاليم  �لدين �لإ�سالمي �ل�سمحاء �لتي تهدف �إىل 
كمال �لن�سانية، و�لنتماء للر�سول حممد )�سلى �هلل عليه و�آله( �لذي يريد �ن يعمم 
�ل�سالم و�ملحبة كما كان عي�سى �مل�سيح )عليه �ل�سالم( وهذ� ما مل�سته من خالل �لجو�ء 
�جلميلة �لتي ي�سهدها مرقد �لمام �حل�سني ، ولكن مل �علم بهذه �ل�ستثنائية من �جلمال 

�لذي يعطي قيمة خالدة يف قلوب �مل�سلمني �إل حتت قبة �سيد �ل�سهد�ء".

تعريف بالمبادئ الحّقة
�لر��سدي يربا �بو �حل�سن �حل�سيني ع�سو من�سق 
يف ر�بطة �لعاملية ل�سرفاء �آل �لبيت من �ملغرب:" 
�إن م�ساركة �لبلد�ن �ملتعددة �لديانات و�ملذ�هب 
�لأخرى  و�لن�ساطات  و�ملهرجانات  �ملوؤمتر�ت  يف 
ما  على  ي��دل  �ملقد�سة،  �لعتبات  بها  تقوم  �لتي 
لديها وما لدى �هل �آل �لر�سول حممد )�سلى �هلل 
عليه و�آله و�سلم (من قلوب وحمبة يف قلوب �ملوؤمنني، فهي تهوي �إليهم من كل من كل 
فج عميق، متقربني هلل -عز وجّل- بحب �آل �لبيت ول غر�بة يف ذلك لأنه �لإميان زرعه 
�هلل -عّز وجّل- يف قلوب �ملوؤمنني ول يتحقق هذ� �لإميان �إل بحق �آله بيته ومن حمبي 
�لزيارة، وتفقد ذلك �لتاريخ �لز�خر و�لرتحم على �أمو�تهم) قل ل �أ�ساألكم عليه �أجر�   
�إل �ملودة يف �لقربى(، فقد �أ�سبحت هذه �ملر�قد �ل�سريفة �أماكن ل�ستقطاب �جلميع 

وتعريف �سعوب �لعامل على �ملباد �حلقيقية لدين �لإ�سالم �لذي جاء به خامت �لأنبياء 
حممد )�سلى �هلل عليه و�له و�سلم(.

نقطة توحيد المذاهب 
�ل�سفري �ل�سود�ين لدى �لعر�ق، �ل�سيخ ها�سم عبد 
�لرز�ق ها�سم:" نحن نرى يف هذه �لعتبات �ملقد�سة 
خ�سو�سا يف �لوقف �لعر�قي و�لعاملي و�لإ�سالمي، 
هي �لنقطة �ملوحدة جلميع �ملذ�هب �لإ�سالمية، 
فقد  بينهم،  ولاللتحام  للتقارب  مناطق  وه��ي 
وجدنا هذ� �ملفهوم جم�ّسد� يف �لعتبة �لكاظمية يف 
بغد�د ويف �لعتبات �ملطهرة يف كربالء �ملقد�سة فقد وجدنا كل �سيء يحتاجه من يق�سد 
�أو ديانة فقد �أ�سبحت هذه �لأماكن هي  �أي بلد كان �و �أي مذهب  هذه �لعتبات ومن 
�أماكن لإيجاد خطاب موحد جلميع �مل�سلمني يف �لعامل  ويف �أي يوم هي مهياأة �مامهم 
وقد ن�ساهد �ختالف �خلدمات �لتي تقدم للز�ئر، و�عتقد �أن هناك �لكثري من �ل�سعوب 
�مل�سلمة وغريهم يتمنون �ن يق�سدو� هذه �لأماكن �ملباركة، ولكن توجد �أ�سباب خمتلفة 

يعاين �لكثري منها يف  �لدول �مل�سلمة �أو �أنظمة �حلكم.

ا�عالم نقل المبادئ وإجالء 
الصورة

مدثر:"  حجاز  �خل��امت  �لعابدين  زي��ن  �ل�سحفي 
�لتع�سب مبني على  و�لبعيد عن  �لهادف  �حل��و�ر 
�ملباد و�لتعاليم �لإ�سالمية �ل�سمحاء �لتي جاء بها 
خامت �لأنبياء حممد )�سلى �هلل عليه و�له و�سلم(  
وقد نرى على �سا�سات �لتلفاز دخول �ملاليني يوميا 
للمر�قد �ملقد�سة ومن كل �ملذ�هب و�لديانات متجاوزين �خلالفات، وهذ� يدل على �لوحدة 
بينهم متجاوزين �ختالف �لأنظمة �ل�سيا�سية بني بلد�نهم، ومكونني �أروع �سور للوحدة 
�لإ�سالمية ول�سعوب �لعامل ب�سورة عامة، �إ�سافة �إىل دور �لإعالم �ل�سيعي �ملوّجه ل�سعوب 
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�لعامل من خالل ��سد�ر�ت �إعالم �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة �لذي ي�سدر جمالت مبختلف 
�للغات، فقد نقل �ملباد �حلقيقية لالإ�سالم �لذي �سّوهه �لآخ��رون على �نه دين �لقتل 
و�لإرهاب و�لتع�سب من خالل ما ي�ساهدونه يف و�سائل �لعالم �ملختلفة من قبل �مل�سلمني 
يف �لعامل و�أي�سا تنقل ن�ساطات و�إعمال �لكثرية �لتي تقدمها للز�ئرين هذه �ملر�قد ب�سدق 
و�سفافية و�إخال�س و�لتي من �ساأنها تكون فكرة لدى �سعوب �لعامل من �ن يق�سدو� �ملر�قد 

�ملقد�سة لأنهم �سيجدون فيها كل �سيء متوفر من �خلدمات على مد�ر �ليوم و�لعام 

أهم ما يميز ا�عالم ا�سالمي  من غيره !
كما تطرق زين �لعابدين �ىل �ملميز�ت �لتي ينبغي توفرها يف �لعالم �ل�سالمي فقال:" �إن 
 �ما ينبغي �أن مييز �لإعالم �لإ�سالمي هو �مل�سد�قية و�سفافية  �لطرح حيث ينقل �لأحد
كما هي وبال �سك فان �لإعالم �لإ�سالمي ينبغي �أن يكون �سادقا، و�لدين �لإ�سالمي دين 
�أمانة ويدعو �إىل �لأخالق و�لت�سامح و�لتعاون و�لوحدة �ل�سالمية وكل �ل�سفات �لإ�سالمية 
�لر�سينة، لذلك نرى و�سوح يف �لر�سالة �لإعالمية �مل�سلمة و�لعمق فيها، ويحتاج �لكثري 
من جهد متو��سل لأن �لتحديات كثرية و منها قوة �لر�سالة �لعالمية �لغربية و�لتي متتلك 
�أن ن�سري يف  �أمو�ل كثرية وو�سائل جتذب �مل�ساهد و�لقار وت�ستخدم �لأكاذيب، فعلينا 
�لجتاه �ل�سحيح ومب�سد�قية لكي ن�سل لهدفنا وهو �إنقاذ �ل�سعوب �ل�سالمية و�لعربية 

من �لهجمات �لعالمية �لغربية.

سفينة الهدى والتوحيد
�ملركز  يف  �ل��ع��ام  �مل�����س��رف  ب��ك��ري،  م���ازن  �ل�سيخ 
من  �لأنرتوبولوجية:" ننطلق   للبحو �ل�ست�ساري 
�لقول �لذي �أطلقه حمرر �لهند غاندي )تعلمت من 
�حل�سني �أن �أكون مظلوما فاأنت�سر( و�لن�سر هنا ل 
يعني �لغلبة �لع�سكرية بل �لن�سر �ملعنوي و �لرمزي 
على م�ستوى حترر �لأنف�س من عبده �لأ�سنام و �تباع 
�ل�سيطان، وهذ� �لذي مييز �حل�سني بر�سالته �خلالدة حيث �أن رف�سه للظلم رفعه و جعله 
�سيد �لأحر�ر، و�لتوحيد عبارة حتمل كل معاين �لإن�سانية بتجلياتها �لروحية و�لنف�سية 

و هذ� ما تدعو �ليه معظم �لديانات و لكن كّل على طريقتُه، و من هنا ميكننا �أن نقول 
�أن بذل كل �سيء يف �أر�س �لطف جعل �حل�سني م�سباح �لهدى جلميع �ل�سعوب و �سفينة 

�لتوحيد، فى �ليوم تقاربا بني �مل�سلمني �أنف�سهم  وبني �مل�سلمني و�لديانات �لأخرى". 
 كيف ترى حركة �لعمار �مل�ستمرة لزيادة �مل�ساحة للمر�قد �ملقد�سة كي ت�سبح قادرة على  

 ستقطاب �لز�ئرين و�لعمل على وحدة �مل�سلمني��
مازن بكري:" نحن ننظر �إىل هذ� �لأمر على �أنه يتما�سى مع تز�يد �ملحبني لأهل �لبيت 
)عليهم �ل�سالم( و خ�سو�سا بعد ��ستقر�ر �لو�سع �لأمني يف �لعر�ق مما �سيجعل �لتو�فد 
 ىل �ملر�قد �لطاهرة حّجًا لالأحر�ر يف �لعامل، و بالتايل ي�ستدعي �لتح�سري لهذ� �حلد�
حتى  جيد�  �ملو�سوع  لهذ�  بالتح�سري  نقوم  �أن  من  بد  فال  �لجت��اه��ات،  ب�ستى  �لقادم 
ن�ساهم يف ن�سر �لفكر و �لتعاليم �ل�سماوية ل�سعوب �لعامل، و�لتي هي بحاجة ما�سه لهذه 

�ملعلومات".

ما أحوجنا للحوار !
�ل�سيخ فايز عبد �لرحمن �سيخ نام�س �سيخ ع�سرية 
�ل�سادة �لأ�سر�ف يف �سوريا:" هناك خماطر كبرية 
تو�جه �لعاملني �لعربي و�لإ�سالمي، وهناك حتديات 
تهدف  �إىل تدمري هوية هذه �لأمة، فال�سر�ع �ليوم 
مع �عد�ء �لمة هو �سر�ع وجود ل �سر�ع حدود وما 
�أحوجنا �ليوم لوحدة �لعرب و�مل�سلمني �لتي �قّر ها �لر�سول حممد )�سلى �هلل عليه و�سلم 
و�آله( وما �حوجنا ّللقاء و�حلو�ر، وهذ� يتم من خالل ما تقوم به �ملوؤ�س�سات �لدينية ومنها 
�لعتبات �ملقد�سة عرب  ��ستقبالها لوفود و�سخ�سيات من خمتلف �جلن�سيات و�ملذ�هب 
فقد ت�ستقبل �لوفود �لعربية و�لأجنبية يوميا وبكل �سعة �سدر مبنية  على مباد ��سالمنا 
�حلنيف مما تعك�س لل�سعوب �لغربية �سورة �يجابية ومتميزة عن �لأخالق �لعالية �لتي 
�أمر بها نبينا حممد )�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم( ودور �ملر�قد �ملقد�سة لي�س يف توحيد 
�ل�سعوب فقط �منا هي ر�سالتهم �لو��سعة و�مل�ستمرة وهي �متد�د لنه�سة �سيدنا �حل�سني 

)عليه �ل�سالم( �لن�سانية لكل �لعامل.
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باملو�د .. �خلا�سة   و�لب��ح��ا �لدر��سات  من  �لعديد  ح��ذرت  لقد 
�أ�سو�قنا �ملحلية و�أ�سارت  �لغذ�ئية �مل�ستوردة و�ملتد�ولة حاليا يف 
�ىل �أن �كرث �ملو�د �خلطرة و�مل�سرطنة هي �لتي يتم ��ستري�دها من 
دول �آ�سيا مثل �ل�سني وتايو�ن و�لفلبني وتايلند و�لهند وباك�ستان 

و�لدول �لعربية .
و�ملالحظ �ن �لدول �مل�سنعة لهذه �ملو�د تقوم بكتابة مكونات �ملو�د 
�لغذ�ئية بخط �سغري جد� وغري و��سح وبطريقة خمفية و�ن كثري� 
.. منها تكتفي بو�سع �ل�سم �لعلمي للمادة �و �ل�سارة برقم فقط

كما �ن معظمها لتقوم بكتابة مكونات �ملادة على �لعبوة �مل�سنعة 
��سما  ورقما.

�ملو�د  من  �لكثري  �أن  ي��وؤك��دون  �لتغذية  جم��ال  يف  �ملخت�سني  �ن 
مل  �نها  كما  و�لتخزين  �لت�سنيع  �سيئة  هي  �مل�ستوردة  �لغذ�ئية 
تخ�سع للك�سف من قبل هيئة �ملو��سفات و�ملقايي�س �لنوعية . ومما 
يوؤ�سف له هو عدم وجود جهة وطنية رقابية ر�سمية متنع من دخول 
�ىل  وو�سولها  �لغذ�ئية  �مل���و�د  ه��ذه 
�مل�ستهلك . وتعمد �لعديد من �مل�سانع 
�ىل خ����د�ع �مل�����س��ت��ه��ل��ك ح��ي��ث ت���دون 
�حلافظة(  �ملو�د  من  )خايل  عبار�ت 
�لمر  وحقيقة  �مل�سنعة  �لعبو�ت  على 
�نها  كما  �مل���و�د  ه��ذه  م��ن  خالية  �نها 
�أخ��رى غري حافظة  حاوية على م��و�د 
�ملانعة  و�مل��و�د  و�ملنّكهة  �مللونة  كاملو�د 

للتاأك�سد وغريها .
و��سار �لبع�س من تلك �لدر��سات �ىل �ن هذه �ملو�د �لغذ�ئية على 
خطرة على �لن�سان �مل�ستهلك منها �لبطاطا �ملقلية و�لتي تعرف 
)بالب�س( ويوؤكد ذلك حتذير�ت �خلرب�ء من منظمة �ل�سحة 
تناول  من  �طفالهم  مبنع  عليهم  يوؤكدون  �ذ  �لب��اء  �ىل  �لعاملية 
�لأطعمة �لتي تدخل يف تر�كيبها مادة كيميائية م�سرطنة توؤدي 

�ىل تلف �لع�ساب وت�سمى )�لكريالميد(.
حيث مت �كت�ساف وجودها يف �غذية معينة مطبوخة يف درجات 
حر�رة عالية ومن هذه �لطعمة رقائق �لبطاط�س �لبطاطا �ملقلية 

على �لطريقة �لفرن�سية و�ملخبوز�ت باختالف �نو�عه.
�لن�سوية  �مل��و�د  يف  طبيعي  ب�سكل  )�لكريالميد(  م��ادة  وتتكون 

عندما يتم قليها �و طهيها يف درجات حر�رة عالية .
ومل يلتفت �حد من �ملعنيني �سابقا �ىل �نت�سار هذه �ملادة وبكثافة 
عام  �سويديني  باحثني  قبل  من  �كت�سافها  حلني  �لطعمة  د�خ��ل 

2002م.
من  عاديا  كي�سا  �ن  �ىل  ��ستوكهومل  بجامعة  باحثون  وتو�سل 
مفرو�سات �لبطاط�س ميكن �ن يحتوي على مادة )�لكريالميد( 
�على 500 مّرة من �ق�سى تركيز ت�سمع به منظمة �ل�سحة �لعاملية 
�لدهون  ��ستخد�م  طريقة  ذل��ك  �ىل  ��سف  �ل�سرب،  مياه  يف 
�لرخي�سة للقلي ملر�ت عدة. ويوؤكد �خلرب�ء �ىل �ن �مل�سكلة تكمن 
�لغذ�ئية �ىل مو�د م�سرطنة،  �مل��و�د  تتحول  �لعمل حيث  يف هذ� 
�لمر �لذي يدعو لأخذ �حلذر وعدم �سر�ء بطاط�س )�ل�سب�س( 

�جلاهز لالطفال للخطورة �لتي ي�سكلها عليهم .
كما �أكدت هذه �لبحا �ىل �ن �لعديد من �ل�سركات �مل�سنعة تعمد 
ل�ستخد�م �ملحلّيات �ل�سناعية يف �مل�سروبات �لغازية و�لع�سائر. 
وهي مركبات لي�ست لها قيمة غذ�ئية ت�ساف �إىل �لأغذية. ويعلن 

�مل�سنعون عنها بانها )�أغذية ذ�ت �سعر�ت حر�رية و�طئة( .
مادة  مثل  �حل��ل��و  �مل���ذ�ق  على  للح�سول  �مل���و�د  ه��ذه  وت�����س��اف 
وبني  �مل��ادة  هذه  بني  �لعالقة  �لباحثون  و�كت�سف  )�ل�سكرين(. 
ظهور �سرطان �لفم و�لل�سان و�حللق.. ل�سيما �ن مادة )�ل�سكرين( 
�لعادي يف حتلية  �ل�سكر  بديال عن  حاليا  كبري  ب�سكل  ت�ستخدم 
�مل�سروبات �لغازية و�لع�سائر وذلك لرخ�س ثمنها مقارنة بال�سكر 
�لعادي. وهذ� عمل يجري لأغر��س جتارية لتحقيق �لربح على 

ح�ساب �سحة �مل�ستهلك.
باأنو�ع  تعّج  �أ�سو�قنا  �أن  �إىل  ن�سري  �أن  �لعر�س  يفوتنا يف هذ�  ول 
 منا�س ومن  �مل�ستوردة  و�لبي�ساء  �حلمر�ء  �للحوم  من  خمتلفة 
غري معلومة. كما �أن �مل�سنع منها لُتعرف طريقة ت�سنيعها وقد 
دخلت �لبلد و�نت�سرت يف �ل�سو�ق ب�سكل يدعو �ىل �لقلق. فمنها 
 ماهو معّدل جينيا �و من �حليو�نات مهرمنة ومنها ماهو خملو
بالربوتني �لنباتي حيث يعمد �أ�سحاب �ملطاعم وحمالت �لوجبات 
�ل�سريعة �ىل ��ستعمالها لرخ�س ثمنها مقارنة باللحوم �لطازجة.

����س��ت��خ��د�م �حلو�م�س  �ل��در����س��ات �ىل  �إح���دى ه��ذه  و����س��ارت 
�لكيمياوية يف �سناعة �لطر�سي ومنها حام�س �لكربيتيك، حيث 
ت�ساف هذه �ملادة �ىل �خل�سرو�ت و�لفو�كه لت�سريع عملية حتولها 

�ىل خملالت.
وترت�كم هذه �ملادة د�خل ج�سم �لن�سان ولفرت�ت طويلة موؤدية �ىل 
ظهور �لعديد من �لعر��س �ملر�سية �ملوؤملة. كذلك ت�ساف مو�د 
�خرى مثل حام�س �لنرتيك و�لفو�سفوريك �ىل �مل�سروبات �لغازية 

و�لع�سائر �ثناء حت�سريها لإ�سافة نكهة حمببة �ليها.
�ن جانب �ل�سيطرة �لنوعية و�لفح�س �ملختربي يحتاج ب�سكل ملّح 
�ىل �يجاد �آلية ت�سمن دقة نتائج �لفح�س و�سالمة �سحب �لعّينات 
و�لنماذج من �سحنات �لغذ�ء وت�سفريها و�سمان تاأمني و�سولها 
�ىل �ملختربباآلية غري قابلة لالخرت�ق و�لتالعب بنتائج �لفح�س .

�لنوعية  �ل�سيطرة  جمال  يف  �لعاملة  �ملالكات  تعزيز  و�سرورة 
وخمترب�ت �لفح�س بعنا�سر كفوءة ونزيهة.

ولل�سيطرة على هذ� �لنفالت �ل�سوقي لبد من �تخاذ �إجر�ء�ت 
ر�سمية لإيجاد جهة وطنية حكومية تتحمل م�سوؤولية دخول �ملو�د 
�لغذ�ئية �ىل �لقطر وفق �ل�سو�بط و�لتعليمات �ملقررة من �جلهات 

�ل�سحية و�لبيئية، و�ملو��سفات �لقيا�سية .
ول يخفى �لدور �لعالمي و�لتوعوي باأخطار هذه �ملو�د وتاأثري�تها 
على �سحة �مل�ستهلك. وك�سف ج�سع �ل�سركات وتطبيق مباد �إد�رة 
�لعالمية  �ملوؤ�س�سات  بني  تعاون  حقول  لإيجاد  و�ل�سعي  �جل��ودة 
ومنظمات �ملجتمع �ملدين و�ملنظمات �لإقليمية و�لعربية و�لدولية 
�جلودة  موؤ�سر�ت  وم��ن  وذل��ك  �لغ�ّس  بطرق  �مل�ستهلك  لتعريف 

وحقوق �مل�ستهلك وو�جباته جتاه ذلك.

 املواد الغذائية 
امل�ستوردة  

•  د. منهال جا�سم

دائم� م� يقع الم�ستهلك �سحية ل�سوء 
واحتي�له�  ال�سرك�ت  وغ�س  الت�سنيع 
وال�سوابط  ال���س��ت��راط���ت  واأه��م��ي��ة 
الفح�س  وم��خ��ت��ب��رات  ال��رق���ب��ي��ة 
والتحليل تبرز ل�سم�ن �سالمة المواد 
ومط�بقته�  ع����م  ب�سكل  ال��غ��ذائ��ي��ة 
ايج�د  ان  كم�  القي��سية  للموا�سف�ت 
�س�أنه  من  الغذاء  ج��ودة  ل�سبط  نظ�م 
ان ي�سع حدا لالآث�ر ال�سحية والبيئية 
بفعل  والجتم�عية  والقت�س�دية 
هي  وحم�يته�  الأغذية  في  التالعب 
يتطلب  وه���ذا  وبدائله�  وم�����س���دره��� 
ال�سرورة لو�سع المزيد من الجراءات 
لحم�ية المواطن الم�ستهلك من ظ�هرة 
ت�سّرب المواد الغذائية غير ال�س�لحة 
لال�ستهالك الب�سري وتف�ّسي العديد من 

الأمرا�س جراء ذلك .

 ضنيل�ضوء الت ضحي ضتهل�ال
ال�ضركا �و
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•     اأجرى احلوار  واأعّدهحممود �مل�سعودي -عبد �لرحمن �لالمي

حتّملُت العذاَب 
حُلّبي....

اإّن القمع والإب�دة التي تلّق�ه� ال�سعب العراقي من قبل احلكم ال�سدامي البعثي ف�ق الت�سّور واي�ل، فمن �سي��سة التطهري الط�ئفي والعرقي والإق�س�ء والتهمي�س، 
اىل �سي��سة تنفيذ جرائم الإب�دة اجلم�عية والتهجري اجلم�عي، الداخلي وا�رجي، اىل جرائم �سّد الإن�س�نية ك��ستخدام ال�سالح الكيمي�ئي املحرم دوليً�، 
ون�سر مئ�ت املق�بر اجلم�عية يف طول البالد وعر�سه�، اىل انته� �سي��سة العدوان يف ا�ر و�سّن احلرب تلو احلرب على الدول املج�ورة، والت�سّبب يف حربن 

دوليتن �سد العراق، وح�س�ر دويل ج�ئر خّلف اجلوع واملر�س واملوت والف�س�د واجلرمية يف املجتمع العراقي.

   


كيف نن�سى اأفع�لهم
ول  ُتعّد  ل  �لتي  �لبعث  جر�ئم  ين�سى  �أن  لأح��د  ميكن  ل 
�مل�سّرفة  �مل�ساهد  ���س��ّد  حربهم  منها  و�ل��ت��ي  حُت�سى 
للعرتة �لطاهرة من �آل �لبيت �لكر�م )عليهم �ل�سالم( 
بالتخريب و�لتدمري، و�سّد ز�ئريهم بالعتقال و�لتنكيل، 
فهل ُيعقل �أن ُيعتقل �سخ�ٌس �أو ي�سّرد �أو ُيقتل ب�سبب حّبه 
وولئه للر�سول �لأكرم )�سلى �هلل عليه و�آله و�سّلم( و�أهل 

بيته �لأطهار )عليهم �ل�سالم(.
نعم جرى كّل ذلك ويجري على �أيدي �لبعثيني �ملجرمني، 
معروفة  باتت  و�لتي  �ل�سود�ء  �لبعث  ملفات  يف  فانظْر 
للجميع، لرَت ما ل ي�سّدقه �لعقل، وما ل يخطر على بال 
ب�سر قّط، وهذ� �لز�ئر )حممد عبيد وهاب( من حمافظة 
�لأنبار من مدينة �لفلوجة هو �أحد �ملعتقلني ب�سبب حّبه 
للح�سني بن علّي بن �أبي طالب )عليهم �ل�ّسالم(، و�ساهٌد 
حّي على �أحد� �لتعذيب يعر�س لنا ما جرى له ولأخوته 

�لأبرياء من �ملعتقلني يف زنازين �لبعث �لكافر. 
بداية امل�سرية

عند حلول منا�سبة زيارة �أربعينية �لإمام �حل�سني بن علّي 
�ل�سريح  زي��ارة  � وهي  �ل�ّسالم(  �أبي طالب )عليهما  بن 
عا�سور�ء  يف  ��ست�سهاده  بعد  �حل�سني  لالإمام  �ملقّد�س 
�سهر حمّرم باأربعني يوم وهي ما �أّكد على �أد�ئها �لأئمة 
�لأطهار من �آل �لبيت �لطّيبني ولقد د�أب �مل�سلمون على 
�لذهاب �ىل �ل�سريح �ملقّد�س م�سيًا على �لأقد�م � توجهُت 
�ىل مدينة كربالء �ملقد�سة قا�سدً� زيارة �لإمام �حل�سني 
)عليه �ل�ّسالم( رغم ما �أبد�ه �أهايل منطقتي من ممانعة 

خوفًا من جمرمي �لبعث �لبائد.
توكلُت على ا )تب�رك وتع�ىل( يدفعني حّبي

 لأهل �لبيت )عليهم �ل�ّسالم(، وجتديد �لعهد بني يدي 
�لإم��ام �حل�سني )عليه �ل�ّسالم( على �مل�سّي يف م�سرية 
�لهو�ن  �أ�سكال  كّل  ورف�س  �حل�سينّي،  باخلّط  �للتز�م 
�لأقد�م  على  �مل�سري  ول�ستحالة  �لب�سرّي،  و�ل�ستعباد 
طو�ل �لطريق بني �لفلوجة و�مل�سّيب لتو�جد �أزلم �لبعث 
�لكثيف ركبت �ل�سيارة من �لفلوجة حتى ق�ساء �مل�سّيب 
يف حمافظة بابل، وبد�أت �أ�سري على قدمي متوّجهًا �ىل 

�ملرقد �ل�سريف لالإمام �حل�سني )عليه �ل�ّسالم(.

�سي�فة للموت
كنُت �أ�سري يف �لطرقات �خلفّية و�سط �لب�ساتني و�حلقول 
�ملمتدة على طول �لطريق، ثم ��سطررُت �أن �أ�سلك �لطريق 
�لعام على �ل�سارع �لرئي�سّي، وما هي �إّل خطو�ت معدودة 
حتى و�جهتني جمموعة من �أزلم �لبعث �لظامل ور�حو� 
يحا�سرونني و��سعني �مل�سد�سات يف ر�أ�سي، ومّت �سربي 
وحجزي يف �لفرقة �حلزبية يف ق�ساء �مل�سّيب، ثم قامو� 
بت�سفريي �ىل �حللة، وبعد ق�ساء يوم كامل من �لتعذيب 
و�جلوع مّت نقلي �ىل ت�سفري�ت كربالء �ملقّد�سة، وقد وجدُت 
ًا منهم ُيطلق عليه )�سيافة �ملوت( حيث كان  تعاماًل خا�سّ
يو�سع �أعد�د كبرية من �ملعتقلني بني �أربعة جدر�ن وهم 
يتعّر�سون لأنو�ع �لتعذيب من جمرمني ق�ساة ل يعرفون 
�لطعام  ونوعية  وكانت كمية  �لوقت،  �لرحمة على مد�ر 
�حلياة  قيد  على  بقائنا  لأج��ل  ج��ّدً�،  قلياًل  �إلينا  �ملقّدم 
فقط ولكي نتحمل �لتعذيب، وبعدها مّت نقلنا �ىل د�ئرة 
�أمن كربالء �ملقّد�سة وقد كان فيها �لتعذيب �أ�سد و�أب�سع 
وُنقلنا بعدها �ىل ت�سفري�ت �حلّلة يف حمافظة بابل.ول 
�ملوت ويف  �سارفَت على  �إذ�  �إّل  ��ستغاثتك  ي�ستمعون �ىل 
يوم من �لأيام �ل�سود�ء يف �ملعتقل �لرهيب تعّر�سُت ملر�س 
�سديد وحّمى قوّية حتى �سارفت على �ملوت وكنت �أمتّنى 
�ملوت فعاًل لكي �أ�سرتيح مّما �أنا فيه، وكان ل يتّم عر�س 
�ملري�س على �لطبيب �إّل �إذ� و�سل لدرجة �ملوت، وهذ� ما 
و�سلت �إليه بالفعل، وقد جاءين مدير د�ئرة �لأمن بعدما 

�سمع �أ�سو�ت �ملعتقلني وهم ي�سيحون منادين:
� لقد مات �لرجل، لعنة �هلل عليكم... وعندما ر�أى حالتي 
وكنت  �لعام،  �ملدينة  م�ست�سفى  �ىل  بنقلي  �حلر�س  �أمر 
بالإ�سافة �ىل ما �أنا فيه من �ملر�س �أعاين من جوع �سديد 
حتى �أنه ظهرت علّي عالمات �ل�سعف وتغرّي لون ج�سمي 

�ىل درجة جعلت �لطبيب ي�ساألني:
�  منذ متى مل يدخل معدتك �لطعام.. وبعد �أن حت�ّسنت 
حالتي �ل�سحية نوعًا ما مّت �إرجاعي �ىل �ملعتقل، لأكمل 

م�سو�ر �لتعذيب و�لتحقيق �ملرير.
الدخول اىل غرفة التعذيب لي�س ك�رو منه�
�إليها  ُيدخلون  �سغرية  غرفة   � �ملعتقل  يف   � هناك  كانت 
وند�ء  �ل�سديد   �ل�سر� �إّل  ن�سمع  فال  مقّيدين  �ل�سباب 
�ل�ستغاثة �لأليم ي�سدر من �أولئك �ل�سباب من ق�سوة ما 

�ل�سرب  �ساعة من  وبعد  �لتعذيب،  يالقونه من �سنوف 
و�لتعّر�س  �لغليظة  �ل��ه��ر�وة  �أو  بالكيبل  متعّددة  ب��اآلت 
بطانية  يف  �ملعتقل  ُي��خ��رج��ون  �لكهرباء  �سعقات  �ىل 
لفقد�نه �لوعي �أو لتدهوره �ل�سّحي و�لنف�سي، وعلى هذه 
�حلال �لتي د�مت طوياًل مل نكن نذوق �لنوم �إّل لدقائق 
 �سطر�رً� لن�سحَو على كابو�س �أ�سو�ت �ل�سرب و�سر��
متّج  �لتي  �لنابية   و�لأل��ف��ا للتعذيب  يتعّر�سون  �لذين 

�لأذن �حليو�نية �سماعها.
اأن� كربالئي واإن كنُت من الأنب�ر

مل �أ�سّرح يف �لغالب �أين من مدينة �لفلوجة من حمافظة 
�ىل  �ملعتقلني  بتوزيع  �إليهم  �لأم���ر  ج��اء  ومل��ا  �لأن��ب��ار، 

حمافظاتهم �ساألني �سابط �لتحقيق:
� هل �أنت من �لأنبار فقلت له:

�أتكّلم  �لتي  �أنا من كربالء. و�إن كان ��سمي ولهجتي  � ل 
بها وحمّل �عتقايل كّل ذلك يدّل على �أنني من حمافظة 
�لأنبار، ولكْن لع�سقي وحّبي �ل�سديدين لالإمام �حل�سني 
)عليه �ل�ّسالم( ومدينته �ملقّد�سة قلُت له حينما كّرر علّي 

�ل�سوؤ�ل:
� �أنا كربالئي.

� من حمافظة  برتبة عميد   �  ل�سبا� �أح��د  وح��ني ج��اء 
�لأنبار ي�ساأل عني لُيطلق �سر�حي �أنكرُت معرفته و�أبيُت 
لُت �لبقاء  �أن �أخرج بهذه �ل�سورة �لطائفية �ملقيتة وف�سّ

مع �أحباب �حل�سني )عليه �ل�ّسالم(.
حتت املراقبة اىل م� �س�ء ا

ولكن  عّني،  �لإف��ر�ج  مّت  �ملرير  �لعتقال  من  �سهور  بعد 
ويبقوه حتت  �أب��دً�  بعدّوهم  يثقون  �لبعثيني ل  ع��ادة  من 
�ملر�قبة �ىل ما �ساء �هلل، وعلى هذ� مل يرتكني جمرمو� 
�لبعث حتى بعد �إطالق �سر�حي، فبني فرتة و�أخرى كانو� 
�أمن �لفلوجة للتحقيق معي يف عّدة  ي�ستدعوين مديرية 
�أمور منها: َمن هذ� �ل�سخ�س �لذي كنت ت�سري معه يف 
ملاذ�   لفالنية� �ملنطقة  يف  كنت  م��اذ�   لفالين� �ليوم 
��ستدعيناك وغري ذلك من  تاأّخرَت يف �حل�سور حني 
يف  و�لإرب��اك  �لذعر  وتخّلف  �لنف�س  تقّزز  �لتي  �لأ�سئلة 
نف�سي، ومل �أ�سرتح منهم �إّل بعدما مّن �هلل )عّز وجّل( 

علينا باندحارهم وهزميتهم. 

• حممد عبيد وهاب 
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وهي مهما �أوغل �لزمن، و�ختلف �ملوطن، وتقلبت �سوؤون �حلياة، �سلة �ملا�سي باحلا�سر، وتر� �ل�سلف للخلف، 
وم�سعل ينري �سبيل �حلق و�سنة �لر�سد، ويبتعث �حلر�رة يف �لنفو�س فيعيدها خلقًا جديدً�، ��ستجمع ما ينبغي �أن 

ي�ستجمعه من و�سائل �لرقي، ووعي ما ينبغي �أن يعيه من ُمثل �خلري وقيم �لإن�سانية �لعليا.
ومن هنا ندرك �ل�سبب �لذي حد� بالنا�س �إىل �إحياء ذكر �حلو�د �لتي �سمو� بها �إىل �لقمة، و�أرتفعو� بها �إىل 
�لذروة، وذكر �لرجال �لذين بثو� يف �أممهم ما ��ستطاعت به �أن تتبو�أ منزلة �أعلى وحتتل مقامًا �أ�سمى، فذكريات 
�لأمة، ر�سيدها �لروحي �لعظيم �لذي يتقزم �أمامه �لر�سيد �ملادي يف �خلز�ئن وبيوت �ملال، فحرٌي بالأمة 

�لو�عية لر�سالتها، �أن ت�ستغل هذه �لذكريات على وجهها، فتبث يف �فر�دها روح �لعزم و�مل�ساء و�لإميان.
فلن�ساأل �أنف�سنا: كيف نحيا ذكرياتنا

نعم، �إننا نحياها يف جو من �سحر �ل�سعر وروعة �لنرث، ولكن دون �أن يوؤثر ذلك يف تغيري �سيء مما يعانيه �ملجتمع 
�لإ�سالمي �ملرت�حب من �نتكا�س �أليم تناول �أو�ساعه �لروحية و�لجتماعية و�ل�سيا�سية كافة، مبا تنطوي عليه 
من مثل �لخالق و�لدين، ولئن دّل هذ� على �سيء فاإمنا يدّل على �أننا فقدنا �ل�سلة مبا�سينا فلم تعد ذكرياته 

�ملجيدة تعمل فينا عملها �لذ ي ي�سرت له.
لقد كانت هذه �لذكريات بالن�سبة لأمتنا يف ع�سورها �لأوىل مبثابة �سمامات �أمان ونقا مر�قبة، حتاول 
�أن ت�سحح على �سوء ما تنطوي عليه من قيم ومثل ما يكون قد �أ�سابها يف 
م�سريتها من �نحر�ف عن �خلط �لقومي ، �أو جُتدد ما يكون قد ف�سد �أو حتلل 
من خالياها – و�أعني هنا �لمة بلحا �لفر�د – م�ستعينة مبا تنطوي عليه 

�سخ�سيات �أ�سحابها من معان خرية وخ�سال حميدة.
وهنا يقفز �ىل �أذهاننا �سوؤ�ل:

ما هو �ل�سبب �لذي جعل مفهوم �لذكرى عندنا ل ينفذ �ىل عقولنا و�إمنا هو 
طاف �أبدً� على �ل�سطح ل يتعدى �لأ�سماع، وبالتايل ل يتحول �إىل طاقة �سعورية 
تعمل فينا �أو تغرّي من و�قعنا �سيئًا �أن �ل�سبب يف نظري – يا �سادة – فرديتنا، و�لفردية كموقف نف�سي خا�س 

ل بد �أن تكون لن�سوئها ��سباب، فما هي �لأ�سباب لن�سوء فرديتنا
�إن �لفردية يف جوهرها لي�ست �سوى �سعور ملّح بالذ�ت، ي�ستتبع �سعف �ل�سعور باملوجود�ت �لخرى �أو �سمور 
هذ� �ل�سعور، �أما �ل�سبب يف تغلب �ل�سعور بالذ�ت على �ل�سعور باملوجود�ت �لخرى، فهو عبارة عن �لف�سل بني 

.لإن�ساين �لغريزي وبني �لرقيب �لذي يحدد �ملدى �لذي ي�سل �إليه هذ� �لن�سا� لن�سا�
فالن�سا �لإن�ساين غريزي يف �أكرث مظاهره، ولي�ست �لغر�ئز غايات يف ذ�تها عند �لإن�سان بحيث ينح�سر 
تفكريه وتقديره يف �ل�سعي لإ�سباعها، و�إمنا �أودعها �هلل فينا و�سائل �إىل غايات خارجة عنها �أعلى منها، هذه 
�لغر�ئز حتكم �لإن�سان مبقدر� فيما لو كان و�عيًا لوظيفتها، ووعايًا لغاية حياته �لعليا، وهو ل يكون و�جدً� لهذ� 
�لوعي، �إل �إذ� كان و�جدً� لذلك �لرقيب �لذي يحدد ن�سا هذه �لغر�ئز، هذ� �لرقيب هو �لعن�سر �لخالقي 
يف نف�س �لفرد �ملوؤلف من جمموعة �لقيم �لخالقية و�لجتماعية، �لتي تنظم �لن�سا �لإن�ساين، وتقف به عند 

حدوده �مل�سروعة �لتي تي�سر �لتو�زن �لجتماعي، ومتنع من �أن ي�سري �لكيان �إىل �لتف�سخ و�لنحالل.
وهي حتكم �لإن�سان مطلقًا حني ينعدم فيه �لعن�سر �لخالقي، حيث ينطلق �لن�سا �لإن�ساين �لغريزي من 
غري رقيب، وهنا ينقلب �لإن�سان فرديًا، فاإن �سّل �لعن�سر �لأخالقي عن �لعمل، يعني �إطالق جمال �لعمل يف 
�حلياة للغر�ئز فقط، ومتى ��ستقلت غر�ئز �لإن�سان يف �لعمل �أحّلت عليه بطلب �لإ�سباع، في�ستّد لذلك �إح�سا�سه 
بنف�سه، ويتبع ذلك �سعف �ل�سعور باملوجود�ت �لأخرى، �إذ� ��ستوى وجود �لإن�سان مع هذه �حلال كان �إن�سانًا 

فرديًا.
و�لدين هو منبع �لقيم �لإن�سانية جميعًا، فقد جاءت �لأديان �ل�سماوية �ملنزلة لتح�سر �لفرد �لإن�سان يف جمال 
�لقيم، ولتوفر يف نف�سه �لعن�سر �لأخالقي �ملثايل، فتحول بذلك بني �لإن�سانية وبني �أن تتف�سخ، ونيقلب فيها 

مفهومها �ل�سمح �إىل غريزة ذئبّية تعتدي وتنتهز وت�ستغل ول تقيم وزنًا لغري �لغر�ئز �حليو�نية.
و�إذ� كان منبع �لقيم �لإن�سانية جميعًا هو �لدين، فقد تبّينت لنا �إذن طبيعة ما يعانيه جمتمعنا من فردية، فبعد 

تعمل فينا �أو تغرّي من و�قعنا �سيئًا �أن �ل�سبب يف نظري 

 ذكرى ال�سه�دة 
والذاكرين  

• �ل�سيخ �لدكتور 
حممد جعفر �سم�س �لدين

لط�مل� وجد امل�سلحون يف 
الذكرى، ح�فزًا لهم على 

امل�سي فيم� نذروا اأنف�سهم له 
من اإ�سالح اإذا قعد بهم العجز، 

وا�ستبد بهم الوهن، وت�ألبت 
عليه �سروف الدهر، فتمنحهم 

من روحه� قوة يدفعون به� 
العجز، و�سي�ء يدراأون به 
الوهن، واإنك�ر للذات ي�سهل 

عليهم �سروف الدهر.
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�أن كفر �لإن�سان بالدين و�إله �لغريزة، جتاوز �حلدود �لتي ر�سمتها �لقيم، وف�سل 
بذلك بني �لن�سا �لغريزي لالإن�سان، وبني �لرقيب �لذ�تي �لذي يحدد له مد�ه �لذي 

ل يح�سن �أن يتعد�ه.
ومن هنا �أ�سبحنا ل ننظر �إىل ذكرياتنا �ملجيدة – وهي �لعالمات �ملميزة على 
طريق كفاحنا �لعقيدي �لطويل – �إل من خالل �ملنظار �لذي متليه علينا غر�ئزنا، 
فريى فيها �لبع�س جماًل للت�سلية وقتل �لوقت، بينما يرى فيها �أخر فر�سة موؤ�تية 
لنيل مك�سب �سخ�سي �أو غر�س م�سلحي، وقد ترى فيها �ل�سلطة �حلاكمة يف بلد 
ما م�سارب �أمان جته�س عن طريقها عا�سفة بدت نذرها يف �أفق �أمة فتم�سخها �إىل 

عا�سفة يف فنجان.
وقليٌل هم �ولئك �لذي يح�سون �جلو�نب �مل�سرقة من تلك �لذكريات �لتي يكون 

�للتفات �إليها من قبل �لقائمني على �إحيائها �لغر�س �لأ�سا�سي من �إقامتهم لها.
و�لذكرى �لتي نتفياأ ظاللها �ليوم كفيلة مبا حتمله بني ثناياها �لعطرة من �ملعاين 
و�سبل  �لهدى  طريق  لنا  تنري  �أن  و�سلوكنا  حياتنا  يف  متثلناها  لو  فيما  �لعظيمة 

�خلري.
تلك هي ذكرى ربيع �ل�سهادة، ذكرى �سيد �ل�سهد�ء و�سيد �لحر�ر و�سيد �سباب 
�هل �جلنة، فانتفا�سة �حل�سني مبا ر�سمته للثورة من �أهد�ف �إن�سانية عامة ومعامل 
تغيريية كربى، كفيلة باإبعاد �لأمة عن �أن تكون قطيعًا ين�ساق ور�ء �أي حترك رفع 

�سعار �لثورة و�سعار:
"ما خرجت �أ�سرً� ول بطرً� ول مف�سدً� ول ظاملًا".

وهي، مبا ك�ستفه من زيف �حلكم وطغيانه كفيلة باأن جتعل �أي فرد يف �لأمة و�عيًا 
مل�سوؤوليته يف �لت�سدي لأي �نحر�ف، فيتحرك للق�ساء عليه قبل ��ستفحاله.

�لإناء  �إل �سبابة ك�سبابة  يبق منها  �أدبر معروفها ومل  �لدنيا قد  �إىل  ترون  "�أل 
ينتهى  ل  �لباطل  و�إىل  به  يعمل  ل  �حلق  �إىل  ترون  �أل  وبيل،  مرعى  وخ�سي�س 

"عنه
وهي مبا ر�سمته للحكام من حدود، وما ��سرتطته فيه من �سرو كفيلة باأن تعدل من 

�نحر�ف هوؤلء و�أولئك من �حلكام وتعيدهم �إىل حظرية �حلق.
"فلعمري ما �لإمام �إل �لعامل بالكتاب و�لقائم بالق�سط �لد�ئن باحلق �حلاب�س 

نف�سه على ذ�ت �هلل".
وهي �أي�سا، مبا �أعطته للموت يف �سبيل �لذود عن �لعقيدة من معنى �خللود و�لبقاء، 
وللحياة يف ظل �لباطل و�لذل و�خلنوع كفيلة باأن جتعل كل و�حد منا ي�ستمر �ملوت 
�لظلم  �أ�سنة  و�لهو�ن حتت ظالل  �مل�سكنة  و�إباء على �حلياة مع  وكر�مة  ب�سرف 

وحر�ب �لطغيان.
"فاإين ل �أرى �ملوت �إل �سعادة و�حلياة مع �لظاملني �إل برما".

نعم من �أجل حتقيق كل ما ذكرت كانت �نتفا�سة كربالء، �نتفا�سٌة كل ف�سل من 
ف�سولها يوحي باخللود.

تّوَجها ف�سٌل، كان بطله ر�أ�س �سريف على �سنان رمح طويل يتلو قوله تعاىل: )ول 
حت�س �لذين قتلو� يف �سبيل �هلل �أمو�تًا(.

يجلجل يف �أعماق �لزمن، وتتجاوب لدوّيه جنبات �لبيد، فيرت به كل من خفقت يف 
قلبه ن�سمة من �حلرية، وطاف به طائف من نور.

◄  بقلم: ولء �ل�سّفار

�ن �لهدف من بعث  �لنبياء و�لر�سل من قبل �هلل )�سبحانه وتعاىل( يكمن يف �سرورة 
حتقيق �ل�سالح ب�سقيه �لدنيوي و�لخ��روي ليهتدي كل من كان �ساعيا ملر�ساة �هلل 
ويعار�سه من كان هّمه حب �لدنيا وملذ�تها، هذ� �لمر جنده و��سحا عند ��ستعر��سنا 
لق�س�س �لنبياء و�لر�سل �لذين بعثهم �هلل )�سبحانه وتعاىل( على مر �لتاريخ ولو توّقفنا 
عند ثاين �نبياء �ويل �لعزم �بر�هيم عليه �ل�سالم �سنجده حمل ر�سالة �سماوية لب�سرية 
عا�ست �سبعمائة وت�سعني عاما بعد وفاة نبي �هلل نوح )عليه �ل�سالم( و قد �رهقها 
�لظلم و�لطغيان وعبادة �لوثان حتى حلت بهم رحمة �هلل باأن بعث لهم نبيا بر�سالة 
�سماوية حملت �هد�فا عدة كان �ولها �لتوحيد وحماربة �ل�سنام يف حني �رتكز �لهدف 
�لثاين على �سرورة بناء جمتمع يرتكز على �أ�س�س �ساحلة �سميت باحلنيفية �ل �ن تلك 
�لهد�ف زلزلت م�ساجع �ملعاندين و�لظاملني حتى �أعّد  �لنمرود نار� عظيمة يذكر �ن 
�لطري كان يحرتق من �سدة لهيبها رغم حتليقه عاليا يف �ل�سماء و�بتكر �لنمرود ومن 
كان معه طرق عدة لقذف �بر�هيم عليه �ل�سالم يف تلك �لنار �ل �ن �هلل )�سبحانه 
وتعاىل( �أجناه منها بلطفه، علما �ن قتل �بر�هيم لي�ستحق �إ�سعال نار عظيمة كالتي 
�وقدها �لنمرود  ويبدو �ن �لطغاة كانت غايتهم �لنتقام من �ملا�سي وتخويف �مل�ستقبل.
وكذلك �حلال لو ��ستعر�سنا حياة عدد كبري من �لنبياء و�لر�سل �سنجدها مليئة باملحن 
و�مل�سائب وبطبيعة �حلال فان تلك �مل�سائب متثل �لمتحان �حلقيقي �و �لختبار �لذي 
يخترب �هلل به قلوبهم، �ل �ننا ومن خالل �لرو�يات �لتي وردتنا عن �هل �لبيت عليهم 
�ل�سالم توؤكد لنا �ن ما جرى يف و�قعة �لطف مل ولن ي�سهد له تاريخ �لن�سانية مثيل 
مما يجعلنا �مام ت�ساوؤلت عدة �همها هل �ن �لمام �حل�سني )عليه �ل�سالم( يعترب 
نبيا �و ر�سول لتكون م�سيبته �عظم و�كرب من �مل�سائب �لتي حلقت بالنبياء و�لر�سل 
�ذ و�سفها �لمام �لباقر عليه �ل�سالم بقوله )ولقد قتلوه قتلًة نهى ر�سول �هلل �سلى �هلل 
عليه و�آله �ن ُيقتل بها �لكالب  لقد ُقتل بال�سيف و�ل�سنان وباحلجارة وباخل�سب و�لع�سا 
ولقد �أوطاأوه بعد ذلك( وهل ياترى �ن قتل �لمام �حل�سني )عليه �ل�سالم(يحتاج �ىل 
كل هذه �ل�سلحة وكل هذ� �لعدد وهل يتطلب هذ� �حل�سار و�ملنع عن �ملاء ومثل هذ� 

�جلي�س �جلر�ر. 
ويف �حلقيقة �نني وبعد �لبحث للو�سول �ىل �إجابة و�فية لهذ� �لت�ساوؤل مل �أجد �سوى 
حقيقة و�حدة مفادها �ن �لمام �حل�سني )عليه �ل�سالم( مل يكن نبيا �و ر�سول بل �نه 
حتّمل �عباء �لر�سالة و�لنبوة يف �ن و�حد، �إذ �إن جّده خامت �لنبياء و�لر�سل حممد 
)�سلى �هلل عليه و�له( قد �علن يف وقت �سابق �ن �لمام �حل�سني )عليه �ل�سالم( ميثل 
�لمتد�د �حلقيقي له ولر�سالته وذلك ��ستناد� ملقولته �لتي لغبار عليها )ح�سني مني و�نا 
من ح�سني( وبالتايل �يقن �لقوم �ن قتل �لنبي )�سلى �هلل عليه و�له( لميثل �لق�ساء 
على �لدين �ل�سالمي �ذ لبد من قتل �حل�سني �لمر �لذي �دى �ىل �متد�د �لحقاد 
و�ل�سغون طيلة تلك �حلقبة لتك�سف عن �نيابها �خلبيثة يف و�قعة �لطف �ذ قتلوه �سر 
قتلة ظنا منهم بانهم قد ق�سو� على �لدين �ل�سالمي �ل �ن عناية �هلل وحكمته جعلت 
من قتل �لمام �حل�سني )عليه �ل�سالم( منهجا لت�سحيح �لنحر�ف ومن هدير نزيفه 
عبقا لنيل �حلرية ومن قربه ملجاأ لكل من يبحث عن مفاهيم �لن�سانية، فاحل�سني 
)عليه �ل�سالم( مل يكن نبيا �و ر�سول �ل �نه حتمل �أعباء �لنبوة بعد �ن �متحن �هلل قلبه 

فوجده �سابر� حمت�سبا ليبتغي �سوى ر�ساه.

فريى فيها �لبع�س جماًل للت�سلية وقتل �لوقت، بينما يرى فيها �أخر فر�سة موؤ�تية 
لنيل مك�سب �سخ�سي �أو غر�س م�سلحي، وقد ترى فيها �ل�سلطة �حلاكمة يف بلد 
ما م�سارب �أمان جته�س عن طريقها عا�سفة بدت نذرها يف �أفق �أمة فتم�سخها �إىل 

وقليٌل هم �ولئك �لذي يح�سون �جلو�نب �مل�سرقة من تلك �لذكريات �لتي يكون 
�ن �لهدف من بعث  �لنبياء و�لر�سل من قبل �هلل )�سبحانه وتعاىل( يكمن يف �سرورة 

  رود وواقعة الطف ن�ر
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 وزارة ال�سك�ن والإعم�ر واحدة من اهم الوزارات العراقية مل� له� من دور ب�رز يف حل الكثري من 
الأزم�ت ا�نقة التي تواجه العراقين ورمب�  يكون اهم م� يواجه العراقين يف الوقت احل�يل 

ازمة ال�سكن امل�ستع�سية احللول رغم الوعود الكثرية .
ولكي نتعرف اك على ال�سب�ب الت�أخر يف حل هذه الزم�ت واحلد من خم�طره� على املجتمع العراقي  

ح�ورت جملة الرو�سة احل�سينية وزير ال�سك�ن والأعم�ر املهند�س حممد �س�حب الدراجي.

في حوار مع وزير االسكان وا�عمار 
المهندس محمد صاحب الدراجي

لي�ست امل�سكلة ب�مل�ل
بل ب�سوء توزيع  املوارد

•     اأجرى احلوار  واأعّده حممود �مل�سعودي  عبد �لرحمن �لالمي

 الوزارة خطط  هي  م�     

 للع�م احل�يل
خالل  فيها  �ملبا�سرة  يتم  �سوف  در��سة  لدينا   
جميع  مر�جعة  �لدر��سة  هذه  وتت�سمن  �ملقبلة  �ل�سهر 
�لطرق و�جل�سور يف �لعر�ق وتثبيت حاجة �لعر�ق لعدد 
�جل�سور �لتي يحتاجها و�أي�سا نتعرف على عدد �جل�سور 
�لبلد،  يف  حاليا  �مل��وج��ودة  �ل�ساحلة  وغ��ري  �ل�ساحلة 
وهذه �لدر��سة ت�ستمر ل�ستة ��سهر من �جل �لو�سول �ىل 
�ف�سل �لطرق و�لو�سائل من �جل �ن ننه�س بو�قع �لطرق 
مو��سالت   بخطو �ل��ع��ر�ق  ي��زده��ر  ولكي  و�جل�سور 
حديثة، ومن �جل �حلد من ظاهرة �لختناقات �ملرورية 
�لتي ت�سهدها حمافظات �لعر�ق، وهذه �لدر��سة تتم مع 

�ربع �سركات عاملية موؤّهلة بتمويل من �لبنك �لدويل .

 املخ�س�سة امليزانية    

مع  تتن��سب  هل  والإع��م���ر  ال�سك�ن  ل��وزارة 
 م�س�ريع الوزارة

�ل�سكان  ل���وز�رة  تخ�س�س  �لتي  �مليز�نية    
و�لإعمار هي لي�س مب�ستوى طموح �لوز�رة حيث للوز�رة 
�لكثري من �مل�ساريع �ملخطط لها، و�لعر�ق يحتاج لهذه 
تظّل  �ملالية  �مليز�نية  تخ�سي�سات  قلة  ولكن  �مل�ساريع، 
�أمام �لوز�رة يف تنفيذ م�ساريعها وخمططها يف  عائقا 

هذ� �لعام .

 على تعتمدون  ل  مل�ذا   

امل�����س��روع ب����)الآج���ل( م��ن اأج���ل ح���ّل هذه 
امل�سكلة

�لوز�رة تريد �ن تعمل بهذ� �مل�سروع )�مل�سروع 
بالآجل ( لأنه يحل كثري� من م�ساكل �لوز�رة يف جمال 
�لتخ�سي�س �ملايل فقد قامت �لوز�رة مبخاطبة �لربملان 
�لعر�قي من �جل �ملو�فقة على �لعمل بالآجل و�ل�ستفادة 
منه يف تنفيذ �خلطط و�مل�ساريع  ولكن �لربملان �لعر�قي 

مل يو�فق على م�سروع �لعمل بالآجل.

 و�س�ئل بع�س  نقلت   

املخ�س�سة  الم���وال  ان  املختلفة  الإع���الم 
من  جم��ت��زاأة   ) )ي�ح�سن  ط��ري��ق   لإن�����س���ء 
من  ك��ل  يف  ل��الإع��م���ر  امل���ل��ي��ة  التخ�سي�س�ت 
ب�بل  ،حم�فظة   املقد�سة،  كربالء  )حم�فظة 
،حم�فظة النجف ال�سرف( كون هذا الطريق  
م�هو تعليقكم سمن ارا�سي املح�فظ�ت الثال�
زو�ر  للم�ساة  )ياح�سني(  طريق  يخ�س  فيما    
�لإمام �حل�سني عليه �ل�سالم هو من ميز�نية �لوز�رة ومل 
 ( يتم �سرف �لتكاليف من ميز�نية �ملحافظات �لثال
يقع  حيث  وبابل(  �ل�سرف  و�لنجف  �ملقد�سة  كربالء 
وحلة  -كربالء  م�سيب  هي  حماور  ثالثة  على  �لطريق 
م�ساريع  م��ن �سمن  وه��و  -ك��رب��الء  -ك��رب��الء وجن��ف 
�لتكاليف  �لعمل قائم وجميع  �لعام حيث  لهذ�  �لوز�رة 

 اأم ال�ضكن 
واه الك من 

الراي لا فان 
  ل مالأ

 لا بببناء اأ
 ضكني دةو
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في حوار مع وزير االسكان وا�عمار 
المهندس محمد صاحب الدراجي

. هي من وز�رتنا ولي�س من �ملحافظات �لثال

  يواجه الكثري من املواطنن

مط�لبتهم  رغ��م  حت��ل    خ�نقة  �سكن  ازم��ة 
من  للحّد  حلول  ال��وزارة  اتخذت  هل   ، بحله� 

 طريةهذه الظ�هرة ا
لدى �لوز�رة ��سرت�تيجية تتكون من �ثني ع�سرة 
�ليادي  تتكاتف  �ذ�  �ل�سرت�تيجية  وهذه  رئي�سية،  نقطة 
يف �حلكومة �لعر�قية مع وز�رة �ل�سكان و�لإعمار �سوف 
بن�سب  �و  �ل�سكن  �زم��ة  حل��ّل  �يجابية  نتيجة  �ىل  ن�سل 
عالية منها ،ونرى �ن �زمة �ل�سكن �زمة تو�جه �لكثري من 
�لعر�قيني لذ� فان �لزمة ل حتل ببناء �أربعة �آلف وحدة 
�سكنية، �منا يحتاج �لعر�ق لثورة بركانية كبرية يف بناء 
�لوحد�ت �ل�سكنية من �جل �لق�ساء على �لزمة، ومع هذ� 
�أفقيا  �أن يكون بناء �لوحد�ت ب�سكل عمودي ولي�س  يجب 
وبتقنيات عالية لأ�سباب كثرية منها  كون �لبناء �لفقي 
�قت�ساديا من حيث �لتكلفة و�لطاقة �لكهربائية و�ل�سرعة 
يف �لإجناز وهذ� �سيء مهم لدى �لوز�رة من �جل �لإ�سر�ع 
بحل م�سكلة �ل�سكن ، و�لوز�رة لي�ست م�سكلتها باملال لكن 

ب�سوء �لتوزيع يف �ملو�رد . 
�أية حمافظة  �ل�سكنية يف  �مل�ساريع  لبناء  ت�سعى  و�ل��وز�رة 
�مل�سروع  �إق��ام��ة  �أج��ل  م��ن  ل��وز�رت��ن��ا  �أر����س��ي  توفر قطع 

�ل�سكني .

 تع�ون ال��وزارة  لدى  هل     

العمل يف  اأجل  املج�ورة وغريه� من  الدول  مع 
 العراق يف جم�ل تخ�س�س الوزارة

�ملحيطة  �ل��دول  �أغلب  مع  تعاون  للوز�رة  نعم،    
ولي�س  �لعر�ق  د�خل  بالعمل  منهم  يرغب  من  هو  و�ملهم 
بالعالقات، ونحن نريد عمال فعليا يف �لعر�ق ولكن نو�جه 
م�سكلة يف جلب �مل�ستثمرين من �جل �لعمل د�خل �لعر�ق 
تتمثل بالروتني �لقاتل يف ت�سيري �ملعامالت و�لف�ساد �ملايل 
ما مينع  �لمني  �لو�سع  ولي�س  �مل�ستثمر  يعيق عمل  �لذي 

�مل�ستثمر كي يعمل يف �لعر�ق ،بل �لروتني و�لف�ساد .

 م� اأهم املعوق�ت التي تقف 

اأم�م وزارة ال�سك�ن والإعم�ر لتنفيذ م�س�ريعه� 
 �وخططه

�لتخ�سي�سات  هي  حاليا  �ل��وز�رة  معوقات  �ن    
�لعقود  تنفيذ  وتعليمات  �لر��سي  تخ�سي�سات  و  �ملالية 
�حلكومية كذلك مقيدة لنا، و�أي�سا عدم تعاون �لوز�ر�ت 
�لخرى �خلدمية وغريها من �لوز�ر�ت مع وز�رتنا على 

نرى  ولكن  �لم��ر  بهذ�  �ل��وزر�ء  جمل�س  خماطبتنا  رغم 
عدم �جلدّية مع هذه �مل�ساألة �ملهمة .

 القل املح�فظة  م�هي     

 تع�ونً� مع وزارة ال�سك�ن والإعم�ر
لالأ�سف �ل�سديد �ن حمافظة كربالء �ملقد�سة 
هي �أقل  �ملحافظات تعاونا من وز�رتنا من بني �ملحافظات 
�لعر�قية ، ولدينا لقاء�ت مع �مل�سوؤوليني يف �ملحافظة من 
�أجل حل هذه �مل�سكلة و�أما باقي �ملحافظات هي متجاوبة 

نوعا ما .

 رداء ة ال�سوارع على نلح 

 رغم ت�أهيله� حديثً� ، م�هي امل�سكلة يف ذلك
�مل�سكلة هي لي�س يف تقنية عملنا �إمنا �مل�سكلة 
يف )�لزفت (�مل�ستخدم يف تاأهيل �ل�سو�رع و�ي�سا �مل�سكلة  
يف كون بع�س �ل�سركات �ملحلية لي�ست مب�ستوى �لطموح، 
و�لآن �لوز�رة  يف �سدد معاجلة م�سكلة �ل�سركات �ملحلية 
�لنفط  وزي��ر  بال�سيد  �لتقينا  فقد  �ل��زف��ت  م�سكلة  �م��ا 
�لنفط  وز�رة  ولكن  �لطاقة  ل�سوؤون  �لوزر�ء  رئي�س  ونائب 
ت�سّر على �ن �لزفت �ملنتج من وز�رة �لنفط من �لنوعية 

�جليدة .

 ه م�ضكلوا  
 لب ا�ضترين 

 ال من ا
 ت راال داخ
  القا بالرو

 امالا ضي�
  اضاد ا�وال
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• د. ن�سري �خلزرجي

           بن الفينة والأخرى يقوم 
اأو  عفوية  بحرك�ت  اأولدن����� 
مق�سودة تذكرن� ب�س�لف الأي�م 
امل��وزون��ة  اآب���ئ��ن���  م��ع  وفع�لن� 
الأحي�ن  بع�س  ويف  واملنفلتة، 
نقدم على اأفع�ل يعر�س عليه� 
ب�حل�سنى  فن�أخذهم  الأبن�ء، 
ورمب� قلن� لهم ل تيب عليكم 
اليوم ولكن �ستتذكرونن� عندم� 
املوقف  اأولدك��م يف  مع  تقعون 
الإج����راء  وت��ت��خ��ذون  نف�سه 

نف�سه اأو اأ�سد . 

ي��درك �لأب��ن��اء ق��ول �لآب���اء، ولكنها �سنة  ، رمب��ا ل 
�لأبناء  فالتعامل بني  �لأزم��ان،  و�أن �ختلفت  �حلياة 
للتغيري  خا�سعة  غري  بديهية  م�سّلمات  لها  و�لأولد 
بتبدل �لع�سور و�لأزمان، فال ي�سبح زينها �سينًا ول 
�لإن�سان  �سلوك جمبول عليه  و�إمنا هو  زينًا،  �سينها 
منذ �خلليقة، وفطرة �إن�سانية ي�سرتك فيها كّل �أبناء 
�لب�سر بقطع �لنظر عن �جلن�س و�لبلد و�للغة و�لدين، 
وهو تعامل متبادل ل يخ�سع للثقافة و�لتعلم، فاملتعلم 
وبالعك�س،  و�لإب��ن  �لأب  بني  �لعالقة  حجم  ي��درك 
وكذ� غري �ملتعلم، فالذي يعي�س يف ح�سارة �أو مدنية 
متقدمة حمكوم بعالقات مع �لآخر كاأب �أو �إبن هي 
نف�سها لدى �لذي يعي�س يف جماهل �أفريقيا �أو �أمريكا 
�لالتينية، لأن �لإن�سان باإن�سانيته وهي ل تتجز�أ ول 
ملقايي�س  تخ�سع 
�حل�������������س������ارة 

و�لثقافة.
هذ�  ي��ع��ن��ي  ول 
�لعالقات  �أن 
ت������ت������اأث������ر  ل 
�لزمن  بعو�مل 
و�سائل  وت��ط��ور 
�سبيل  وعلى  �أبدلت  �لتي  و�لإت�سالت  �ملو��سالت 
هاتفية،  م��ك��امل��ات  �إىل  �ملنزلية  �ل��زي��ار�ت  �مل��ث��ال 
طاولت  �إىل  منزلية  مائدة  على  �لأ�سري  و�جللو�س 
�لبع�س  �عترب  و�إذ�  �ل�سريعة،  و�لأك���الت  �ملطاعم 
تطور و�سائل �لت�سالت خطر� على �لدفء �لأ�سري، 
فاإن تطور و�سائل �ملو��سالت قّربت �لبعيد، كما �أن 
مبا�سر  �ت�سال  د�ئ��رة  �أوج��دت  �لت�سالت  و�سائل 
و�سارت  �مل�سافات،  بعد  على  و�لأبناء  �لو�لدين  بني 
و�أمثالها  �لهاتفية  و�لت�سالت  �ملكتوبة  �لر�سائل 
و�ملبا�سرة،  �ملتطورة  للو�سائل  نظرً�  بالقدمي  �أ�سبه 
ومع كل هذ� �لزخم �لعلمي فاإن �لعالقات �لأ�سرية 
بالأ�سا�س  لأنها  وهيبتها  بقد�سيتها  حتتفظ  لز�لت 
رة حتكم �لإن�سان بالآخر كاأب  عالقة كينونية متجذِّ
�لعبد  بني  قائمة  عالقة  �لعبادة  هي  كما  �إب��ن،  �أو 
و�ملعبود ل تتاأثر �سلبًا بتطور �لعلوم وو�سائل �لإت�سال 
و�ملو��سالت حيث بقيت �ل�سالة كما هي وبقي �حلج 
�أن  كما هو وبقي �ل�سيام كما هو، ولذلك فال غرو 
ويربط  بالو�لدين،  �لعبادة  �لكرمي  �لقر�آن  يربط 
قبول �لعبادة بح�سن �لتعامل مع �لو�لدين، فمن �أ�ساء 
�حلقيقية  �لعبادة  �إنَّ  بل  عبادته،  تنفعه  ل  لو�لديه 

تاأتي من �لإح�سان �إىل �لو�لدين، فمن �أ�ساء �لعالقة 
بالو�لدين وهو يقيم �لفر�ئ�س ويزيد عليها بالنو�فل 
ولي�ستح�سر  فيه  ه��و  فيما  ويفكر  قلياًل  فليتوقف 
�إىل  �لإح�سان  تقرن  �لكرمي  �لقر�آن  يف  �آي��ات  �أرب��ع 
�سورة  يف  و�لو�لدين،  �لإب��ن  خالق  بعبادة  �لو�لدين 
�لبقرة �لآية: 82، و�سورة �لإ�سر�ء �لآية: 23، و�سورة 
�لن�ساء �لآية: 36، و�سورة �لأنعام �لآية: 151، ولعّل 
�أظهر �لآيات �لأربع قوله تعاىل من �سورة �لإ�سر�ء: 
َدْين �إْح�َسانًا  اْلَو�ل اُه َوب ى َربَك �أَلَّ َتْعُبُدو� �إلَّ �إيَّ )َوَق�سَ
الُهَما َفال َتُقْل  رَبَ �أََحُدُهَما �أَْو ك ْنَدَك �ْلك ا َيْبُلَغنَّ ع �إمَّ
�ْس  ميًا. َو�ْخف َول َتْنَهْرُهَما َوُقْل َلُهَما َقْوًل َكر َلُهَما �أُف
بِّ �ْرَحْمُهَما َكَما  ْحَمة َوُقْل رَّ ْن �لرَّ لِّ م َلُهَما َجَناَح �لذ
ريً�( �لآية: 23 و24، ويالحظ هنا �أن �هلل  غ َياين �سَ َربَّ
�ملعنى  ذ�ت  "ق�سى"  مفردة  ��ستخدم  �هلل  تبارك 
�لبليغ، ويف تقدير �لفقيه �ل�سيخ ح�سن ر�سا �لغديري 
"�سريعة �لو�لدين" للفقيه �ل�سيخ  وهو يقدم لكتاب 
�ل�سادر حديثا  �لكربا�سي  حممد �سادق بن حممد 
)1433ه� - 2012م( عن بيت �لعلم للنابهني بريوت 
"قّدر  يقل  )مل  �لكرمي:  �لقر�آن  �أن  �سفحة،   64 يف 
�لق�ساء،  كلمة  ��ستخدم  بل  ربك"  "�أمر  �أو  ربك" 
من  ونحوهما  و�لأم��ر  �لتقدير  �أن  فيه  �ل�سر  ولعّل 
مولوية  عن  و�حلاكية  �ملحكمة  �لكالمية  �لتعابري 
ليعطي  �لق�ساء هنا  ��ستخدم  ولكنه  �لقدير  �ملتكلم 
معنى �حلتمية و�لأبدية غري �لقابلة للتغيري(، وهذه 
�لعبادة  �أ�سل  حتمية  مع  متامًا  متما�سية  �حلتمية 
 ) َيْعُبُدون ل �إلَّ  َو�لإن�َس  نَّ  َخَلْقُت �جْل يف �خللق: )َوَما 

�سورة �لذ�ريات: 56.

�سنوان ل يتق�طع�ن
و�حدة  �آي��ة  فهناك  �لأرب��ع  �لآي��ات  و�إىل جانب هذه 
�لنبي  ل�سان  على  ج��اء  كما  �لو�لدين  ب��ّر  عن  تعرب 
يحيى )�سورة مرمي: 14(، وثال �آيات يو�سي �هلل 
�سبحانه وتعاىل �لأولد بالو�لدين )�سورة �لعنكبوت: 
8، �سورة لقمان: 14، و�سورة �لأحقاف: 15(، و�آيتان 
-23 )�ل�سر�ء:  �لو�لدين  �إىل  �لإ�ساءة  عن  تنهيان 

24، و�لأحقاف: 17(.
ب��ال��و�ل��دي��ن عن  �ل��ك��رمي  �ل��ق��ر�آن  �ه��ت��م��ام  ويحكي 
�ملجتمعية  �ل��ع��الق��ات  ب��ن��اء  يف  �لق�سوى  �لأه��م��ي��ة 
�ل�سليمة وتاأثريها �ملبا�سر على �لأمة وم�سريتها بني 
�لوحي  فاإن  �لو�لدين  �إىل  �لإح�سان  ظم  ولع  ،لأ�
�ملنزل قرنه بخلو�س �لعبادة ولفظ �ل�سرك، وبتعبري 

           بن الفينة والأخرى يقوم 

 بن خيمة الوالدين 
وع�سِّ الزوجية 
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�لفقيه �لغديري وهو ي�ستظهر علة �ملقارنة: )�إن 
�لعبادة من �لأمور �لثابتة هلل تعاىل �أي �أنها حقٌّ 
من حقوقه وكذلك �لإح�سان بالو�لدين فهي من 
�أوجب  ولقد  حقهما،  من  �أي  لهما  �لثابتة  �لأمور 
�هلل تعاىل على �لأولد �أن يوؤدوها عينًا كما �أوجب 
ولأن  �لعبادة..(،  �أي  حقه  ي��وؤّدو�  �أن  �لعباد  على 
�جلنة ل يدخلها تارك �ل�سالة فاإنَّ �لذي ي�سيء 
ويرتك  ويغ�سبهما  �ل��و�ل��دي��ن  �ساحة  يف  �لأدب 
�لدمعة عالقة يف �أجفانهما ُيحرم من ريحها، وقد 
�لإن�سانية حممد)�سلى �هلل  �لرحمة  حّذر ر�سول 
�لو�لدين بقوله:  �أولئك �لذين يعقون  و�آله(  عليه 
)�إّياكم وعقوق �لو�لدين فاإن ريح �جلنة توجد من 
م�سرية �ألف عام ول يجدها عاق ول قاطع رحم 
�إز�ره خيالء �إمنا �لكربياء  ول �سيخ ز�ن ول جار 

هلل رّب �لعاملني(.
فللو�لدين حقوق يف رقبة �لأبناء كما هي يف رقبة 
�لو�لدين، و�سعها �آية �هلل �لكربا�سي يف 75 حكمًا 
�لغديري، وكلها تنح�سر  لآية �هلل  تعليقًا  مع 61 
عن  ف�سال  ر�ساهما  وطلب  �لإح�سان  مفردة  يف 
عدم �لإ�سر�ر بهما، كما �إنَّ �لو�لدين يف �ملفهوم 
�لإ�سالمي ل ينح�سر بالأم و�لأب �ملبا�سرين فهو 
عام ي�سمل )�لأجد�د و�جلد�ت من �لطرفني �لأب 
من  هما  و�أمها  �لأم  و�أب  و�أم��ه  �لأب  ف��اأب  و�لأم 
ولدو�  ممن  كانو�  وجميعهم  و�جل��د�ت  �لأج��د�د 

�لآباء و�لأمهات(.
ول ين�سرفنَّ �لذهن �إىل �أن �قرت�ن عبادة �لرب 
قاعدة  �لو�لدين  من  �ملربوبني  �إىل  بالإح�سان 
�أحد  كان  �إذ�  تنف�سم  عر�ها  و�أن  �أبدية  لي�ست 
من  و�مللة،  �لدين  عن  �سطَّ  كالهما  �أو  �لو�لدين 
�أحد  كان  )�إذ�  �أن��ه:  �لكربا�سي  �لفقيه  يرى  هنا 
و�جبات  ت�سقط  فال  �ملّلة  عن  خارَجني  �لو�لدين 
زيارة  �لأولد  )على  �أن:  كما  جتاههما(،  �لأولد 
�لو�لدين حتى و�إن بقيا على �لكفر، �إل �إذ� رف�سا 

��ستقبالهم( 

�سفح�ت مطوية
بيد �أنَّ �لإح�سان �إىل �لو�لدين لي�س كتابًا مفتوحًا 
)ذكرً�  �لولد  على  �سفحات  فهناك  �آخ��ره،  على 
قبيل:  �لوقوف عندها من  وعدم  �أنثى( طيها  �أو 
)�إذ� كان طلب �لو�لدين غري م�سروع، فال يجوز 
�لإ�ستجابة، كما لو طلبا �سر�ء �خلمر لهما( كما: 

�لو�جبات  بع�س  ترك  �لو�لدين  �أحد  طلب  )�إذ� 
�لبنت  تخلع  �أن  �أحدهما  يطلب  كاأن  �لأولد،  من 
يجوز  ل  حليته،  �لإب���ن  يحلق  �أن  �أو  حجابها، 
باعهما وتلبية طلبهما(، وقد تذهب �لعاطفة �أو  �تِّ
�لغ�سب بالو�لدين �أو �أحدهما لل�سغط على �لبن 
�أن: )يطلب  مثل  �لبيت  فيه خر�ب  �لبنت مبا  �أو 
�أحد �لو�لدين �أو كالهما من �لبن طالق زوجته 
يقوم  �أن  ي�سح  فال  ة،  �لكنَّ من  �رتياحهما  لعدم 
�لإبن باإطاعة �لو�لدين بحجة �أن طاعة �لو�لدين 

و�جبة و�أنه يعقهما �إن مل يطلق زوجته(.
حظر  �ل�سماء  غ�سب  على  �لباعثة  �لأم��ور  ومن   
�لأب���ن���اء دون جت��دي��د �حل��ي��اة �ل��زوج��ي��ة لأح��د 
من  و�لدته  مبنع  ق��ام  �لب��ن  �أّن  )فلو  �لو�لدين: 
فاإن  ذلك  ر�غبة يف  وهي  �أبيه  وف��اة  بعد  �ل��زو�ج 
ذلك يوؤذيها بالطبع فهذ� ل �سك بحرمته(، ويف 
�عتقادي �أن من �لإح�سان �ىل �لو�لدين هو �ل�سعي 
لتزويج �أحدهما �إذ� فقد �لقرين ل�سبب �أو لآخر، 
ة ل  �لكنَّ �أو  �لأبناء  �إذ� فقد زوجته فاإن  لأن �لأب 
فهو  يعي�سها،  �لتي  �لوحدة  عن  بدياًل  ي�سكلون 
بحاجة �إىل من ياأن�س �إليها �إل �إذ� �رت�سى لنف�سه 
�لوحدة، و�لأمر ين�سحب على �لأم �أي�سا و�إن كانت 
�أكرث �سربً� و�أحر�س  �لأخرية كما دلت �لتجارب 
على �لبقاء �أرملة لرعاية �لأبناء و�لأحفاد، �إل �أن 
�لأرملة بوجود �لأبناء تعت�سم بال�سمت يف كثري 
من �لأحيان ول تف�سح عن رغبتها، فينبغي فيما 
�أرى من و�قع �لتجربة �حلياتية �أن على �لأبناء �أن 
ميهدو� �ل�سبيل لزو�ج �لأب �لأرمل �أو �ملطلق وكذ� 
�لأم �لأرملة �أو �ملطلقة، و�أن ل يقفو� حجر عرثة 
ما  �لزوجية  فر��س  جتديد  يف  �حلياة  �سّنة  �أمام 

بلغ عمر �لزوجني مبلغا.
ول يخفى �أن �لكثري من �مل�ساكل �لتي تقطع حبل 
�لو�سال بني �لو�لدين و�لأبناء �ملتزوجني من�سوؤها 
�لإبن(  )زوجة  ة  و�لكنَّ �لأم  بني  �ملتاأزمة  �لعالقة 
و�ل�سّد و�جلذب بني �لأم و�لزوجة على �لإ�ستئثار 
حتب  �لعّمة  )لو  مثال  جرت  حتى  �حلظ،  ب�سيء 
�لزوج  يقع  وهنا  �جلّنة(  دخل  �إبلي�س  كان  ة  �لكنَّ
)�لإب���ن( ب��ني ن��اري��ن، ب��ني �إط��اع��ة �لأم كالزمة 
لالإح�سان �إىل �لو�لدين و�إر�ساء �لزوجة كالزمة 
�أ�سرة  وتكوين  و��ستمر�رها  �ل��زوج��ي��ة  للحياة 
�حلّقني  بني  و�زن  من  �لأزو�ج  و�أع��ق��ل  ج��دي��دة، 
�لبيوت،  يكون على ح�ساب خر�ب  ل  �أن  �سريطة 

لأنه �بتد�ءً  كما يذهب �لكربا�سي: )ل يجب على 
ة �لقيام مبهام و�لَدَي �لزوج، و�إن فعلت فاإن  �لكنَّ
لها �أجرً� كبريً�(، ومقت�سى �لأمر: )�إذ� كان عدم 
ة ل  �لكنَّ �أنَّ  �لأولد يكمن يف  �لو�لدين على  ر�سا 
تطيعهما، فال عربة بذلك لأنها غري ماأمورة �سرعًا 
للزوجة منع  �ملقابل: )ل يحق  باإطاعتهما(، ويف 
زوجها من زيارة و�لديه كما ل يحق للو�لدين منع 
�لإبن من ممار�سة �حلقوق �ملفرو�سة عليه جتاه 
زوجته و�أولدها(، وبالن�سبة للزوجة هي �لأخرى 
عليها مر�عاة �لتو�زن يف متطلبات بيت �لزوجية 
و�إطاعة و�لَدْيها، فعلى �سبيل �ملثال: )�إذ� فر�س 
�أحد �لو�لدين بع�س �لأمور على بنتهما مبا ينايف 
حقوق زوجها، فال يجوز لها �إطاعتهما يف ذلك(، 
وذلك لبيت �لزوجية خ�سو�سية تتمثل فيها حقوق 
كما  جديدة،  �أ�سرة  وبناء  �لأبناء  وحقوق  �ل��زوج 
�أنه بالإمكان �إر�ساء �لو�لدين باحل�سنى، لكن �أن 
يرتك �لباب مفتوحا �أمام رياح �مل�ساكل حتى تنخر 
ُتها ببيت �لزوجية �إمنا هو �سلوك غري موزون  �أَر�سَ
ميثل مع�ساًل كبريً� يف �حلياة �لإجتماعية يحمل 
معه معاول �لطالق، كما ينبغي على �لو�لدين �أن 
ة فيبتعد� كثريً� عن جادة  ل تاأخذهما �لعزة بالأبوَّ
مدعاة  �أحدهما  �أو  كالهما  فيكونان  �ل�سو�ب 
ف�سعادة  �لبنت،  �أو  لالإبن  �لزوجية  بيت  خلر�ب 
�لإبن يف بيته و�لبنت يف بيتها بني زوجها و�أبنائها 
من �أكرب �ل�سعاد�ت وهي تن�سر بعطرها يف �أجو�ء 
جمموع  ه��و  �ل�سليم  �ملجتمع  لأن  كله،  �ملجتمع 
�أجو�ء نظيفة  �ل�سليمة، ون�ساأة �لأحفاد يف  �لأ�سر 
و�جلد�ت،  و�لأج��د�د  للو�لدين  كبري  مك�سب  هو 

ومك�سب للمجتمع.
و�لإجتماعية  �لأ�سرية  �حلياة  يف  لي�س  بالتاأكيد 
ول  و�لزلل،  �خلطاأ  من  مع�سومة  فا�سلة  مدينة 
)�لبيوت  قالو�  ولذلك  م�ساكل،  من  منزل  يخلو 
�أ�سر�ر(، و�لإن�سان بطبعه �لب�سري �لأر�سي يكابد 
يف �حلياة �لدنيا وهو معلٌق بني �خلوف و�لرجاء، 
تلبية  بني  و�ل��رتح،  �لفرح  بني  و�لأمل،  �لأم��ل  بني 
رغبات �لنف�س وحتقيق و�جبات �لأ�سرة، و�خلري 
ك��ل �خل��ري يف خلق �ل��ت��و�زن �لأ���س��ري ب��ني دفء 
تبدو  معادلة  وه��ي  �ل��زوج��ي��ة،  وع�����س  �ل��و�ل��دي��ن 
�سعبة �ملنال ولكنها لي�ست بامل�ستحيلة، و�لتعرف 
يف  �لعتبة  �أّول  و�أحكامها  �لو�لدين  �سريعة  على 

�سّلم �لتعامل �لأ�سري �ل�سليم.
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  هو اأبو احل�سن زيد بن علي، بن احل�سن بن علي بن اأبي ط�لب )عليهم ال�سالم(، واأمه اأم ولد، 
واأخوه الم�م حممد الب�قر )عليه ال�سالم(، وهو عّم الم�م جعفر ال�س�دق )عليه ال�سالم(، ولد يف 

بيت علم وعب�دة،  وهي دار اأبيه وجّده احل�سن )عليه ال�سالم(.
�لو�قعة بني  يقع �ملز�ر على بعد )8 كم( �سرقي مدينة �لكفل �لأثرية، 
زيد  �سلب  مو�سع  �إن  على  �لرو�يات  دّلت  ولقد  و�لكوفة،  �حللة  مدينة 
�لقريبة  �لكنا�سة  مو�سع  يف  نب�سه(  )قبل  دفنه  ومكان  بالنار  وحرقه 
من �لنخيلة )�لباب �ل�سمالية للكوفة ويخرج منها �إىل �ل�سام و�ملد�ئن 
وكربالء(، وهي �لتي ع�سكر فيها �لإمام علي )عليه �ل�سالم( ملا خرج 
لقتال معاوية يف �سفني، وع�سكر فيها �حل�سن )عليه �ل�سالم( ملا خرج 
�حل�سني  حلرب  �جليو�س  جّهز  ملا  زي��اد  �بن  فيه  وع�سكر  معاوية،  �إىل 
مبد�أ  ن�سر  �ل�سالم(  )عليه  �سلبه  من  �لغر�س  فكان  �ل�سالم(،  )عليه 

�خلوف وبيان �لبط�س و�سدة �لباأ�س يف حمت�سد�ت �لنا�س.

ذكره  ما  و�إح��ر�ق��ه  �سلبه  مو�سع  هو  �حل��ايل  �مل��ز�ر  �إن  على  وتاأكيد� 
كتاب )فلك  �سره( يف  �لقزويني )قّد�س  �ل�سّيد مهدي  �لعالمة �حلجة 
)عليه  �حل�سني  بن  علي  بن  زيد  زي��ارة   ت�ستحب( ذكر  حيث  �لنجاة( 
�ل�سالم( يف مو�سع �سلبه وحرقه من كنا�سة �لكوفة، وهو قرٌب م�سهور( 
وهذه �لكلمة من �ل�سيد �لباحث يجب �لحتفا بها ملا هو �ملعهود من 
غز�رة علمه و�سعة �إحاطته وقد وّثق بها، و�أر�سلها �إر�سال �مل�سّلمات �أخذ� 
�لدين  حرز  حممد  �ل�سيخ  ذكر  وقد  لديه،  �ملتوفرة  �مل�سادر  �أوثق  عن 
�ل�سهيد بالقول )م�سهده عامر بالز�ئرين و�لوفود يف ليايل  مرقد زيد 
�لكفل،  لقرية  �جلنوبي  �ل�سرق  يف  ويقع  �لإ�سالمية،  و�ملو��سم  �جلمعة 

الشهيد
 زيد بن علي 

�سمو الإم�مة واألق الت�سحية
• تقرير وحترير حممد �لي�ساري - علي �لها�سمي
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ويبعد بحدود �لفر�سخني عنها( لذلك مل يكن هناك جمال لل�سك يف �إن 
هذ� �ملز�ر مل يكن مكان �ل�سلب و�حلرق.

و�سمن �لزيار�ت �لتي تقوم بها جملة )�لرو�سة �حل�سينية( �إىل �ملر�قد 
تاريخ  و�طلعت على  �ل�سريف  زيد  ملز�ر  بزيارة ميد�نية  قامت  �ملقد�سة 
�ملز�ر وت�سييد �أول عمارة ومئذنة باعتباره �أحد �ملز�ر�ت �ل�سريفة �لتي 
لها �أهمية دينية و�قت�سادية نتيجة لأعد�د �لزو�ر �لتي تفد لزيارته على 
مد�ر �ل�سنة حيث ت�سجل �لأرقام �لبيانية ت�ساعد� ملحوظا مع �ل�ستتباب 

�لأمني يف �لبالد..
وقفتنا �لأوىل كانت مع �لأمني �خلا�س ملز�ر زيد �ل�سهيد )عليه �ل�سالم( 
تاريخ  لنا  �ملعلوم  من  لي�س  قائاًل"   فتحد �حل�سناوي،  قا�سم  �ل�سيخ 
�أول عمارة على �لقرب �ل�سريف، وكذلك تاريخ بناء �لقبة للمز�ر،  بناء 
طريق  عن   1996 عام  يف  به  �لعمل  بد�أ  فقد  حاليا  �ملوجود  �لبناء  �أما 
�لفرتة  هذه  وخ��الل   ،2003 عام  يف  به  �لعمل  و�نتهى  �ملتربعني  بع�س 
كان �ملوؤمنون يتربعون بالأمو�ل من �أجل �لقيام باإعمار �ملز�ر �ل�سريف 
وكانت �لأمو�ل تاأتي من �لأ�سخا�س �ملو�لني ملذهب �أهل �لبيت )عليهم 

�ل�سالم(، لكي يتّم �إعادة �إعمار مز�ر زيد �ل�سهيد عليه �ل�سالم".
وتابع �حل�سناوي" يد�ر �ملز�ر من قبل �أمانة خا�سة به معينة من �لأمانة 
�ل�سيعي،  �لوقف  لديو�ن  �لتابعة  �ل�سريفة  �ل�سيعية  للمز�ر�ت  �لعامة 
ويعمل يف �ملز�ر 128 �سخ�سا فقط، فيما هو بحاجة �إىل �أكرث من 300 
�أف�سل".  ب�سكل  �لز�ئرين  ونخدم  ب�سكل جيد  �إد�رته  يتم  �سخ�س حتى 
م�سيفًا" نحن نعاين من م�ساألة نق�س يف �أعد�د �ملوظفني �لعاملني يف 
يحل  �لذي  �لبديل  توفر  لعدم  �إجازة  يعطون  ل  �ملوظفني  فاأغلب  �ملز�ر 

حملهم يف �د�رة �لعمل �ملكلفني فيه، ويوجد �أ�سخا�س ي�سغلون �أكرث من 
موقع عمل يف وقت و�حد، و�أي�سًا نعاين من م�ساألة عدم توفر �أ�سحاب 
�لخت�سا�س يف جمال عمل معني، وكمثال على ذلك كامري�ت �ملر�قبة 
يديرها �أ�سخا�س لي�سو� �خت�سا�سا يف هذ� �ملجال ول يعرفون �آلية عملها 

ول كيفية �سيانتها �إذ� ما حد عطل يف �إحدى �لكامري�ت.
ونعاين �أي�سًا من قلة �أجهزة �لت�سال �لال�سلكية )موتوريال( فال يوجد 
تلبي �حلاجة  ل  وهي  ل�سلكية،  �ت�سال  �أجهزة   8 �سوى  �ملز�ر  لدينا يف 

خ�سو�سا يف �لزيار�ت �ملليونية �لتي ي�سهدها �ملز�ر �ل�سريف". 
قال  �لعام  م��د�ر  على  �مل��ز�ر  ي�سهدها  �لتي  �ملليونية  �ل��زي��ار�ت  وع��ن 
�حل�سناوي" ي�سهد �ملز�ر تو�فد �لكثري من �لز�ئرين لغر�س �أد�ء مر��سيم 
�لزيارة و�لدعاء بح�سرة �ساحب �ملز�ر �ل�سريف �سو�ء كان �لز�ئرين من 
د�خل �و خارج �لعر�ق، وي�سهد �ملز�ر تو�فد �أعد�د كبرية من  �لز�ئرين 
يف عدة زيار�ت مليونية و�أكرث هذه �لزيار�ت �لتي ت�سهد تو�فد ماليني 
علي  �لإم��ام  ��ست�سهاد  ذك��رى  يف  �ملخ�سو�سة  �ل��زي��ارة  هي  �لز�ئرين 
�ل�سجاد )عليه �ل�سالم(، و�لد زيد �ل�سهيد يف 25 حمرم �حلر�م وهي 
ت�ستمر لعدة �أيام متتالية، وكذلك ي�سهد �ملز�ر زيارة مليونية �أخرى هي 
زيارة زيد �ل�سهيد )عليه �ل�سالم( يف يوم ��ست�سهاده، فهي ت�سهد تو�فد 
عدد كبري للز�ئرين، وبالرغم من قلة �لإمكانيات �ملوجودة د�خل �ملز�ر 
وب�ساطة �سكان �ملنطقة �ل �أن �أ�سحاب �ملو�كب �حل�سينية لهم دور كبري 
جدً� يف �جناح �لزيار�ت �ملليونية من خالل توفري �أماكن �إيو�ء �لز�ئرين 
ح�سب  �ل�سحية  �خلدمات  من  و�لكثري  لهم  �لطعام  وجبات  وتقدمي 

�لإمكانيات �ملتاحة". 
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وعن �آلية فتح �ل�سباك �ملقد�س �أو�سح �لأمني �خلا�س للمز�ر" تتم عملية 
فتح �ل�سباك �ملقد�س يف كل �سهرين �أو ثالثة �أ�سهر، فيتم فتح �ل�سباك 
جلمع �ملبالغ �لنقدية منه بناًء على طلب من قبل �لأمانة �خلا�سة للمز�ر 
�ل�سريف، ونخاطب به �لأمانة �لعامة للمز�ر�ت �ل�سيعية �ل�سريفة، فتعطي 
بال�سرت�ك  �ل�سريف  �ملز�ر  �ملوظفني يف  بت�سكيل جلنة من  �لأو�م��ر  لنا 
جمع  فيتم  �ل�سريفة  �ل�سيعية  للمز�ر�ت  �لعامة  �لأمانة  من  جلنة  مع 
�ملبالغ  �لنقدية، وت�سجل  �لعملة  �لنقدية لعدة فئات ح�سب  �ملبالغ  وفرز 
�ملح�سر  وه��ذ�  �ملقد�س  �ل�سباك  بفتح  خا�س  حم�سر  يف  �مل�ستح�سلة 
ولي�س  �ل�سريفة،  للمز�ر�ت  �خلا�سة  �لأم��ان��ات  كل  يف  وموحد  موثق 
لالأمانة �خلا�سة ملز�ر زيد �ل�سهيد �أي حق �أو �سالحية يف �لت�سرف يف 
�لأمو�ل �أو ��ستثمارها يف ما يتعلق باأمور ون�ساطات �ملز�ر �ل�سريف، فان 
باأخذ  تقوم  �ل�سريفة  �ل�سيعية  للمز�ر�ت  �لعامة  لالأمانة  �لتابعة  �للجنة 
�لأمو�ل �مل�ستح�سلة من �ل�سباك �ملقد�س معها �إىل بغد�د حيث يتم �إيد�ع 
�لأمو�ل بعد ذلك يف م�سرف موحد يف مدينة �لكاظمية يف بغد�د ويكون 

�حل�ساب حتت ��سم زيد �ل�سهيد". 
�أما عن �إمكانية �ل�ستفادة من عو�ئد �ملز�ر و�لأر��سي �ملوقوفة له فقال" 
با�سم  وموقوفة  خم�س�سة  �ل�سريف  باملز�ر  حتيط  �أر��سي  هناك  �أن 
�ساحب �ملز�ر ولكن عو�ئدها غري م�ستغلة يف م�سلحة �ملز�ر فعو�ئدها 
للمز�ر�ت  �لعامة  بالأمانة  ممثال  �ل�سيعي  �لوقف  دي��و�ن  �إىل  تذهب 
�ل�سيعية �ل�سريفة وهي �جلهة �مل�سوؤولة عن ��ستح�سال �لعو�ئد و�سرفها 

فيما تر�ه منا�سبًا".
وملعرفة �آخر ما مت ��ستحد�ثه من �أق�سام وور�س يف �ملز�ر �ل�سريف قال 
�حل�سناوي "قمنا بفتح ور�س لأعمال �لأملنيوم وور�س للنجارة و�حلد�دة 
لأول مرة يف �ملز�ر �ل�سريف ويتم �سرف بع�س رو�تب �ملوظفني �لعاملني 

يف �ملز�ر من �ملبالغ �مل�ستح�سلة من �ل�سباك �ملقد�س".
للمز�ر  �خلا�سة  �لأمانة  بها  تقوم  �سوف  �لتي  �مل�ستقبلية  وعن �خلطط 
م�سروع  بتنفيذ  للبدء  ت�سميم  و�إعد�د  بو�سع  �حل�سناوي" قمنا   حتد
�لتو�سعة  م�سروع  تو�جه  م�ساكل  هناك  ولكن  �ل�سريف  للمز�ر  تو�سعة 
�ملو�سوعة، حيث �أننا مل نح�سل على �ملو�فقات �لر�سمية من قبل �لأمانة 
و�لعقار�ت  �لأر��سي  با�ستمالك  �لبدء  لأجل  �ل�سيعية  للمز�ر�ت  �لعامة 
�لأمانة  قبل  من  �لتاأخري  �أ�سباب  نعلم  ول  �ل�سريف،  للمز�ر  �ملجاورة 

 واأعداد ا  ق من م�ضاأل ا 
الامل  اا فاألب او ل يطون اإاة 

 ر البدي وف دمل
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◄  يكتبها: �سباح �لطالقاين

يتميز �سهر �سعبان �ملعّظم بال�سرف و�لرفعة وهو من�سوب �ىل ر�سول �هلل 
)�سلى �هلل عليه و�آله( فقد كان ر�سول �هلل ي�سوم هذ� �ل�سهر ويو�سل 
�سيامه ب�سهر رم�سان، و�أ�سبح لهذ� �ل�سهر فيما بعْد �سرف �ل�ستمال 
على ولد�ت �لعديد من �أئمة �أهل �لبيت )عليهم �ل�سالم( حيث ي�سادف 
يف �ليوم �لثالث منه ولدة �سيد �ل�سهد�ء �ل�سبط �لمام �حل�سني )عليه 
�ل�سالم( ويف �ليوم �لذي يليه ي�سادف ولدة �لمام �أبي �لف�سل �لعبا�س 
�بن �أمري �ملوؤمنني )عليه �ل�سالم( �أما �ليوم �خلام�س في�سادف ولدة 

�لمام علي بن �حل�سني �ل�سجاد )عليه �ل�سالم(.
وت�ستمر �لأف��ر�ح وبركات �لإمامة �لتي يت�سمنها �سهر �سعبان في�سهد 
�ليوم �حلادي ع�سر منه ولدة علي �لأكرب )عليه �ل�سالم( ومن ثم ولدة 
�لمام �ملهدي �ملنتظر )عجل �هلل تعاىل فرجه �ل�سريف( يف منت�سفه 
فُيحيي حمّبو �أهل �لبيت ليلة ولدة �حلّجة مبتهلني �ىل �هلل )عّز وجّل (

يرّتلون �لقر�آن ويطلبون �ملغفرة و�لر�سو�ن من رّب �لعاملني... 
�لعتبتني  �أمانتا  حتر�س  �لتي  �لر�سمية  �لفعاليات  �أهمية  ت��ربز  وهنا 
�مل�سلمون  ي�ستمد  ونور�  بركة   ت�سع �إقامتها ك�سو�خ�س  �ملقد�ستني على 
منها معينًا لين�سب حيث حتيي كربالء �ملقد�سة مهرجان ربيع �ل�سهادة 
و�لندو�ت  �ملعار�س  من  �لعديد  يتخلله  �لذي  �ل�سنوي،  �لعاملي  �لثقايف 
و�لأم�سيات �لدينية و�لثقافية و�ل�سعرية مبنا�سبة ولدة �لمام �حل�سني 
)عليه �ل�سالم( ف�سال عن �ل�ستعد�د�ت �ل�ستثنائية ل�ستقبال �جلموع 

�ملليونية يف زيارة �لن�سف من �سعبان.
ونحن بو�سفنا تَبعًا لأهل بيت �لنبوة و�لإمامة �إذ ُنحيي منا�سبات ولد�ت 
ن�ستلهم  �أن  يجب  فاإننا  و��ستياق  و�إخال�س  �إميان  بكّل  �لطهار  �ئمتنا 
عمل  �أي  عن  نبتعد  و�أن  �لرفيع،  �لإن�ساين  و�سلوكهم  �لعطرة  �سرَيهم 
ي�ستبه مبجال�س �لف�سوق و�لع�سيان يف هذه �ملنا�سبات، ولذ� فاإن �للتفات 
�إىل كون �لزيارة م�ستحّبة و�لبتعاد عن �ملحّرمات و�جبا، ُيعّد من �أهم 
لة  ما يجب �أن نلتفت �ليه �أثناء �إحيائنا هذه �ل�سعائر، كي تكون �ملح�سِّ
م و�لت�سرفات  ثو�با وبهجة ل يتخللها �سُبهات من قبيل �لختال �ملحرَّ
�ملنبوذة، َفننقلب بعد ذلك �ىل �إهلنا م�سرورين حمّملني بالربكة و�لأجر 

من عند �هلل )تبارك وتعاىل( 
ول نن�سى �جلانب �لإن�ساين �لذي يحّتم علينا كم�سلمني �أن ن�ستغل هذه 
�ملنا�سبات لرت�سيخ �لعالقات �لجتماعية و�ل�سعي للتو��سل مع �لأرحام 
و�لأ�سدقاء، فاحلفا على �للحمة �لجتماعية ووحدة �مل�سلمني من �أهم 

ما نادت به �ل�سريعة �ل�سالمية �ل�سمحاء.

يتميز �سهر �سعبان �ملعّظم بال�سرف و�لرفعة وهو من�سوب �ىل ر�سول �هلل 
)�سلى �هلل عليه و�آله( فقد كان ر�سول �هلل ي�سوم هذ� �ل�سهر ويو�سل 

مرحى �سعب�ن
�سهر امل�سطفى املب�رك 




�لعامة يف �ملو�فقة على هكذ� م�سروع بالرغم من �لتجاوب �لكبري �لذي 
لبيع  ��ستعد�د  على  وهم  بالفكرة،  وترحيبهم  �لأه��ايل  قبل  من  مل�سناه 
�لأر��سي و�لعقار�ت �لتابعة لهم  من �جل هذه �لتو�سعة، وعلمنا موؤخرً� 
�نه �سوف تاأتي للمز�ر جلنة من قبل ديو�ن �لوقف �ل�سيعة لالطالع على 

م�سروع �لتو�سعة وما مدى �أمكانية تطبيقه و�ملبا�سرة به يف �مل�ستقبل". 
�ملز�ر  بو�قع  للنهو�س  �إ�سافية  مالية  بتخ�سي�سات  ونطالب  و�أ�ساف" 
و�لدعاء  �لزيارة  مر��سيم  لأد�ء  �لو�فدين  �لز�ئرين  �أعد�د  ول�ستيعاب 
وتقدمي �خلدمات �لأف�سل لهم، ففي �ل�سنة �ملا�سية قام ديو�ن �لوقف 
ل�سد  ع��ر�ق��ي  دي��ن��ار  �ملليون  ون�سف  مليوين  مبلغ  ب�سرف  �ل�سيعي 
�حتياجات �ملز�ر يف �سهري حمرم �حلر�م و�سفر �خلري وهذ� �ملبلغ غري 
كايف للغر�س �ملخ�س�س له و�ملبلغ غري كاف لأجر�ء تطوير�ت و�لقيام 
للز�ئرين  �جليدة  �خلدمات  تقدمي  وكذلك  �ملز�ر  على  تطوير  باأعمال 
و�إقامة �ملجال�س �حل�سينية و�لقيام مبر��سيم �لت�سابيه يف �ملز�ر، فاملز�ر 

ي�ستقبل ماليني �لز�ئرين وهذ� �ملبلغ قد ليغطي متطلبات �ملز�ر".

زيد الشهيد (عليه السالم) في سطور
يف  كانت  ولدت��ه  �أن  بع�سهم  فيقول  ولدت��ه  �سنة  يف   �لباحثون  �ختلف 
�أنها يف �سنة 78 هجرية،  �آخ��رون  �لأق��وى ويقول  �سنة 67 هجرية وهي 
و�ألقابه  �لدمعة،  ذي  �حل�سني  ول��ده  �إىل  ن�سبة  �حل�سني(  )�أب��و  كنيته 
)زيد �لأزياد( و)حليف �لقر�ن(، �ما �أبناوؤه فاأربعة هم:يحيى وعي�سى 

و�حل�سني )ذي �لدمعة( وحممد.
وباخل�سو�س  �لأمويون،  �حلكام  �نتهجها  �لتي  �لظاملة  �ل�سيا�سة  و�إن 
زيد،  ثورة  �أ�سباب  من  كانت  �مللك  عبد  بن  له�سام  �لهمجية  �ل�سيا�سة 
�لكوفة  يف  ذلك  �سبيل  يف  و��ست�سهد  �ل�سرعي  تكليفه  موؤديًا  ناقما  فثار 
باإخر�ج جثته من قربه  �أمر ه�سام بن عبد �مللك  �سنة )121ه���(، وقد 
وجد�ن  هّز  مروعًا  حدثًا  به  و�لتمثيل  �سهادته  فكانت  عريانًا،  و�سلبه 
�لأمة �لإ�سالمية، و�أذكى فيها روح �لثورة، وعّجل �سقو �حلكم �لأموي، 
�أهل  و�أتباع مذهب  �لعامل  �لح��ر�ر يف  وكّل  �ملحّبني  قبلة  �ليوم  وم��ز�ره 

�لبيت )عليهم �ل�سالم(. 

 ضالتو ه م�ضرووا م�ضاك نا 
 وافقاعلى ا ضح  نااأ ي ضوعوا

 يال�ضي االل امال الأما ب من يضالر
لأ البدء باضتال الأاضي والقاا ااوة 

 ال�ضري الل
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ت��ك��ّل��م��� ال�����ط�����ف�����وِف  يف  ال���������س����ه�����دِة  األ����������ُق 
حت�����ك�����ي ُظ��������الم��������َة اب���������ن ب������ن������ِت حم����م����ٍد
ال�������ق��������ئ�������ُم امل��������ه��������دي ُخ�����������������سَ ب������ث�������أره
ف������ل������ذا ت���������رى ث������������أر احل�����������س�����ن م������وؤج������اًل
ال�������ط�������فُّ ك������������َن وم���������� ي�������������زاُل ر������س������ل�����ًة
���ِره���� ����َك ال���������ربُّ اجل����ل����ي����ُل ِل���َن�������سْ واخ����ت���������سَّ
َدُم����������َك ال�����ّط�����ه�����وُر اأ�������س�������َء ك������لَّ ُح����روِف����ه�����
وغ���������دا َي���������س����ي����ُل ع����ل����ى املَ�����������دى ب�����ح�����رارٍة
ُك�����ِت�����َب�����ْت ِل����ُت���������ْن����ِق����َذ ك�������لَّ اإن�����������س������ٍن ع��ل��ى
����ٍل ����َر َق������ْي������َد ك������لِّ ُم����َك����بَّ ُك�����ِت�����َب�����ْت ِل����َت����ْك���������سِ
���ِه���ْم َخ���ال����سِ َدرَب  ل������الأح������راِر  ������ْم������َت  َوَر�������سَ
�����غ������ِة ب�������س���رخ���ٍة ي������ ُم�����ف�����زع�����ً� ق����ل����َب ال�����طُّ
�������َت ك��������لَّ ال������ظ�������مل������َن مِب�����وق�����ٍف اأخ�������ر��������سْ
����ْف����َت ِب����وْج����ِه����ِه����م اأجَل�����ْم�����َت�����ُه�����ْم ملّ������� َع���������سَ
����ُه����ُم ُت����َل����ْم����ِل����ُم ث�����أره����� ����ْت ج����ي����و�����سُ ف����َم���������سَ
����مَّ ال��������ذي ِب�������س���دوره���� ك�����ي َت�����ْن�����ُف�����َث ال���������سُّ
���ْح���َت ُم������راَدُه������ْم َف����ِب����الِئ����َك ال���ع���ظ���م���ى َف�������سَ
اأن�������ق�������ْذَت ف���ي���ه���� ال������ّدي������َن م�����ن زي�������ٍف َط��غ��ى
ال���وغ���ى ������س�����وِح  ل�������الأع�������داِء يف  ُم��������ْذ ق����ل����َت 
������ٍة ب������ِذلَّ َن����ع����ي���������سَ  اأْن  م�����ّن������  ه�����ي�����ه������َت 
����َت����ك����َن ون�����ح�����ُن ِع�����������ْرُة اأح����م����ٍد ل�������ْن َن���������سْ
���ق���ى ����َد ال���������س����ه����داِء ي�����ع����ل����َم ال���تُّ ي������ �����س����يِّ
�������َط ُق���ل���وِب���ن���� �����عَّ َو��������سْ ت���ب���ق���ى َم�������ن��������رًا ������سَ
����َه����ِد ال����ّدن����ي����� ِب������������أنَّ ِف�������داَءُك�������ْم َف����ْل����َت���������سْ
احِل���م���ى م�����ع  احل���������س����ِن  اإىل  ي�����ع�����وُد  وه��������ٌب 
����ُه ����مُّ وال��������ي��������وَم ع�������������دْت ك�������رب�������الُء ت���������سُ
�����س����رِح����ِه َت��������رى يف  ف����م�����  ه�������ذا احل���������س����ُن 
ف���������حُل��������رُّ ف�������������َز َوك��������������لُّ ُح������������رٍّ ف�������ِئ������ٌز
���ي���ً� واحُل������������رُّ َم���������ْن ج����������َء احل���������س����َن ُم���ل���بِّ
ي������ ج������وَه������َر ال������دي������ِن ال������ق������ومِي وُك�����ْن�����َه�����ُه
���ْي���َغ���َم الإ�������س������الِم َع������ْزُم������َك َع���ْزُم���ن���� ي����� ����سَ
����ْرن����� ب���ن���ه���ِج���َك ي����� ُح�������س���ُن َك����م����� َت����رى �����سِ

وال���������راي���������ُة احل�������م�������راء ت���ق���ط���ر ب����ل���دم����
ف�����أج����رم����� ف����ي����ه  ال������ت�������ري������ُخ  �������س�������وم  اإذ 
ه������و م������ن ����س���ي���ن�������س���ُب ل���ل���ح���ق���ي���ق���ِة م��ع��ل��م���
ال�����س��م��� ������س������أِن  م����ن  وذاك  ال����ظ����ه����ور  ح���ت���ى 
���ل���م���� ُب�����ِع�����َث�����ْت مِلَ���������ْن َع�����������َرَف الإل�����������َه ف����أ����سْ
ف����ك����َت����ْب����َت����ه����� ِب�������������َدِم ال��������وري��������ِد ُم�������س���ل���م����
����ت���������س�����ءت اأجُن����م����� ����ق����ْت وِب����������ِه ا�����سْ ف����ت�����ألَّ
م���� ي������ م������ْن ج���ع���ل���َت امل�����ج�����َد ُي����������روى ب����ل���دِّ
����ه ال��ع��م��ى وج��������ِه ال���ب�������س���ي���ط���ِة ق�����د ت���غ�������سّ
اأُْرِغ������م������� امل�������س����ئ���ب  ����ج����ِن  �����سِ ويف  ُظ����ل����م����ً� 
���لَّ���م���� َف�������َغ�������دا ِب�����َن�����ه�����ِج�����َك ل����ل����م����ع�����يل ����سُ
َع �����س�����ن����ئ����وَك ال����َع����ْل����َق����َم����� وب������ِه������� جت�����������رَّ
ُم����ْرَغ����م����� اأُب���������ي��������َع  ل�������ْن  اأُب���������ي��������َع  ل�������ْن  ل 
اأ��������س��������وم جم���رم���� ل������ن  اأُه�������������������ِدَن  ل�������ْن  ل 
م����� �����ْب�����ِط ال�����ن�����ب�����وِة ُح����وَّ ُزَم��������������َرًا ع����ل����ى ������سِ
وت������ع������وَد ِم���������ْن ب�����ع�����ِد ال����ب���������س����ريِة ل��ل��ع��م��ى
م����� �����ْف�����َت ِك�����ي������َن�����ه�����م َف����َت����ه����دَّ وب�����ه������ َن�����������سَ
���َت���ْق���َوم���� واأق������م������َت م����� ق����د م��������َل ح���ت���ى ا����سْ
ي������ �����س�����رخ����ً� ك�����ل����رع����ِد �����س����وُت����ك دم���دم����
���م���� جَت���هَّ ال�������زم��������ِن  َوْج�������������ُه  اإذا  ي������وم������ً� 
م����� َت����ك����رَّ ال�������وج�������وِد  يف  اآدَم  اب��������ُن  وب����ن����� 
ي������ خ������رَي َم��������ْن ب��������ل�������ّروِح ج���������َد ف����أْن���َع���م����
َوِل����������ُك����������لِّ ج������ي������ٍل ُق�����������������دَوًة َوُم�����ع�����لِّ�����م������
����َت����ْح����َك����م����� ِع����������زٌّ واإمِي�������������������ٌن َع��������ال ف����������سْ
��م��� �������سَّ ف�������وَق ن�����زي�����ِف ُج������ْرح������ِه َب��ل�����سَ ل������رَيُ
�����مُّ َم��������ْن َج�����َع�����َل الأخ������������وَة َم���غ���َن���م���� وَت�����������سُ
����ِل����م����� ُم���������سْ ُي������ع�������ِن������ُق  م���������س����ي����ح����ّي����ً�  اإل 
َن�����َه�����َل الإِب��������������َء ِم�������َن احل���������س����ِن َف�����أْق����دم�����
������داَء َف����أَْح���َج���م���� ����ِم����َع ال������نِّ خ�������َب ال������ذي �����سَ
����ق����ى ي�������س���ُم���و وي����ع����ُل����و الأجُن�����م������ ف����ي����َك ال����تُّ
اإّن���������� ِب���������َدْرِب���������َك َج�����ْح�����َف�����ٌل َل��������ْن ُي����ْه����َزم�����
َج������َب������اًل اأ�������س������مَّ ف�����َل�����ْن ُي������َه������زَّ َوُي����ْث����َل����م�����
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ق�ل اأبو عبدا عليه ال�سالم الأمر ب�ملعروف 
والنهي عن املنكر خلق�ن من خلق ا

الأمر ب�ملعروف 

 اجلواب
ب�سمه تع�ىل

بجوز ذلك يف حّد نف�سه، ولكن ل يجوز اإظه�ره اأم�م 
الأج�نب اإذا ك�ن من الزينة، واإذا ك�ن الطالء فوق اجللد 

وك�ن ح�جبً� مينع من و�سول امل�ء للب�سرة يف الو�سوء فيجب 
اإزالته عند الو�سوء، واإن ك�ن يتعّذر ذلك ففي جواز الطالء 

به اإ�سك�ل، وا املوفق.

ومن الأمر ب�ملعروف
ال�سخ�ء والكرم واِليث�ر

قال �هلل �سبحانه وتعاىل يف كتابه �لكرمي: )ويوؤثرون 
على �أنف�سهم ولو كان بهم خ�سا�سة(. 

ما  قال:  �أّنه  و�آله  عليه  �هلل  �سلى  �هلل  ر�سول  وعن 
 خللق� وح�سن  �ل�ّسخاء  على  ّل  � �أولياءه  �هلل  جعل 
وقال �سلى �هلل عليه و�آله: �ن من موجبات �ملغفرة 
وعنه   لكالم� وح�سن  �ل�سالم  ف�ساء  �و �لطعام  بذل 
ذنب  عن  جتافو�  قال:  �أّنه  و�آله  عليه  �هلل  �سلى 

 .ّن �هلل �آخذ بيده كلما عرث ل�سخي فا�
 .َل�سخياء� د�ر  �جلّنة  و�آله:  عليه  �هلل  �سلى  وعنه 
وعنه �سلى �هلل عليه و�آله: �ن �ف�سل �لنا�س �ميانًا 

 .أب�سطهم كّفًا�
 اِلنف�ق على الأهل والعي�ل

 لكاد� :فعن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�آله �أّنه قال
على عياله كاملجاهد يف �سبيل �هلل وقال �سلى �هلل 
عليه و�آله: خريكم، خريكم َلهله وعنه �سلى �هلل 
فهو  �هله  على  �لرجل  �أنفق  ما  قال:  �أّنه  و�آله  عليه 
�سدقة وعنه �سلى �هلل عليه و�آله: دينار �أنفقته على 
�أهلك ودينار �أنفقته يف �سبيل �هلل ودينار �نفقته يف 
رقبة ودينار ت�سّدقت به على م�سكني و�أعظُمها �أجرً� 

 .لدينار �ّلذي �أنفقته على �أهلك�

وفق فتاوى �ملرجع �لديني �لأعلى �سماحة �آية �هلل �لعظمى 
ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ست�ين )د�م ظله �لو�رف(

 

ق�ل اأبو عبدا عليه ال�سالم الأمر ب�ملعروف ق�ل اأبو عبدا عليه ال�سالم الأمر ب�ملعروف 
والنهي عن املنكر خلق�ن من خلق ا

ق�ل اأبو عبدا عليه ال�سالم الأمر ب�ملعروف ق�ل اأبو عبدا عليه ال�سالم الأمر ب�ملعروف 

الأمر ب�ملعروف الأمر ب�ملعروف 

 اجلواب
ب�سمه تع�ىل

بجوز ذلك يف حّد نف�سه، ولكن ل يجوز اإظه�ره اأم�م 
الأج�نب اإذا ك�ن من الزينة، واإذا ك�ن الطالء فوق اجللد 

وك�ن ح�جبً� مينع من و�سول امل�ء للب�سرة يف الو�سوء فيجب وك�ن ح�جبً� مينع من و�سول امل�ء للب�سرة يف الو�سوء فيجب 
اإزالته عند الو�سوء، واإن ك�ن يتعّذر ذلك ففي جواز الطالء اإزالته عند الو�سوء، واإن ك�ن يتعّذر ذلك ففي جواز الطالء 

به اإ�سك�ل، وا املوفق.

ومن الأمر ب�ملعروف
ال�سخ�ء والكرم واِليث�ر

قال �هلل �سبحانه وتعاىل يف كتابه �لكرمي: )ويوؤثرون 
على �أنف�سهم ولو كان بهم خ�سا�سة(. 

وفق فتاوى �ملرجع �لديني �لأعلى �سماحة �آية �هلل �لعظمى 
ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ست�ين )د�م ظله �لو�رف(

 اجلواب
ب�سمه تع�ىل

بجوز ذلك يف حّد نف�سه، ولكن ل يجوز اإظه�ره اأم�م 
الأج�نب اإذا ك�ن من الزينة، واإذا ك�ن الطالء فوق اجللد 

وك�ن ح�جبً� مينع من و�سول امل�ء للب�سرة يف الو�سوء فيجب 
اإزالته عند الو�سوء، واإن ك�ن يتعّذر ذلك ففي جواز الطالء 

به اإ�سك�ل، وا املوفق.

على �أنف�سهم ولو كان بهم خ�سا�سة(. 
ما  قال:  �أّنه  و�آله  عليه  �هلل  �سلى  �هلل  ر�سول  وعن 
 خللق� وح�سن  �ل�ّسخاء  على  ّل  � �أولياءه  �هلل  جعل 
وقال �سلى �هلل عليه و�آله: �ن من موجبات �ملغفرة 
وعنه   لكالم� وح�سن  �ل�سالم  ف�ساء  �و �لطعام  بذل 
ذنب  عن  جتافو�  قال:  �أّنه  و�آله  عليه  �هلل  �سلى 

 .ّن �هلل �آخذ بيده كلما عرث ل�سخي فا�
 .َل�سخياء� د�ر  �جلّنة  و�آله:  عليه  �هلل  �سلى  وعنه 
وعنه �سلى �هلل عليه و�آله: �ن �ف�سل �لنا�س �ميانًا 

 .أب�سطهم كّفًا�
وعنه �سلى �هلل عليه و�آله: �ن �ف�سل �لنا�س �ميانًا 

 .أب�سطهم كّفًا�
وعنه �سلى �هلل عليه و�آله: �ن �ف�سل �لنا�س �ميانًا 

 اِلنف�ق على الأهل والعي�ل
 لكاد� :فعن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�آله �أّنه قال

 اِلنف�ق على الأهل والعي�ل
 لكاد� :فعن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�آله �أّنه قال

 اِلنف�ق على الأهل والعي�ل

على عياله كاملجاهد يف �سبيل �هلل وقال �سلى �هلل 
عليه و�آله: خريكم، خريكم َلهله وعنه �سلى �هلل 
فهو  �هله  على  �لرجل  �أنفق  ما  قال:  �أّنه  و�آله  عليه 
�سدقة وعنه �سلى �هلل عليه و�آله: دينار �أنفقته على 
�أهلك ودينار �أنفقته يف �سبيل �هلل ودينار �نفقته يف 
رقبة ودينار ت�سّدقت به على م�سكني و�أعظُمها �أجرً� 

 .لدينار �ّلذي �أنفقته على �أهلك�

يف اأحك�م العب�داتيف اأحك�م العب�داتيف اأحك�م العب�دات

الوجيز

اأحك�م الطه�رة
 �� الأول    اأم��ور  �ستة  من  الو�سوء  يركب   •
ال�سعر  ق�س��س  ط��وًل  ه  وح��دُّ  ، الوجه  غ�سل 
اإىل   م��ه م��ق��دَّ م��ن  ال��راأ���س  �سعر  منبت  اأي   
نه�ية الذقن ، وعر�سً� م� دارت عليه الإ�سبع 
الو�سطى والإبه�م  اأي م� ا�ستملت عليه ال�سبع 
الو�سطى والبه�م من الوجه عندم� تو�سع�ن 
 الوجه بهم�   على اجلبهة مفتوحتن ومي�س

فيجب غ�سل كل م� دخل يف هذا احلّد . 
�� الب��ت��داء يف غ�سل   على الأح��و ��   يجب 
ابتداأ  فلو   ، اأ�سفله  اإىل  اأع���اله  م��ن  ال��وج��ه 
املتو�سي يف غ�سل وجهه من الأ�سفل اأو الو�سط 
 ي�س و�سووؤه ، ولكن ل ح�جة اإىل التدقيق 
يف ذلك فيكفي ان ي�سب امل�ء من اأعلى الوجه 
ثم يجريه على ج�نبيه ولو على نحو اط 

املنحني . 
بق�سد  ال��وج��ه  اإىل  امل����ء  اإي�����س���ل  يجب   •
عليه  امل�ء  ب�سكب  ذلك  اأك���ن  �سواء   ، الو�سوء 
اإىل  امل���ء  لإي�س�ل  عليه  اليد  واأم��رار  ب�لكف 
اأنبوب  حتت  الوجه  بو�سع  اأو  اأجزائه،  ك�مل 
امل�ء مع البتداء فيه من الأعلى اإىل الأ�سفل 
، اأو بغم�سه يف م�ء حو�س او غريه مع مراع�ة 

البتداء من العلى اإىل الأ�سفل اأي�سً�. 
بدون  املتو�سي  وجه  امل�ء  مي�س  اأن  يجب   •
ح���ج��ز وم���ن��ع ع��ن و���س��ول امل����ء اإىل حمله 
من  اأي    اجلبرية  ذو    ذل��ك  من  وي�ستثنى   ،
فو�سع  ك�سر  اأو  ق��رح  اأو  ج��رح  وجهه  يف  ك���ن 
عليه لف�ف� ً اأو م� �س�به ، ف�أنه يكفيه امل�س على 
اجلبرية عو�سً� عن اجلزء املغطى به� ول يلزمه 

رفعه� اإذا ك�ن ذلك �سرريً� اأو حرجيً� عليه . 
الث�ين �� غ�سل اليد اليمنى ، وحّده� من املرفق �� 
اأي جممع عظمي الذراع والع�سد �� اإىل اأطراف 

الأ�س�بع . 
املرفق  من  اليد  غ�سل  يف  البتداء  يجب   •
والن��ت��ه���ء ب���أط��راف الأ���س���ب��ع ، ف��ال يجوز 
ال�سعود  ثم  الو�سط  اأو  الأ�س�بع  من  البتداء 

اإىل املف�سل .

وفق فتاوى �ملرجع �لديني �لأعلى �سماحة �آية �هلل �لعظمى 
ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ست�ين )د�م ظّله �لو�رف(

 سوؤال�

 هل يجب اإيق� الن�ئم لل�سالة مع خوف فوات وقته� عليه  وم� 
احلكم ب�لن�سبة للوالدين

 اجلواب

يجوز �ل مع �لعلم بعدم ر�ساه وتاأّذيه، بل يجب �ذ� كان 
متهاونا ً.

 سوؤال�

اإذا اعتقد املكّلف ب�أنه اإذا ن�م ف�إنه ل ي�ستيق ل�سالة ال�سب ، فهل 
يجب عليه اأن يبقى م�ستيقظً� حلن اأداء ال�سالة  وهل ي�أثم اإذا ن�م 

 ل�سالته بعد ذلك فلم ي�ستيق

 اجلواب

ميكنه �أن يكّلف �أحدً� باإيقاظه لل�سالة ، �أوي�ستخدم �ل�ساعة 
�ملنّبهة، �أونحوها لهذ� �لغر�س، و�إن مل ميكن ذلك مل ياأثم 

بالنوم �إّل �إذ� عّد ذلك ت�ساحمًا وتهاونًا بال�سالة عرفًا.

مكتب 
ال�سيد ال�سي�ست�ين دام ظله 

ايق� الن�ئم لل�سالة
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◄�إعد�د: هيئة �لتحرير

النهي عن الكالم 
يف ذات ا

◄�إعد�د: هيئة �لتحرير

اآراء فقهّيةاآراء فقهّيةاآراء فقهّيةاآراء فقهّيةاآراء فقهّيةاآراء فقهّيةاآراء فقهّيةاآراء فقهّيةاآراء فقهّيةاآراء فقهّيةاآراء فقهّيةاآراء فقهّيةاآراء فقهّيةاآراء فقهّيةاآراء فقهّيةاآراء فقهّيةاآراء فقهّية

 لها الإمامويتح ياوال الأو الرك  اأمومهرين عن اال  القراءة ضق� :) م�ضاأل(
وي�ضتحب له اأن ي�ضت بالت�ضبي اأو التحيد اأو  ل من الأكا وكل اا  ضالة الر 
 وي�ضت ضاأن ين  ين  وته لكن الأه الإمام ولو ضو اأموما ض اضاءين اإ�ال و
لقراءة الإمام واأما اإا  ي�ض ضيا من القراءة ول الهه فهو بايا اإن ضاء راأ م او واإن 
ضاء ر والقراءة اأف�ض ا كله فيا اإا كان الإمام  الرك الأو او الاي من ضاله واما اإا 
 تهيبو اأموم من اأن يفالبد لل اضي اأمومعن ا فال يتح اأو الراب الال الرك  كان
   او الراب الال الرك  واإن كان مته القراءةل يااأو ال الأو الرك  فاإن كان
الهرين ب القراءة والت�ضبيحا والت�ضبي اأف�ض والأو اختيا الت�ضبيح  ال�ضاءين ول 

ى بها فرادا اأما اإ وب اع ضالةى بالا اأما اإ ب كاالأ بقي  فر

 لها الإمامويتح ياوال الأو الرك  اأمومهرين عن اال  القراءة ضق� :) م�ضاأل(
وي�ضتحب له اأن ي�ضت بالت�ضبي اأو التحيد اأو  ل من الأكا وكل اا  ضالة الر 
 وي�ضت ضاأن ين ين وته لكن الأه الإمام ولو ضو اأموما ض اضاءين اإ�ال و
لقراءة الإمام ول ينافيه الضتا بالكر وحو  �ضه واأما اإا  ي�ض ضيا من القراءة ول 
الهه فهو بايا اإن ضاء راأ م او واإن ضاء ر والقراءة اأف�ض ا كله فيا اإا كان 
 فال يتح اأو الراب الال الرك  ا كانواأما اإ هضال من يااأو ال الأو الرك  الإمام
عن ااأموم ضيا فال بد للاأموم من اأن ي بويته فاإن كان  الرك الأو اأو الاي لمته 
القراءة واإن كان  الرك الال اأو الراب  ب القراءة والت�ضبيحا والت�ضبي اأف�ض ول 

ى بها فرادا اأما اإ وب اع ضالةى بالا اأما اإ ب كاالأ بقي  فر

بني �آية �هلل �لعظمى �ملرحوم �ل�سيد �أبي �لقا�سم �خلوئي )قّد�س �سّره( 
و�آية �هلل �لعظمى �ل�سيد علي �حل�سيني �ل�سي�ستاين )د�م ظّله �لو�رف(

اآية ا العظمى املرحوم ال�سيد ابو الق��سم اوئي )قّد�س �سّره(

اآية ا العظمى ال�سيد ال�سي�ست�ين )دام ظله الوارف(

قراءة امل�أموم
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 اأوًل – الرحالت الداخلّية وت�سمل 
– والأباء–  والثن–ال�ضب اأي���ام      د  – ضيد   ��ض��ام��راء 
 طالد مكان الالوا ي ( لل�ضعرا دينا  ( بكل وا

 اضبا ضوالن ام�ضا ام ال�ضاع  ةال�ضد با مقاب
 اء–ابالأ – والثن– اأيام ال�ضب   اأولد م�ضل–يالكا 
بكل(  دينا عراي ( لل�ض الواد ويكون مكان الطال من 

 اضبا ضوالن ام�ضا  ةال�ضد با
  ( الثاء بكلد–الاأي��ام الأ    ال�ضهل – الكوف–الن  
دينا عراي ( لل�ض الواد  البا اكي و)  دينا عراي 
( للبا ال مكي ويكون مكان اطال الرل مقاب با ال�ضدة 

اضبا ضوالن ضال�ضاد ال�ضاع  طالال ويكون و
 ي البلديا البلدي مقاب  دينا لي مركابن فهد ا ام رو
 ام  ضرةي الأ وادالإمام ا ام  ي النقيب ي النقيب ام 

اإمام اتق( ي ار (ويكون و الطال ال�ضاع الاي ع�ضر ه
                                           ا

 دينا  ( بكل يوم ا   ضن�ا بنا–ضة–القاا 
  ةال�ضد  با مقاب طالد ويكون مكان االوا  لل�ض ) عراي 

 اضبا ضوالن ضال�ضاد ال�ضاع
رجية وت�سمل�ث�نيً� – الرحالت ا 

 اجلمهورية الإ�سالمية يف اإيران
 وكون مدة الرل اأب ع�ضر يوما بكل (  دينا عراي( 
 لالر امويكون بر  دالوا لل�ض ة والنقيال�ضكن وال مقاب

كالأي
 دي ضامهران ببا اإ ضقدمن كربالء ا طالال – اليوم الأو
 ضبضالة ال دضرة بي الأ  وادد ا الإمام ام من ومكي

 ااضوال رال يوو ليال ضقدا  مدين اإ ضووالو

ق�سم ال�سي�حة الدينّية 
يف العتبة احل�س�������ينية املقد�سة 
عن تسيير رحالتـه الداخلية والخارجية وكا�تي:

ق�سم ال�سي�حة الدينّية ق�سم ال�سي�حة الدينّية ق�سم ال�سي�حة الدينّية ق�سم ال�سي�حة الدينّية 
يف العتبة احل�س�������ينية املقد�سة يف العتبة احل�س�������ينية املقد�سة 

يعلن
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ر  ضو� – ضومة ال�ضيدة ميا – االيوم ال
 ر – والطال بد الهر اإ مدين م�ضهد  ضو� – ةيا – الاليوم ال
 ضا ديني – مرد ال�ضيد االطريق ) مر  ااة ايا ض�و ضقدا

 ) ضا عليه ال�ضالمالإمام الر دم كا م�ضهد – يعبد ال
 – رال يوو ضقدم�ضهد ا مدين هر اإال ب ضوالو – اليوم الراب

ضا عليه ال�ضالمة الإمام الريا – اضا
 ر ضو� – اضضا عليه ال�ضالم – اة الإمام الريا – �اماليوم ا

اليوم ال�ضاد ياة ااا اقدض  م�ضهد ) مرد ياضر واضر اأخوة الإمام 
الرضا عليه ال�ضالم – مرد اواه بي – واأبي الضل – وخواه مراد(  

 ر ضو� – اضضا – اة الأمام الريا اليوم ال�ضاب
 يالأماكن ال�ضيا اإ اامن – الاليوم ال

 ر ضو�و اضضا – اة الإمام الريا – ضاليوم التا
 ضقدا  هر على مديند الب طالضر – الااليوم ال

 رال ��يو��ه��ر و����ال ��ب�� �� ��م��دي��ن اإ ض��و��ع�ضر – ال��و اد����ال��ي��وم ا
 ضومة ال�ضيدة ميا – اضوال

اليوم الا ع�ضر – الا اإ ااا   بد الهر )م�ضد كران – 
 ) وناأخ ه دضر – مر�مقام ا

بد   ط��ال��ال –  ر  ضو� –  ضومال�ضيدة م – ي��اة  ع�ضر   الال اليوم 
 ضقدكربالء ا هر اإال

   هرد الب ضقدكربالء ا اإ ضاء ا اإن ضوع�ضر – الو اليوم الراب
 ليا باأ   اموالإ ليا  ض م�ضهد  امالإ : لالر اويكون اإ

 ليا بوالطريق اأ

 العمرة يف اململكة العربية ال�سعودية
 ناو  الأو  ��ب��ي    ال��ال��ر و��ب��داأ    وديال�ض   ال������رة  لأداء   ��ل��  

طريقان
 لالر  �� وم��دة  انوة   دينا  اإ بداد   و من مطا��عن طريق ا ل 
  رامدن ال ي  رةوال ب امكا م ضايا ضبمنا اضع�ضرة اأيام وباأ
 ة طبيرنها موب�ض ع�ضر يوما بها اأومد يضو عن طريق بري ل 

من   )دا  ل(و م�ضاعدان  ول��ه  ديني  مرضد   نا يكون   لالر ضن  وم��ن 
 م دينا  اا��ة اي��ارة وال ضاأداء منا التب و�ضت الرل على 
 ااوم  ضن�خدام الإم��ام ا د وم�ضيم�ضا ضبد واأ بد وضهداء اأ

 ثو بو دلومنى وم عرفا م مك
 رينتلل يا امط باو )  ( م قدو

اليوم ال�ضاد ياة ااا اقدض  م�ضهد ) مرد ياضر واضر اأخوة الإمام 
وخواه مراد(  

 رال ��يو��ه��ر و����ال ��ب�� �� ��م��دي��ن اإ ض��و��ال��و

 –
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أزمة تتفاقم 
بتزايد الشباب

�لبطالة  ظ��اه��رة  "�ن 
�إح�����������دى �ل����ظ����و�ه����ر 
�ل�سائعة  �لق��ت�����س��ادي��ة 
و�لتي  و��سع  نطاق  على 
�غ���ل���ب  يف  وت���ن���ت�������س���ر 
هذه  و�ن  �ل���ع���امل  دول 
عام  ب�سكل  �ل��ظ��اه��رة 
ت��ع��ن��ي وج������ود  �ي����ادي 
عاملة ولكن فر�س �لعمل معدومة �و �سبه معدومة �ي �ن هناك 
قدرة على �لعمل غري �ن فر�سة �لعمل غري متوفرة لتوظيف هذه 
�لقدر�ت ،و�ن هذه �لظاهرة مالزمة ب�سكل عام لظاهرة �خرى 
هي ظاهرة �لت�سخم فال يوجد بلد يف �لعامل ل توجد فيه بطالة 
مع �ختالف م�سبباتها ودو�فعها و�أ�سكالها و�أنو�عها ح�سب طبيعة 
�لبلد وم�ستو�ه �لقت�سادي و�لثقايف ،فمثال يف �لعر�ق نحن منر 
بنف�س �حلالة �لتي مرت بها م�سر يف �لت�سعينيات و�لثمانينيات 
حيث يتوفر ��سحاب �ل�سهاد�ت بكرثة ولكن فر�س عمل لحتو�ء 

هوؤلء غري متوفرة ".
و�أردف "�ن �لبطالة �لظاهرة هي �لبطالة �لتي عادة ما تتميز 
�ن  تعني  وهي  عام  ب�سكل  �لقت�سادي  بالهيكل  متعلقة  بكونها 
هناك جمموعة من �ل�سخا�س ل يقومون باأي عمل مع �ملقدرة 
عليه و�لرغبة فيه نتيجة �سببني �لول عدم وجود فر�س �لعمل 
و�لثاين عدم تو�فر مو�رد لالإنفاق ،�ما �لبطالة �ملقّنعة فهي تعني 
�ن هناك جمموعة من �لعاملني يح�سلون على �أجور ورو�تب دون 
مقابل من �لعمل �أو �جلهد �لذي تتطلبه �لوظيفة،وهذ� �لنوع من 
�لبطالة يحد يف �لدو�ئر و�ملوؤ�س�سات �حلكومية فنالحظ يف 
�لدو�ئر وجود عدد كبري من �ملوظفني ولكنهم يقومون  �إحدى 
بعمل من �ملمكن �ن يقوم به فرد و�حد فقط بينما نالحظ يف 

 نف�س �لد�ئرة �سخ�سا و�حد� ي�سغل �كرث من موقع وذلك نا
من عملية �لتوزيع �خلاطئة للموظفني �لعاملني يف تلك �لد�ئرة 
يف  �لزر�عي  �لقطاع  �لظاهرة  هذه  ت�سيب  وقد  �ملوؤ�س�سة،  �و 
�لفرتة �لتي تقع بني مو�سمني خمتلفني يف نوعية وكمية �لنتاج 

�لزر�عي ". 
وفيما يتعلق باحللول ومعاجلة �لبطالة قال �ل�ستاذ حميد "ل 
توجد بيد �لدولة �و �ية موؤ�س�سة حكومية ع�سا �سحرية لكي تتمكن 
من �ن تتغلب على ظاهرة �لبطالة بنوعيها �ل�سهر)�لظاهرة 
و�ملقنعة(فمهما كانت �خلطط و�ملعاجلات �ملو�سوعة لها لبد 
و�ملتعارف  �ملاألوف  نطاق  عن  خارجة  ح��الت  هناك  يكون  �ن 
مت  ما  �ذ�  �لنت�سار  و�ل�سريعة  �خلطرية  �لظاهرة  ت�سبب  عليه 
�ملجتمع   و�سا� يف  تف�سيها  من  للحد  خا�سة  عالجات  و�سع 
�لبطالة  لظاهرة  حلول  �يجاد  �ملمكن  من  �ن   " �ىل  ،م�سريً� 
للت�سريعات  �لتام  �لو�سوح  طريق  عن  �لظاهرة  من  ج��زء  �و 
فمن  و�ملحاباة  �ملح�سوبية  عن  و�لبتعاد  و�لقر�ر�ت  و�لقو�نني 
و��سحة  وفقر�ته  �ملو�سوع �سريحا  �لقانون  يكون  �ن  �ملفرو�س 
وغري مبهمة ت�سد �لطريق بوجه �لعابثني مبقدر�ت �ل�سعب ول 
ت�سمح للبع�س بالتالعب بهذه �لت�سريعات و�لقو�نني مبا يحقق 
م�ساحلهم �ل�سخ�سية و�لفئوية �ل�سيقة ". م�ستطرد� "يجب �ن 
ت�ستحد بر�مج تاأهيل خا�سة تتيح فر�س عمل من خالل ور�س 
وز�رة �لعمل و�ل�سوؤون �لعامة بدعم �مل�ساريع �ل�سغرية لل�سباب 
و�إعد�د  لل�سباب  �ملي�سرة  �لقرو�س  ومنح  �لعمل  عن  �لعاطلني 
دور�ت يف �لتدريب �ملهني وميكن �ن تتاح فر�س �لعمل عن طريق 
�إن�ساء مدن �سناعية حديثة ت�ستوعب �ليادي �لغري ممتهنة ملهنة 

�و حرفة ".
و��ساف "�ن �ملعاجلة �ل�سا�سية لهذه �حلالة تتمثل يف �لقو�نني 
و�لت�سريعات �حلا�سلة يف قطاع �ل�ستثمار وغريه من �لقطاعات 

البطالة 

 م� ان ي�سل ال�سخ�س الى 
مرحلة ال�سب�ب حتى يجد نف�سه 

مح�ط� ب�لكثير من اللتزام�ت 
كتوفيره احتي�ج�ته اليومية وم� 

اأكثر هذه الحتي�ج�ت في هذه 
الي�م نتيجة التقدم العلمي 

والقت�س�دي  والعمراني المر 
الذي يفر�س على ال�س�ب ان يجد 

له عمال يتن��سب مع متطلب�ت 
العي�س العديدة والمتنوعة لكن 

هذا المر اأ�سب ك�لحلم للكثير من 
ال�سب�ب الذين ط�ل بهم المل وهم 
يتنقلون من دائرة الى اأخرى و�سط 

ق�س�ي� الف�س�د الم�لي والإداري 
التي ت�سببت ب�لكثير من الم�س�كل 
القت�س�دية والجتم�عية للبلد، 

وقد تن�ولت مجلة الرو�سة 
الح�سينية ظ�هرة البط�لة من 

عدة جوانب ف�لتقت الدكتور حميد 
عبيد الأ�ست�ذ المتخ�س�س في علم 

 القت�س�د بج�معة كربالء، ليتحّد
عن مفهوم الظ�هرة ومع�لجته� 

 ق�ئال

حتقيق : ف�سل �ل�سريفي  ����� حممد �لي�ساري

�سعبان �ملعظم  1433ه� 38



فمن �ملفرو�س �ن تكون هناك خطة �سرت�تيجية خم�سينية لكل 
و�أعد�د  يت�سح عدد �خلريجني  وز�رة وعلى �سوء هذه �خلطة 
�لدرجات  وع���دد  عمل  فر�سة  ع��ن  يبحثون  �ل��ذي��ن  �لعاملني 
تكون  �ن  ويجب  لهوؤلء  توفريها  �ملطلوب  �ل�سنوية  �لوظيفية 
هناك ��ستمر�رية يف �يجاد فر�س �لعمل �مام من يرغب ويطمح 
�إج��ر�ء �لتعديالت على �لقو�نني  " �ن  ". وتابع قائاًل  يف ذلك 
�لول  �ملعوق  هي  و�لتي  حاليا  �ملطّبقة  و�لقر�ر�ت  و�لت�سريعات 
بالتايل  �لبلد،  �لزر�عي يف  �لو�قع  و�زده��ار  يو�جه تطور  �لذي 
يجب �لعمل على �لنهو�س بالقطاع �لزر�عي �ملتدهور و�ملتخلف 
�لقطاعات �لخ��رى �سو�ء كانت  �لتطور �حلا�سل يف  عن ركب 

�سناعية �و جتارية �و �قت�سادية �و خدمية ".
وتابع �ل�ستاذ "نطمح �ن يكون هناك تخطيط �سليم و�ن ن�سل 
�ىل قر�ر�ت �سارمة و�سحيحة و�ن نتجاوز �لقر�ر�ت و�لقو�نني 
نالحظها  ولكننا  �لزمن  من  عقود  عليها  مرت  �لتي  �لقدمية 
�سارية �ملفعول �ىل �لن ،وكذلك نتمنى و�سع خطة ��سرت�تيجية 
ملدة 5 �10 �سنو�ت لكي ننه�س بالو�قع �حلايل للمو�طن �لباحث 
ويخدم  ولعائلته  له  خبز  رغيف  على  منه  يح�سل  عمل  عن 

جمتمعه وبلده ".

البطالة في الريف 
عن مو�سوع �لبطالة يف �لريف وما �سببه من �آثار و��سحة على 
"�ن  �ملتخ�س�س  �ل�ستاذ  �و�سح  �لبلد  و�لقت�ساد يف  �لتجارة 
�خلطرية  �لظاهرة  ه��ذه  وتف�سي  �لريف  يف  �لبطالة  ظاهرة 
�ملنتجة  �ل����دول  ترتيب  �سلم  يف  �لبلد  ت��ر�ج��ع  يف  �ساهمت 
و�مل�سدرة للتمر ب�سكل كبري وو��سح ح�سب ما ت�سري �ليه �لكثري 
كميات  ملعرفة  �جريت  �لتي  و�لإح�سائيات  �ل��در����س��ات  من 
�لنتاج �ل�سنوية للتمر ،و�ن عمليات زر�عة �لنخيل يف �لبلد تكاد 

تكون متوقفة �و �سبه متوقفة و�ل�سبب ور�ء ذلك هو �سحة �ملياه 
وهي ناجتة من �سوء تنظيم �د�رة �ملياه ،و�ن حالت �جلفاف 
يف �له��و�ر �رغمت �مل��ز�رع �و �لفالح �ىل �لقت�سار على �قل 
عدد من �لعاملني يف �ملزرعة �و �حلقل �خلا�س به ،�ن �لرثوة 
�ل�سمكية وتربية �ل�سماك ��سبحت نادرة �إل يف بع�س �لحو��س 
�حلاجة  تلبي  ل  �لتي  �لبلد  حمافظات  من  ع��دد  يف  �لقليلة 
�مل�ستلزمات  توفرت  مو�سحًا"�ذ�    ." �ليومي  و�ل�ستهالك 
�ل�سحيحة لالإنتاج من بذور و ��سمدة ومبيد�ت وكذلك �يجاد 
مو��سفات �سحيحة ل�ستخد�م �ل�سمدة بكميات ثابتة وبن�سب 
معقولة وب�سكل �سحيح ووجد �لفالح �لدعم �لكايف من �جلهة 
�مل�سوؤولة عنه فان ذلك �سوف يولد حالة من �لثقة لدى �لفالح 
و�لقيام  �لر����س��ي  من  �لكثري  با�ست�سالح  �لقيام  �ىل  ي��وؤدي 
بالزر�عة �مل�ستمرة للمحا�سيل �لزر�عية �ملتنوعة مما ي�ساهم 

يف �لق�ساء على معوقات وحالت �لبطالة يف �لريف "
هو  كبري  مب�سروع  �لعمل  يتم  �سوف  �لي��ام  ق��ادم  م�سريً�"يف 
تتبناه �حلكومة �ملركزية فهو  �لزر�عية �لذي  �ملبادرة  م�سروع 
م�سروع يعّد �حد �مل�ساريع �لر�ئدة و�لعمالقة ونحن ندعو �ىل 
بالتايل  �لعر�ق  حمافظات  عموم  يف  �مل�ساريع  هذه  مثل  تبني 
�سوف يوفر فر�س عمل �مام �سريحة و��سعة من �لعاطلني عن 

�لعمل يف �لريف ". 
وعن �لثار �جلانبية وما يتولد من ظاهرة �لبطالة من ��سر�ر 
على �لقت�ساد و�ملجتمع بني"�ن �لآثار �جلانبية للبطالة كثرية 
�لذي ل يح�سل على فر�سة عمل تالءم  ومتنوعة فال�سخ�س 
طموحه وتطلعاته �مل�ستقبلية �سوف ي�سطر �ىل �لجتاه �سوب 
�لأعمال �لأخرى �لتي ت�سبب �سرر� له وتدمر عائلته ويفتقده 
جمتمعه كفرد �سالح ي�ساهم يف بنائه وتطوره و�زدهار و�سعه 

نحو �لأف�سل ". 

و��ستكمال ملو�سوع حتقيقنا فقد حّدثنا �لدكتور عبا�س كاظم 
يف  تطّرق  �ل��ذي  و�لقت�ساد  �لد�رة  كلية  يف  ��ستاذ  �لدعمي 
تفاقم  ��سباب  "�ن  قائاًل  �لبطالة  ��سباب  بع�س  عن  �لبد�ية 
و��سع  نطاق  على  ومنت�سرة  كثرية  �لبلد  يف  �لبطالة  معدلت 
وكبري، فمنها ما يتعلق مبخلفات �حلروب �لتي خا�سها �لبلد وما 
تعّر�س له من دمار للبنى �لتحتية للقطاع �ل�سناعي و�لتجاري 
و�خلدمي وكذلك �حل�سار �لقت�سادي �لذي كان مفرو�سا على 
�يقاف عمل كثري من �مل�سانع و�ملعامل  �لعر�ق مما �دى �ىل 
ي�ساف لذلك �ل�سيا�سات �حلكومية �خلاطئة �لتي كانت تدفع 
باجتاه �لنفاق �حلربي �كرث مما تدفع باجتاه �لبناء و�لعمر�ن 
وتوفري فر�س �لعمل ل�سر�ئح �ملجتمع ".مبينًا "من �ملعلوم �ن 
�و  م�سنع  �و  معمل  يف  كانت  �سو�ء  برمتها  �لنتاجية  �لعملية 
مزرعة تتكون من عدة م��و�رد و�هم هذه �مل��و�رد هو �لعن�سر 

�لب�سري ولكنه �لن يعترب عن�سر معطل وغري فاعل ". 
هذه  من  تتولد  �لتي  و�لجتماعية  �لقت�سادية  �لث���ار  وع��ن 
�لظاهرة �و�سح �لدعمي"�ن �لثار �لقت�سادية هي �ثار و��سحة 
ومتمثلة بتعطيل و�إهمال متعمد لأحد �ملو�رد �لقت�سادية بالتايل 
فان معدلت �لدخل و �لنتاج �سوف تكون متدنّية وهذ� ما يوؤدي 
منو  يف  ب�����طء  �ىل 
�لقت�ساد �لقومي يف 
�ل��وق��ت �حل���ايل ويف 
�لثار  ،�ما  �مل�ستقبل 
فاهمها  �لجتماعية 
زيادة ن�سب ومعدلت 
�لفقر و�أي�سا م�ساكل 
�ج��ت��م��اع��ي��ة �خ���رى 
�لد�ري  ك��ال��ف�����س��اد 

و�نت�سار حالت �ل�سرقة و�جلرمية بني �بناء �لبلد �لو�حد ".
و�سدد �لدعمي على �سرورة �لعمل لتطوير و�قع �لقطاع �خلا�س 
من �جل ��ستيعاب �لقدر�ت �لعلمية قائاًل "يجب �ن يفعل دور 
�لقطاع �خلا�س يف بناء �قت�ساد �لبلد حتى ي�ستوعب وميت�س 
�لطلب �لكبري على فر�س �لعمل من قبل �فر�د �ملجتمع ،فعند 
��ستيعاب  �سيتم  و�خل��ا���س  �ل��ع��ام  �لقطاعني  جهود  ت�سافر 
و�حت�سان حملة �ل�سهاد�ت �جلامعية �ملطالبني باإيجاد فر�س 
�لعمل فمن ل يح�سل على فر�سة �لعمل يف �لقطاع �لعام �سيجد 
�لباب مفتوحا �مامه لأجل �لعمل يف �لقطاع �خلا�س وبالتايل 
�سيتمكن من حتقيق ما ي�سبو �ليه من هدف م�ستقبلي وي�سل 
�ىل طموحه يف �ن يكون له عمل يح�سل منه على لقمة عي�س 

ويبدع  فيه خدمة ملجتمعه وبلده ".
للعام  �مل��و�زن��ة  "�ن  �لدعمي  �لعام �حل��ايل بني  م��و�زن��ة  وع��ن 
�حلايل مل حتقق �هد�فها من ناحية معاجلة ظاهرة �لبطالة 
،فاملو�زنة  �لدخل  توزيع  �ع��ادة  �و  �لفقر  معدلت  معاجلة  �و 
�لتي �قرت هي مو�زنة �سخمة وكبرية لكنها مل حتقق �هد�فها 

�لقت�سادية و�لجتماعية ". 

�لبطالة �زمة تتفاقم بتز�يد �ل�سباب 
خريجونا و�سبابنا ي�ستغيثون و�سط جمتمع ��ستفحلت فيه �لبطالة 

�لبطالة ظاهرة تقو�س طموح �ل�سباب وجتمد طاقاتهم 
حتقيق : ف�سل �ل�سريفي  ����� حممد �لي�ساري
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البطالة مع لجنة الشؤون 
االجتماعية 

ثم �لتقت جملتنا بامني 
حمافظة  جمل�س  �سر 
ك�����رب�����الء �مل���ق���د����س���ة 
ورئ��ي�����س��ة جل��ن��ة حقوق 
�لن�������س���ان و�ل�������س���وؤون 
ب�سرى  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
 لتتحد عا�سور  ح�سن 
"بالن�سبة  ق���ائ���ل���ة  
للخطط �لتي تو�سع يف د�ئرة  �ل�سمان �لجتماعي �و يف �سبكة 
�حلماية �لجتماعية تعد ب�سكل وز�ري فال تتدخل �حلكومة 
�ملحلية يف �إعد�دها ولكن بالن�سبة لالأق�سام �لتابعة للمحافظة 
�لجتماعية  �حلماية  و�سبكة  �ملهني  و�لتدريب  �لعمل  كق�سم 
خم�س�ساتها  تكون  �ل���وزر�ء  ملجل�س  �لتابعة  �مل���ر�أة  وجلنة 
حمددة من قبل وز�رة �لعمل و�ل�سوؤون �لجتماعية و يكون دور 
�لدو�ئر يف م�ساألة ر�سد  �لتن�سيق مع هذه  جمل�س �ملحافظة 
فيما  �ل��وز�ري��ة  �لتعليمات  تنفيذ  ومتابعة  �ملخالفة  �حل��الت 
�ذ� كانت مطابقة �و غري مطابقة يف �لتنفيذ كذلك يف حالة 
�ختالل �لعمل كاأن يكون هناك ��سماء وهمية �و هناك تد�خل 
يف �ل�سماء بني د�ئرة �سبكة �لرعاية �لجتماعية ود�ئرة رعاية 
�ملر�أة يكون عمل جلنة �ل�سوؤون �لجتماعية يف جمل�س حمافظة 
و�لرقابة  و�ملتابعة  و�لإ�سر�ف  �لتن�سيق  هو  �ملقد�سة  كربالء 

وكذلك تقدمي �ملقرتحات لتطوير عمل هذه �لدو�ئر ".
�لجتماعية  و�ل�سوؤون  �لن�سان  حقوق  جلنة  رئي�سة  وتابعت   
"قام �ملجل�س بتقدمي �لكثري من �ملقرتحات لهذه �لدو�ئر وقد 
�أقّر �لبع�س منها من قبل �ل��وز�رة ومل يوؤخذ بالبع�س �لخر 
وما يتعلق مبعاجلة �لبطالة ،وهذه �مل�سكلة �لكل يتكلم عنها 
و�لكل يحاول �يجاد �حللول لها وقد كانت هناك قرو�س ت�سلم 
�ىل �ملو�طنني �مل�سجلني يف قاعدة �لبيانات لدى ق�سم �لعمل 
و�لتدريب وعدد �مل�سجلني يف قاعدة �لبيانات ي�سل �ىل �أكرث 
من 4000 �سخ�س وق�سم من هوؤلء قد مت حتديث بياناتهم 
حتى عام 2010 وهناك روؤية لدى هذه �لوز�رة لتحديث هذه 
�مل�سجلني قد  �ذ� كان هوؤلء  ما  لعام 2011 ملعرفة  �لبيانات 
وجدو� فر�س عمل �م ل وعدد �لقرو�س �ملقدمة �ملي�سرة تقدر 
باأكرث من  6000 قر�س بينها قرو�س �خلريجني �لذين يريدون 
�لقيام مب�سروع معني وبينهم �لعاطلني عن �لعمل �لباحثني عن 
فر�سة عمل وجدت �لوز�رة و�لدو�ئر �ملعنية وجمل�س �ملحافظة 
�آلية �عطاء هذه �لقرو�س فرفعت جملة  �ن هناك  خلال يف 
من �لتو�سيات لوز�رة �لعمل و�ل�سوؤون �لجتماعية لالأخذ بها 
قبل  كتاب  "و�سلنا  مي�سرة،مبينة  قرو�س  �ط��الق  حالة  يف 
�ستطلق  �لجتماعية  و�ل�سوؤون  �لعمل  وز�رة  ب��اأن  يبنّي  فرتة 
قرو�س مي�سرة يف حمافظة كربالء �ملقد�سة  لإقامة م�ساريع 
�للية  و�ستكون  قر�س  بحدود 1400  �لقرو�س  وهذه  �سغرية 
م�سرتكة بني جمل�س �ملحافظة و�لدو�ئر �لتابعة لوز�رة �لعمل 

�لجتماعية  �لرعاية  بخ�سو�س  �م��ا  �لجتماعية  و�ل�سوؤون 
من  �مل��ر�أة  رعاية  لد�ئرة  �ملقد�سة  كربالء  حمافظة  فح�سة 
�لر�مل و�ملطلقات و�لعاجز�ت و�ليتيمات من �لبوين وزوجة 
�ملفقود وزوجة �مل�سجون ت�سل �ىل 16875 وهذه �حل�سة هي 
�ملمنوحة �ما �مل�سجلني فت�سل �عد�دهم حو�يل 17 �لف و�سيتم 
تخ�سي�س مايل لهم يف �سهر حزير�ن و�ما بخ�سو�س �سبكة 
�حلماية �لجتماعية �لتي ت�سمل �لعاطلني و�لعاجزين ب�سبب 
تقدم  �لعمر �و ب�سبب عاهة معينة كال�سخا�س فاقدي �لب�سر 

و�لذين يعانون من �سلل رباعي".
وتابعت رئي�سة �للجنة " �ما �مل�سمولني �ل�سافيني  لعام 2011 
�ي ي�سافون �ىل �حل�سة �ل�سابقة هم 511 �سخ�س  و�لعمل 
�لجتماعي  �ل�سمان  كد�ئرة  �ملعنية  �لدو�ئر  مع  جاري  �لن 
يف تفعيل قانون �لعمل و�ل�سمان �لجتماعي فاأكرث �لعاملني 
يف �لقطاعات �خلا�سة غري م�سمولني بال�سمان �لجتماعي 
وذلك لعدم دقة �لبيانات �ملعطاة من رب �لعمل يف حني �ن 
قانون �لعمل يعطي �ل�سمان �لجتماعي لهوؤلء �لعاملني كعمال 
بناء  �لفنادق  لكن هذ� �لمر مل يوؤخذ بجدية ب�سبب عدم دقة 

�لبيانات كما ذكرنا  ". 
و�كدت " من �ملفرت�س �ن تتعاون كافة �لوز�ر�ت يف حال توفر 
فر�س تعيني �ي �خذ �ل�سماء من قاعدة �لبيانات �ملثبتة لدى 
و�لتدريب  �لعمل  ق�سم  �لجتماعية يف  و�ل�سوؤون  �لعمل  وز�رة 
لكن �غلب �لوز�ر�ت ل تتعاون وتكون �لتعيينات خارج �لطر 
�ل�سحة   وز�رة  با�ستثناء  �و ح�سب عالقات خا�سة  �لقانونية 

فهناك تن�سيق مع ق�سم �لعمل و�لتدريب �ي �خذ �لبيانات من 
�ملوؤ�س�سات  بدعم  �ملحافظة  جمل�س  فيقوم   ، �ملذكور  �لق�سم 
و�لدو�ئر �لتي تعنى بالعجزة و�ملر�سى و�أ�سحاب �لحتياجات 
�حلماية  ل�سبكة  د�ئ��رة  لبناء  م�سروعان  �أق��ّر  كما  �خلا�سة 
�سل�س  ب�سكل  ر�تبه  �مل�ستفيد  ��ستالم  ي�سّهل  مبا  �لجتماعية 

ومريح ".
معاجلة  يف  �ملقد�سة  ك��رب��الء  حمافظة  جمل�س   دور  وع��ن 
حالت �ملخالفة بالن�سبة للم�ستفيدين  من �لقرو�س �و�سحت 
خالل  وم��ن  �مليد�نية  زي��ار�ت��ن��ا  خ��الل  م��ن  "وجدنا  عا�سور 
جلان �لك�سف وجلان �لبحث �لجتماعي بالتعاون مع �سبكة 
ق�سم  من  �ملقدمة  �مل�ساريع  بع�س  �ن  �لجتماعية  �حلماية 
�لعمل و�لتدريب وهي �لقرو�س �ملي�سرة لبع�س �مل�ستفيدين قد 
مت �حالة مو�سوعوعها �ىل �لد�ئرة ومت �سحب هذه �لقرو�س 
لكن هناك �مور�  ل تتعلق باحلكومة �ملحلية و �منا بتعليمات 
�لوز�رة وحتى �لوز�رة ذ�تها لي�ست  لديها �آلية معينة ملحا�سبة 
حالت �مل�ستفيد �لوهمي �و �لذي مل يتمم  م�سروعه على �كمل 

وجه .
�ما بخ�سو�س �سبكة �حلماية �لجتماعية فقد وجدنا �لكثري 
من �مل�ستفيدين وهم م�سجلون كعاطلني عن �لعمل وي�ستلمون 
رو�تب على �نهم عاطلون ولكن يف �حلقيقة لديهم رو�تب ومهن 
�أخرى وقد مّت طرح هذه �ل�سماء وعوقبو� باأن يدفعو� جميع 
هذه �ملبالغ ولكن حد�ثة عهد هذه �لتجربة وكون �أكرث �ل�سر�ئح 
فقرية ت�سبب بتق�سيط هذه �ملبالغ وعدم �أخذها دفعة و�حدة 
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وقد مت و�سع تاريخ حمدد ملن يديل مبعلومات تفيد باأنه ��ستلم 
ر�تب وهو غري عاطل يتم �يقاف هذه �لر�تب دون حما�سبة 
�ل�سخ�س ولكن �ذ� ��ستمر �ل�سخ�س با�ستالم �لر�تب وهو ل 
ي�ستحقه فعندها �سيتم 
��ستح�سال �ملبالغ �لتي 
��ستلمها بالتق�سيط وقد 
�لكثري  �ي�سًا �ن  وجدنا 
من �مل�سجلني يف �سبكة 
�لجتماعية  �حل��م��اي��ة 
�لدخل  ذوي  م��ن  ه��م 
�جل���ي���د وب���ع���د �ج����ر�ء 
�لك�سف وتثبيت �لبيانات يتم رفعها �ىل وز�رة �لعمل و�ل�سوؤون 
�لجتماعية للتحقق من �لمر فيتم حذف هوؤلء �مل�ستفيدين 

 وتعوي�سهم باآخرين مطابقني لل�سرو
وب�سدد �للية �لتي يتم فيها ت�سجيل �مل�ستفيدين بّينت عا�سور 
" هناك بيان �سنوي يوزع على �مل�ستفيدين ويتم �مالوؤه ولكن 
قمنا  ولكننا  متعددة  �حلقائق  على  و�لقفز  �لحتيال  �آليات 
مبحا�سبة �ملوظفني �ملتو�طئني وعلى غر�ر ذلك مت �قالة �أحد 
�ملدر�ء ، و�تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية بحق موظفني �خرين 
بعد ثبوت �لتالعب وتغيري �ل�سماء ومت ت�سكيل جلان حتقيقية 
�نا�سد  �لغر�ء  " من خالل جملتكم  عا�سور  و ختمت  بذلك 
�ملعنيني باأن تكون هناك دعوة حقيقية ملعاجلة �لفقر و�إز�لة 
�لكثري من �لهموم �ملرت�كمة على �لفرد �لعر�قي ونحن نرى 

�ن �ملبالغ �لتي تعطى من خالل �سبكة �حلماية �لجتماعية �و 
دور رعاية �مل��ر�أة هي مبالغ ل تتالءم مع �حلاجة وناأمل �ن 
تكون هناك �لتفاتة حقيقية �ىل هذه �ملوؤ�س�سات عند �قر�ر 
�مليز�نية �لقادمة كما �أننا نهيب بالإخوة �لعاملني يف �لوز�رة  
خا�سة وز�رة �ملالية، باأن ت�سل هذه �ملبالغ �ىل م�ستحقيها يف 

�لوقت �ملحدد 
�ل�ستاذ  كربالء  عمل  ق�سم  مبدير  �ملجلة  �لتقت  ذلك  بعد   
حيدر حامد بنيان ليحدثنا عن �خلطط و�لرب�مج �ملعدة من 
قبل �لوز�رة و�لدو�ئر �ملعنية مب�ساألة �إيجاد عمل للذين لي�س 
لهم فر�سة عمل ، فاأو�سح لنا �لمور �ملبهمة قائاًل" "�ن ق�سم 
عمل كربالء يتلخ�س عمله يف ت�سجيل ��سماء �لعاطلني عن 
�لعمل ح�سب �خت�سا�ساتهم وح�سب �ل�سهادة �حلا�سلني عليها 
و�خلرب�ت �لتي ميتلكونها و �لعمال �لتي يجيدونها وتدوين 
تلك �ل�سماء يف قاعدة �لبيانات �لرئي�سية �خلا�سة بالعاطلني 
عن �لعمل وبعد ذلك نبحث لهم عن فر�سة عمل تالئم �ملوؤهل 
�لعلمي �لذي ميتلكه كل فرد منهم �سو�ء كان يف �لقطاع �لعام 
تالئم  لهم  عمل  فر�س  �يجاد  حماولة  بالتايل  �خلا�س  �و 

�خت�سا�ساتهم وت�ساعدهم للنهو�س بو�قع حالهم ". 
وتابع بنيان "�نه وبالرغم من توفري �لكثري من فر�س �لعمل يف 
�ل�سنو�ت �ملا�سية �أل �نه مل يتم �ل�سيطرة على ظاهرة �لبطالة 
وذلك للعدد �ل�سخم من �لعاطلني وهو نا من تر�كم �عد�د 
�لعاطلني �لباحثني عن عمل �و وظيفة من �ل�سنو�ت �ل�سابقة  
و�غلبهم يبحث عن �لعمل يف �لقطاع �لعام ر�ف�سا �لعمل يف 

�لقطاع �خلا�س لأ�سباب تتعلق بعدد �ساعات �لعمل و�ملرتب 
�لذي يتقا�ساه من تلك �ل�سركة �و �ملوؤ�س�سة �و �لفندق ".

كما بني"�ن هناك ظاهرتني تو�جه عملنا �لوىل متمثلة يف 
كيفية �قناع �ل�سخ�س بفكرة �لعمل يف �لقطاع �خلا�س �ما 
�لثانية فهي �ن �غلب �لعاطلني عن �لعمل يف�سل �ن يح�سل 
متحججني  عمل  ب��اأي  يقوم  �ن  غري  من  �سهرية  �عانة  على 
بالظروف �ل�سحية �ل�سيئة �و �نهم م�سابون باأمر��س مزمنة 
حتول دون قدرتهم على �لعمل و �لو�ساع �ملعي�سية �ل�سعبة 

�لتي يعي�سونها ".
وعن �لتد�بري و�لإج��ر�ء�ت �ملتخذة من قبل �ل��وز�رة �ملعنية 
للحد  �ج��ر�ء�ت  بعدة  �ل��وز�رة قامت  "�ن  �لق�سم  بنّي مدير 
من ظاهرة �لبطالة منذ �سنة 2003 كان �ولها م�سروع �سبكة 
�حلماية �لجتماعية �سملت به جمموعة من �لعاطلني باإعانات 
�سهرية ت�ساعد �لعاطل عن �لعمل على حت�سني و�سعه �ملعا�سي 
�لذي يعاين منه ،وقامت �لوز�رة �ي�سا بتبني فكرة �لقرو�س 
�ملي�سرة للعاطلني من �جل �ن يقومو� باإن�ساء م�ساريع �سغرية 
�سملت خريجي  �لوىل  وقد متت على مرحلتني  بها  يعملون 
�لذين  �سملت  فقد  �لثانية  �ملرحلة  ،�م��ا  و�ملعاهد  �لكليات 
�ملتو�سطة  �و  �لبتد�ئية  �سهادة  �و يحملون  �سهادة  لهم  لي�س 
�و �لعد�دية وكان عدد �ملقرت�سني يف كال �ملرحلتني 4000 

مقرت�س تقريبًا ".
وختم حديثه بالإعالن عن قرب فتح مركز لتدريب �ل�سباب 
�لتدريب  مركز  �فتتاح  بالقول"�سيتم  �لعمل  عن  �لعاطلني 
ور�س  ت�سع  يت�سمن  �سوف  �ل��ذي  �ملقد�سة  كربالء  يف  �ملهني 
متكاملة كور�سة �لنجارة و�حلد�دة و�خلياطة وور�سة �لعمال 
�مليكانيكية و�سالونات حالقة للرجال و�لن�ساء بحيث يتخرج 

�ملتدرب من �ملركز وهو �ساحب مهنة ". 

 من املمكن ايج�د 

حلول لظ�هرة 
البط�لة او جزء 
من الظ�هرة عن 

طريق الو�سوح الت�م 
للت�سريع�ت والقوانن 
والقرارات والبتع�د 

عن املح�سوبية 
واملح�ب�ة  
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بحث الظاهرة مع رئيس 
اللجنة الزراعية 

جمل�س  دور  ومل��ع��رف��ة 
حم����اف����ظ����ة ك����رب����الء 
�مل��ق��د���س��ة  وم���ا تقوم 
من  �ملعنية  �للجان  به 
�عمال و�جناز�ت �لتقت 
�حل�سينية  �ل��رو���س��ة 
بع�سو جمل�س حمافظة 
كربالء �ملقد�سة ورئي�س 

�للجنة �لزر�عية �ل�سيد �ستار �لعرد�وي فتحد قائاًل 
كربالء  حمافظة  يف  �لزر�عي  �لو�قع  �ن  يف  �لر�أي  "�و�فقكم 
كبرية  �نتكا�سة  ي�سهد  �لعر�ق  حمافظات  عموم  ويف  �ملقد�سة 
و�لأ�سباب كثرية منها �سحة �ملياه وقلة �سقو �لمطار وهذه 
�ل�سباب �لقت بظاللها على هذ� �لو�قع فانح�سرت م�ساحات 
كبرية من �لز�رعة وبالأخ�س �ملحا�سيل �ل�سرت�تيجية �حلنطة 

و�ل�سعري".
"�سهدت  �ل���ع���رد�وي  ب��نّي  �مل��ي��اه  �سحة  معاجلة  وبخ�سو�س 
حمافظة كربالء �ملقد�سة  تغليف عدد من �لنهر منها جدول 
بني ح�سن وجدول �حل�سينية باعتبارها تغذي م�ساحات كبرية 
من �ملحافظة �ملقد�سة ناهيك عن وجود �ل�ست�سالح يف ناحية 
ناحية  ويف  و�حل�سينية  و�لهندية  �لغربي  و�جل��دول  �خل��ري�ت 
�حلر وهذ� �ل�ست�سالح �ي�سا كان له دور يف ح�سر �مل�ساحات 
�لزر�عية ب�سبب �لوقت و�جلهد �لذي يتطلبه �ل�ست�سالح كما �ن  
هناك ��ست�سالحا يف �لر��سي �ل�سحر�وية �لتي تروى باملياه 
�جلوفية كمنطقة 61 جزيرة وهي ت�ستغل بزر�عة �خل�سرو�ت 

كالطماطم و�لباذجنان با�ستخد�م �لبيوت �لبال�ستيكية ".
�لزر�عية  �للجنة  رئي�س  �و�سح  �ملحلي  �ملنتوج  ت�سويق  وح��ول 
"هناك معاناة لأ�سحاب �ملز�رع وهي م�سكلة �لت�سويق حيث يباع 
�ملنتوج �ملحلي باأ�سعار زهيدة ب�سبب �إغر�ق �ل�سوق بالب�ساعة 
�لعامة  �لمانة  خاطبت  �لزر�عة  "وز�رة  �مل�ستوردة،م�سيفًا 
لكن  �حل��دودي��ة  �ملنافذ  بغلق  �لقر�ر  و�سدر  �ل���وزر�ء  لرئا�سة 
�لقر�ر،  تنفيذ  على  �سلبي  �نعكا�س  لها  كان  �لتهريب  عمليات 
�لمر �لذي يجعل �لفالح يعزف عن �لزر�عة وي�سبح �لعر�ق 
بلد� م�ستهلكا بدل �ن يكون منتجًا ،ويفرت�س �ن تكون هناك 
ت�سعرية حتدد من قبل �لدولة ففي �ل�سابق كان هناك �لمن 
 حلفا� على  ت�ساعد  ت�سعرية  و�سع  يتوىل  �لذي  �لقت�سادي 
على �ملنتج و�مل�ستهلك لكي ل يت�سرر �ي منهما  وعلى �ملعنيني  
�ن يجدو�  منافذ للت�سويق �و يجدو� معامل لتعليب �ملنتوج �ملحلي 
فالفالح ي�سطر لبيع منتوجه خوفًا من �لتلف فالر�بح �لول هو 
�لبقال و�ملت�سرر �لول هو �لفالح ، يف �ل�سابق كان هناك  معمل 
معجون تعليب كربالء �لذي كان ينتج �أف�سل معجون يف �لعامل 
نطمح  ونحن  �خلا�س  للقطاع  باعه  قد  �ملقبور  �لنظام  ولكن 

لإيجاد معامل لتعليب �خل�سر".
وبخ�سو�س �رتفاع ��سعار �ل�سمدة بني �لعرد�وي " كانت �لدولة 
يف �ل�سابق ت�سرتي ��سمدة بالعملة �ل�سعبة وتبيعها للمز�رعني 
و�لفالحني وباأ�سعار زهيدة وهذ� مكلف بالن�سبة للدولة ولكن 
هذه �لعملية تدعم �لفالحني ويف بع�س دول جنوب �سرق ��سيا 
تقوم �لدول ب�سر�ء �لرز باأ�سعار م�ساعفة  من �لفالحني لكي 

حتافظ على �قت�ساد �لبلد و�لأمن �لغذ�ئي ".
ونّوه رئي�س �للجنة �لزر�عية " �ن من و�جب �للجنة �لقت�سادية 
تقومي  يجب  وكذلك  �مل��دى  بعيدة  ��سرت�تيجية  روؤي��ة  جتد  �ن 
�ملعامل �ملوجودة كمعمل �لبرت وكيمياويات يف �لب�سرة ومعمل 
�سوبر فو�سفات �لثالثي وهو �رقى �نتاجا ويفوق �سماد �لد�ب 
لحتو�ئه على عدد من �لعنا�سر �ملهمة بدًل من �سر�ء �سماد 
�لد�ب من خارج �لبلد باأ�سعار مكلفة كما �ن �ملكننة �لزر�عية 
��سبحت هي �لخرى عبئا  يلقي بثقله على عاتق �لفالح ب�سبب 
�رتفاع ��سعارها فتكلفة �ل�ساحبة �لزر�عية تبلغ 28 مليون دينار 
�لنوعية  �م��ا  دينار  مليون   30 �ىل  �سعره   ي�سل  منها  وبع�س 
�جليدة فيبلغ  �سعرها 60 مليون دينار ، فالفالح ل ي�ستطيع �ن 
يقتني هذه �ملكائن �لمر �لذي �دى �ىل �رتفاع ��سعار �حلر�ثة 
بالإ�سافة �ىل م�سكلة �لوقود  ف�سحة �ملياه جعلت �لفالح يلجاأ 
�ىل �مل�سخات �ملائية �لتي تو�سع على �سفاف �لنهار �و �لتي 
توزعيه  يتم  وما  �ل�سحر�وية  �لر��سي  يف  �لآب��ار  على  تو�سع 
من وقود ل يكفي ل�سد �حلاجة وبالتايل  ي�سطر �لفالح  �ىل 
�سر�ء �لوقود من �ل�سوق وهذه �لعملية مكلفة للفالح وما يتم 
�لفالحني  مع حاجة  يتنا�سب  ل  �لزر�عة   ل��وز�رة  تخ�سي�سه 
و�ملز�رعني و�ملبادرة �لزر�عية هي �لتي تعني �لفالح من خالل 
عدة  قدمنا  وقد  �لتمور  و�سر�ء  و�مل�ساعد�ت  �لقرو�س  منحه 

مقرتحات �ىل معايل وزير �لزر�عة بغية دعم �لفالح ".

 الواقع الزراعي 

يف حم�فظة كربالء 
عموم  ويف  املقد�سة 
العراق  حم�فظ�ت 
انتك��سة  ي�����س��ه��د 
ك��ب��رية والأ���س��ب���ب 

كثرية  

ل
للبط�لة
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فرص  يبحثون عن  شباب 
عمل 

)�لرو�سة �حل�سينية( �ساركت �ل�سباب همومهم و��ستمعت 
فكان  �ل�سباب  من  مبجموعة  �لتقت  حيث  معاناتهم  �ىل 
فنون  كلية  خريج  عبا�س  علي  �ل�ساب  مع  �لوىل  وقفتنا 
�سنو�ت  �كملت  �ن  "بعد  يقول   نحت  �خت�سا�س  جملية 
�لدر��سة �جلامعية مل �أجد موؤ�س�سة ت�ستقبلني وترعاين وقد 

م�سى على تخرجي �سنتني ومل �أحظى بفر�سة عمل.
 ونا�سد علي �ملعنيني باأن يجدو� له وللطلبة �لذين تخرجو� 
ب�سفة  �لرتبية  وز�رة  يف  تعيني  �جلميلة  �لفنون  كلية  من 
مدر�س مادة فنية وي�سيف علي" �ن �لكثري من �ملد�ر�س 
مدر�س  مد�ر�س   3 فلكل  �لفنية  م��ادة  مدر�س  �ىل  تفتقر 
و�حد ،كان يفرت�س  ب��وز�رة �لثقافة  �ن تعتني بنا لكنها  
بل تعني من هم خارج  �لفنون �جلملية  مل تعني خريجي 

�لخت�سا�س ".
قائاًل  �لع��الم  كلية  د�ود خريج  علي طالب   فيما حتد
 نا تخرجت من كلية �لعالم يف جامعة بغد�د منذ ثال�"
�سنو�ت و�أنا �لن �مار�س بع�س �لعمال �حلرة لأجل �عانة 
�لعائلة ،وقد ر�جعت �لكثري من  �ف��ر�د  عائلتي لين �كرب 
و�ملكاتب  و�ملوؤ�س�سات  �ل��دو�ئ��ر 
ومل  ل��ل��دول��ة  �لتابعة  �لع��الم��ي��ة 
فالدرجات  نتيجة  �أي  �ىل  ��سل 
�ل��وظ��ي��ف��ي��ة ت��ك��ون م��وزع��ة على 
فنالحظ  �مل��ح�����س��وب��ي��ة  ����س��ا���س 
�ع���الن���ات ع��ل��ى وج����ود درج���ات 
وظيفية يف مكاتب �عالمية ولكن 
يحملون  ل  ��سخا�س  تعيني  يتم 
���س��ه��ادة �لع����الم وذل���ك ب�سبب 
وز�رة  �ن��ا���س��د  �مل��ح�����س��وب��ي��ة،و�أن��ا 
�لعمل  ف��ر���س  ب��اإي��ج��اد  �لثقافة 
خلريجي كلية �لعالم ونالحظ 
�ن هناك �هتماما بخريجي كلية 
�لفنون �جلميلة فاأغلب من يعمل 
مل�سوؤويل  �لعالمية  �ملكاتب  يف 
م��ن خريجي  لي�سو�  ه��م  �ل��دول��ة 

كلية �لعالم ".
حمجوزة  �لوظيفية  �ل��درج��ات 
بهذه  فقط  �لعالقات  لأ�سحاب 
�ل��ع��ب��ارة حت���د ل��ن��ا ب��ه��اء عبد 
�سنة(  27( �مل�سعودي  �حل�سن 
�لدولة  دو�ئ���ر  م��ع  معاناته  ع��ن 
"�نا خريج كلية �د�ب ق�سم �للغة 
�لبيت  �ه��ل  جامعة  يف  �لعربية 
تخرجي  على  م�سى  �سنة 2008 

�لتعيني على كثري  �كرث من 5 �سنو�ت قمت بتقدمي طلب 
من دو�ئر �لدولة ولكن بدون جدوى �و فائدة فالعمل بنظام 
�ملح�سوبية م�ست�سر  يف كافة موؤ�س�سات �لدولة فالدرجات 
�ل�سخ�سية  �ل��ع��الق��ات  باأ�سحاب  حم�سورة  �لوظيفية 
"م�سيفًا "�ن ن�سبة �لبطالة يف �لبلد ��سبحت ن�سبة كبرية 

وخطرية طغت على �لدرجات �لوظيفية �ملتاحة ".
�ما �ل�ساب علي كايف قال " �نا ل �أ�ستطيع �ن �بني بيتا �و 
�تزوج وت�سبح لدي ��سرة ب�سبب ظروف �ملعي�سة �ل�سعبة 
وعدم ح�سويل على عمل معني يخفف عن كاهلي،م�سيفًا 
خ�سو�سًا  و�ملوؤ�س�سات  �ل��دو�ئ��ر  م��ن  �لكثري  "ر�جعت 

�لع�سكرية وقد م�سى على ذلك �كرث من 3 �سنو�ت ". 
�دخال  على  يعمل  وه��و  �نرتنت  مقهى  �ساحب  ق��ال  فيما 
�ملتقدم  �ل�سخ�س  عن  معلومات  تت�سمن  �لتي  �لبيانات 
عن  �لعاطلني  �ل�سباب  مكتبنا  �ىل  ياأتون  "عادة  للتعني 
تعلن  �لتي  �ل���وز�ر�ت  �ما  �خلريجني  من  و�أكرثهم  �لعمل 
عن �لدرجات �لوظيفية هي �لد�خلية و�لدفاع بالن�سبة لغري 

�خلريجني ". 
هو  �ملركزية  �حلكومة  توّجه  ميثم" �لن  حممد  و�أ�ساف 
نحو نظام �حلكومة �لليكرتونية فقد ��سبحت �لكثري من 
�لذي  �لمر  �لنرتنت  بو��سطة  تد�ر  �ملوؤ�س�سات �حلكومية 
و�ملعلومات  �لبيانات  ك��اإدخ��ال  �جلهد  من  مزيد  يتطلب 
�أف�سل  هو  �لن��رتن��ت  بو��سطة  فالتقدمي  منها  و�لتحقق 
من �لتقدمي �ملبا�سر كونه يق�سي على حالت �لف�ساد من 
حم�سوبية وغريها ،منّوهًا " �ن �مل�سكلة هي يف قلة �لدرجات 
�لوظيفية مقارنة باأعد�د �لعاطلني من خريجني وغريهم 
بالإ�سافة �ىل �ن �لوز�ر�ت تطلق �لدرجات �لوظيفية يف �آن 

و�حد مما يخلق �إرباكا يف �لتقدمي على هذه �لتعيينات ".

ال�����ت�����ق�����دمي   

النرنت  بوا�سطة 
التقدمي  من  اأف�سل 
املب��سر كونه يق�سي 
على ح�لت الف�س�د 
م�����ن حم�����س��وب��ي��ة 

وغريه�  

ل
للبط�لة
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 لي�س من ال�سهل ان ينتقل املرء من راأي اعتقد �سوابه اىل راأي اخر يخ�لف الول جوهريً� ، 
ولي�س ب�لهن على املرء ترك مذهبه وتق�ليده وع�دات اعت�د عليه� وع��س معه� مدة طويلة من 
الزمن ،ونحن نعلم ان من امل�سّلم�ت املحببة لدى املرء هي ركونه اىل م� قد فطر عليه وخ�سو�سً� 
اذا م� ك�ن المر يتعلق ب�ملذهب والعقيدة ،ف�إذا م� قرر ال�سخ�س ان يغري مذهبه الول والتحول 
اىل اآخر فهو دليل على علمّية ال�سخ�س وحّبه للحقيقة التي يقود اإليه� العقل، خ�سو�س�  اإذا 
ك�نت درا�سته وا�ستق�س�وؤه وبحثه عن الطريق احلق واملذهب ال�سحي مي�سون به اىل اإعالن 
حتّوله اإىل موالته اأهل البيت )عليهم ال�سالم(والت�سيع لهم. وهذا م� �سنعرفه من ق�سة ت�سّيع 

 ال�سيخ ف�سيل اأحمد اجلزائري

في حوار مع الخطيب الحسيني
 الشيخ فضيل أحمد الجزائري:

هن�ك عدة حمط�ت يف مظلومية اأهل البيت )عليهم 
ال�سالم(توؤثر ب�سكل مب��سر على امل�ستب�سرين اأوله� 

مظلومية ف�طمة الزهراء )عليه� ال�سالم(

• حوار: حممد �لي�ساري

 �حتدثون اأن  نود  بداية    

عن اطوات الوىل التي ق�دتكم اىل اعتن�ق 
 مذهب اأهل البيت عليهم ال�سالم

هناك ق�سة حقيقية حدثت يل وقد مثلت   
يل �لبارقة و�لدفعة �لوىل �لتي دفعتني �ىل �لدر��سة و�ل�ستق�ساء 
للو�سول �ىل حالة �عتناق هذ� �ملذهب �ل�سحيح و�ل�سليم، وحدثت 
هذه �لق�سة يف �يام در��ستي �جلامعية يف عام 1980 وكنت ل �ز�ل 
�ل�سنية ولكني يف د�خ��ل نف�سي كنت متاأثر�  �أح��د �ملذ�هب  �عتنق 
�هلل(و�أ�سلوبه  )رحمه  �خلميني  �لم��ام  ب�سخ�سية  كبرية  بدرجة 
�لزمالء يف  و�لديني، وقد تعرفت على �حد  و�لإر���س��ادي  �لقيادي 
�جلامعة وكان �ير�ين �جلن�سية من �تباع مذهب �هل �لبيت )عليهم 
وبعد  �لي��ام  �حد  يف  وكنا  و�لتكنولوجيا  �لعلوم  كلية  يف  �ل�سالم( 
�لنتهاء من �حدى �ملحا�سر�ت �لعلمية ن�سري معًا ونتبادل �طر�ف 
�حلديث يف ممر�ت �جلامعة، وكان حديثنا حول �لدين �ل�سالمي 
وتعدد �ملذ�هب �ل�سالمية وملاذ� هذ� �لتعدد و�أثناء هذ� �حلديث قال 
يل عبارة هزتني م�ساعر ي وهي)�ن علماء �ملذهب �ل�سني يفتقدون 
�ىل �ل�سجاعة(وقد تولد يل يف �لبد�ية ت�سور يف �نه يق�سد �ل�سجاعة 
�لتي تقابل �خلوف و�لنهز�م يف ميادين �جلهاد و�ل�سر�ع ولكنه 
بنّي يل �نه ل يق�سد ما ذهب �ليه يف ت�سوري �لول وقال �نا �عني 
�ل�سجاعة يف قول �حلق فقلت له: وما هو �حلق فقال: �ن �حلق هو 

مذهب �هل �لبيت )عليهم �ل�سالم ( .
فبد�أت �أ�ساأل �سديقي عن مذهب �هل �لبيت)عليهم �ل�سالم(وكيف 

�نه �ملذهب �حلق و�لقومي وقد زودين بكتاب لل�سيد �سرف �لدين هو 
عبارة عن مناظرة عميقة جدً� بني �حد علماء �ل�سيعة وهو �ل�سيد 
�سرف �لدين و�أخر من علماء �ل�سنة هو �ل�سيخ �سليم �لب�سري وكان 
�كرب �سخ�سية �سنية يف ذلك �لوقت وكان هذ� �لعامل �ل�سني، وكان 
عاملًا كبريً� ومبثابة قدوة يل وهو من علماء جامع �لزهر ،فاأخذت 
من  بغر�بة  و�أح�س�ست  ج��دً�  كبري  باهتمام  وطالعته  �لكتاب  منه 
�ملعلومات �لتي ح�سلت عليها من �لكتاب و�سدتني �حلجج و�لرب�هني 
�لتي ��ست�سهد بها �ل�سيد �سرف �لدين ويوؤكدها يف م�سادر �ل�سنة 
وكان �ل�سيد يرد على ��سئلة �لب�سري برب�هني ودلئل قاطعة وو��سحة 
ل تقبل �ل�سك من نف�س م�سادر وكتب �هل �ل�سنة فتعجبت و�نبهرت 

لذلك.

وهل ك�ن يف ذلك كف�ية 

�نفتح �كرث يف  ب��د�أت   بعد هذه �حلادثة  
�ل�سيعي  �ملذهب  م�سار  يف  �متعن  و�أ�سبحت  �ملطالعة  مو�سوع 
�لعظيم ومنهاجه وقد قر�أت كذلك كتاب)�لن�س و�لجتهاد(لل�سيد 
�سرف �لدين �لذي يحا�سب فيه كبار �ل�سحابة ملخالفتهم للن�سو�س 
ميكن  ول  �لدللة  و�لقطعية  �لن�س  �لقطعية  �ل�سريحة  �لقر�آنية 
خمالفتها بحال من �لحو�ل ولكنهم عار�سوها وخالفوها يف كثري 
من �حلالت و�حل��و�د ،فات�سح يل �ن بع�س تلك �لرموز و�أولئك 
�ل�سحابة �لذين كنت �عتقد بقد��ستهم وعظمتهم كانو� ل يتورعون 
عن خمالفة كتاب �هلل )�سبحانه وتعاىل(و�سنة ر�سوله)�سلى �هلل 
عليه و�آله و�سلم (، فتكونت لدي فكرة يف �أثناء �لثورة �ل�سالمية �لتي 

 �ب 
الضحاب الين 

كن اعتقد 
 ضتهبقدا

وعته كاوا 
ل يتوعون عن 

 ا كتا ال
)اه وضبحا(

وضن ضوله)ضلى 
ا عليه واله 

 )ضلو
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في حوار مع الخطيب الحسيني
 الشيخ فضيل أحمد الجزائري:

��س�سها �لمام �خلميني )رحمه �هلل(ثم بعد ذلك بد�أت بالتحقيق 
قليلة  �لزمان  ذلك  و�ملوؤلفات يف  و�لكتب  �مل�سادر  وكانت  مبفردي 
ونادرة جدً� يف عام 1980 �ي بعد قيام �لثورة بعام و�حد فبد�أت �قر�أ 
كتبا ل�سماحة �ل�سيد �ل�سهيد حممد باقر �ل�سدر وكذلك كتب وموؤلفات 
للدكتور �سريعتي و�لإم��ام �خلميني وبع�س �لكتب �لخ��رى للعلماء 
�لج��الء ،ثم د�وم��ت على �لتحقيق و�ل�ستق�ساء حتى و�سلت �ىل 
قناعة تامة بهذ� �ملنهج �حلق و�لقومي وبعد ذلك جاء �لوقت لالنتقال 
�ىل مدينة قم �ملقد�سة لالن�سمام �ىل �حلوزة �لعلمية يف تلك �ملدينة 

�ملقد�سة يف بد�ية �لت�سعينيات .
عند ذلك بد�أت باملطالعة و�ل�ستق�ساء و�لتحقيق وكنت �نتقل من كتاب 
�سيعي �ىل �أخر حتى تكونت يل �سورة و��سحة حول مذهب �أهل �لبيت 
)عليهم �ل�سالم(و�قتنعت قناعة تامة باأحقية هذ� �ملذهب �لقومي 
،وقد تاأثرت بعدة �سخ�سيات عظيمة وكبرية حيث �سرعت بقر�ءة 
�لكثري من �لكتب و�ملوؤلفات �لتي �سدرت لهم ومنها كتب وموؤلفات 
�ل�سدر)رحمه  باقر  �لم��ام �خلميني )رحمه �هلل(و�ل�سيد حممد 

�هلل(فقد قر�أت له كتاب )فل�سفتنا (وبع�س �لكتب �لقيمة �لخرى . 
وي�سرح �ل�سيخ و�سع عائلته وبد�ية �عالن ت�سيعه و�مل�سايقات �لتي 
تعر�س لها بالقول :�ن �لعائلة �لتي ن�ساأت فيها ل عالقة لها مبو�سوع 
تعدد �ملذ�هب فكل فرد من �فر�د �لعائلة حر يف �فكاره وتوجهاته ويف 
�ختيار�ته فلم �جد م�ساعب كثرية �و معار�سة �سديدة من عائلتي 
،و�إمن��ا �مل�ساعب و�ملتاعب �لتي تعر�ست لها كانت من �ملوؤ�س�سات 
و�حلركات �ل�سنية �لتي كانت تر�قب كل ت�سرفاتي وحتركاتي فعمدت 

�ىل �لعمل مببد�أ �لتقية لفرتة من �لزمن .

 ،واطالعكم راأيكم  ح�سب    

يف  ت�أثريا   ��الأك هي  ال�سالمية  الق�س�ي�  اأي 
طريق  اىل  وهدايته  امل�سلم  الفرد  طريق  ان�رة 

ال�سواب واحلق
من خالل �لحتكاك بالأ�سخا�س �مل�ستب�سرين 
�لخرين عرفنا �ن م�سائب ومظلومية �هل �لبيت)عليهم �ل�سالم(

ب�سكل و��سح وكبري ج��دً� فتجعلهم ينجذبون �ىل هذ�  توؤثر فيهم 
ع��دة حمطات  فهناك   ، ت��ردد  دون  كبري  وباإقبال  ب�سرعة  �ملذهب 
يف مظلومية �هل �لبيت )عليهم �ل�سالم(توؤثر ب�سكل مبا�سر على 
�ل�سالم( )عليها  �ل��زه��ر�ء  فاطمة  مظلومية  �ولها  �مل�ستب�سرين 

فالحظنا �ن كثري� من �ل�سخا�س يعلن ��ستب�ساره مبجرد �ن يقر�أ 
ويعرف بق�ستها ومظلوميتها  �ما �ملحطة �لثانية فهي مظلومية �مري 
�ملوؤمنني علي )عليه �ل�سالم(وكيف مت �خذ �خلالفة منه ق�سرً�،و�أما 
�ملحطة �لثالثة فهي مظلومية �بي عبد �هلل �حل�سني )عليه �ل�سالم(

وما جرى له يف و�قعة �لطف .

 ق�سية الم�م املهدي )عجل 

حيزا  اأخ���ذت  ال�سريف(  ف��رج��ه  ت��ع���ىل   ا
فكيف  ال�سالمية،  املذاهب  بن  الختالف  من 

تنظرون له� اليوم
 �ن غياب �لق�سية �ملهدوية عند �ل�سنة هو غياب 
�مل�سروع �للهي، �ي ل وجود مل�سروع رباين فال�سخ�س يوؤ�س�س يف هذه 
�حلياة مل�سروع  ولكن موجبات �لتاأ�سي�س غري موجودة �ذ� مل يوجد 

م�سروع رباين عظيم �سيحققه ويل من �ولياء �هلل )�سبحانه وتعاىل 
(فالق�سية �ملهدوية هي فل�سفة �ل�سالم فمن يفقد فل�سفة �ملهدوية 
يفتقد فل�سفة �لدين وهي �لتجلي �لفعلي لولية �هل �لبيت )عليهم 
�ل�سالم(،فغياب �ملهدوية يف �مل�سروع �ل�سني يجعل ذلك �مل�سروع فارغًا 

من حمتو�ه �جلوهري.
�ما عن �لق�سية �ملهدوية عند �لديانات �لأخرى  جند �ن من يدينون 
بامل�سيحية يوؤ�س�سون لظهور �ملنتظر وكذلك �ليهود يوؤمنون بظهور 
�ملنقذ وحتى �لفكر �لعلماين ��سبح ينظر �ىل �سخ�سية مبهمة وغري 
و��سحة �ملعامل تنقذ �لب�سرية و�ملجتمع، وهذ� على �لعك�س من ما 
يذهب �ليه �ملذهب �ل�سيعي حول �لق�سية �ملهدوية، فامل�سروع �ملهدوي 
هو م�سروع تكاملي  يجعل �فر�د �لمة يتكاملون فيما بينهم وي�ساعد 

بع�سهم �لبع�س �لخر. 
وت�ساءل �ل�سيخ ف�سيل عن �لكيفية �لتي ميكن لنا �ن نو�سل �لمانة 
�لربانية متمثلة باإي�سال فكر ومنهج �هل �لبيت )عليهم �ل�سالم(�ىل 
�لعامل كله وما هي �للية �لتي يجب �ن تتبع لتحقيق ذلك فيقول 
�ن ذلك يتحقق بان نركز على منهج �هل �لبيت )عليهم �ل�سالم(ول 
نخرج عن �طار �مل�سار �لقومي �لذي خطوه وو�سعوه لنا يف تعاليمهم 
و�أفعالهم و�أقو�لهم فان مبجرد �ن يّطلع �لخرين على منهج �لنبي 
�ل�سالم( بيته)عليهم  و�سلم(و�أهل  و�ل��ه  عليه  �هلل  )�سلى  حممد 
وظروف حياتهم و�حلو�د �لتي تعر�سو� لها فذلك كفيل بان يقود 
�ل�سخ�س �لباحث عن نور �حلق �ىل ��ستب�سار �ملذهب �حلق مهما 
كان �نتماوؤه وتوجهه ،�ما عن �للية �لتي يجب �ن تتبع لأجل هذ� �لمر 
فهي تتمثل ب�سرورة �ل�ستفادة �لق�سوى من كل ما متاح يف �لعالم 
�سو�ء كان �لعالم �ملرئي �و �مل�سموع �و �ملقروء من �نرتنت وقنو�ت 
ف�سائيات ون�سر �لكتب و�ملجالت و�لن�سر�ت �لتي تبني للعامل حياة 
�ملوؤمتر�ت  �إقامة  وتوؤ�سر مظلوميتهم ويجب كذلك  �لئمة �لطهار 
�لدينية و�لتثقيفية مبنهج �هل �لبيت )عليهم �ل�سالم(يف عموم بلد�ن 
�لعامل ويجب كذلك �لنتباه �ىل م�سالة مهمة وهي �سرورة ��ستغالل 
و�لأف�سل  �لمثل  �ل�ستغالل  �ملقد�سة  للعتبات  �ملليونية  �ل��زي��ار�ت 

لتعريف �لنا�س باملذهب �ل�سيعي .

ضروة الضتادة 
القضو من ك ما 

متا  العالم ضواء 
اأكان العالم ارئي 
ام ا�ضو و اقروء 
 نواو من ا

ف�ضائيا و�ضر الكتب 
والن�ضرا الوا
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�أبرزها  �إىل جو�نب خمتلفة ومن  �لآي��ة �ملباركة  �أ�سارت   
هم �إّياه، فما  �أْن ذكرت قومًاو�سفتهم بحبِّ �هلل لهم وحبِّ

 ملق�سود بهذين �ملفهومني وكيف يتحققان�
)ل�سان  معجمه  يف  منظور  �ب��ن  يقول  لغًة..كما  �حُل��ب 
ويقابله  �ل�سديد  و�مليل  و�ملحبة  �ل���ود�د  هو    �ل��ع��رب(: 
�ساحب  ��سطالحًا،فيقول  �حلب  �أم��ا   و�لتنّفر �لبغ�س 
كتاب )جممع �لبحرين( :هو �مليل �لقلبي و�لباطني نحو 
�ملحبوب فال يكون �ل�سيء حمبوبًا �إل �إذ� مالت �لنف�س �إليه.
وهذ� �مليل ذو درجات ومر�تب فاإذ� قوي هذ� �مليل و�أ�ستد 
�ُسّمَي ع�سقًا . ويذكر جملة من علمائنا يف كتب �لأخالق 
�أن �ملعرفة هي �أ�سا�س �حلب ويتفاوت �حلب بتفاوت مر�تب 
�ملعرفة فكلما �زد�دت معرفة �لعبد باهلل �زد�د له حبًا..
وعلى قدر �حلب يكون �لإخال�س للمحبوب �ملطلق تبارك 
 يَن �آََمُنو� �أَ�َسد وتعاىل))َو�لَّذ
(( )�لبقرة 165(..  َّ ا هلل ُحب
جممع  ت��ف�����س��ري  يف  وج�����اء 
�لبيان للطرب�سي �أن ”حمبة 
�إر�دة  هي  للعبد  تعاىل  �هلل 
ثو�به و حمبة �لعبد هلل هي 
لطاعاته“..وبناءً�  �إر�دت���ه 
على هذ� فكل من �أّدى طاعة و�جبة �أو مندوبة م�ستحبة 
و�أ�ستوجب  �لطاعة  �أر�د  ممن  فهو  �هلل  لوجه  خال�سة 

�لثو�ب �جلزيل. 
ويتعر�س �لعالمة �لطباطبائي يف تف�سري �مليز�ن �إىل �سيء 
من ثمر�ت حمبة �هلل فيقول : ”�أما حمبة �هلل �سبحانه 
تعاىل من زخارف  بغريه  �لتعلق  �لقلب من  فاإنها تطهر 
�لدنيا و زينتها من ولد �أو زوج �أو مال �أو جاه حتى �لنف�س 
ر �لقلَب يف �لتعلق به  وما لها من حظو و�آم��ال، وَتق�سُ
تعاىل ومبا ُين�سب �إليه من دين �أو نبي �أو ويل و�سائر ما 
ع �إليه تعاىل بوجه،فاإن حبَّ �ل�سيء حٌب لآثاره.فهذ�  يرج
�لإن�سان يحب من �لأعمال ما يحبه �هلل ويبغ�س منها ما 
يبغ�سه �هلل وير�سى بر�سا �هلل ولر�ساه ويغ�سب بغ�سب 
و�أهل  �لنبي  �أن نحب  �سرعًا  �ملتعني  ولغ�سبه“ ومن  �هلل 
بيته لأنهم )حمال معرفة �هلل( كما ورد يف بع�س مقاطع 
�لزيار�ت ، يقول �لنبي )�سلى �هلل عليه و�آله( : )�أحبو� �هلل 
ملا يغدوكم به من نعمة، و�أحبوين حلب �هلل، و�أحبو� �أهل 
بيتي حلبي(.�إنه حٌب هلل ويف �هلل ومن �هلل و�إىل �هلل بل 
َة  هو ��ستجابة لأمر �هلل ))ُقْل ل �أَ�ْساأَُلُكْم َعَلْيه �أَْجًر� �إل �مْلََودَّ
يف �ْلُقْرَبى(( ،وعن �لإمام �ل�سادق)عليه �ل�سالم( :)من 
ه �أن يعلم �أن �هلّل يحبه فليعمل بطاعة �هلّل وليتبعنا ،  �سرَّ

بوَن  حُت ُكْنُتْم  �إْن  ُقْل  لنبيه:  �هلّل عزَّ وجل  ي�سمع قول  �أمل 
ُ َغُفوٌر  ْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َو�هللَّ َوَيْغف ُ ْبُكُم �هللَّ ُيْحب ُعوين ب َ َفاتَّ �هللَّ

يٌم ()�آل عمر�ن31(. َرح
�أولياء �هلل تعاىل ويف طليعتهم نبينا �لكرمي   لهذ� جند 
و�أهل بيته )�سلو�ت �هلل عليهم �أجمعني( و�سمن منهجهم 
�لرتبوي لالأمة -وهم �سادة من �أحبو� �هلل و�أحبهم- يلحون 
بوَنُه(.. ُهْم َوُيحب يف �لدعاء �إىل �هلل �أن يكونو� ممن)ُيح

ن على دعاء �إمامنا زين �لعابدين )عليه �ل�سالم(  فلنوؤمِّ
ْنَك،  الأ َقْلبي ُحّبًا َلَك، َوَخ�ْسَيًة م : ”َ�لّلُهمَّ �إيّن �أ�ْسَاُلَك �أْن مَتْ
ْنَك، َو�َسْوقًا �إَلْيَك،  َك، َوَفَرقًا م َك، و�إميانًا ب تاب ك ديقًا ب َوَت�سْ
قائي،  ب ل َك و�أْحب قاء ْب �إيلَّ ل الل و�لإك��ر�م َحبِّ يا َذ� �جْلَ

َك �لّر�َحَة َو�ْلَفَرَج َو�ْلَكر�َمَة..“  قائ َو�ْجَعْل يل يف ل
     وعند ��ستقر�ء �لقر�آن �لكرمي و�أحاديث �لنبي �لأكرم 
)�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم( و�أهل �لبيت )عليهم �ل�سالم( 
فو� ب�سفات متعددة كانت �ملوؤهل  ُو�س جند ذكرً� لأق��و�م
 على جانب ي�سري لهم للفوز مبحبة �هلل تعاىل وهنا منر
منها..ففي �لآية �لتي ت�سدرت �ملقال و�سفهم �هلل تعاىل 
 ة نَي(..فهم �أهل رحمة ورقَّ ن َعَلى �مْلُوؤْم ة لَّ باأربع �سفات: )�أَذ
يَن(  ر َعَلى �ْلَكاف ة زَّ متو��سعني للموؤمنني رفقاٌء بهم،)�أَع
)يجاهدون   ، �لكافرين  على  ة  و���س��دَّ  وباأ�س غلظة  ذوي 
�لآية  ب�سهادة  �أعظم مناقبهم  �سبيل �هلل( وهذه من  يف 
 أُويل� َغرْيُ  نَي  ن مْلُوؤْم� َن  م ُدوَن  ْلَقاع� ي  َي�ْسَتو �ملباركة: ))ل 
ْم  ه َو�أَْنُف�س ْم  ه اأَْمَو�ل ب   �هللَّ  يل َسب�  يف ُدوَن  َو�مْلَُجاه  َرر �ل�سَّ
يَن  د ْم َعَلى �ْلَقاع ه ْم َو�أَْنُف�س ه اأَْمَو�ل يَن ب د مْلَُجاه� ُ َل �هللَّ َف�سَّ
يَن َعَلى  د مْلَُجاه� ُ َل �هللَّ �ْسَنى َوَف�سَّ ُ �حْلُ َدَرَجًة َوُكاًل َوَعَد �هللَّ

. )95يًما (( )�لن�ساء يَن �أَْجًر� َعظ د ْلَقاع�
 وهذ� ما َن�سَّ عليه �أمري �ملوؤمنني )عليه �ل�سالم( يف �إحدى 
ة َفَتَحُه  نَّ ْن �أَْبَو�ب َ�جْلَ َهاَد َباٌب م خطبه حيث قال: ”�إنَّ َ�جْل
يَنُة  س�  َ�حْلَ ْرُع َ�هللَّ َبا�ُس َ�لتَّْقَوى َود َوُهَو ل ه َيائ أَْول� ة ا�سَّ َ خل ُ َ�هللَّ
َلْوَمَة  َيَخاُفوَن  )َول  �لر�بعة  و�ل�سفة   ، يَقُة“  ْلَوث�َ ُتُه  َوُجنَّ
(..حيث �إن ذوي �لهمم �لو�طئة �لق�سرية يلومونهم  م لئ
�أ�سحاب  ولكنهم  وط��اع��ات  جهاد  م��ن  ب��ه  ج���اءو�  فيما 
عزمية ل تقهر �أو تلني فال يبالون مبا بذلو� من �أمو�لهم 
�سبيل  يف  و�ملكاره  لل�سد�ئد  وحَتملهم  نفو�سهم   و�إزه���اق
�هلل..كما ذكر �لقر�آن يف �آياته �ملباركة �أنَّ �هلل يحب ((
نَي :وهم �ملبادرون �إىل فعل �خلري و�لربِّ على قدر  ن مْلُْح�س�
نَي : �لذين ل ينفكون عن �ملبالغة يف  ب� وَّ ما ي�ستطيعون ، �لتَّ
�لتوبة و�لإنابة �إىل �هلل وفيهم يقول ر�سول �هلل )�سلى �هلل 
عليه و�آله و�سلم( ” كل بني �آدم خّطاء وخري �خلّطائني 
هرين يف �آية �أخرى : وهم من  يَن �أو �ملطَّ ر �لتو�بون“ ، �مْلَُتَطهِّ

وَنُه   ُهْم َوُيِحبُّ  ُيِحبُّ

• �سادق مهدي ح�سن

َه� الَِّذيَن اآََمُنوا َمْن  ))َي� اأَيُّ
َيْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه َف�َسْوَف 

ُهْم  ُ ِبَقْوٍم ُيِحبُّ ََّي�أِْتي ا
وَنُه اأَِذلٍَّة َعَلى امْلُوؤِْمِنَن  َوُيِحبُّ

ٍة َعَلى اْلَك�ِفِريَن ُيَج�ِهُدوَن  اأَِعزَّ
ِ َول َيَخ�ُفوَن  َّيِف �َسِبيِل ا
 ِ َُّل ا َلْوَمَة لِئٍم َذِلَك َف�سْ

ُ َوا�ِسٌع  َُّيوؤِْتيِه َمْن َي�َس�ُء َوا
.. )َعِليٌم(( )امل�ئدة
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◄  يكتبها: عبد �لّرحمن �لاّلمي

دعاين �ساحبي �ىل �حل�سور يف د�ره لأ�ساركه فرحه مبنا�سبة ختان �أ�سغر �أولده، وملّا دخلُت 
يَدَة  س� ْلَعَة �لرَّ ين �لطَّ للَُّهمَّ �أَر� :ستقبال منزله و�َجَهْتني لوحة كبرية ُكتب عليها بخّط عري�س��
 ومبجّرد قر�ءتي لها �أنزلُت ر�أ�سي ��ستحياًء  َلْيهي �إ نِّ م َنْظَرة ي ب ر يَدَة َو�ْكُحْل َناظ م َة �حْلَ َو�ْلُغرَّ
مّما قر�أُت لتق�سريي وبعدي عن �لذين ي�ستحّقون �أن يطلبو� من �هلل )عّز وجّل( مثل هذ� 
�ملهدي  �لقائم  �لزمان  �ساحب  ومولي  �سيدي  �جّتاه  �ل�سديد  بالتق�سري  و�سعرُت  �لطلب، 
�ملنتظر )عّجل �هلل فرجه �ل�سريف(، وقلُت يف نف�سي: هل �أنني ��ستحّق روؤية �لطلعة �لر�سيدة 
لإمام �لزمان وهل �سينظر �إيّل نظرة ر�سا �أم �أنه �ساخٌط علّي ل�سّدة تر�جعي وتخاذيل يف 

ل�سري على �جلاّدة �ل�سوّية�
، م�سوبة عند  و�حرت�م إّن عالقتنا بقادتنا من �أهل �لبيت )عليهم �ل�ّسالم( ل تعدو عالقة حب�
 وجور وقتل لبع�س مّنا بالتعاطف �لنف�سي و�لوجد�ين ملا لقوه من �حلّكام �لظلمة، من عنت�
وتعذيب، لي�س �أكرث من ذلك، وهذ� ما ي�ساركنا فيه �لأغلب �لأعّم من �مل�سلمني، فال د�عي �أن 
منّيز �أنف�سنا �أو ن�سّنفها من �ل�سيعة و�لآخرين من �ل�سنة �أو �لزيدية �أو غري ذلك من �ملذ�هب 

َرق �ملتعّددة. و�لف
�أقّل �لو�جبات علينا �أن ن�سعر يقينًا بوجود �لإمام �ملهدّي �ملنتظر )عّجل �هلل فرجه  فمن 
�ل�سريف( بني ظهر�نينا، ونتح�ّس�سه بج�سده �حلّي بيننا قائدً� مل�سريتنا، ير�نا ويرى �أعمالنا 
وي�سمع �أقو�لنا � وقد نر�ُه ولكّننا ل نعرفه � وُتعر�س عليه �أعمالنا، فيحزن ل�سّيئها ويفرح ملا 
ح�ُسن منها، وهذ� يحّتم علينا �أن نحر�س كّل �حلر�س �أن منالأ �سحائف �أعمالنا مبا ير�سي 

�هلل )عّز وجّل( فما ير�سي �هلل )تبارك وتعاىل( حتمًا �سري�سيه.
ولبّد �أن نوؤّدي حقوق �إمام زماننا �ملهدّي �ملنتظر )عّجل �هلل فرجه �ل�سريف( كما يبّينها 
�إمام،  لكّل  �حلقوق  ر�سالة  يف  �ل�سالم(  )عليهما  �حل�سني  بن  علّي  �لعابدين  زين  �لإم��ام 
وي�ساف �إليها �حلقوق �لتي يتمّيز بها خامت �لأئّمة )عليهم �ل�سالم( �ساحب �لزمان، و�لتي 
من �سمنها �أن جنّدد �لعهد له يف �سباح كّل يوم، بتالوة دعاء �لعهد �مل�سهور، و�لدعاء له 
بتعجيل �لفرج، و�لإكثار من قر�ءة دعاء: �للهم ُكْن لولّيك �حلّجة بن �حل�سن �سلو�تك عليه 
وعلى �آبائه يف هذه �ل�ساعة ويف كل �ساعة وليًا وحافظًا.. و�لدعاء لأنف�سنا بالثبات على وليته، 
وزيارته يف كّل يوم، ل �سيما بزيارة �آل يا�سني �لو�ردة عنه )عّجل �هلل فرجه �ل�سريف( و�لتي 
يعلمنا فيها كيف ن�ست�سعر ح�سوره بيننا، وتكر�ر ذكره بني �لأهل و�لأ�سحاب يف كّل منا�سبة، 
و�إظهار �ل�ستياق �ىل لقياه، ومتّني �إدر�ك دولته و�لقيام بخدمته، و�لقيام تعظيمًا عند ذكر 
��سمه كما كان يفعل �أئمتنا )عليهم �ل�سالم( و�لإمام �لر�سا )عليه �ل�ّسالم( حينما ُذكر 
 للهم عّجل فرجه و�سهل خمرجه� :عنده لفظة �لقائم و�سع يده على ر�أ�سه �ل�سريف وقال

�ىل غري ذلك.
و�لأهّم من كّل ذلك �كت�ساب �لثقافة �ملهدوّية بجميع مناحيها لكي نعّلمها لأولدنا و�أهلينا، 
ونزد�د يقينًا بها، ونرّد على �لطاعنني و�مل�سّككني يف ق�سّيته )عّجل �هلل فرجه �ل�سريف( 

ردودً� علمية مفحمة. 

دعاين �ساحبي �ىل �حل�سور يف د�ره لأ�ساركه فرحه مبنا�سبة ختان �أ�سغر �أولده، وملّا دخلُت 
يَدَة  س� ْلَعَة �لرَّ ين �لطَّ للَُّهمَّ �أَر� :ستقبال منزله و�َجَهْتني لوحة كبرية ُكتب عليها بخّط عري�س��

متى نرى الطلعة الر�سيدة


كانو� على عناية بطهارتهم �ملادية كالبدن و�مللب�س وما �إىل ذلك وطهارة 
نَي : و�لتقوى هي �لتورع و  أرو�حهم و�أنف�سهم عن كل دناءة و�سوء ، �مْلُتَّق�
�لبتعاد عن كل �سبهة �أو مع�سية �سغرت �أو كربت خ�سيًة من �هلل وحبًا 
�د �لتَّْقَوى  ُدو� َفاإنَّ َخرْيَ �لزَّ له..وهي خري ما ُيتزود يف هذه �لدنيا ))َوَت��َزوَّ
(( )�لبقرة 197( وهي معيار �ملفا�سلة �لأكرب بني  ْلأَْلَباب� َيا �أُويل ُقون َو�تَّ
 �أَْتَقاُكْم(( )�حلجر�ت  ْنَد �هللَّ نَّ �أَْكَرَمُكْم علنا�س بن�س �لذكر �حلكيم ))�إ�
يَن : �لذين �حتملو� ما �أ�سابهم من حمن و�بتالء�ت و�سكرو�  ر اب 13( ، �ل�سَّ
ُروَن �أَْجَرُهْم  اب ى �ل�سَّ ا ُيَوفَّ َ �هلل على كل حال وقد وعدهم �هلل بقوله ))�إمنَّ
لنَي : �لذين فو�سو� �أمورهم �إىل ربِّ  (( )�لزمر10( ، �مْلَُتَوكِّ َساب� ح َغرْي ب
�لعاملني ووثقو� مبا عنده،قال ر�سول �هلل )�سّلى �هلل عليه و�آله(: )من �أحب 
نَي :�ملعتدلني �لذين  ط أن يكون �أقوى �لنا�س فليتوكل على �هلل تعاىل(، �مْلُْق�س�
ُهْم  ا َكاأَنَّ ف ه �سَ يل َسب� ُلوَن يف يَن ُيَقات ل ميل للباطل يف توجههم و�سلوكهم ، �لَّذ
دون  وروحيًا  عقائديًا  �أعد�ئهم  مقابل  �حتدو�  �لذين   : و�ٌس  َمْر�سُ ُبْنَياٌن 
�لتفكري بخالفاتهم �ل�سخ�سية و�لفئوية لأن ما يوحدهم �أكرث مما يفرقهم 
ُمو�  َو�ْعَت�س(( و�لنز�ع  �لفرقة  عن  ونهيه  بالوحدة  �هلل  لأمر  فا�ستجابو� 
 َعَلْيُكْم �إْذ ُكْنُتْم �أَْعَد�ًء َفاأَلََّف  ْعَمَة �هللَّ ُقو� َو�ْذُكُرو� ن يًعا َوَل َتَفرَّ َجم  َحْبل �هللَّ ب

ه �إْخَو�ًنا(()�ل عمر�ن 103( 0 ْعَمت ن َبْحُتْم ب ُكْم َفاأَ�سْ َبنْيَ ُقُلوب
    ومن �لرو�يات �لو�ردة يف حمبة �هلل لعباده ،قال ر�سول �هلل )�سلى �هلل 
عليه و�آل��ه(:)�إنَّ �هلل يحب �حَليي �حلليم �لعفيف �ملتعفف(، وعنه  �أي�سًا 
ه �هلل( لأن ذكر �ملوت ي�ستلزم �خل�سية من �هلل  :)من �أكرث ذكر �ملوت �أحبَّ
وهذ� يف�سي �إىل عمل �خلري وجتنب �ملع�سية وعنه �أي�سًا :)�إن �هلل يحب 
ني يف �لدعاء( ذلك لأن �لدعاء ُيعد من �أهم و�أعظم �أركان �لعبادة ملا  �ملُلحِّ
فيه من تو��سع وخ�سوع �أمام �هلل و�لت�سليم �إليه وعن �لإمام زين �لعابدين 
)عليه �ل�سالم(:)�إن �هلل يحب كل قلب حزين ويحب كل عبد �سكور(، فاهلل 
يحب هوؤلء وغريهم - ممن ذكر ت�سريحا كما �أ�سرنا �آنفًا �أو تلميحًا يفهم 
من �سياق كثري من �لآيات �ملباركة - لأنهم �أطاعوه فيما �أمرهم به من 
�إح�سان وتوبة وطهارة و�سرب وتوكل وق�سط و�سدق وقتال يف �سبيله..كما 
ذكر �لقر�آن �أنَّ �هلل ل يحب �أقو�مًا ملا لهم من �ل�سلوك �مل�سني �لغري مر�سي 
يَن ،  ر ْلَكاف� ، يم أَث� ار يَن ، ُكلَّ َكفَّ مما نهى �هلل تعاىل عنه ومنهم )�مْلُْعَتد
يَن  د مْلُْف�س�  ، يًما  أَث� �ًنا  َخوَّ َك��اَن  َمْن   ، َفُخوًر�  َتاًل  خُمْ َك��اَن  َمْن   ، نَي  امل �لظَّ
نَي – �أي  ح ْلَفر� ، َكُفور ن� يَن ، ُكلَّ َخوَّ  نَي ، �مْلُ�ْسَتْكرب ن ائ نَي ، �خْلَ ف مْلُ�ْسر� ،
�جلانب �ل�سلبي من �لفرح وهو �لبطر �لذي �أبتلي به قارون(،فمن �نتهى 
عن تلك �خل�سال �لذميمة و�ت�سف مبا قابلها من �سفات حميدة كان 
َك ُهَو �ْلَفْوُز  أَْكرَبُ َذل�  َن �هللَّ َو�ٌن م �سْ ممن ��ستوجب حمبة ربِّ �لعاملني ))َور

يُم(( )�لتوبة 72(..  ْلَعظ�
    م�سك �خلتام.. وثمرًة ملا مرَّ يف هذه �لأ�سطر �لب�سيطة وعماًل مبا ورد 
عن �لنبي )�سلى �هلل عليه و�آل��ه و�سلم( يف حما�سبة �لنف�س: )حا�سبو� 
هزو� للعر�س �لأكرب(..  �أنف�سكم قبل �أن حُتا�سبو� وزنوها قبل �أن ُتوزنو�، وجَتَ
فلنت�ساءل و ذو�تنا :�أين نحن من حمبة �هلل   �سوؤ�ل ل ينتظر �لرّد و�إمنا 

ي�ستحق وقفة تاأّمل طويلة0
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•     يعّده عبد �لرحمن �لالمي

ال�سبر هو �لقدرة على منع �لنف�س من نيل ما تحّب وعدم �إظهار �لجزع و�لتهّور 
لإ�سابتها بما تكره.

ومعالجة  و�لهدوء،  �لتحّمل  منه  ت�ستدعي  له  حدثْت  لحالة  �لإن�سان  يتحّمل  �أن  وهو 
�لأمور بتعّقل وروّية ولو طالت مّدة هذه �لحالة، ويعّرفه لنا مولنا �أمير �لموؤمنين علّي 
َم ما  ُجُل ما َيُنوُبُه َوَيْكظ َل �لرَّ ْبُر �أْن َيْحَتم بن �أبي طالب )عليه �ل�ّسالم( بقوله: َ�ل�سَّ

ُبُه و�ل�سبر له ثالثة مو��سع وهي: ُيْغ�س
و�ل�سوم  كال�سالة  �لطاعات  من  وج��ّل(  )ع��ّز  �هلل  �أوج��ب  ما  على  �ل�سبر  �لأول: 
�لى غيرها من  �أمو�له وخم�سها،  زكاة  و�إخر�ج  بيته  �لى  و�لحّج  �سبيله  في  و�لجهاد 

�للتز�مات �لماأمور عليها �لإن�سان.
�لثاني: �ل�سبر عن �لمع�سية، فالإن�سان بطبعه مّيال �لى �لنقياد ور�ء نف�سه �لأمارة 
بال�سوء، �لتي تدفعه �لى �لنظر �لى �لمحّرمات و�لنغما�س في �ل�سهو�ت و�أكل �لربا 

و�لخو�س في �أعر��س �لنا�س، �لى غيرها من �لموبقات �لماأمور بتركها �لإن�سان.
َحن، فالإن�سان تحيط به حلقات �لبالء من كّل جانب، فهو  لثالث: �ل�سبر على �لم�
بالتلف  �لدنيا  �أم��ور  من  �إليه  يعود  وما  وذوي��ه  و�أهله  نف�سه  وفي  �سحته  في  ُي�ساب 

و�لنق�سان و�لفقد�ن و�لخ�سارة. 
�ْسُروَن  ع ْنُكْم  م َيُكْن  �إْن  بقوله:  جميلة  قاعدة  وتعالى(  )تبارك  �هلل  �أو�سح  لقد 
ُهْم َقْوٌم  اأَنَّ يَن َكَفُرو� ب َن �لَّذ أَْلًفا م� ُبو�  اَئٌة َيْغل ْنُكْم م ْن َيُكْن م َو�إ اَئَتْين ُبو� م ُروَن َيْغل اب �سَ
َل َيْفَقُهوَن)65 �لأنفال( فاإّن َمن عقد �لعزم على �أن يربط حز�م �ل�سبر على فوؤ�ده 
فاإّنه ي�ساعف هّمته ع�سرة �أ�سعاف، وهذ� ما لم�سه �لم�سلمون حقيقة حينما ت�سّدو� 
في حروبهم �سّد �لم�سركين، ولبّد �أن نعرف �أّن رباطة �لجاأ�س ل تت�ساعف �إّل بوجود 

�لد�عي �لقوّي �لى �ل�سبر. 
هذه مقّدمة �سغيرة لمو�سوع �ختبارنا �لمتكّون من ع�سرة �أ�سئلة، ومن خالله �سنكت�سف 

بع�سًا من جو�نب �لنف�س ومدى �ّت�سافها بال�سبر، ولكي ن�ستمّر في �لختبار ما علينا 
�إل �أن نختار ما ينا�سبنا من �لخيار�ت ثّم نذهب �لى �لنتيجة لكي نرى مقد�ر �سبرنا 

وما نحن عليه في هذ� �لمو�سوع �لمهّم: 
�إّل  ُه  ُتْدَفُع �لَمكار �أبي طالب )عليه �ل�ّسالم(: ل  �أمير �لموؤمنين علّي بن  ◄  يقول 

، فهل �أنت مّمن:  ْبر ال�سَّ ب
 يعتقد �عتقادً� جازمًا بحقيقة هذه �لمقولة و�أّن َمن �سبر وتاأّنى ناَل ما تمّنى ◄

 يعتقد بذلك �لى حّد ما، وقد يتعّجل �أمرً� ول ي�سبر على نيل �لنتائج �لمرجّوة ◄
ل يعتقد بهذ� �لأمر، و�أّن َمن �سبر �سّيع ما تمّنى ◄

◄ �إّن تعّلم �ل�سبر و�لتعّود عليه �أمٌر ي�سير وممكن، ولكّنه ل يتاأّتى بليلة و�سحاها، 
فهل �أنت مّمن: 

كاإن يوجب عليها   ل�سلوكيات� ببع�س  �ل�سبر  نف�سه على  تروي�س  ◄ يحر�س على 
نف�سه  على  يفر�س  �أو  دعائه،  ��ستجابة  حال  في  �لفقر�ء  على  كبير  بمبلغ  �لت�سّدق 
�سوم ع�سرة �أّيام �إذ� �رتكب �لمع�سية �لفالنية، �أو يزور ع�سرة من �أقاربه ويو��سلهم 

 بالبّر في �سهر و�حد، وغير ذلك
بع�س  في  عجولة  نف�سه  كانت  و�إن  �ل�سبر  على  �لتعّود  �إمكانه  جهد  يحاول   ◄

 لمو�قف�
ل يهّمه �لأمر بتاتًا ◄

في حياتك  �لهاّمة  �ل�سفة  ُتك�سبك هذه  �ل�سبورين  لالأ�سخا�س  �إّن مخالطتك   ◄
�ليومية، فهل �أنت مّمن: 

َير  يرى ذلك مهّمًا ويد�أب على �ختيار �لأ�سحاب �لمعروفين بال�سبر، �أو قر�ءة �س ◄
�ل�سخ�سيات �لفّذة �لتي ُعرفْت ب�سبرها، وعلى ر�أ�سهم �لأئمة من �آل �لبيت �لأطهار 

 )عليهم �ل�سالم(

يقول �أمري �ملوؤمنني علّي بن �أبي طالب )عليه �ل�سالم(: 

�َسِد، َوَل َخرْيَ يف َج�َسٍد َل َراأْ�َس َمَعُه َوَل  اأ�ِس ِمَن اجْلَ �ِن َك�لرَّ رْبَ ِمَن الإِمْيَ رْبِ َف�إِنَّ ال�سَّ َوَعَلْيُكْم ِب�ل�سَّ
 رْبَ َمَعُه يِف اإِمَي�ٍن َل �سَ

)نهج �لبالغة، �لكلمات �لق�سار، رقم 82(
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 يرى ذلك ويحاول �لتعّرف عليهم ليكت�سب هذه �لمزية ◄
ل �ساأن له بهذه �لأمور ◄

◄ لو كتب �هلل )تبارك وتعالى( عليك �لفقر و�ل�ست�سعاف في زمن �لحاكم 
�لجائر، فهل �أنت مّمن: 

ْبُر  ◄ ي�سبر على تحّمل �لفقر و�ل�سيم ول ي�سع يده بيد �لطو�غيت فاإّن َ�ل�سَّ
  لِّ نى مَع �لذ َن �لغ زِّ �أْجَمُل م َمَع �لع َعَلى �لَفْقر

 يحاول �أن يتحا�سى �سطوة �لحاكم �لجائر، بمّد يده �أحيانًا ◄
ل طاقة له على �ل�ست�سعاف ◄

 ه ُيْنج َلْم  َمْن  �ل�ّسالم(:  )عليه  طالب  �أبي  بن  علّي  �لموؤمنين  �أمير  يقول   ◄
ْبُر �أْهَلَكُه �لَجَزُع، فهل �أنت مّمن:  �ل�سَّ

ُع هذ� �لقول �لثمين ن�سب عينيه ويعتبره قاعدة يعّبد به طريق �سيره،  ◄ َي�سَ
 فهو �إن لم ي�سبر �سقط في مهلكة �لجزع وذ�ق �لأمّرْين

 ي�سعه ن�سب عينيه، ولكنه يجد �سعوبة في تطبيقه �أحيانًا ◄
ل يلحظ هذ� �لأمر ◄

◄ �إذ� كنَت ت�سير في �ل�سارع بكامل �أناقتك، ذ�هبًا �لى لقاء مهّم فتمّر �سيارة 
م�سرعة بجو�رك فتنثر طينًا �أو غبار� على مالب�سك، فهل �أنت مّمن: 

◄ ل ينفعل بهذ� �لحد و�أمثاله، بل يت�سّرف بهدوء ويعود �لى �لبيت ب�سرعة 
 لكي يغّير مالب�سه، ويدعو ل�ساحب �ل�سيارة بالهد�ية و�ل�سالح

 ينفعل ويتاأّثر ويندب حّظه �لعاثر، ويحاول تدبير �أمره بطريقة ما ◄
يلعن وي�سّب �ل�سائق على �إ�ساءته هذه ◄

◄ في حال �أنَك ُكّلفَت بعمل �ساّق �أو مهّمة �سخمة، فهل �أنت مّمن: 
◄ يعّب كّل جهده ويتدّرع بال�سبر و�لمثابرة ويو��سل �إنهاء �لمهّمة على �أح�سن 
بانجاز كّل  �أ�سغر و��ستمتع  �لى مهّمات  �لمهّمة �سخمة جّز�أها  و�إن كانت  وجه، 

و�حدة منها وهو ينظر �إلى �لهدف �لبعيد
ومر�حل  �أو�ر  ك��ّل  �أد�ء  يحتمل  ل  ولكنه  ي�سبر  �أن  على  عزمه  من  ي�سّد   ◄

 لمهّمة�
لي�ست له �لقناعة باأّن �ل�سبر ذو جدوى ◄

◄ كثيرة هي �لأمور �لتي ي�سعب علينا تحّملها، ويغيب عّنا وجه �لحكمة فيها، 
كما جرى لنبّي �هلل مو�سى )عليه �ل�سالم( حين ��ست�سلم للخ�سر )عليه �ل�سالم( 

بعدم �ل�سبر، فهل �أنت مّمن: 
◄ يكون على يقين من �أّن هلل )تبارك وتعالى( في كّل �سيء حكمة فيما �ألّم من 

مكروه، و�إذ� �سبرنا ربما يعرف �لحكمة بعد حين
 وحكمة، ولكن ل طاقة له على �ل�سبر �أحيانًا يعلم �أّن كّل �سيء بقدر ◄

ينهار �أمام �ل�سعاب ول يحتملها ◄
◄ �إّن كثيرً� من �لمهاّم �لتي تحتاج �لى �ل�سبر، كالوقوف في �لطو�بير لنتظار 
و�سائط �لنقل مثاًل، �أو لديك موعد مهم و�سديقك تاأخر عن �لح�سور 30 دقيقة، 

فهل �أنت مّمن: 
◄ ي�ستغّل هذ� �لوقت ��ستغالًل �إيجابّيًا في �لتاأّمل في �لأمر، �أو فتح حو�ر مفيد 

 مع �لمحيطين بك
◄ يحاول فعل ذلك، ولكنه ل ي�ستطيع �لتخّل�س من حالة �ل�سجر و�لمتعا�س 

 بع�س �لأحيان
ل ي�سبر وينهي �لأمر برّمته ◄

�أولده  وتوفي  �أمو�له  وذهبت  �ل�سالم(  )عليه  �أّي��وب  م��ز�رع  �حترقت  لقد   ◄
�لو�حد تلو �لآخر، وتد�عت �أع�ساء بدنه، و�أ�سرف على �لهالك، ولم تزده هذه 

�لحو�د �إّل ثباتًا على �لإيمان وخ�سوعًا لق�ساء �هلل وقدره، فهل �أنت مّمن: 
 يجعل من �أّيوب )عليه �ل�سالم( قدوة ورمزً� يحتذي به في قّوة �سبره ◄

 يحاول �أن يكون كذلك، و�إن كان ل ي�ستطيع في �أغلب �لأحيان ◄
ل يحاول لعدم توّفر �لأهّلية لذلك ◄

  نتيجة الختب�ر
وبعد هذه الرحلة الق�سيرة من الختب�ر لنجمع ح�س�دن� من النق� لكي نرى ح�لن� 
ونت�أّمل في اأنف�سن�، هل اأنن� اأ�سح�ب هّمة ع�لية اح�سْب لكّل )◄( ع�سر نق� ولكّل 
مّم� توافق مع  اأ�ّسرَت عليه  م�  نق�، واجمع  ولكّل )◄( خم�س   �نق �سبع   )◄(

ح�لتك.
ف�إذا بل مجموع نق�طك بين الت�سعين والم�ئة ف�أنت ي� �سّيدي بال �سّك �سبوٌر تعي 
معنى ال�سبر، وتحر�س على تروي�س نف�سك على التجّمل به، وفيك من اإب�ء الإم�م 
الح�سين )عليه ال�ّسالم( م� فيك، فال ت�س�ف الطواغيت والم�ستكبرين على ح�س�ب 
المعتقدات والدين، بل تعّب كّل جهدك وتتدّرع ب�ل�سبر والمث�برة، لإنه�ء م�سيرتك 

ب�لعّز والرفعة.
بهذا  التعّمق  الى   �ف�أنت تحت الخم�سين  والى  الت�سعين  اإذا ك�نت درجتك دون  اأم� 
المفهوم الجليل، وا�ستح�س�ر عظم الم�سوؤولية وا�ست�سع�ر �سخ�مة الأم�نة الملق�ة 
على الإن�س�ن، فيتحّتم عليه اأن يكون بعيد النظرة ع�لي الهّمة وا�سع الأفق �سبورًا 
مث�برًا �سج�عً� ليتحّمل اأعب�ء الم�سيرة، واإّن قلياًل من التمّعن في قول ا )تب�رك 
�ُسِل) الأحق�ف ( تعرف اأّن طلب  ْوُلوا اْلَعْزِم ِمَن الرُّ َبَر اأُ ِبْر َكَم� �سَ وتع�لى( َف��سْ
المع�لي محفوف ب�لمك�ره والمخ�طر وهو بح�جة الى ال�سبر والثب�ت، واأّن اأ�سح�ب 
ال�سبر الطويل محّط اإعج�ب الآخرين لهم ومحّل اغتب� الكثيرين بهم، فَمن مّن� 
ل يتمّنى اأن يكون ذا نف�س طويل يتحّمل ال�سدائد ال�سع�ب واإذا م� اأخفق ل ُي�س�ب 
ب�لنهي�ر بل ينه�س من جديد وبكّل ت�أني يت�أّمل اأ�سب�ب ف�سله لكي يتدارك الموقف. 

ب�ل�سبر  اأّن  عزيزي  ي�  تعرف  اأن  لك  فالبّد  الخم�سين  دون  درجتك  ك�نت  اإذا  اأم� 
ودرج�تهم  الع�لية  مراتبهم  الف�ئزون  ن�ل  والأخط�ر  العن�ء  وتحّمل  وال�سطب�ر 
ال�س�مية، ف�ل�سبر هو ال�سالح الأّول الذي يلزم التدّرع به ل�سّق اأهوال هذه الحي�ة 
والو�سول الى نه�ية الدرب ب�أحد الظفرين اإّم� اجتي�ز الختب�ر � لي�س اختب�رن� هذا 
بل اختب�ر النج�ح في هذه الحي�ة � ب�ل�سبر وعدم النكو�س اأو اجتي�زه ب�ل�سبر زائدًا 
الفوز ب�لمطلب، ولقد �سَدَق اأمير الموؤمنين علّي بن اأبي ط�لب )عليه ال�ّسالم( حينم� 

.ِة ْبَر ُحْلُو الع�ِقَبِة، َمْيُموُن الَمَغبَّ ْبَر، َف�إنَّ ال�سَّ ق�ل ِاْلَزِم ال�سَّ
ولقد خلق ا )تب�رك وتع�لى( الإن�س�ن وجعل لديه القدرة على التكّيف في اأ�سعب 
َفَقَد َمن يحّبه وع��س حي�ته  الظروف واأق�سى الح�لت، لذا نرى بع�س من الن��س 
بدونه وقد ك�ن قبل فقده لمحّبه ل يتخّيل الحي�ة بدونه، ويظن انه ل ي�ستطيع 
العي�س من غيره، ولكنه ت�سّبر وتكّيف للو�سع الجديد، وال�سبر على نوائب الدهر 
وم�س�ئبه هو اأ�سهل بكثير من ال�سبر في الموا�سيع الأخرى لأنك مقهور فيه� مجبور 
 )على تحّمل تبع�ته�، وفي هذا يقول اأمير الموؤمنين علّي بن اأبي ط�لب )عليه ال�ّسالم
 الَمح�ِرِم َعِن  ْبُر  ال�سَّ ِمْنُه  َواأْح�َسُن  َح�َسٌن َجميٌل،  الَبالِء  ِفي  ْبٌر  ْبراِن �سَ ْبُر �سَ َال�سَّ
اإغرائّي، في  اأنك تعّر�سَت لموقف  لأنك في المح�رم مخّير في الفعل والترك فلو 
ك�سب ثروة ط�ئلة بتزوير توقيع مثاًل، اأو اأن تق�رب فت�ة جميلة اأعطْتك قي�ده�، 
اأو غير ذلك من المواقف الكثيرة التي ُنبتلى به� يومّيً� في حي�تن� العملية ونحن 
فيه� مخّيرون تم�مً�، ف�إنن� اإن �سبرن� على كبت جم�ح اأنف�سن� ولوين� عنقه� و�سرفن�ه� 
عن الفعل الم�سين ف�إنن� حّقً� و�سدقً� من ال�س�برين الذين وعدهم الب�ري )تب�رك 
وتع�لى( الوعود الكثيرة الكبيرة للتزامن� بنواهيه وتجّنب م� حّرمه علين�، وكذلك 
الح�ل في ال�سبر على اإيت�ء الط�ع�ت المفرو�سة والواجب�ت التي األزمه� ا )عّز 
وجّل( على عب�ده في الظروف الع�سيبة اأّي�م ك�ن ارتي�د بيوت ا لأداء ال�سالة 
فيه� جريرة اإن لم توؤّدي بك الى الإعدام ف�إلى الحب�س والتعذيب والنفي وغيره، 
مّم� لم�سن�ه في الأم�س القريب اأي�م حكومة البعثيين، فَمن وّطن نف�سه واألب�سه� ثوب 
ال�سبر ولم يترك التزام�ته ف�ساًل عن التحّول الى الفريق الث�ني � مّمن ب�عوا دينهم 
والمق�م�ت  الع�لية  الدرج�ت  ي�ستحقون  الذين  هم  ف�أولئك   � غيرهم  دني�  ليوّفروا 

الرفيعة في الدني� والآخرة.

اأ  سبور�
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◄  يكتبها: ح�سني �ل�سالمي

�إحدى  يف  �ل�سالم(  )عليه  �حل�سني  �لم���ام  ل��زي��ارة  ذ�هبا  كنت    
�لليايل وبتقاطع �ل�سعدية كان �زدحام ي�سّد �لنظر ف�ساألني �بني �لذي 

 ير�فقني: ملاذ� هذ� �لزدحام
قلت: �أظّنه موكب عز�ء ملنا�سبة ��ست�سهاد �لمام علي �لهادي)عليه 
�ل�سالم( وما لبثنا �أن �سمعنا �أ�سو�ت مو�سيقى تتهادى و�سط �لزحام 
وزغاريد �لأفر�ح تعلو �إحدى �لقاعات �ملطّلة على �سارع كبري غ�ّس 
وي�سربون      �لأغ����اين  ي����رددون  وه��م  و�ل�سبية  �ل�سباب  م��ن  بجمع 

   لدفوف�
عجبا   �أيكون يف كربالء عر�س و�أفر�ح ليلة ذكرى ��ست�سهاد �لمام 
�أن��ت  من  �بني يف حني متنعني  قال  �ل�سالم(  �لهادي )عليه  علي 

 لذهاب للمتنّزه�
يتحّمل  من  ح��ول  �ليافع  �بني  من  �سدر  ت�ساوؤل  ذهني  ط��رق  وهنا 

  مل�سوؤولية لتوعية �لنا�س بحرمة مثل هذه �لأيام�
فقلت له و�لأ�سى يع�سرين: جهات كثرية تتحمل �مل�سوؤولية، قال: �أل 
ميكن للحكومة �ملحلية �أن ت�سدر قر�ر� بتوقيف كّل �سخ�س يجاهر 

 مبظاهر �لفرح يف ذكرى ��ست�سهاد �ملع�سومني
   قلت:ل �أعلم �إن كان �لقانون يجيز ذلك

�ملر�جع  وبالتعاون مع مكاتب  �ملحلية  تعمل �حلكومة  �أن  لكن ميكن 
و�ملوؤ�س�سات �ل�سالمية باإعالن مظاهر �لفرح يف �ملدينة بذكرى ولدة 

�لأئمة، ومظاهر �حلزن بذكرى وفاتهم. 
كما ميكن ��ستغالل �ل�ساحات �لعامة وو�سع لوحات �إعالنية وتبليغ 
موؤّذين �جلو�مع عند نهاية �لآذ�ن برفع �لتعازي للر�سول �لكرمي و�أهل 

بيته يف �أوقات �ل�سالة قبل يومني لتعريف �لنا�س بذلك. 
وهنا تدّخل �ل�سائق قائال: بر�أيي �لقا�سر ي�ستح�سن �أل تكون مع تلك 
�ملنا�سبات منا�سبات خا�سة حتى ل ت�سيع �جو�ء �ملنا�سبة، فيجب �أن 
تكون ذكرى ولدتهم مكّر�سة لذكر ف�سائلهم و�أقو�لهم فالإمام �لر�سا 

)عليه �ل�سالم( يقول : 
رحم �هلل عبد� �أحيا �أمرنا  فقيل له : وكيف ُنحيي �أمركم   قال : 
بتعّلم علومنا وتعليمها �لنا�س، فاإّن �لنا�س لو علمو� حما�سن كالمنا 

لّتبعونا. 
�إّن من يحتفل -�إذن-  بذكرى يوم ��ست�سهاد �أحد �ملع�سومني )عليهم 
�ل�سالم( عليه �أن يتذّكر مقولة �إمامنا �ل�سادق : )�سيعتنا جزء منا 
خلقو� من فا�سل طينتنا ي�سوءهم ما ي�سوؤونا وي�سرهم ما ي�سرنا....(

  �و�ساعتها �سي�سعر �أّنه مل يرع لأئمته حرمة ومل يحفظ لهم عهد
 

                



امل�سحك املبكي 
واحلكومة املحلّية

          

نيجريي�                يف ذّمة كّل �سيعّي

نحن اليوم يف ع�سر ال�سرعة والف�س�ئي�ت، يف ع�سر انك�س�ف املعلوم�ت على م�سراعيه�، وهذا 
ليح�ول من جديد  الكونّية،  اإىل مراجعة عقيدته، وتقييم نظرته  كّل �سخ�س  م� يدفع 
وال�ستدللت  والرباهن  الأدّل��ة  اأ�س��س  وعلى  ت�ّمة،  وقن�عة  ك�مل  وعي  عن  ت�سييده� 
العلمّية، لي�سل اإىل العقيدة التي تبل من القوة يف الإقن�ع اأن تفر�س نف�سه� على العقل، واأن 

ت�ستويل على وجود الإن�س�ن، وتهيمن على وجدانه من دون اإرادته.

رنا أنا وبعض أصدقائي أن    قرّ
يف  صفوف  ة  عدّ من  مدرسة  نفتح 
الصحيح  اإلســالم  م  لتعلّ نيجرييا 
(عليهم  الــبــيــت  أهـــل  ــب  ــذه وم

الم)  السّ

املستبرص: الشيخ حافظ حممد سعيد
البلد:نيجرييا

ومعنا منوذج من هذه �ل�سخ�سيات �لتي حتّررت من قيود �لنغالق على ما وّرثه �ل�سلف، و�أدى 
به �لبحث و�لتحليل �ىل �عتناق مذهب �أهل �لبيت )عليهم �ل�ّسالم( وهو �ل�سيخ )حافظ حممد 

�سعيد( من نيجرييا، وقد كان ملجلة �لرو�سة �حل�سينية هذ� �للقاء معه:
سماحة �ل�سيخ هل حتدثنا �سيئًا من رحلتكم يف �ل�ستب�سار� الرو�سة احل�سينية

�ملنطلقة من  �لوهابية  لعبت  و�إير�ن  �لعر�ق  �لتي حدثت بني  �أثناء �حلرب   ال�سيخ ح�ف
�سكل جمالت  لنيجرييا على  باإر�سال مطبوعات كثرية  قذرً�،  دورً�  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة 
وتقول  �لإير�نية،  �لإ�سالمية  �جلمهورية  يف  و�لقيادة  �ل�سيعي  �ملذهب  �سورة  ت�سّوه  وكر�ري�س 
�أمورً� ل يحتملها �لعقل من �أقو�ل و�أكاذيب عديدة، ومن خالل هذه �لأفعال �كت�سفُت �أنا وبع�س 
�أ�سدقائي باأّن هذ� �لفعل ور�ءه �سيء معنّي لبّد لنا �أن نعرفه، كان هذ� يف �آخر �لثمانينيات من 
�لقرن �ملا�سي، �إذ كنا نخو�س دومًا حول �ل�ستب�سار و�لت�سّيع مع جمموعة من �لأ�سدقاء ب�سكل 

متكّرر، فقال �أحد �أ�سدقائي وكان )م�ستب�سرً�(: 
�ل�سعودية  �لوهابية  ُين�سر يف �ملجالت  �أّن ما  لنا  يبنّي  ور�ح  �لت�سّيع،  �سيئًا عن  �أنت ل تعرف   �
�لتي تاأتي لنا ل يعك�س حقيقة �ملذهب �ل�سيعي، بل هي �أكاذيب خمتلقة �لهدف منها �لإيغال يف 

�لإ�ساءة للمذهب �ل�سيعي وت�سويه �سورته �لبّتة.
 من هنا قّررت �أن �أبد�أ يف �لبحث عن �حلقيقة و�لتعّرف على ماهية �ملذهب �ل�سيعي، فح�سلُت 

على كتاب )نور �لأب�سار( من و�لدي �لذي كان �سّني �ملذهب وقال يل: 
�لإمام  حتى  علّي  �لإم��ام  من  �ل�ّسالم(  )عليهم  �لبيت  باأهل  يعّرفك  �سوف  �لكتاب  هذ�  �إّن   �

�ملهدي )عليهم �ل�ّسالم(.
�أهل �لبيت )عليهم �ل�ّسالم(  ح يل ما هو مذهب  �أحد �لأ�سدقاء كتابًا يو�سّ �أعطاين  وبعدها 
�سرية  كتاب  على  ح�سلت  وبعدها  �ملذهب،  هذ�  عن  و�سريحة  و��سحة  �سورة  لدّي  ف�سارت 
�لكتب  هذه  ومبطالعة  �لأخ��رى،  �لكتيبات  بع�س  وعلى  �ل�ّسالم(  )عليهم  �ملع�سومني  �لأئمة 

�رئي�س موؤ�س�سة حيدر لن�سر الإ�سالم يف نيجريي



          

نيجريي�                يف ذّمة كّل �سيعّي
• اإعدادعبد�لرحمن �لالمي

ر�أيت �أمورً� كثرية مل �أكن �أعلم بها �أوًل، فاإننا مل نكن نعلم �سيئًا عن �لأئمة 
�ملع�سومني )عليهم �ل�ّسالم(، وكّنا نرى باأّن �ل�سيعة هم جماعة من�سّقة عن 

�لإ�سالم.
�لكاملة  �أثٌر كبري يف نف�سي حينما قر�أُت �لق�سة  �لغدير  ولقد كانت لو�قعة 
لتن�سيب �أمري �ملوؤمنني علّي بن �أبي طالب )عليه �ل�ّسالم( من قبل �لر�سول 
�لأكرم )�سّلى �هلل عليه و �آله و�سّلم( ولّيًا وخليفة للم�سلمني بعده )�سلى �هلل 
عليه و�آله و�سلم( �إذ مل نكن ن�سمع بها �أ�ساًل وهذ� هو عيب �أغلب �مل�سلمني 
باأنهم ل يطالعون �إّل �لكتب �لتي ُياأمرون مبطالعتها من قبل م�سايخهم، ول 
على  و�لتطّلع  �لتاريخ  وق��ر�ءة  �ل�سحابة  حياة  يف  باخلو�س  لهم  ي�سمحون 

تفا�سيله. 
و�ملذ�هب  �ل�سيعي  �ملذهب  بني  �ملقارنات  و�أجريُت  �لبحث  و��سلُت  وهكذ� 
�لأخرى وكرُثت �حلو�ر�ت بيني وبني �لآخرين ويف �لنهاية �أعلنُت ت�سّيعي وهلل 
�حلمد، و�أنا من �ملو�لني لأهل �لبيت )عليهم �ل�ّسالم( منذ ع�سرين عامًا، 
و�زد�د يقيني به عامًا بعد عام لأنه مذهب �لرحمة وهو �ملذهب �ل�سحيح 
فاأهل �لبيت هم �لطريق �ىل جنة �خللد �إن �ساء �هلل �لذي �أو�سانا به �هلل 

)تبارك وتعاىل( ونبّيه حممد )�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم(.
�أهلك  �أفعال  ردود  هي  ما  �لت�سّيع  �إعالنكم  بعد   احل�سينية الرو�سة 

و�أ�سحابك، وكيف ��ستقبلو� هذ� �لنباأ
من  �سعوبة  �أّي��ة  �أو�ج��ه  مل  ��ستب�ساري  خرب  �نت�سار  بعد   ح�ف ال�سيخ 
قبل �لأهل، بل بالعك�س كنُت موؤّثرً� فيهم، و�أو�سحُت لهم ما هو هذ� �ملذهب 
وماذ� يهدف حتى �أ�سبح �إخو�ين و�أخو�تي من �ملو�لني لهذ� �ملذهب بف�سل 

�هلل و�أهل بيت �لرحمة عليهم �أف�سل �ل�سالة و�ل�سالم.
ب�سدة،  �لعمل عار�سوين  َمن كان معي يف  �لأ�سدقاء وخ�سو�سًا  بع�س  لكّن 
لغاية  ع��ن��ه��م  �ن��ف�����س��ايل  مّت  ح��ت��ى 
مّنا  ي�سمعو�  �أن  وب��دل  �ل��ي��وم،  ه��ذ� 
قامو�  �أح�سن  هي  بالتي  ويحاورونا 

باتهامنا بتهم عجيبة وغريبة.
كنت  ه��ل   احل�سينية الرو�سة 

سببا يف هد�ية �لآخرين للت�سيع�
وقتها  يف  ك��ن��ت   ��ح���ف ال�سيخ 
�أعمل مدر�سًا يف مدر�سة دينية، لذ� 
فقد �أّثرت على طالبي وجعلتهم من 
)عليهم  �لبيت  لأه��ل  �مل��و�ل��ني  �أ���س��ّد 
�لكتب  �أعطيتهم  �أن  بعد  �ل�ّسالم( 
�أهل  مذهب  عن  �لكافية  و�ملعلومات 

�لبيت )عليهم �ل�ّسالم(، وكانو� ل يعار�سونني ب�سيء لأين كنت �أملك �لأدّلة 
و�ملعلومات �لكثرية و�أرّد على �أجوبتهم، ونحن يف نيجرييا نكّن �أ�سّد �لحرت�م 
وكنُت  فيهم،  �لتاأثري  �سديد  كنُت  هنا  ومن  ومدّر�سينا  لأ�ساتذتنا  و�لتقدير 
�أهايل منطقتي  موّفقًا وم�سّددً� من قبل �هلل )عّز وجّل( لإنقاذ �لكثري من 

و�لأخذ بيدهم �ىل طريق �حلّق و�ل�سبيل �لوحيد هلل �سبحانه وتعاىل.
الرو�سة احل�سينية  �أهّم �لن�ساطات �لتي عزمت على قيامها يف نيجرييا 

لكونك �أ�ستاذً� ولديك �لكثري مّمن �هتدى على يديك
من  و�ملدّر�سني  �لطلبة  من  �لكثري  ل��دّي  �أ�سبح  �أن  بعد   ح�ف ال�سيخ 
�أن نفتح  �أ�سدقائي  �أنا وبع�س  �ل�ّسالم( قّررنا  �لبيت )عليهم  �ملو�لني لأهل 
مدر�سة من عّدة �سفوف يف نيجرييا لتعّلم �لإ�سالم �ل�سحيح ومذهب �أهل 
�لبيت )عليهم �ل�ّسالم( يف �سبع مناطق، ثّم تو�ّسع �لعمل لي�سمل �أربع وليات 
�أخرى يف نيجرييا، و�لآن �أ�سبح لدينا موؤ�س�سة �إ�سالمية �سخمة وهلل �حلمد 

حتمل ��سم )موؤ�س�سة حيدر لن�سر �لإ�سالم( و�أنا رئي�سها حاليًا.
هل من �ملمكن �ن نتعرف على عمل هذه �ملوؤ�س�سة الرو�سة احل�سينية

�ملبّلغني و�ملدّر�سني يف  �ملوؤ�س�سة هو تربية  �أعمال  �أهّم  �إّن   ال�سيخ ح�ف
�حلوز�ت �لإ�سالمية على منهج وتعاليم ومباد مذهب �أهل �لبيت )عليهم 
ما هو  �لنيجريي  لل�سعب  ونو�سح  د�ئرة عملنا  نو�سع  �أن  �أجل  �ل�ّسالم( من 
حتى  بالإ�سالم،  �أوًل  معرفتهم  بعد  �ل�ّسالم(  )عليهم  �لبيت  �أه��ل  مذهب 
�أ�سبح �لآن �لكثري من �ملو�لني و�لأعد�د يف تز�يد، لأنه من ي�ستب�سر وي�سبح 
من �ملو�لني لأهل �لبيت )عليهم �ل�ّسالم( فال �سّك �أنه �سوف يعّلم �أ�سدقاءه 

و�أهله للمذهب �حلّق.
وبهذه �لطريقة �نت�سر �لت�سيع ب�سكل و��سع يف نيجرييا، توجد هناك معار�سة 
�سديدة جّدً� من قبل �لوهابية �لذين ما زلنا جنري معهم �ملناظر�ت ول�ساعات 

�لتي  �ل�سبهات  رّد  �أج��ل  من  ط��و�ل 
�لبيت  �آل  م��ذه��ب  على  يطلقونها 

)عليهم �ل�ّسالم(.
هو  نيجريا  يف  �ل��ي��وم  نحتاجه  وم��ا 
ح  ترجمة �لكتب و�لبحو �لتي تو�سّ
مذهب �أهل �لبيت )عليهم �ل�ّسالم( 
مّنا  �لقليل  لأّن  �لنيجريية،  باللغة 
ففي  ج��ّي��د،  ب�سكل  �لعربية  يعرف 
كّل �ألف �سخ�س خم�سة فقط منهم 
ي�سّكل  وهذ�  �لعربية  �للغة  يجيدون 

عائقًا كبريً� �أمامنا.

 حتا  
اليوم  يريا 

ر الكتب 
والبحو التي 

 ب اأم  ضو
 بالل  البي

 يالني

 البي اأ 
 الطريق ا 

ن الد اإن ضاء 
ا ال اأوضاا 

 با( به ا
وا( وبيه 

  د
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فضل التطوع في الخدمة الحسينية 
�حل�سينية  �لعتبة  ع��ام  �أم��ني   حت��د �ملتطوعني  تكرمي  حفل  �أث��ن��اء  له  حديث  معر�س  ويف 
�ملقد�سة �سماحة �ل�سيخ عبد �ملهدي �لكربالئي عن ف�سل خدمة �لز�ئرين فقال" �إن �ملعلوم 
من  فالبد  تعاىل  �هلل  �سعائر  من  �ل�سالم(  )عليه  �حل�سني  �لإم��ام  زي��ارة  �أن  �جلميع  لدى 
�أو ت�سريفا  �ل�سعائر، وبالتايل تعّد ت�سريفا مك�سبيا  �أي�سا تدخل يف هذه  تعظيمها و�خلدمة 
تكليفيا، فالتكليف من �هلل تعاىل هو من �جل �لرتقاء مبكان �خلدمة ل يف مقام �ملوقع‘ حيث 
�أن مقام �خلدمة عند �سيد �ل�سهد�ء �لإمام �حل�سني )عليه �ل�سالم( وهذه �ملر�قد �لتي جعلت 
من �جل �لتو��سل ودميومة �لرتبا بالإمام من �جل تطبيق مبادئه و�لأخذ ب�سريته فبالتايل 
يكون ت�سريف تكليف كما هو �حلال يف مقام �لتكليف بالعباد�ت، لذلك لبد �أن ينظر �إىل 
��ستحقاقات هذ� �لت�سريف بتكليف �خلدمة وما هي ��ستحقاقاتها وهذ� يقت�سي من �لإن�سان 
�أن ينظر �إىل نف�سه هل �نه فعاًل يف مقام هذ� �لنت�ساب و�خلدمة عنده �لإمام �حل�سني عليه 

�ل�سالم �أم ل".
و��ست�سهد �سماحته يف كالمه باحلديث �لنبوي �ل�سريف" )يا �أبا �حل�سن �إن �هلل جعل قربك 
وقبور ولدك بقاعًا من بقاع �جلنة وعر�سة من عر�ساتها و�ن �هلل جعل قلوب جنباء من خلقه 

فوا بدم ضب اضطى لينالوا ضاعته  الخرة ضر�

اإن�س�نية  �سفة  وا��ربة  واجلهد  والوقت  ب�مل�ل  التّطوع   
لزمت املجتمع�ت الب�سرية عرب الع�سور، وزكّته� جميع الأدي�ن 
قيم  حوله�  وُن�سجت  الجتم�عية،  والأع���راف  ال�سم�وية 
الإعج�ب وال�سه�مة والنبل والنق�ء والإن�س�نية، والتطوع من 
حيث هو فعل وت�سّرف، مين الإن�س�ن �سعورا عميقً� ب�لراحة 
النف�سية، وي�أخذ التطوع اأ�سك�ًل خمتلفة، تنظيمً� واأداًء، بن 
موؤ�س�سي  عمل  اإىل  معن،  منظر  ي�ستثريه  عفوي  فردي  عمل 
منظم يك�د ل يختلف يف اأ�سلوب اإدارته عن كربي�ت �سرك�ت 
القط�ع ا��س �سف�فية وكف�ءة وا�ستقرارًا فم� ب�لك اذا ك�ن 
هذا العمل يف خدمة الإم�م احل�سن عليه ال�سالم الذي اأعطى 

. كل م� ميلك من اجل ن�سرة دين جّده حممد

اإن�س�نية  �سفة  وا��ربة  واجلهد  والوقت  ب�مل�ل  التّطوع 

املتطوعون 
يف الزي�رات 

املليونية
• حتقيق: في�سل غازي

• حترير: علي �لها�سمي
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و�سفوة من عباده حتن �إليكم وحتتمل �ملذلة و�لأذى فيكم فيعمرون قبوركم ويكرثون زيارتها(
فنالحظ �ن �هلل �سبحانه وتعاىل �نتجب و��سطفى جمموعة لذلك، و�ملذلة و�لأذى تاأتي تارة 
تاأتي من  وتارة  �ل�سالم(  �لبيت )عليهم  زي��ار�ت �هل  �لذين يحاربون  �لظاملني  من �حلكام 
مو�سع �خلدمة لأنه قد تعر�س �خلادم �إىل �لأذى، وقد قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�آله 
يف حق زو�ر وخد�م �هل �لبيت )عليهم �ل�سالم( )يا علي هوؤلء هم �ملخ�سو�سون ب�سفاعتي 

�لو�ردون حو�سي وهم زو�ري غدً� باجلنة(.

ــــم اخـــتـــيـــار  ــــت ــــف ي كــــي
المتطوعين؟ 

�لعتبة  يف  �مل��ت��ط��وع��ني  ف��ك��رة  �ن��ط��الق  نقطة  ومل��ع��رف��ة 
�حل�سينية(  )�لرو�سة  جملة  فتحت  �ملقد�سة  �حل�سينية 
�هلل  خري  )�حل��اج  مع  وقفة  لنا  وكانت  �ملتطوعني  ملف 
�لعتبة لن�ستعلم منه ذلك  هادي( م�سوؤول �ملتطوعني يف 

فقال" بعد �سقو �ل�سنم وت�سّلم �إد�رة �لعتبات �ملقد�سة ثلة من �ملوؤمنني ومن بينهم �لأ قا�سم 
م�سلح حيث كانت �أعد�دهم حمدودة ل تتنا�سب مع �لإعد�د �ملليونية للز�ئرين، وكما تعلمون 
�أن �لزيارة �لتي تلت �سقو �ل�سنم كانت زيارة �أربعينية �لإمام �حل�سني)عليه �ل�سالم( ففي 
وقتها مت �لتفاق مع �لأ قا�سم م�سلح و�ملرحوم �ل�سهيد طالب عبود �أبو �أمين )رحمه �هلل( 
وبع�س �لإخوة �ملوؤمنني �لذين كانت لهم بالأ م�سلح عالقات جهادية و�إميانية حيث طلب 
منهم �لقدوم �إىل كربالء و�مل�ساركة يف خدمة �لز�ئرين وتنظيم �لزيارة علما �أن كل هوؤلء من 
حمافظة �لب�سرة حيث كانت هي �لنو�ة �لأوىل للتطوع، ومن بعدها �نت�سر هذ� �مل�سروع �إىل 
باقي �ملحافظات حيث �سمل مي�سان وذي قار وو��سط وبابل وبغد�د وكركوك و�ملثنى و�لقاد�سية 

وهناك �عد�د متفرقة من باقي �ملحافظات". 
و�أ�ساف" تتم عملية �ختيار �ملتطوع بالعتماد على تزكية بع�س �لأ�سخا�س �لُتقاة �أو عن طريق 
معتمدي �ملرجعية وبعد �أن يقدم �ملتطوع ��ستمارة �لتطوع يتم در��سة �ل�سخ�س �ملتطوع و�لبحث 

يف �سجّله �ل�سخ�سي .
�أق�سام منها  �ملليونية على عدة  �لزيار�ت  �ملتطوعني يف  وختم خري �هلل هادي" يكون عمل 
�لأمنية و�خلدمية و�لطبية و�لإد�ري��ة و�لإعالمية وتنظيم �سري �لز�ئرين و�خلدمة يف ق�سم 

�مل�سيف وغريها من باقي �لأق�سام �لتابعة للعتبة �حل�سينية �ملقد�سة".

كلمة الخادم بحق مخدومه
�لأ�ستاذ عدنان �ل�ساوي �حد �ملتطوعني قال" �نه ل�سرف 
�لإم��ام �حل�سني )عليه  ب�سرف خدمة  �أن نحظى  عظيم 
�ل�سالم( ون�سكر من �أعماق قلوبنا هذ� �لتكرمي لالأخوة 
�ملتطوعني من قبل �د�رة �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة ون�ساأل 
�لعزيز �لقدير �أن يوفق �لعاملني يف �لعتبات وكافة �لأخوة 

�ملوؤمنني لفعل �خلري وت�سديد �خلطى ونتمنى من �هلل �لعزيز �لقدير �أن يجعلنا من خد�م ومن 
زو�ر �لإمام �حل�سني )عليه �ل�سالم( وقد مّن �هلل علينا بهذه �خلدمة �جلليلة و�ل�سرف �لعظيم 

�لذي يتمناه �لكثري من �ملوؤمنني لأنه �سرف ما بعده �سرف".

عــمــل الــمــتــطــوعــيــن في 
الزيارات المليونية    

عدنان عبد �للطيف ح�سن من حمافظة �لب�سرة، م�سوؤول 
جمموعة متطوعني قال" عملنا طيلة �لأعو�م �ملا�سية بعد 
�لزيار�ت  يف  �لنظام  حفظ  على  �ملقبور  �لنظام   سقو�
�ملليونية مثل زيارة �أربعينية �لإمام �حل�سني عليه �ل�سالم 

وزيارة �لعا�سر من حمرم وزيارة �ل�سعبانيه‘ ونعمل على م�ساعدة كافة �لأخوة �لز�ئرين بكل ما 
يحتاجونه، ويكون عملنا �سمن خطة حمكمة و��ستالم �لأو�مر من �لأخوة �مل�سووؤلني على حفظ 

�لنظام يف �لزيار�ت �ملليونية".

توفيق إ لهي
من جانبه قال حممد جو�د كاظم م�سوؤول جمموعة متطوعي حمافظة مي�سان" �أن �لعمل �لذي 
كلفنا به يف �لزيار�ت �ملليونية هو ترتيب دخول �لنا�س و�ملو�كب �حل�سينية من باب قبلة �لإمام 

وكنا  �ل�سريف،  �ل�سحن  د�خل  �إىل  �ل�سالم  علية  �حل�سني 
حري�سني على �أّل يتقاطع دخول �ملو�كب مع �لأخوة �لز�ئرين  
وقال عن �لتكرمي �نه توفيق �لهي لأنه �أ�سل �لعمل يف خدمة 

�لإمام �حل�سني )عليه �ل�سالم(.

سعادة ال توصف
وعرب حممد علي مو�سى �خلفاجي من حمافظة بابل م�سوؤول 

متطوعي ناحية �لطهمازية عن �سعادته يف هذ� �لعمل �لتطوعي قائاًل" نحمد �هلل ون�سكره 
على هذ� �لتوفيق �لإلهي و�لهد�ية �لربانية و�أنا وجميع �لأخوة �ملتطوعني عاجزين عن و�سف 

�ل�سعادة �لتي نحظى بها بعد �نتهاء �لزيار�ت �ملليونية بدون 
خرق �مني يذكر، ونحن عازمون على �أن ن�ستمر يف خدمة 
�لتي  �لأعمال  �أه��م  ومن  �ل�سالم(  )عليه  �حل�سني  �لإم��ام 
�لز�ئرين  �لأخ��وة  �سري  وترتيب  �لنظام  حفظ  هي  قدمناه 
وتوزيع �لطعام على �لز�ئرين من م�سيف �لإمام �حل�سني 

)عليه �ل�سالم( �خلارجي".

إعالم المتطوعين 
�إعالم  �لب�سرة م�سووؤل  يو�سف من حمافظة  يو�سف جبار 
�أهم  �أن  قال"  �ملقد�سة  �حل�سينية  �لعتبة  يف  �ملتطوعني 
�ملتطوعني  �أعمال  كافة  توثيق  هي  بها  نقوم  �لتي  �لأعمال 
يف جمال �لت�سوير �لفوتوغر�يف و�لت�سوير بالفيديو و�لعمل 
على �أجهزة �حلا�سوب مثل طبع �أ�سماء �ملتطوعني وطباعة 
على  وتوزيعه  �ملليونية  �لزيار�ت  �إثناء  �لو�جبات  وتق�سيم 

�لأبو�ب �لد�خلية و�خلارجية".

تكريم المتطوعين 
قا�سم م�سلح م�سوؤول �سعبة �حلو�ر و�لتن�سيق يف �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة قال" مت تكرمي 
�لأخوة �ملتطوعني من ثال  ع�سرة حمافظة عر�قية وبال �سك �أن هذ� �لتكرمي �كت�سب �همية 
معنوية كبرية جلميع �ملتطوعني، وكانت �آلية �لتكرمي تتم باحت�ساب عدد م�ساركات �ملتطوع يف 
�لزيار�ت �ملليونية و�لتي ل تقل عن خم�س  ع�سرة م�ساركة للمتطوع �لو�حد باعتباره �ساحب باع 

طويل يف هذه �خلدمة �لطوعية".
و�أكمل م�سلح حديثه قائاًل" عملنا �أي�سا على تكرمي �أ�سر �ل�سهد�ء من  �ملتطوعني ومن �أبرزهم 

�ل�سهيد �ل�سعيد �أبو �أمين )رحمه �هلل( �لذي كان موؤ�س�س نو�ة 
�ملتطوعني يف �لزيار�ت �ملليونية، ومن ثم مت �ختيار �ملتميزين 
يف �لعمل �لطوعي و�لذين �جتازو� �ملمار�سات �لأمنية بتفوق، 
وروؤ�ساء   �لكربالئي  �ل�سيخ  �سماحة  بح�سور  �لتكرمي  ومت 

�لأق�سام يف �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة. 
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القدرة على التأثير
لمحتويات  و�ل�سريع  �لمبا�سر  �لإي��ج��اب��ي  �لتاأثير  �إن 
تغيير  وبالنتيجة  �لموؤمنين  وعقول  قلوب  في  �لر�سالة 
م�سير حياتهم و�إ�سالح روؤيتهم �لكونية و�إيديلوجياتهم 
�لعملية هو �لهدف �لنهائي و�لو�قعي لظهور �لر�سالت 
هذ�  في  �أوف��ر  �سهمه  يكون  �لتي  فالر�سالة  �ل�سماوية، 
�لخاتمية،  من�سب  لإ�سغال  �لأليق  هي  تكون  �لمجال 
فلننظر �لآن في حال هذه �لر�سالت �لثال، �أيهن �أثرت 

في �أتباعها على �لنحو �لمطلوب
كانت �لمهمة �لموكلة �إلى ح�سرة �لكليم ور�سالته �سيئان 
�لطغيان  يد  من  ��سر�ئيل  بني  �إن��ق��اذ  هما  ��سا�سيان 
�لفرعوني وتا�سي�س ديانة �سماوية توحيدية وو�سع �أحكام 
�سرعية لبني ��سر�ئيل يعبدون �هلل �سبحانه وتعالى بها 
�لقلب  ف�ساوة  م�ستوى  وتقليل  لتخفيف  �أ�سا�سها  وعلى 
م�ساهد  بعد   – �ليهود  ولكن  �سلوكهم،  في  �لموجودة 
مو�سى  �لر�سول  بذلها  �لتي  �لجبارة  �لجهود  هذه  كل 
تلك  معاينة  وبعد  وهد�يتهم  لنجاتهم  �ل�سالم  عليه 
�لمعجز�ت �لخارقة �لكثيرة �لتي ظهرت على يديه ومن 
وجنوده  فرعون  �لطاغية  وهالك  �لبحر  عبور  جملتها 
في �ليم – لم يتاأثرو� �إيجابيًا فطلبو� من �لمنجي بعد 

عبورهم �لبحر وو�سولهم �إلى �ل�سحر�ء �أن ي�سنع لهم 
�أن  �أي�سًا  منه  طلبو�  كما  �هلل  دون  من  ليعبدوه  �سنمًا 
مو�سى -عليه  �لكليم  وعندما ذهب  يريهم �هلل جهرة 
�ل�سالم-لميقات ربه ومكث هناك �أربعين يومًا تمردو� 
على خليفته �لنبي هارون وكادو� يقتلونه، وعكفو� على 
عبادة �لعجل وبعد رجوع مو�سى -عليه �ل�سالم-تمردو� 
ما  �لمقد�سة  �لر���س  يدخلو�  �أن  ورف�سو�  �أو�م��ره  على 
د�م �أعد�وؤهم فيها وقالو� للر�سول: )َفاْذَهْب �أَْنَت َوَربَك 
�إ�سر�ئيل  بنو  قتل  وكذلك  ُدوَن(  َقاع َهاُهَنا  ��ا  �إنَّ ال  َفَقات
عددً� من �لنبياء �لطاهرين ومن جملتهم �لنبي يحيى 
بن زكريا و�فتخرو� باأنهم قتلو� �لم�سيح عي�سى بن مريم 
�لذي جاء لإ�سالح �سلوكهم ودعاهم �إلى �هلل و�إلى نبذ 
�لخ�سونة من حياتهم وحاول �أن يزرع في قلوبهم �لمحبة 

و�لر�أفة و�لرحمة.
�لعي�ساوية هم  و�لر�سالة  للدعوة  ��ستجابو�  �لذين  و�أما 
مهدو�  �لذين  فهم  بتعاليمه  تمامًا  يلتزمو�  لم  �ي�سًا 
�لطريق للم�ستعمرين �لوربيين �لذين جاءو� و��ستعمرو� 
جميع  ونهبو�  �لثالث  �لعالم  ودول  �لإفريقية  �ل���دول 
خير�تهم و�أف�سدو� �إيمانهم ودينهم، فكيف يمكن �لقول 
و�لقبول باأن �لر�سالة �لعي�ساوية ��ستطاعت �أن توؤثر في 

أتباعها�

 الخصيصة الرابعة: 
الشخصية الرسالية.

لقد قلنا في مدخل �لبحث �أن هذه �لخ�سي�سة عبارة 
فذة  �سخ�سية  ذ�  �لر�سالة  وحامل  �ساحب  ك��ون  عن 
بخ�سائ�س  �لر�سالية  �ل�سخ�سيات  بقية  عن  متميزة 
ختم  من�سب  لتولي  موؤهاًل  تجعله  �إ�سافية  ومميز�ت 
�لنبوة فمن هذه �لمميز�ت يوجد كون معجزته خالدة 
�سيرته  وك��ون  �لمتعاقبة  و�لع�سور  �لتاريخ  م��ر  على 
�لعملية قدوة و��سوة حية لكل �لجيال و�له��م من كل 
يو��سلون  �لذين  �ل�سخا�س  يكون  �أن  �لمميز�ت،  تلك 
م�سيرته ويتحملون مهام ر�سالته من بعده و�جدين لنف�س 

الرســــالـة 
الخاتــمة

•�لدكتور عبد�هلل دو�سو 
�ساحل �لعاج

املحمدية ا�ة  الر�س�لة  اأهم خ�س�ئ�س  ال�س�بقة عن بع�س  الأج��زاء    حتّدثن� يف 
ويزاته�، وقد و�سلن� يف هذا اجلزء اىل نه�ية املط�ف و�سوف يكون احلديث عن خ�سي�سة القدرة 

على الت�أثري ، و خ�سي�سة ال�سخ�سية الر�س�لية،فنقول

الء الا

والقدرة على الت�أثري
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�ل�سفات و�لمو��سفات �لتي �متاز بها هو عن بقية �لنا�س 
و�سوف يتركز كالمنا على هذه �لميزة �لخيرة لأن كون 
معجزة �سيد �لمر�سلين �لتي هي �لقر�آن �لكريم متفوقة 
على معجز�ت �لنبياء �ل�سابقين وكونها حية خالدة عبر 
�لع�سور �لتاريخية وعند �لأجيال �لمتعاقبة �أمر و��سح 
�لنافذة، وكذلك كون �سيرته  �لألباب  �أولي  �أمام  وجلي 
�لتي  �لعملية قابلة لالقتد�ء في كل �لمر�حل �لزمانية 
�إلى  �لأك��رم  �لنبي  بعثة  منذ  �لب�سرية  بها  وتمر  م��رت 
�لدنيا  �لحياة  �آخر لحظات عمر هذه  و�إلى  يومنا هذ� 
وفي جميع �لمجتمعات �لب�سرية �لمختلفة �أمر ل نقا�س 
فيه عند كل من كان له قلب �سليب �أو �ألقى �ل�سمع وهو 
للنبي  �إثباتها  نريد  �لتي  �لثالثة  �لمميزة  و�أم��ا  �سهيد. 

محمد -�سلى �هلل عليه و�آله -من دون �لأنبياء فهي �أمر 
لم يتفطن له �أكثر �لم�سلمين ف�ساًل عن �لذين يحاربون 
�لإ�سالم من �لخارج، ولذلك نقول هنا: �إن �إتباع و�أعو�ن 
�لأنبياء �لمتقدمين على �لنبي محمد   لم يكونو� و�جدين 
لمو��سفات �أنبيائهم �لتي �أمتازو� بها عن �أقو�مهم لكي 
يكونو� قادرين على مو��سلة �لم�سير �لر�سالي بعيدً� عن 
�لتحريف ولذ كان من �ل�سروري �أن ير�سل �هلل �سبحانه 
وتعالى ر�ساًل ويبعث �أنبياء �آخرين لت�سحيح �لإنحر�فات 
وتكميل �لنو�ق�س وهكذ� �إلى �أن ت�سل �لنوبة �إلى �لنبي 
�لإلهية  �لم�سيئة  �أن  وبما  مريم   بن  عي�سى  �لم�سيح 
�قت�ست �أّل يبعث ر�سوًل �آخر في بني �إ�سر�ئيل بعد عروج 
ي�ستطيعو�  لم  �أتباعه  فاإن  �ل�سماء  �إلى  �لم�سيح  �ل�سيد 
�أن يحافظو� على �سالمة محتوى ر�سالته من �لتحريف 
لأنهم لم يكونو� موؤهلين وجوديًا لحمل ق�سم كبير من 

مو��سفات ومميز�ت �ل�سخ�سية و�لر�سالية للم�سيح.

وُحلَّت المشكلة
و�أما بالن�سبة �إلى ر�سالة نبينا �لكرم فان �لم�سكلة ُحلت 
تمامًا بوجود �أثني ع�سر �إمامًا بعنو�ن خلفاء �لنبي �سلى �هلل 
عيه و�آله فهوؤلء �لئمة �لطهار عليهم �ل�سالم تحّلو� ذ�تيًا 
بنف�س �سفات �لنبي �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم �لكمالية 
ما  �لوجودية  �لنبي  �لكاملة مميز�ت  وحملو� في ذو�تهم 
�للهي  و�ل�سطفاء  و�لع�سمة  �للدني  كالعلم  �لنبوة  عد� 
�لمطهرة  �لربانية  �ل�سخ�سيات  ه��وؤلء  وج��ود  فبو��سطة 
باأ�سالتها  تحتفظ  �أن  �لمحميدة  �لر�سالة  ��ستطاعت 
و�سالمة محتو�ها من �لتحريف و�ل�سياع من دون �أن تكون 
�لم�سيرة  ل�سالح  �آخرين  �أنبياء  بعثة  �إل��ى  حاجة  هناك 

�لر�سالية و�إكمال برنامج �لهد�ية �ل�سماوية.
كونية  و���س��ل  ه��م��زة  ه��ن��اك  �أن  للجميع  يتجلى  وه��ك��ذ�   
 27 وبين  رج��ب   13 و  �لأول  ربيع   17 بين  و�سرعية 
رجب 18 ذي �لحجة، و�أن هناك ج�سرً� كونيًا و�سرعيًا 
بين �لمدينة و�لكوفة، وببركة وجود وجهود هوؤلء �لحجج 
ي َخَلَق( مع  َك �لَّذ ا�ْسم َربِّ سلو�ت �هلل عليه يجتمع )�ْقَر�أْ ب�
يُت  ي َوَر�س ْعَمت ْتَمْمُت َعَلْيُكْم ن يَنُكْم َو�أَ ْلَيْوَم �أَْكَمْلُت َلُكْم د�(
ينًا( ن�ستنتج من كل ما �سبق �أن �لر�سالة  ْسالَم د�َلُكْم �لإ
�لمحمدية هي �لر�سالة �لألهية �لخاتمة لتوفر �لخ�سائ�س 
�ل�سا�سية �لربع �لتي بحثنا حولها في هذه �لمقالة، ولكن 
 لر�سالة� ه��ذه  من  �ل��دول��ي  �لمجتمع  موقف  ك��ان  م��اذ� 
�لر�سالة  ح��ول  مقالتنا  خاتمة  هو  �ل�سوؤ�ل  ه��ذ�  فجو�ب 

�لمحمدية �لخالدة.

البشري  المجتمع  موقف 
من الرسالة المحمدية

لقد �نق�سم �لمجتمع �لب�سري في موقفه وتعاليمه 
مع �لر�سالة �لمحمدية �لخاتمة �إلى ق�سمين: ق�سم 

مناه�س وق�سم موؤيد قابل لها.
و�ليهود  �لملحدين  م��ن  يت�سكل  �لأول  فالق�سم 
و�لن�سارى و�أتباع �لأديان �لأر�سية و�لإيدولوجيات 
�لإلحادية �لأخ��رى، فهوؤلء وقفو� وما ز�لو� يقفون 
�سد �لر�سالة �لمحمدية �لخالدة، ويبذلون ق�سارى 
�أحيانًا  �لمتاحة  �لو�سائل  جهودهم لمحاربتها بكل 
عن طريق �لمو�جهة �لم�سلحة و�أحيانًا عن طريق 
�لتبليغات �لم�سادة و�لد�سائ�س �ل�سيطانية و�أخرى 
عن طريق ت�سويه �سورة �لنبي �لكرم �سلى �هلل عليه 
و�آله و�سلم �لذي بعثه �هلل رحمة للعالمين فين�سرون 
�سخ�سيته  �سد  �لمهينة  �لكاريكاتورية  �لر�سوم 
من  ي�ستفيدو�  �أن  يريدون  ل  لم  فهوؤلء  �لمقد�سة، 
�لنعمة �لإلهية �لمهد�ة �لمتج�سدة في �سخ�س �سيد 
بيته  و�أهل  �لمر�سلين  و�إم��ام  �لخلق  �لب�سر و�ف�سل 

�لطهار.
�لذين  من  طبعًا  يتالف  فهو  �لثاني  �لق�سم  و�أم��ا 
�لحياة  �إل��ى  �لموؤدية  �لمباركة  لدعوته  ��ستجابو� 
�إلى  �نق�سمو�  ب��دوره��م  ه���وؤلء  ول��ك��ن  �لحقيقية 
وكفرت  �لكتاب  ببع�س  �آم��ن��ت  طائفة  طائفتين: 
ببع�س فقطعت �ل�سلة بين �لبعثة و�لغدير وف�سلت 
�لنبوة عن �لولية وحاولت �أن تحرف �لر�سالة عن 
م�سارها �لإلهي �لو�قعي و�أر�دت �أن تفرق بين �لقر�آن 
و�لعترة �لطاهرة وقالت بكل �سذ�جة )ح�سبنا كتاب 
�أفر�د  �أكثر  �أن تحول بين  �هلل( وبذلك ��ستطاعت 
�لق�سم �لثاني من �لب�سر وبين �ل�ستفادة �لكاملة من 

برنامج �لهد�ية �لإلهية.
و�أما �لطائفة �لثانية من �لق�سم �لثاني فهم �لذين 
�لنبوي  �ل��ن��د�ء  ب��ذل��ك  ملبين  بالثقلين  تم�سكو� 
�لحنون �لقائل: )�أني تارك فيكم �لثقلين كتاب �هلل 
وعترتي �أهل بيت ولن ت�سلو� بعدي �أبدً� ما تم�سكتم 
بهما(، فهذه �لثلة �لقليلة هي �لتي ��ستجابت لدعوة 
�لحق و�سكرت �لمولى �لروؤوف على �نعمه �لمادية 
�لر�سالة  ��سالة و�سالمة  و�لمعنوية وحافظت على 
�لرباني  �للطف  �سماء  من  ج��اءت  كما  �لمحمدية 

ُكوُر( ي �ل�سَّ َباد ْن ع يٌل م و�لرحمة �لإلهية: )َوَقل
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• �سالح �بر�هيم �لرفيعي

والعقول  الفك�ر  يلهب  حديث 
يف  وت��غ��ور  تتمح�س  وي��دع��ه��� 
ابي  ابن  علي  الم���م  �سخ�سية 
ط�لب )عليه ال�سالم( وعظمته 
والن��س،   ا عند  الن�س�نية 
)�سلى   ا ر���س��ول  ق��ول  وه��و 

ا عليه واله و�سلم( 
           لو اجتمع الن��س على حب 

علي مل� خلق ا الن�ر . 

هذ� �جلعل �للهي و�لختيار �لرباين ليكون خمل�سا 
ول��ر���س��ول��ه ومن  ت��ع��اىل  نف�سه هلل  ف��ادي��ا  ل��ال���س��الم 
رجال  �ملوؤمنني  ) من  �لكرمية  �لية  �سملتهم  �لذين 
�سدقو� ماعاهدو� �هلل عليه فمنهم من ق�سى نحبه 
ومنهم من ينتظر وما بدلو� تبديال ( �لحز�ب 23. 
وعندما نزلت هذه �لية قال �لمام )عليه �ل�سالم( 
�نا �ملنتظر لمر �هلل ، حتى ��ست�سهد يف �سبيله ويف 

حمر�به ل�سالة �ل�سبح .
و�آله و�سلم(  تاكيد ر�سول �هلل )�سلى �هلل عليه  و�ن 
�ملوحدين  �سيد  موقع  يوؤكد  ه��ذ�  �ل�سريف  بحديثه 
ووليته بعد �هلل ور�سوله كما ذكرها �لقر�ن �لكرمي يف 
�لية 55 من �سورة �ملائدة )�منا وليكم �هلل ور�سوله 
و�لذين �منو� �لذين يقيمون �ل�سالة ويوؤتون �لزكاة 
ر�كعون(  وه��م 

.
�لأول  فلموقعه 
م���ن �لإ����س���الم 
�لر�سول  ب��ع��د 
وم���وؤ�خ���ات���ه له 
ولإخ����ال�����س����ه 
ل�����الإ������س�����الم 
وخيرب  �لح���ز�ب  يف  �لكفر  جبابرة  على  وق�سائه 
وتاأديب من خرج  �خل��و�رج  و�جلمل وحرب  و�سفني 
عن �ل�سالم لتوحيد �ل�سف �لإ�سالمي، مع كل ذلك 
مل يو�سع �لمام يف موقعه �لذي �ختاره �هلل له ، وكما 
ورد موقعه يف حادثة )غدير خم( بعد تن�سيبه �أمري� 
�لر�سول  مع  �لعائدة  �مل�سلمني  �مام جموع  للموؤمنني 
من حجة �ل��ود�ع وك��ان عددهم يقرب من مئة �لف 
حاج وبح�سور كبار �ل�سحابة منهم �خللفاء �لثالثة 
�لأول وطلحة و�لزبري و�سعد و�بو ذر �لغفاري وعمار 

بن يا�سر وغريهم من �لأ�سحاب �ملنتجبني . 
علي)عليه  �لم����ام  �ر�ده  م��ا  �مل�سلمون  طبق  ول���و 
�لعبادية  �لإ����س���الم  �أح���ك���ام  تثبيت  يف  �ل�����س��الم( 
و�ملعامالتية وتطبيق عد�لته يف �لق�ساء و�ل�سرع بني 
�لنا�س وحتقيق �لعدل �للهي يف جميع �لأمور �لدينية 
و�لجتماعية و�لقت�سادية ملا جاع فقري ولطغى غني 
ول وجد طا متجرب، ول جاع فقري �ل مبا متع به غني 
ولد�مت �ملوؤ�خاة بني �مل�سلمني وطرد �ل�سر و�لأ�سر�ر 
و�ملودة  و�لتكافل  و�لتعاون  �لمي��ان  حب  حمله  وحل 
و�لإخال�س و�لأخالق �لكرمية بف�سل وجود قائدهم 

�مللهم علي )عليه �ل�سالم( .

وماد�مت �لعباد�ت و�سفات �خلري و�ملحبة و�لإميان 
�خلال�س موجود فال وجود حينئذ للذنوب و�خلطيئة 
يكرمهم خالقهم  �ن  �ملوؤمنون  ��ستحق  ولجل ذلك  
�لعباد  �لنار بقدرته ويجعل مقام  �ملقتدر بان ميحو 
�ملخل�سني يف جناته �خلالدة على حب علي وحب علي 
هو حب �لر�سول وحب �لر�سول هو حب �لله �لو�حد 

�لقهار.
ترك  و�سلم(  و�له  ر�سول �هلل )�سلى �هلل عليه  لأن   
بعده �لثقلني كتاب �هلل و�لعرتة �لطاهرة �لتي عميدها 
و�إمامها علي �بن �بي طالب . فلو تركت �ل�ساحة لبي 
�حل�سنني بنيل حقه �لطبيعي �لذي ��سطفاه �هلل له 
لأمطرت  �لر�سول  بعد  م��رة  لول  خالفته  وحتقيق 
�ل�سماء خري� و�أينعت �لثمار وحتقق �لعدل �للهي بني 
�مل�سلمني وما �ختاره �هلل لهم فعلي مع �حلق و�حلق 
مع علي يدور معه حيث د�ر �ل�نه جرت �لأمور بغري ما 
ير�سي �هلل وما تبعه �دى �ىل ما �آل �ليه حكم �لأمويني 
و�لعبا�سيني ثم �سر�ر �خللق بعدهم �لذي نزو� على 
و�سلم(دون  و�ل��ه  عليه  �هلل  )�سلى  �هلل  ر�سول  منرب 
�خلالفة  ف�ساعت  حقيقية  �سورى  ودون  ��ستحقاق 
�لر��سدة �لتي هي �أ�سال حق لهل �لبيت خا�سة بعد 
�لر�سول . فتو�رثوها ك�سروية ملكية يتعاقبها �لبن بعد 
�لب حتى لو كان فا�سقا قاتال فر�س نف�سه مبوؤيديها 
�لف�ساق على �مل�سلمني دون ر�ساهم بل بالغ�سب منهم 
وبال�سيف ولذلك ��ستحقو� عقوبة �لرب وهي �لنار . 
منهم  ميالنها  وع��ال-�ن  -ج��ّل  �لباري  �ق�سم  حيث 
ومن �سياطينهم كما وعد �بلي�س �للعني �لرجيم بعد 

ع�سيانه وعدم طاعته �و�مر �لرب بال�سجود لدم . 
وما ع�ساة �لدين و�لمر �للهي و�مر �لر�سول �لذين 
تنكرو� لو�سيته لولية علي �بن �بي طالب فحكمهم 
�ن  �هلل  على  حقا  فكان  �بلي�س  �تبعو�  �ل��ذي  حكم 
يدخلهم مدخل �ل�سوء لع�سيانهم �و�مر �هلل ور�سوله 
وخذلن �لويل �لذي ن�سبه �هلل تعاىل وفر�سو� �أمرهم 
ور�أيهم خالف �مر �هلل ور�سوله فالعاقبة خمزية وما 
�لكرمية  ف��الآي��ة  �أنف�سهم  ظلمو�  �من��ا  �هلل  ظلمهم 
�هلل  ق�سى  �ذ�  موؤمنة  ول  ملوؤمن  )وماكان  �سريحة 
ور�سوله �مر� �ن يكون لهم �خلرية من �مرهم ومن 
يع�س �هلل ور�سوله فقد �سل �سالل مبينا( �لحز�ب 

. 26
�مل�ستحق  للقائد  فهو  و�لخ��رة  �لدنيا  �ما �خللود يف 
�إمام �ملوحدين ويع�سوب �لدين وقائد �لغر �ملحجلني 

وحجة �هلل يف �ر�سه على عباده .

والعقول  الفك�ر  يلهب  حديث 
وخيرب  �لح���ز�ب  يف  �لكفر  جبابرة  على  وق�سائه 

 لو اجتمع الن��س على 
حّب علّي 
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و�لرومان  �لإغ��ري��ق  قدماء  عند  زجنبار  عرفت 
با�سم منوثيا�س، وكانت لها �سالت جتارية معها. 
باليونانية  �أُلف  كتاب  كان يف  لزجنبار  و�أول ذكر 
�أو�خر  ويف   .لهندي� �ملحيط  قامو�س  وي�سمى 
�ل�سري�زيون  �أ�س�س �لعجم  �لعا�سر ميالدي  �لقرن 
و�أ�سهرها  �ل�سرقي  �أفريقيا  �ساحل  على  �إم��ار�ت 

�إمار�ت كيلو� وزجنبار ومببا وممبا�سة.
وهي  �ل�سو�حلية،  �للغة  هي  �ل�سائدة  �لنا�س  لغة 
�لعربية.  و�للغة  قدمية  �فريقّية  لغات  من  مزيج 
�للغة  من   00  70 �أن  �للغة  علماء  بع�س  ويقّدر 

�ل�سو�حلية من �أ�سل عربي.
وي�سري �ملوؤّرخون باأن ُعمان عندما ��ستع�ست على 

بني �أمية، فّو�س عبُد�مللك بن مرو�ن �حَلّجاَج بن 
يو�سف �لثقفي يف ب�سط نفوذ بني �أمية على ُعمان. 
وبعد جولت طويلة �أر�سل �حلجاج جي�سًا لياأخذو� 
�سلطانا عمان �سليمان و�سعيد �بنا عبد �جللندي و 
 أر�س �لز� �إىل  �أهلهما ومن تبعهما من قومهما 

) زجنبار (.
وقد �حتلها �لربتغاليون من 1503 حتى 1698م، 
على  زجن��ب��ار  �إم���ارة  ��ستولت  1528م  ع��ام  ويف 
مومبا�سا، ثم دخلت يف �حتاد مع �لربتغال ك�سبت 

فيه �عفاءها من �ملكو�س.
كلمة  عن  حمّرفة  عربية  كلمة  �للغة  يف  وزجنبار 
�لتاريخية و�لآثار  ع �لكتابات  وجُتم ،  ُبرج �لز

ب�سطو�  ق��د   � �لُعمانيني  وحت��دي��دً�   � �ل��ع��رب  �أن 
منذ  لأفريقيا  �ل�سرقي  �ل�ساحل  على  �سيطرتهم 
�لعرب   ن�سا �متّد  فقد  �مليالدي،  �لأول  �لقرن 
�لتجاري �إىل �ساحل �إفريقيا �ل�سرقي حّتى �لهند، 
�ملنت�سرة   ملو�ن� وكانت  �لز�هرة.  �ملدن  و�أقامو� 
لل�سفن   ��وم��ر�ف حم��ّط��ات  �ل�ساحل  ط��ول  على 
�إىل  طريقها  يف  �ملحيط  ت��خ��رتق  �ل��ت��ي  �لعربية 
�لهند، ولكن يف عام 1964 حد �نقالب �إفريقي 

�أدى �إىل �ن�سمام هذه �ملدينة �إىل تنزنيا.
و�لإير�نيني  �لعرب  من  خليط  زجنبار  �سعب  �إّن 
)20 يف �ملئة من عدد �ل�سكان ( و�لهنود ) 10 يف 
( معظمهم من  �ملئة  ) 50 يف  و�لأفارقة   ،) �ملئة 

 تقع جزيرة زجنب�ر  اإدارّيً� �سمن اإط�ر دولة تنزاني�، اأم� جغرافيً� فهي تقع على ال�س�حل ال�سرقي لأفريقي�، وتبل 
م�س�حته� حوايل 1600 كم مرّبع، وعدد �سك�نه� حوايل 300 األف ن�سمة.

• ترجمة واإعداد حيدر �ملنكو�سي

زجنب�ر..
 ايخ اإضالمي عريق
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و 97  �فريقيا،  �سرق  تعي�س يف  �لتي  �لبانتو  قبائل 
�ختالف  رغم  على  م�سلمون  �ل�سكان  من  �ملئة  يف 
حتديد  �ل�سعوبة  من  و�أ�سبح  �لعرقية.  �أ�سولهم 
�لأ�سول �لعربية �أو �لإير�نية لل�سكان ب�سبب �لزو�ج 

�ملختلط.
على  �لرتكيز  يف  ف�سلها  تعوي�س  زجنبار  وحت��اول 
وجهها �لإ�سالمي وفتح عالقات مبا�سرة مع �لدول 

�لعربية، خ�سو�سًا �سلطنة ُعمان.

زجنبار  يف  • �ل�سيعة 
فيها  �أن  كما   ، �خل��و�رج  من  �لكثري  زجنبار  ويف 
�أ�سولهم من  �ل�سيعة وهم يف  عددً� غري قليل من 
مهاجري �لهند و�إير�ن و�لبحرين و�لعر�ق وعمان، 
كبرية  ح�سينيات  و�أرب��ع  كبري�ن  م�سجد�ن  ولهم 
مد�ر�س.  وعدة  �سغرية  ع�سرين ح�سينية  وحو�يل 
�ل�سيعة  غ��رب��اء  فيها  ي��ن��زل  �سيافة  د�ر  وفيها 
ولهم  تيجاين.  �هلل  رحمة  �حل��اج  �أن�ساأها  جمانًا 
م�ستو�سف ملعاينة �ملر�سى جمانًا �أن�ساأه نا�سر نور 
حماين،  د�تو  �أن�ساأها  جمانية  توليد  ود�ر  حممد، 

ولهم �أوقاف كثرية.
ويعود تاريخ �إقامة �ملاآمت �حل�سينّية فيها �إىل عام 
�ل�سلطان برغ�س، حيث كان عنده  1850 يف عهد 
من  �لكثرَي  ولبالده  له  �أدى  �إير�ين  ع�سكري  قائد 

يبد�أ  �أن  على  �ل�سلطان  حمل  مم��ا  �خل��دم��ات، 
باإقامة �ملاآمت يف زجنبار، و�أقيم �أول ماأمت يف ق�سر 

�ل�سلطان نف�سه.

• �لب�سمات �لعربية و�لإ�سالمية 
يف زجنبار

فاإن  �لأع��ر�ق يف زجنبار،  تز�وج  �لرغم من  على 
�مل��الم��ح �ل��ع��رب��ي��ة تظهر ع��ل��ى وج���وه ع��دي��دة... 
عن  بانقطاعها  ن�سبيًا  �لعهد  حديثة  فاجلزيرة 
كانت  خلت  ولأجيال  �خلال�سة،  �لعربية  �جل��ذور 
�أ�سولها،  على  حتافظ  �لعربية  �لعائالت  بع�س 
�أ�سول عربية حفاظًا  �إل من  �ل��زو�ج  يتم  فكان ل 
�جلديدة  �لجيال  ولكن  و�لن�سب،  �ل�ساللة  على 
�لندماج  بعد  �سيما  ول  �لتقليد  ه��ذ�  من  تفّلتت 

�لجتماعي بني �لأعر�ق يف هذه �جلزيرة.
فوق  �لعربية  باللغة  ع��ب��ار�ت  ن�ساهد  ما  وكثري� 
و�جهات �لبيوت �لقدمية يف �حلي �لعربي �لقدمي 

وقد عالها �لغبار و�لإهمال. 
يعمل �سكان زجنبار يف �لزر�عة، وذلك يف �ملز�رع 
�أ�سجار  تده�سك  �إذ  �جلزيرة،  طول  على  �ملمتدة 
�حلمر�ء. بزهورها  �لقرنفل  و�أ�سجار  �لهند  جوز 

ويف  للرزق،  مهمًا  م��وردً�  �لأ�سماك  �سيد  وي�سكل 
قلب �جلزيرة ين�سط �لعمل �لتجاري.

من  زجنبار  �سكان  له  تعر�س  مما  �لرغم  وعلى 
�لندماج  قبيل  و�لأع��ر����س  للحرمات  وهتك  قتل 
�ل�سعائر  من  كثريً�  �أن  ن��رى  فاإننا  تنجنيقا،  مع 
�لإ�سالمية ما ز�لت ُتقام ول �سيما �إقامة �ل�سلو�ت 

وقر�ءة �لقر�آن و�لأدعية �ملاأثورة.
�ل�سابعة  يف  �أبو�بها  تفتح  و�لدكاكني  فاملحالت 
�لظهر  �سالة  موعد  يحني  �أن  ما  ولكن  �سباحًا، 
وتناول  �ل�����س��الة  لأد�ء  �أ�سحابها  ي��ذه��ب  حتى 
�لغد�ء ثم �لقيلولة، بعدها تفتح �أبو�بها مّرة ثانية 
وبعد  �مل��غ��رب،  �سالة  حّتى  �لثالثة  �ل�ساعة  م��ن 
لتبادل  �أو  للنزهات،  �لنا�س  يخرج  �ملغرب  �سالة 

�لزيار�ت �لعائلية.
مو�طن  �إىل  �حلنني  ي�سدهم  �جلزيرة  هذه  و�أهل 
ُعمان،  �إىل  �لعربية وحتديدً�  �لبالد  �أ�سالفهم يف 
وي�سدهم �حلنني �إىل �لإ�سالم و�سعائره وتقاليده، 
فجزء منها يف حدودها �لدنيا، وجزء �آخر �ختلط 
بتقاليد �ل�سكان �ملحليني وعاد�تهم، وجزء ي�سمله 

�لن�سيان و�لإهمال.
لنفث  وطاقاتهم  �إمكاناتهم  قدر  �ملبّلغون  ويعمل 
�لروح �لإ�سالمية يف نفو�س �أهل هذه �جلزيرة �لتي 

كانت يومًا ما حا�سرة �لإ�سالم يف �سرق �أفريقيا.
 د�ئرة �ملعارف �لإ�سالمّية �ل�سيعية 



�لهوّية • نحو 
�إىل جو�ر �سعي زجنبار على �مل�ستوى �لر�سمي �إىل 
�ل�سارع  ي�سهد  �ل�ستقالل،  من  �أعلى  نوع  حتقيق 
و�حلياة �ليومية ن�ساطات �أكرث تعبريً� عن �لهوّية. 
فعلى مدى �ل�سهور �لثالثة �لأوىل من �لعام 1993 
 � �جلمعة  �سالة  عقب   � تظاهرتني  �لبالد  �سهدت 
تطالب بتطبيق  �أحكام �لإ�سالم ، و  �إز�لة �آثار 
�لعلمانية ، و�إغالق نو�دي �لفيديو، وحماّلت بيع 
عنف،  �أعمال  خالل  بع�سها  �أُح��رق  �لتي  �خلمور 
جماعات  ن�ساطات  �زد�دت  �ل�سياحة.كما  ومنع 
�لتبليغ    وجماعة  �ل��ن�����س��اأة،  حديثة  �إ���س��الم��ي��ة، 
�لقر�آن،  �مل�ساجد، وكتاتيب حتفيظ   يف  و�لدعوة 
و�سط  و�لتف�سري  �لفقه  علوم  لتدري�س  ومعاهد 
�لقر�آن  تالوة  �سر�ئط  و�أ�سبحت  �سعبي،  تعاطف 
�ملتجولني  �لباعة  لأغ��ل��ب  وح��ي��دة  �سلعة  �ل��ك��رمي 

و�أ�سا�سّية يف كل �ملحالت.
ويتنازع حزبان �لوجوَد �ل�سيا�سي يف �ل�سارع، هما 
�لحتادية  �لدولة  �لثوري �حلاكم يف  فرع �حلزب 

)ت�ساما ت�ساما ممندو�س ( �أو �ل� CCM برئا�سة 
�لثاين  و�ل��ن��ائ��ب  زجن��ب��ار  رئي�س  ع��ام��ور  �ساملني 
وحزب  �لد�ستور،  مبقت�سى  �جلمهورية  لرئي�س 
جبهة �لحتاد �ملدين CUF �لذي يتزعمه �سيف 
�سريف حمادي � رئي�س وزر�ء �سابق لزجنبار � وهو 
تاأ�سي�سه  منذ  ويحظى  ممبا  جزيرة  �سكان  من 
�لعام �ملا�سي ب�سعبية كبرية د�خل زجنبار وحتى 
توّجهات  ذو  وهو  �لحتادية.  �لدولة  م�ستوى  على 
وي�سّم   � دينيًا  لي�س حزبا  ر�سميًا  كان  و�إن   � دينية 
يف  و�مل�سلمني  �لعربي  �لأ�سل  من  �ل�سكان  غالبية 
تنز�نيا. و�أ�سبح �سهر رم�سان �أحد �لتوقيتات �لتي 
ت�ستغلها �لغالبية �مل�سلمة للتعبري عن �نتمائها، �إذ 
وحمالت  و�ملطاعم  ح�سور،  �أكرب  �مل�ساجد  ت�سهد 
�لفيديو وبيع �خلمور مغلقة، وعدد �ساعات �لعمل 
�ملحلية  �ملحطة  وتذيع  �ساعة،  مبقد�ر  تنخف�س 
كانت  مالمح  وهي  �لدينية.  و�لتو��سيح  �لأنا�سيد 

�ختفت يف بد�يات �لثورة عام 1964.
وحتّول �سهر ربيع �لأول من �ل�سنة �لهجرية كل عام 

�سّلى  حمّمد  �لنبي  مبولود  �حتفالية  منا�سبة  �إىل 
�هلل عليه و�آله ت�ستمر مدة �ل�سهر بكامله. وحتولت 
�أكرب �مل�ساجد ) �جلامع �لكبري و�مل�سجد �حلنفي 
وم�سجد ماليندي ( �إىل مر�كز جتّمع �مل�سلمني يف 

�سالة �جلمعة كل �أ�سبوع.
�إّن م�ستقبل تنز�نيا ) �لدولة �لحتادية ( يف خطر، 
زجنبار  �سعب  رغبة  ره��ن  ��ستمر�رها  و�أ�سبح 
�حلكومة  ق��درة  وم��دى  �ل�ستقالل  من  �ملزيد  يف 
��ستمر�ر  �أن  خ�سو�سًا  �لتحّمل،  على  �ملركزية 
م�ستحيل  �أم���ر  �لآن  عليه  ه��و  م��ا  ع��ل��ى  �لحت����اد 
�ملد  ت�ساعد  �سوء  يف  زجن��ب��ار  ل�سعب  بالن�سبة 

�لوطني و�مل�ساعر �لإ�سالمّية.
ويرى �لر�أي �لعام هنا �أن �لأ�سباب �لتي �أّدت �إىل 
�لباردة.   ز�لت، ويف مقدمتها �حلرب  قد  �لوحدة 
�لوحدة  فر�س  �لذي  هو  وقبل حتّوله عام 1964، 
ب�سبب خماوف حتّول زجنبار �إىل قاعدة لالحتاد 

�ل�سوفياتي يف �ملحيط �لهندي.
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منها  و�لأك���رث  و�جت��اه��ات��ه.  �لق�س  �أ�ساليب  هي  كثرية 
تفرزه  ما  �لق�س�س..عرب  تلك  تطرقها  �لتي  �مل�سامني 
وهو:  نف�سه  يطرح  قد  �سوؤ�ل  لكن  �لق�سا�سني،  قر�ئح 
�أي�ستحق �أي م�سمون �أن يكون ق�سة، �إذ� �فرت�سنا �سلفا 
له �ل�سكل �لناجح، مع توفر �لقا�س على بقية �مل�ستلزمات 
�لإبد�عية �لأخرى، �أم يجب �أن يكون هناك حد �أدنى من 
ف��اإن مل   - �لقا�س  لدى  �لإقناع  ق��درة  - ح�سب  �لأهمية 
ي�ستطع بلو ذلك �حلد عرب طرح �لكاتب مل�سمون ق�سته 
يغُد �لن�س برمته مفتقرً� ملربر�ته �ملو�سوعية، و�سربًا من 

�لرتف �لرخي�س �أو �لعبث..حتت �دعاء�ت �حلد�ثة.
تر�سخ  �أن  يجب  ذلك  قبل  �إليها،  �مل�سار  �لتجارب  وتلك 
�لتجديد  مرحلة  �إىل  لالنتقال  يوؤهلها  فاعال  ح�سور� 
��ستناده  ثابتة يف  قو�عد  �لتاأ�سي�س  يتخذ  و�حلد�ثة، كي 
تر�كمات  م��ن  �مل�سروعية  م�ستمدً�  ر��سخة،  لتجارب 
�خلربة، ل �أن يتم �لتعكز فقط للهروب من عدم �لتقيد 
بال�سرو، لأن تلك �لدع��اء�ت �ستظل حبي�سة دو�ئرها 
خلطورة  ��ستغفالها  �أو  ��ست�سهالها  خالل  من  �ل�سيقة، 
�لإبد�ع، بال�ستعارة للزو�يا �لهجينة لالإ�سقاطات �لذهنية، 
يوؤدي  �آخر، مما  �ملرهفة حينًا  �ل��ذو�ت  و�نعكا�ساتها يف 
�جلمعية،  �لذ�ئقة  يف  موؤ�سفة  �نحر�فات  �إىل  بالنتيجة 
و�سيوع مثل ذلك �لتخريب �لثقايف، و�مل�ساعدة على ظهور 
بيئة منا�سبة لنمو و�زدهار �ل�سار و�لطفيلي، و��ستفحال 
مل  �إن  و�ل�ست�سالح،  �ملعاجلة  �سعوبة  وبالتايل  خطره. 

جنزم بال�ستحالة.
من  �حلقيقية  �ل��ت��ج��ارب  �نكما�س  �إىل  �سيف�سي  مم��ا 
�أ�سحاب �ملو�هب و��ست�سالمها كخيار وحيد، �أو �لن�سياق 
مع قوة �لتيار، لتعلن خروجها مرغمة عن هذ� �لإطار.. 
�إطار �لتز�مها وم�سد�قيتها.. وهذ� بال�سبط ما يقودنا 
�أكرث  وق�سية   نكتب ملن  وه��و:  خطورة  �أك��رث  �سوؤ�ل  �إىل 

تعقيد� وهي: من �لذي �سيقر�أ

منها  و�لأك���رث  و�جت��اه��ات��ه.  �لق�س  �أ�ساليب  هي  كثرية 
تفرزه  ما  �لق�س�س..عرب  تلك  تطرقها  �لتي  �مل�سامني 

الق�سة والق�ريء
وا�ستيقظت الأر�س على �سوت ◄  يكتبها: طالب عبا�س �لظاهر

بك�ء ال�سم�ء
غفار عفر�وي

بكرب������������ال الكرمَي  َدَم��َك  ب�ذًل  ي� 

معب������را الُظالمة  جعَل  ُم�سلحً�  ي� 

احِلم������ ح�مي  ي�  للحّق  �سرخًة  ي� 

امل�سطفى اب��َن  ي�  الرحمن  ِع��رَة  ي� 

• • • •

نفو�سه���م الك�س�ُء  جمع  خم�سًة  ي� 

ٌم�س����������ّر ب�لدم�ِء  ح�سٌن  ه��ذا 

ع����وا رِّ �سُ قتلى  ب�لأ�سح�ب  هّم  م� 

تقت���ف��������ي  والر�س�لُة  طه  لبن�ِت 

نف�س���������ُه اأفنى  الأح��رار  اأب��و  هذا 

خّلف�������وا وع����ٍر  راأ����سٍ  ب��ال  ج�سٌد 

بنح����ره ال��ر���س��وُل  يلثمه  ك���ن  ك��م 

                                             • • • •

�سيُف�������ُه الر�س�لَة  حزَّ  ان�  �سمُر 

تن�ث���������رْت وال��دم���ُء  دم��وٌع  جّفت 

فعل���������ة             اأ�سنع  الإح�س�ن  ج�زيتم 

اأُخرج�����ْت  قد  التي   الأ اأ�سواأ  ي� 

�سنيعكم  خ���ب  الأخ��ي���ر  ق���ت��ل��ُت��ُم 

ي��زوُل ال���زم����ِن  يف  خ��وف��ً�  ل��ل��دي��ِن 

دلي����������������������������ُل للث�ئريَن  ودم�وؤُه 

وت�سي������ُل لأج��ل��ن���  ِدم�����َك  �س�لت 

والإجني�������ُل ال��ق��راآن  يفخُر  ب��َك 

• • • •

كحي������ُل الإل����ه  ِظ���لُّ  بهم  م��ن  ي��� 

ي������ُل ا��ي���م  ���س��وب  وع��ي��ون��ُه 

ت�سي���ُل دم�����َء  اأو  ظ��ه��ٍر  ك�����س��ِر  اأو 

وعوي������ُل �سرخٌة  زي��ن��َب  ��ي���ِم 

لقلي������������ُل زي��ن��ٌب  تهِتُف  ق��رب���َن 

املجه�وُل ه��و  فهل  ال����رداء  �سلبوا 

�سبي���������ُل احل�سن  يف  امل���ودَة  اإن 

• • • •

هط��وُل احل����راِم  ���س��ه��َر  ودم����وؤه���� 

حمموُل بحقدهم  احل�سِن  راأ�����سُ 

قتٌل و�سبُي بن�ِتِه وعوي������������������������ُل

ي� موطن� اأحق�ده تنزي������������������������������ُل

ي� اأمة حيث الظالم ي�������������������������ُل
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اءبكاء ال�ض ضو على الأ ضتيقوا
و اأض ال�ض اإ راي دمو ائي ردد : 

ل لالها  و كربالء اأخر اأثقالها  ل  نا لواأكوا ( 
ولوا : ا عاضواء اء  اا عاضواء ( 

  يخمن التا هي�ضت ) الط (  يخالتا وو
 يحيى اأ ا اأم  الرم اأ على ض�ا اأ

 ملبيا قى الطوا ا كلي را اأم  الت اإ رع علي و ابن
 به داء

و دماء اإضاعي ر على اب  اأم لك دماء اأضبه النا ب� 
 و منطقا لقا و خ لقا خ ) النا خ (

 ضلوباة ( مض�ال ر ( اأم  ه لهب ض د ضلوبام ا  و و
 اوليد ت�ضن يه كحوت�ضن ال�ضري على اأكتا

راا  اأم   رودالن  قاداأ فيها  ( �ضطرم   ا  خلي (  ةنا و
 تا ا ب هاا ض�لتهب و ) ضيلخيام ) الو

: ائال ضان�الإ ضان�الإ ضاأ و
 واد ضهوة قير ضا�ض اأي 

 ضي على الأ� را اأي 
 رو الق �ال�ض    لقد   يا

 راأين ا  ضر�ه يوم ااإ
: يقو ضديدا ئاال يااأ   و

بنا ) اراء ( من اأضرا  ضتهو ) الر ( اإ ضناأو  ل باأ
 الك و اأبي�ضها الك

: الواعي ناإل ( الأ ( ه ض� ل ضوب الئكا ت و
) من اأمر ا اليوم ضل عا (

 ودا ين ودا  التنو وفا
 ضليبال اإ رةالن ن  مر

 ديد من ه لهب ض 
   ) ( و ) فاط ( و ) علي د ( رفوا ابني  رااأ

 و ي�ضتو هوضهد ا�ا اإ ) اللو ( ر من فوين ضي�و ا
بكاء   ض��و�� ع��ل��ى   ����الأ  ضتيقا و   :ي��ن��اد  ) وي����ه   (  اإ

ال�ضاء
 ا اإ ضامن اأ  

 ) ابي ( ضرخ واعتل
 ) القوم ا طا (

 ديد من هقل واخ�ضر ك�ضر واع و دا
 ضه�بن ينوء ) ودو ) الو

 يحوو اأ لوا اإليهال�ضر ( : ا ( ضا و
 ودالو ضااأب ضض و  قا الوعد و ا

 ) الكلب ( قىو ا  ) ال��ا ( ضد ) رام��لقد اعتلى ) ا
 باض ا قمر

ا و ) اإبلي� ( يرف� ) ن ااأو ( برله  ا و يح حر  
ضدة انتهى  

 ينو م�ضاء على ضي� نالقرا ري اأ ا
 ض�ا ت  لقد
ودد الكون النداء :

)  اي مدفاأدم ض�ا  ت  (
 ) النبي ( اءوا اإليها براأ لقد  اليهود يبا ضو

 اأم ثو ام��راأة ة ( من ع( و ) ال ة ال ( ضال رهو ا
 نللح اأما ضبحفاأ  اأبيها

 اضار ا و مرا ا و ب�ض ) يالو ( افل ضا و
و اء من وم اللو داء :

 )  ضابرينر ال ض�و ب  (

وا�ستيقظت الأر�س على �سوت 

بك�ء ال�سم�ء
اأحمد البغدادي

جديد
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• حيدر �لتكمجي

�ل�سائدة  �لنظرية  هي  �لثابتة"  "�حلالة  نظرية  كانت  �آين�ستاين  وق��ت  ففي 
"�أّن �لكون ثابت  يف �حلجم ل يتغري"، وعندما  و�مل�سيطرة، �لتي تن�س على: 
و�سع �آين�ستاين معادلته، و�سع فيه ما ��سماه ب� "�لثابت �لكوين"، حتى تتما�سى 

معادلته مع ما كان �سائدً� من فكرة : "�إن �لكون �ساكن وغري متمدد".
�إل �أنه �أدرك خطاأه فيما بعد و�أ�سماه ب� )�خلطاأ �لفادح(، عندما جاء )�آدوين 

هابل(بالأدلة �لعلمية على تو�سع �لكون.
كانت �لبد�ية �لتي قادت علماء �لفلك �إىل �لتنبوؤ بتو�سع �لكون هو قيام �لعامل 
�آدوين هابل بتحليل �ل�سوء �لقادم من �لنجوم، با�ستخد�م مر�سد جبل ويل�سون، 

�لذي كان �أف�سل تل�سكوب يف �لعامل يف ذلك �لوقت، كان هابل ير�قب �ل�سماء  
ولحظ �أن �ل�سوء �لو��سل �إىل �لأر�س من �ملجر�ت �لبعيدة يظهر �نزياحًا للون 
�سبب  هناك  وطبعًا  �حمر�رً�،  �أكرث  �للون  كان  �ملجرة،  بعدت  وكلما  �لحمر، 

فيزيائي لهذه �لظاهرة �لفلكية، ي�سرحه لنا �لعلماء كالآتي:
كما نعلم �إن �ل�سوء عند حتليله يتاألف من 7 �ألو�ن، وهي �ألو�ن �لطيف �ل�سوئي، 
و�لتي تنح�سر بني �للون �لحمر وهو �لطول موجة، و�لبنف�سجي وهو �لأق�سر 
عن  مبتعدً�  ك��ان  �إذ�  �ل�سوء  م�سدر  ف��اإن  دوبلر"  "ظاهرة  ل�  ووفقًا  موجة، 
�مل�ساهد، فالطيف مييل نحو �للون �لأحمر، �أما �إذ� كان مقرتبًا فالطيف مييل 

هل 
الكون 
ثابت؟ 

• تبدأ القصة عام ١٩١٥، عندما وضع اينشتاين نظريته (النسبية 
العامة)، وهي التي توضح ما يعرفه العلم عن الكون كّله – في ذلك 

الوقت، كان آينشتاين يفترض في معادالته: أن الكون راكد وثابت 
ً في حجمه، وبالرغم من الشكوك في أن الكون آخذ في االتساع، 

إال أنها ظّلت مجرد شكوك لم تدعم بحقائق، إلى أن جاء عام ١٩٢٩ 
حينما اكتشف أيدوين هابل وميلتون هيمسون أن الكون آخذ 

بالتوسع وبمعدل سريع.
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عندما تكون �لطبيعة يف خدمة �لإن�سان 
علم الب�يونك 

نحو �للون �لأزرق �أو �لبنف�سجي.
بالرغم من حالة �لتو�سع يف �لكون، و�لزيادة �حلا�سلة يف حجم �لف�ساء 
يتغري  وما  نف�سها،  تبقى  �لف�ساء  خالل  �ل�سوء  رحلة  �إن  �إل  �ل�سا�سي، 
�أكرث  مائاًل  وبالتايل  �أطول،  يجعله  مما  لل�سوء،  �ملوجي  �لطول  متدد  هو 
�ألو�ن  يف  موجة  �أط��ول  �ساحب  هو  �لحمر  �للون  �أن  باعتبار  لالأحمر�ر، 

�لطيف �ل�سوئي.
ومثال ذلك: �أن نقوم بو�سع نقا على �سطح بالون �أو نفاخة، ونر�سم فيما 
بني �لنقا �سكل موجة، ثم ن�ستمر بالنفخ، �سنالحظ كيف تتباعد �مل�سافة 
بني �لنقا �ملر�سومة، وكيف يطول �سكل �ملوجة �ملر�سومة، وهذ� هو نف�س 

�ملبد�أ �لذي يحكم ظاهرة �لحمر�ر يف �ل�سوء �لو��سل �إلينا من �لنجوم.
وبعدما تاأكد �لفلكيون من "متدد �لكون" بو��سطة قيا�س �لنزياح �لحمر 
لأطياف �ملجر�ت، و�أ�سبحت حقيقة "�أت�ساع �لكون" حتتفظ باأهمية كبرية 
يف علم �لكونيات )cosmology(، جاء عام 1998 ليتم �كت�ساف �أن 
يتو�سع مبعدل مت�سارع، ويعّزى  �أن  يتو�سع فقط، بل من �ملحتمل  �لكون ل 
"�لطاقة  ب�  ي�سمى  ما  �إىل  �لظاهرة:  لهذه  �لغام�س  �لفيزيائي  �ل�سبب 
زلنا  وما  �سيئًا،  عنها  نعرف  بالكاد  لأننا  بذلك  �سميت  و�لتي  �ملظلمة"، 

نعاين نق�سًا يف �ملعلومات عنها.

�أو )تقليد �لطبيعة(، هو فرع  �أو علم )حماكاة �لطبيعة(  �لبايونك  علم 
علمي يجمع بني �لفيزياء و�لحياء و�لتكنولوجيا، ويركز على ��ستخد�م �أو 
�ل�ستفادة من �لطبيعة كم�سدر �إلهام حلل �مل�ساكل �لتي تو�جه �لب�سرية 

على �لأر�س.
لقد قام �لب�سر بتقليد �لطبيعة منذ قرون عديدة يف تقنياتها، ولكنه تقليد 
�لعامل  باهتمام خا�س يف  يحظى  �ملو�سوع  �أ�سبح  فقد  �ليوم  �أما  بد�ئي، 
�حلديث على �أ�سا�س ما متلكه �لطبيعة من ت�ساميم بديعة ميكن �أن ي�ستفيد 

منها �لإن�سان يف خلق ت�ساميم تقنية وحياتية �أكرث ��ستد�مة.
مبالغ  �ل�سناعية  و�ل��دول  �لعاملية  �ل�سركات  من  �لعديد  ��ستثمرت  وقد 
جديدة  طرق  لهم  تتيح  و�لتي  �لتقنية(  )�لبايولوجية  در��سة  يف  كبرية 
�ملقاوم  �لن�سيج  ل�سناعة  �ل�سم�سية  �لأل��و�ح  من  �سيء  كل  �لت�سميم،  يف 

للر�سا�س �أو �حلر�ئق.
�لطبيعة.  تقليد  على  مثاًل  جميعًا  �ساهدنا  �أن��ن��ا  كبري  �حتمال  هناك 
)�لفيلكرو( على �سبيل �ملثال هو �أكرث �لأمثلة �نت�سارً� على �جناز�ت هذ� 
ممت من قبل �لعامل �لذي �أ�سار �إىل �أن �لنتوء�ت  �لعلم، حيث و�سعت و�سُ

�ملعقوفة لديها قدر�ت مذهلة عندما يتعلق �لأمر بالتم�سك باملن�سوجات.
مييل بع�س �لعلماء لت�سمية )�لبايونك( بعلم )تقليد �لطبيعة(، ولكن هذ� 
هو تعريف �أكرث من �لتب�سيط، ول يدل على �لدقة يف �لو�سف، �لفكرة لي�ست 
حماكاة �لطبيعة متامًا، ولكن ل�ستخد�م �لأفكار من �لطبيعة لإلهام حلول 
�لإن�سان، )فالعاملني يف هذ� �ملجال يوؤمنون باأن �لطبيعة لديها خربة طويلة 
من �لقرون، وبالتايل من �ملمكن �أن تقدم بهند�ستها �لر�ئعة حلول عبقرية 

جدً� وفعالة وذكية للم�ساكل �لتي نو�جهها(.
يف  و�لكفاءة  �ل�ستد�مة  مو�سوع  على  ب�سدة  يركز  �لبيونيك،  علم  �أن 
��ستخد�م �ملو�د، و�إعادة �لنظر بالطريقة �لتي نفعل بها �لأ�سياء، على �سبيل 
�ملثال، �لنا�س �لذين يجرون �أبحاثًا يف �لبيونك غالبًا ما يركزون على فكرة 
جمع ونقل �لنفايات. ففي �لطبيعة لي�س هناك قمامة باملعنى �لذي نعرفه، 
حيث يتم �إعادة تدوير �ملخلفات با�ستمر�ر جلعلها مفيدة و�ل�ستفادة منها 

مرة �خرى.
نهج  من  �ل�ستفادة  للب�سرية  ينبغي  �أنه  �إىل  وي�سريون  �لباحثون  ويقرتح 
�لطبيعة يف تعاملها مع �لنفايات، وتطوير �لأ�سياء �لتي لها ��ستخد�مات 

حمتملة متعددة، و�لأ�سياء �لتي يجب �أن تتلف عندما ل تكون مفيدة.
�لأ�سخا�س �لذين يعملون يف هذ� جمال تقليد �لطبيعة، هم يف �حلقيقة من 
خلفيات و��سعة ومتباينة، فمنهم �ملهند�س و�ملعماري و�لطبيب و�مل�سمم، 
وكذلك طالب �لدر��سات �لبيئية وعلوم �حلياة و�لفيزياء وغريهم �لكثري.

يف كثري من �لأحيان يقوم فريق من �لأف��ر�د بالعمل معًا لتحقيق هدف 
م�سرتك، وحتديد معًا ما يريدون �خرت�عه و�لقيام به. ومن ثم �لتفكري 
يف طريقة �أف�سل لتحقيق ما يريدونه، وذلك با�ستخد�م �أمثلة من �لطبيعة 

كنقطة �نطالق.  •  طبعًا نحن نقول "علمية"، لأنه دينيًا وقبل قرون عديدة �أخربنا �لكتاب �ل�سماوي "�لقر�آن" 
ُعوَن(�لذ�ريات �آية 47. ا مَلُو�س نَّ َو�إ اأَْييد َماَء َبَنْيَناَها ب �إن �لكون متو�سع ولي�س ثابتا، )َو�ل�سَّ
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 �إذ� كنت ترغب يف تعزيز وظيفة دماغك، وزيادة قدر�ته �لوظيفية، فاإّن بع�س 
�لن�سائح �لب�سيطة ميكنها م�ساعدتك على �لقيام بذلك:

�إن �لدما هو جهاز معّقد للغاية، و�متياز�ته وكفاءته �لعالية هي �لتي جتعلنا 
ننظر ون�ستوعب وجنّرب �حلياة من حولنا، ويف �لوقت �لذي يعلم معظم �لنا�س  
 لدما� تاأثري  �لقليل منهم يعي  �أّن   �لع�سبي، غري  �لدما على �جلهاز  تاأثري 

و�أهميته يف �حلفا على �لتو�زن �لعاطفي و�لنف�سي للفرد.
تتحكم  �لتي  �لع�سبية  �أو  �لكيميائية  �مل��و�د  توليد  يف   لدما� يف�سل  فعندما 
�أن  ميكن  و�لو�ساو�س  و�لقلق  �لكتئاب  مثل  �أمر��س  فاإن  �لب�سرية،  بالعو�طف 

ت�سيب �لإن�سان.
تعّد �لتغذية �جليدة مهمة جدً� لأجل م�ساعدة �خلاليا �لدماغية على �لبقاء 
�سليمة و��ستمر�رها باإطالق �ملو�د �لكيميائية �لالزمة لتحقيق �لتو�زن �لعاطفي. 
و�إن �تباعك لنظام غذ�ئي متو�زن غني بفيتامينات B و C، ووفري  باملعادن 
مثل �لكال�سيوم و�ملغن�سيوم، ي�ساعدك  على تزويد �جل�سم و�لدما باملو�د �خلام 

لتعزيز م�ستوى �أد�ئه.
ل غالبًا هو �حل�سول على �لفيتامينات و�ملو�د �ملغذية من �لغذية  ومع �أن �ملف�سّ
�لطازجة و�لنباتات و�لفو�كه، �إل �أنه �أحيانًا ُين�سح باملكمالت �لغذ�ئية من �أجل 

��ستعادة �لتو�زن �ل�سحي �إىل �لدما و�جلهاز �لع�سبي.
حتى  �لعقلية،  �لوظائف  لتح�سني  جدً�  مهمة  �لريا�سية  �لتمارين  تعّد  كذلك 
ممار�سات ب�سيطة مثل �مل�سي �ل�سريع ملدة 30 دقيقة كل يوم ميكن �أن ت�ساعد 
 ،يف توفري �لتحفيز �لالزم لتعزيز �إنتاج �لنو�قل �لع�سبية �لرئي�سية يف �لدما
وبالتايل حت�سني وظائفه بال�سافة �إىل �أن ممار�سة �مل�سي تفيد �حلو��س من 
حت�سني  يف  جميعها  ت�ساعد  �جلميلة  و�ل��رو�ئ��ح  و�لأ���س��و�ت  �مل�ساهد  �أن  حيث 
يف  �جلهاز  �أد�ء  على   حلفا� على  وت�ساعد  عامة،  ب�سورة   لدما� وظائف 

�مل�ستوى �لأمثل.
ومن �ملهم معرفة �أهمية �لتمارين و�لن�سطة �لعقلية يف تن�سيط �لدما ودورها 
و�لتمارين  �جليد  �لغذ�ئي  �لنظام  �إىل  ��سافة  �لدماغّية،  �لقدرة  تن�سيط  يف 
�جل�سدية �ملنتظمة، فالقر�ءة وعمل �لكلمات �ملتقاطعة، وحل �لألغاز �أو �أي عمل 
�خر يتطلب حلول منطقية، �أو �تباع �أ�ساليب حّل �مل�ساكل، كل هذه �لن�سطة ميكن 
�أن حتّفز �لدما على وظائف مثلى، وت�ساعد على حفظ �جلهاز �لع�سبي بو�سع 
�سحي وعمل بكامل طاقته.وعلى عك�س هذه �لأن�سطة �لذهنية �ليجابية هناك 

�أن�سطة �سلبية خطرية يجب �لنتباه �إليها مثل م�ساهدة �لتلفاز بوقت طويل.
عندما تكون لديك خماوف حول وظائف �لدما �سيكون من �جليد ��ست�سارة 
�لطبيب �ملخت�س حول ما �إذ� كان هناك �أي �أ�سل ع�سوي حلالت مثل �لكتئاب 
و�لقلق و�لن�سيان وفقد�ن �لذ�كرة وغريها، ومبجرد حتديد �لأ�سباب �لتي �أدت 
�إىل هذ� �خللل �لوظيفي ميكن �أن تبد�أ �لعالجات �لتي من �ساأنها ت�سحيح �أو 

على �لأقل تقدمي �لإغاثة �جلزئية لهذه �حلالة.

ا�ستقرار   على   �احلف من  مهم  جزء   �الدم وظ�ئف  تعزيز  اإن 
و�سع ج�سدي وع�طفي جيد للفرد، وهن�ك عدة طريق للم�س�عدة 
 الكثري من هذه الطرق عب�رة عن مزي ،�يف حت�سن وظ�ئف الدم
من التحفيز الفكري امل�ستمر والتغذية اجليدة و�ر�سة الأن�سطة 

والتم�رين البدنية ب�نتظ�م

لحياة أفضل

أهمية الصحة 
العقلية 
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وكيف تتعامل معه؟
ماهو الكسل؟ 

�لك�سل هو حالة ت�سيب �أو مقاومة د�خلية د�خل �لفرد 
لل�سلبية  �لفرد  ميل  �أي�سًا  وهي  و�لعمل،  �جلهد  لبذل 
وترك �لأمور كما هي عليه، �أحيانًا قد ن�ستمتع بها بعد 
�ساعات عمل طويلة �أو يوم حار �أو بارد جدً�، ولكن �إذ� 
كان هذ� يحد يف كثري من �لأحيان، فالو�جب �تخاذ 

�إجر�ء�ت بهذ� �ل�سدد.
�لفرد  قيام  طريق  يف  �لعقبات  �أه��م  من  �لك�سل  ويعّد 
ن�سطة  حياة  يف  و�لعي�س  وفاعلية،  بكفاءة  باأعماله 

وناجحة.
وهنا بع�س �لن�سائح �لب�سيطة �لتي ناأمل �أن تكون مفيدة 

يف تقليل حالت �لك�سل:
1- جتزئة �ملهمة �إىل مهام �أ�سغر:

�ملوكلة  �ملهام  �أد�ء  نتجنب  نحن  �لأحيان  من  كثري  يف 
�إلينا ب�سبب كربها، �أو �أنها متعبة، �أو �أنها تاأخذ �لكثري 
من وقتنا، لهذ� ميكن تق�سيم هذه �ملهمة �إىل عدة مهام 
�أ�سغر، ومن ثم �سيزول �سعورنا ب�سعوبتها �أو رهبتها، 
�سل�سلة  لدينا  �سيكون  كبرية،  و�ح��دة  وب��دًل من مهمة 
مهام �سغرية، �لتي ل تتطلب �لكثري من �جلهد، وكل 
هذ� �سيعمل على تذويب �لكثري من �سعور ك�سل و�ملقاومة 

�لد�خلية لجناز �ملهام.
2- �لنوم وممار�سة �لتمارين:

يف بع�س �حلالت، يكون �ل�سعور بالك�سل ب�سبب �لتعب 
هو  هذ�  �أن  تالحظ  كنت  �إذ�  �لطاقة،  �إىل  و�لفتقار 
و�لنوم،  �لر�حة  �إىل  حتتاج  فاأنت  حالتك،  يف  �ل�سبب 
و�أي�سا ومن �ملهم جدً� ممار�سة بع�س �لتمارين و تن�سق 

�لهو�ء �لنقي.
3- �لتحفيز:

هو  بالك�سل،  �ل�سعور  �سبب  يكون  �حل��الت،  بع�س  يف 
نق�س يف �حلافز، فيمكنك تدعيم حو�فزك من خالل 
�أد�ء  �أهمية  حول  و�لتفكري  و�لتاأكيد�ت  "�لت�سور" 

مهماتك �أو هدفك.
4- هل لديك روؤية ملا تريد �أن تكون عليه

تدريجيًا وبا�ستمر�ر �لتفكري مبا نريد �أن نكون عليه، ويف 

�لأهد�ف �لتي نرغب يف حتقيقها، و�حلياة �لتي نريد �أن 
نعي�سها، هذه كلها ميكن �أن حتّفزنا على �لعمل ومو��سلة 

�لتقدم و�إجناح مهامنا.
5- فّكر يف �لفو�ئد:

فّكر يف �لفو�ئد �لتي �ستكت�سبها �إذ� تغلبت على �لك�سل، 
�إليك.  موكل  ما  لإجن��از  �لالزمة  �خلطو�ت  و�تخذت 
فبدًل من �لرتكيز على �ل�سعوبات و�لعو�ئق �لتي توّلد 
على  عقلك  ترّكز  �إن  ج��دً�  �ملهم  من   ،لإحبا� لديك 

�لفو�ئد، ولي�س �ل�سعوبات �لتي �ستو�جهها يف عملك.
6- �لتفكري يف �لعو�قب:

فّكر فيما �سيحد �إذ� ��ست�سلمت للك�سل، ومل تنّفذ �ملهمة 
فالتفكري يف عو�قب  �لروتيني.  �أو عملك  �إليك  �ملوكلة 

�لرت�خي ميكن �أن يكون د�فعًا لك للعمل و�ملثابرة.
7- قم ب�سيء و�حد يف �لوقت �لو�حد:

عندما تقوم باأكرث من عمل يف وقت �أخر، فاأنك رمبا 
ت�سعر باأنك غارق، وبالتايل ، �ست�سمح للك�سل بالتغلب 

عليك، بدًل من �ن تتغلب على �لك�سل.
8- �لت�سّور:

خيالك له تاأثري كبري على طريقة عمل �لعقل، فت�سّور 
نف�سك تنّفذ �ملهمة ب�سهولة، بقوة وحما�س، تخّيل ذلك 
قبل تنفيذ �ملهمة، و�أثناء عملك، �أو عندما يهم�س لك 

عقلك بالتخلي عنما تقوم به.
9-�نظر للتحّديات �لتي تو�جهك كتمارين لك:

�نظر �إىل �لتحّديات �لتي تو�جهك �أثناء تنفيذ مهمتك، 
و�أك��رث ح�سمًا وحزمًا،  �أق��وى  �أنها مترين جلعلك  على 

و�أكرث خربة وممار�سة.
10-  �لت�سويف، �ملماطلة، �لتاأجيل:

ف��اإذ� كان هناك �سيء  �لك�سل.  �أ�سكال  و هو �سكل من 
 لآن� تنجزه  ل  فلماذ�  و�إجن����ازه،  ب��ه  �لقيام  عليك 

و�ستح�سل على ر�حة �لبال. 
وملاذ� ت�سمح لهذ� �لعمل بالبقاء كفكرة يزعجك �لتفكري 

بها يف �جلزء �خللفي من ر�أ�سك

وكيف تتعامل معه؟
ماهو الكسل؟ ماهو الكسل؟ ماهو الكسل؟ ماهو الكسل؟ ماهو الكسل؟ ماهو الكسل؟ ماهو الكسل؟ ماهو الكسل؟ ماهو الكسل؟ 

• اإعداد: حيدر مرت�سى
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 ر�س�لة اإىل احل�سن

• �سالح �خلاقاين

نحن �سرف�ء الع� واأحراره 
الن�زفن دم� لتبقى الن�س�نية قيمة علي�
وتبقى احلي�ة كتلة وه�جة من ف�س�ئل ومثل 

ال�س�رخن بوجه كل م� من �س�أنه 
اأن يلو  �سفح�ت الت�ريخ 

الذين اآمن� اأن الن�س�ن كلمة وموقف 
واأنه قد ي�سنع من  حي�ته موت�  

وقد ي�سنع من موته حي�ة 
واأن لالمي�ن قوة بو�سعه� 

اأن تغري الكون  
نحن الذين اآمن� بكل هذا 

حن قراأن�ك ..
وحن ت�سورن�ك 
واقف� يف الطفوف 

تزاأر ب�لرف�س 
لكل خي�رات الذل وال�ست�سالم 

 جند مثلك 
من يج�سد الكوكب الذي 

ت�سب يف مداره 
رموز ال�سمو والكربي�ء 

ف��سم لن� اأن ننت�سب اليك 
اأن جنعلك �سيدا علين� 
اأن نن�ل �سرف النته�ل 

من نبعك العظيم 
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 ر�س�لة اإىل احل�سن



دعوة للمشاركة

الكتاب  ــي  ــدول ال ـــالم  ا�ع شعبة  تــدعــو  

في  للمساهمة  والمفكرين  والمثقفين 

للتشّرف  نيال  النبيل  الحسيني  الفكر  نشر 

ــداء أبـــي عــبــد ا�  ــه ــش بــخــدمــة ســيــد ال

الحسين (عليه السالم) من خالل المقاالت  

ا�سالمّية  ا�طر  ذات  والبحوث  والكتابات 

المجلة  توّجهات  يوافق  ما  نشر  وسيتم   ،

وأهدافها العامة  .

وذلك على العناوين ا�كترونية التالية:

 مجلة الروضة الحسينية
armag@imhussain.com

مجلة النهضة الحسينية باللغة االنجليزيٍة
enmag@imhussain.com

frmag@imhussain.com
مجلة النهضة الحسينية باللغة الفرنسية

demag@imhussain.com
مجلة النهضة الحسينية باللغة االلمانية

permag@imhussain.com
مجلة آستان حسينى باللغة الفارسية

permag@imhussain.com
مجلة روضه حسينى باللغة االردو

tr@imhussain.com
مجلة النهضة الحسينية باللغة التركية

• التسليم مباشرة إلى قسم ا�عالم في العتبة الحسينّية المقّدسة ، شعبة االعالم الدولي.

alrawdhamag@yahoo.com :البريد االلكتروني للمجلة •
        armag@imhussain.com                                                                

مالحظة: يرجى إرفاق تعريف مناسب للمشارك مع مشاركته.
وّفق ا� تعالى جميع المؤمنين لما يرضيه  ورسوله وأهل بيته الطاهرين (صلوات ا� وسالمه عليهم)

نستقبل مشاركاتكم على 

العناوين التالية:

ت�بعوا جميع 
اإ�سداراتن� على موقع ال�سعبة

httpimhussain.com
وصفحتنا على الفيس بوك:

شعبة االعالم الدولي 


