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   ما �أظن �أن �إن�سانًا في م�سرح 
�أو  ��ستطاع  و�لبطولة،  �لتاريخ 
هذه  مثل  له  تكون  �أن  ي�ستطيع 
و�لمو�هب  �لعالية،  �لكفاء�ت 
�لإمام  غير  �لنادرة..  �لفريدة 
ليمثل  �ل�سالم(  �لح�سين )عليه 
�لخطير  �لجوهري  �ل��دور  هذ� 
ف���ي ق���ي���ادة ح��رك��ة �لإي���م���ان 

و�إحياء دعوة �لإ�سالم.
الإم���ام  )خطب  كتابه  م��ن  بي�ضون:  لبيب 

احل�ضني على طريق ال�ضهادة(



كثرية  مننا  عباده  على  تعاىل  اهلل  مّن  لقد 
حت�ضى،  ل  باأنها  يقولون  العارفني  ان  حتى 
تلك  اأهم  من  واحدا  رم�ضان  �ضهر  كان  وقد 
امل ال�ضابغة خا�ضة وان اهلل تعاىل قد قرنه 
بنف�ضه " �ضهر اهلل" ف�ضد فيه اأبواب النريان 
العباد  لعودة  فر�ضة  يف  اجلنان  ابواب  وفتح 
اىل ركنه واأوبتهم اىل �ضاحة لطفه ورحمته، 
وقد تعهد �ضبحانه وتعاىل بقبول تلك الأوبة، 

وزيادة املثوبة.
اأ�ضد ال�ضف واحل�ضرة على بع�س  ولكن.. ما 
اعالمنا العربي املح�ضوب ظلما وزورا وبهتانا 
على املنظومة العالمية ال�ضالمية حني يجد 
�ضبيل  يف  والنفي�س  الغايل  ويبذل  اخلطى 
 – واغتياله  الف�ضيل  ال�ضهر  هذا  من  النيل 
بعلم او بدون علم- وذلك من خالل الت�ضابق 
اتباع  يف   والتف املفا�ضد  ن�ضر  يف  املحموم 
ركابه  يف  طوعا  وال�ضري  ال�ضيطان  هوى 
اأو على اقل تقدير حرمانهم  لإ�ضالل النا�س 
من بع�س النعم التي وفرتها مائدة الرحمن 

لهم يف هذا ال�ضهر.
ل  حني  موجعا  واأمله  متعبا  الكالم  يكون  وقد 
يجد �ضدى او حتى قبول ا�ضتماع من قبل تلك 
مقروءة  اأكانت  –�ضواء  العالمية  القنوات 
�ضك  اأدنى  بال  لأنها  مرئية-  ام  م�ضموعة  ام 
ت�ضعى اىل حتقيق واحد من هدفني ، اولهما 
ما اأ�ضري له اأعاله وهو حتقيق اإرادة ال�ضيطان 
عمدا،  الإلهية  ال�ضاحة  عن  النا�س  اإبعاد  يف 
دنيوية  مادية  اأهداف  حتقيق  هو  والثاين 
من  قدر  اأكرب  على  ال�ضتحواذ  قبيل  من 

امل�ضاهدين، غري اآبهني مبا ير�ضي اهلل تعاىل 
وما  ال�ضهرة  عندهم  فاملهم  ي�ضخطه،  ما  اأو 

�ضواها ل اأهمية له البتة.
اللوم تلك  ويف كلتا احلالتني ل ينبغي توجيه 
القنوات، ولكن مما ل ينبغي تركه يف اأي حال 
من الحوال توجيه العتب اىل املوؤمنني الذي 
كانوا بانتظار هذا ال�ضهر ب�ضرب كبري للولوج 
من  والنتهال  اللهية  الرحمة  �ضاحة  اىل 
وذلك  املادية،  قبل  الروحية  مائدتها  عذب 
العتب �ضببه ما قد ينتابهم من حالة ن�ضيان اأو 
غفلة يف بع�س احلالت، والجنرار ولو قليال 
ملتابعة ما تبثه تلك القنوات املف�ضدة طوعا اأو 

كرها.
ورمبا كانت بع�س تلك القنوات مرتدية �ضتارا 
مينع ق�ضما من النا�س من اكت�ضاف ما تخفيه 
اولئك  يعذر  وراء براجمها، وقد  من مفا�ضد 
النا�س يف مثل هذه احلالة ولكن من املوؤكد 
القنوات  تلك  متابعة  فيه  يعذرون  ل  ما  اأن 
والفجور،  الف�ضق  مبظاهر  تتجاهر  التي 
�ضواء كانت تلك املتابعة اأثناء ال�ضوم اأو بعد 
الفطار، حيث اأن اأغلب تلك القنوات تركز يف 
توقيتاتها على الوقت الثاين، ب�ضبب ما علق يف 
نفو�س البع�س- جهال- من ان ال�ضيام يكون 
المتناع  ينبغي  الذي  الوقت  وهو  نهارا فقط 
فيه فح�ضب عن املحرمات، وهذا هو اخلطاأ 
�ضهرا  جعله  تعاىل  اهلل  لأن  بعينه  الفادح 
فلننتبه  ونهاره،  ليله  بني  فيه  فرق  ل  كامال 

اأيها املوؤمنون!

•  بقلم: رئي�س التحرير 
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 ري�ص ديوان الوق ال�شيعي ي�شتقبل الوفود امل�شاركة �شابقة ن�شرة 
القران الدولية الانية 

رئي�س  احليدري  �ضالح  ال�ضيد  �ضماحة  ا�ضتقبل 
امل�ضاركة  القراآنية  الوفود  ال�ضيعي  الوقف  دي��وان 
التي  الثانية  الدولية  القراآن  ن�ضرة  م�ضابقة  يف 
مب�ضاركة  ال�ضدر  ال�ضهيد  ال�ضيد  مكتب  ين�ضمها 
املركز  مدير  وبح�ضور  واإ�ضالمية  عربية  دول 
الوطني لعلوم القران التابع للديوان احلاج عادل 
عن  امل�ضوؤول  ال�ضاعدي  م��ازن  ال�ضيخ  و  الكناين 

تنظيم امل�ضابقة . 
وقال م�ضدر اإعالمي بالديوان ان احليدري عرب 
خالل اللقاء عن ترحيبه و�ضعادته الكبري بالوفود 
بناء  يف  الكرمي  ال��ق��راآن  اأهمية  م��وؤك��دًا  امل�ضاركة 
انه  يف  يتمثل  كبري  ثقل  من  ميثله  ملا  املجتمعات 

بالطاقات  زاخر  العراق  اأّن  مبينًا  لالأمة،  د�ضتور 
املجال  هذا  يف  ر�ضينة  قاعدة  وميتلك  القراآنية 
يف  ال�ضدر  ال�ضهيد  ال�ضيد  مكتب  جهود  مثمنًا 
تنظيم هذه امل�ضابقة املهمة م�ضريا اىل ان ديوان 
كامل  لتقدمي  كبري  ا�ضتعداد  على  ال�ضيعي  الوقف 
ما  كل  ان  موؤكدا  الكرمي  القراآن  لن�ضرة  الدعم 
قدمناه من دعم واإ�ضناد من اجل القراآن الكرمي 
يعترب قلياًل بحكم عظمته التي متثل جوهر اأهداف 

الإ�ضالم احلقيقية.
و من جهته اأكد مدير املركز الوطني لعلوم القراآن 
ال�ضيعي  الوقف  لديوان  ان  الكناين  عادل  احلاج 
القراآنية  امل�ضابقات  دع��م  يف  ومهما  ب��ارزا  دورا 

الكبرية  القراآنية  الإمكانيات  اىل  لفتا  املختلفة 
ال�ضيد  العراق م�ضيدًا بدور مكتب  بها  يتمتع  التي 
القراآنية  امل�ضابقات  تنظيم  يف  ال�ضدر  ال�ضهيد 

الدولية .
يف حني اأثنى الكناين على دور احليدري يف دعم 
ممثل  اأكد  جانبه  ومن  القراآنية،  املبادرات  كافة 
ال�ضاعدي  م��ازن  ال�ضيخ  ال�ضدر  ال�ضهيد  مكتب 
للد�ضتور  الرجوع  اأهمية  اللقاء  يف  كلمته  خ��الل 
بدور  م�ضيدا  �ضملنا  ومّل  م�ضاكلنا  حل��ل  الإل��ه��ي 
وقد  القراآنية  امل�ضابقة  اإجناح  يف  ال�ضيعي  الوقف 
اللقاء  نهاية  يف  احل��ي��دري  ال�ضيد  �ضماحة  وزع 

هدايا تذكارية على الوفود امل�ضاركة . 

بالتعاون مع �لعتبة �لعلوية �ملقّد�سةنهياأة �لنز�هة تقيم موؤمتر �ملنر �لديني �لثا 
قيم  تر�ضيخ  يف  فاعل  دور  الديني  �ضعار)للمنرب  حتت 
النزاهة( اأقامت هياأة النزاهة بالتعاون مع العتبة العلوية 
)القيم  بعنوان  الثاين  الديني  املنرب  موؤمتر  املقد�ضة 
املوؤ�ض�ضات(،  وبناء  النزاهة  تعزيز  يف  اأ�ضا�س  الدينية 
للعتبة  العام  الأمني  نائب  الأ�ضتاذ زهري �ضربة  بح�ضور 
العلوية املقد�ضة والدكتور علي خ�ضري حجي ع�ضو جمل�س 
الدينية  العلوية وجمع من ف�ضالء احلوزة  العتبة  اإدارة 
العراقية  الأوق���اف  مفت�ضي  من  وع��دد  النجف  ووجهاء 
)ال�ضيعي وال�ضني وامل�ضيحي( بالإ�ضافة اإىل ممثلي هياأة 
عقد  وقد  اإعالمية،  لأو�ضاط  وا�ضعة  وم�ضاركة  النزاهة 
املوؤمتر يف دار �ضيافة الإمام علي)عليه ال�ضالم( �ضباح 

يوم اخلمي�س 2012/7/12م.
وقد افتتحت اأعمال املوؤمتر بكلمة لالأمانة العامة للعتبة 
الكرام  ال�ضيوف  م�ضامع  على  األقاها  املقد�ضة  العلوية 

العتبة  اإدارة  جمل�س  ع�ضو  حجي  خ�ضري  علي  الدكتور 
املقد�ضة، رحب فيها باحل�ضور الكرام، موؤكدا فيها على 
الديني  املنرب  يف  الفكر  اأ�ضالة  على  احلفاظ  �ضرورة 
املبارك قائال: حري مبن يعتلي من�ضة املنرب الديني اأن 
يرجع اإىل املوروث املقد�س وان ل ين�ضاع اإىل الفل�ضفات 
الغربية التي بداأت تغري من لغة اخلطاب الديني اليوم.. 

فال قيم بدون املنرب الديني ول منرب ديني بدون املوروث 
املقد�س.

�ضماحة  ال�ضيعي  ال��وق��ف  دي���وان  كلمة  القى  ذل��ك  بعد 
فخره  ع��ن  فيها  ع��رّب  اخلطيب،  علي  ال�ضيخ  الدكتور 
واعتزازه بهذا املوؤمتر قائاًل: ان هذه املبادرة تبعث على 
الفخر والعتزاز لأنها تعمل على معاجلة م�ضكلة يعاين 

منها بلدنا احلبيب، بل تعاين منها الإن�ضانية جمعاء.
 كما ت�ضمن املوؤمتر كلمة للقا�ضي ال�ضيد عالء جواد رئي�س 
هياأة النزاهة، وكلمة لالأ�ضتاذ عامر اجلنابي ممثال عن 
ديوان الوقف ال�ضني، وكلمة لالأ�ضتاذ ازاد هرمز ممثال 

عن الوقف امل�ضيحي والديانات الأخرى.
ثم القى الخوة الباحثون اوراق بحثهم يف املوؤمتر دارت 
حول دور املنرب يف تطوير الفرد وتاأثريه الفاعل يف الرقي 

بثقافة املجتمع.
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 �لعتبة �لعلوية �ملقد�سة 
تقيم �مللتقى �لإعالمي �لأول 
لبحث دور �لإعالم يف دعم 

�لق�سية �ملهدوية  
العتبة  يف  العامة  والعالقات  الإع��الم  ق�ضم  اأقام 
حتت  الأول  الإع��الم��ي  امللتقى  املقد�ضة  العلوية 
املهدوية(  الق�ضية  الإع��الم يف دعم  )دور  �ضعار 

يف دار �ضيافة الإمام علي)عليه ال�ضالم(.
ق�ضم  رئي�س  اجل�����ض��اين  �ضليم  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
الإع�����الم وال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة يف ت�����ض��ري��ح له 
الباحثني  ال�ضادة  من  جمع  امللتقى  )ح�ضر     :
يف  العاملني  والخ���وة  العلمية  احل��وزة  وف�ضالء 
الكرام  الزائرين  من  وح�ضد  الإع��الم��ي  املجال 
قراأ  حيث  ال�ضالم(  املوؤمنني)عليه  اأمري  وخدمة 
ال�ضيخ م�ضطفى حممود م�ضري العاملي الأ�ضتاذ 
من  جملة  ���ض��رح  على  رك��ز  العلمية  احل���وزة  يف 
الطرح الإعالمي الغربي حول امل�ضلحني يف اآخر 
وفرق مذهبية  ديانات  ان هناك  و ذكر  الزمان، 
وعلى مر الع�ضور حددت روؤى واجتاهات م�ضابهة 
عبا�س  الدكتور  ق��راأ  ذلك  الإ�ضالمي.بعد  للفكر 
الفحام معاون العميد يف كلية الرتبية الأ�ضا�ضية 
تتعلق  ع��دة  ن��ق��اط  على  ال�����ض��وء  م�ضلطا  بحثه 
املهدوية،  الق�ضية  يخ�س  الذي  الإعالم  بطبيعة 
وتطرق اإىل �ضوؤال يتعلق بالهدف من ظهور الإمام 
موؤكدا  الزمان،  اآخر  يف  ال�ضالم-  -عليه  املهدي 
كل  ف�ضل  ال�ضوؤال  ه��ذا  عن  الإج��اب��ة  معر�س  يف 
الأطروحات والفل�ضفات التي و�ضعها الب�ضر قبال 

الق�ضية الإلهية(

 ر�ية قبة �سريح �لإمام �حل�سني  ترتفع يف �سماء �لعا�سمة �لهندية دلهي  

 م�ساركة فاعلة للعتبة �حل�سينية �ملقد�سة يف 
مهرجان �لأمان �لثقايف �لر�بع  

رفعت راية قبة �ضريح الإمام احل�ضني -عليه ال�ضالم- يف 
و�ضط  احل�ضينيات  اإح��دى  فوق  نيودلهي  الهندية  العا�ضمة 

ح�ضور جماهريي من حمبي اأهل البيت -عليهم ال�ضالم-
املقد�ضة  للعتبة احل�ضينية  العام  الأم��ني  مكتب  مدير  وقال 
لالخوة  ال�ضالم-  -عليه  احل�ضني  الم��ام  راي��ة  "�ضلمنا 
العا�ضمة  و���ض��ط  م���ردان  �ضاهه  ح�ضينية  على  القائمني 
الهندية دلهي حيث قاموا وبح�ضور جماهري من اأتباع اهل 
البيت -عليهم ال�ضالم- هناك برفع هذه الراية فوق بناية 

احل�ضينية تربكا وتعبريا عن حبهم لالمام. واأو�ضح ال�ضيد )�ضعد الدين البناء( " ان 
هذه املرا�ضيم جاءت اثناء زيارة قمنا بها اىل الهند موؤخرا من اجل التوا�ضل وتفعيل 

اخلدمات امل�ضرتكة مع الطباء الهنود يف جمال 
التطبب عن بعد الذي تبنته العتبة احل�ضينية من 

خالل جممع �ضفري احل�ضني الطبي ".
برفع  الحتفال  مرا�ضيم  ان   " البناء  وا���ض��اف 
و�ضطها  واملكتوب  احلمراء  احل�ضني  الم��ام  راية 
كلمة ياح�ضني باخلط البي�س ح�ضرها عدد من 
ال�ضخ�ضيات العلمية والثقافية مثل رئي�س حترير 
جريدة انقالب الهندية وا�ضاتذة جامعات بدرجة 
بروف�ضور بجامعة دلهي حيث مّت عقب املرا�ضيم القاء جمموعة ق�ضائد بحق المام 

احل�ضني عليه ال�ضالم ".

يف  متميزة  مب�ضاركة  املقد�ضة  احل�ضينية  العتبة  �ضاهمت 
المام  هياأة  تقيمه  التي  الرابع  الثقايف  الم��ان  مهرجان 
الثقافية يف الديوانية و بتعاون  ال�ضادق -عليه ال�ضالم- 
العبا�ضية من  و  و احل�ضينية  العلوية  املقد�ضة  العتبات  مع 
فرتة )18�21( �ضعبان املعظم املوافق 9�12 متوز اجلاري 
حتت �ضعار النتظار عقيدة الخيار و�ضلوك الحرار والذي 
العتبة  �ضاركت  ، وقد  ال�ضالمية  اروقة اجلامعة  اقيم يف 
احل�ضينية املقد�ضة بجناح متميز يف معر�س الكتاب الثقايف 
كما �ضاهمت بجناح اخر لل�ضور الفوتوغرافية وجناح ملركز 
وارث التابع للعتبة املقد�ضة ، ف�ضال عن تعاونها املتميز يف 

تنظيم اقامة املهرجان وجناحه . 
علي ماجد احمد م�ضوؤول جناح العتبة احل�ضينية املقد�ضة 
امل�ضارك يف معر�س الكتاب الثقايف حتدث ملوقع العالم 
وللعام  املقد�ضة  احل�ضينية  العتبة  :�ضاركت  قائال  الدويل 
المان  ملهرجان  الكتاب  معر�س  يف  التوايل  على  الرابع 
الرابع و�ضم جمموعة من ال�ضدارات منها ق�ضم ال�ضوؤون 
خمتلفة  لكتب  عنوانا   60 يقارب  ما  والثقافية  الفكرية 

العناوين، م�ضيفًا :وكذلك �ضارك ق�ضم العالم مبجموعة 
خمتلفة من ال�ضدارات ال�ضبوعية وال�ضهرية والإ�ضدارات 
واأي�ضا  العامة  بالثقافة  تعنى  ما  ومنها  بالطفل  اخلا�ضة 
مدعومة  وه��ي  الح��ج��ام  خمتلفة  ال�ضور  من  مبجموعة 
من العتبة احل�ضينية املقد�ضة والغر�س منها تقدمي فائدة 

للزائرين . 
الزائرين  من  الوا�ضع  :القبال  اجلناح  م�ضوؤول  واأو�ضح 
على جناح العتبة احل�ضينية املقد�ضة دليل على ما يحتوي 
بتثقيف  والتي تهتم  اجلناح من ا�ضدارات وكتب متميزة 

املجتمع بثقافة اهل البيت -عليهم ال�ضالم- . 
فيما قال �ضفاء ابراهيم الهر م�ضوؤول جناح مركز وارث  
هذه امل�ضاركة الوىل لنا يف مهرجان المان الثقايف الرابع 
باعمال الإعالنات ال�ضوئية وال�ضاعات والدروع والأكواب 

املزينة بالطباعة احلرارية . 
وتابع الهر: مل�ضنا التنظيم والتعامل اجليد من قبل اللجنة 
املنظمة للمهرجان وم�ضاركتنا يف املهرجان �ضيء ايجابي 

لأننا �ضوف نلتقي بالكثري من الدور واملراكز امل�ضاركة .  
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 اح��ت��ف��ل الع������الم ال����دويل 
العتبة  الع��الم  لق�ضم  التابع 
احل�ضينية يوم اجلمعة املوافق 
بالذكرى   2012  � مت��وز   13
ل�ضدور  اخلام�ضة  ال�ضنوية 
الرو�ضة  )جملة  الأّم  جملته 
وبح�ضور  احل�����ض��ي��ن��ي��ة(. 
واأدبية  اإعالمية  �ضخ�ضيات 
العراق  داخ����ل  م��ن  ودي��ن��ي��ة 

وخارجه . 
وب���داأ احلفل ال���ذي اأق��ي��م يف 
ق��اع��ة خ���امت الن��ب��ي��اء داخل 
ال�ضريف  احل�ضيني  ال�ضحن 

الدويل  "العالم  �ضعار  وحتت 
ر�ضالة ال�ضالم احل�ضيني" بتالوة معطرة لآيات من الذكر 
احلكيم تالها ال�ضيد جعفر ال�ضامي ثم كلمة الأمانة العامة 
للعتبة احل�ضينية املقد�ضة األقاها نائب المني العام للعتبة 
احل�ضينية املقد�ضة ال�ضيد اف�ضل ال�ضامي والتي ذكر فيها: 
لقد انطلق العالم احل�ضيني يف عام 61 هجري على ل�ضان 
ال�ضيدة احلوراء زينب -عليها ال�ضالم- بدورها اخلالد يف 
حمل �ضدى ثورة الطف واأحداثها الرهيبة فكانت بذلك 

رائدة العالم احل�ضيني. 
واأ�ضاف ال�ضامي : نحتفل اليوم بذكرى مرور خم�ضة اعوام 
على �ضدور اأول جملة يف تاريخ العتبة احل�ضينية املقد�ضة 
تطورت  وقد  الرو�ضة احل�ضينية  ن�ضوئها وهي جملة  منذ 
امل�ضاعي وبذلت خ��الل ه��ذه الع��وام جهودا كثرية  ه��ذه 
مرتاكمة توّجت مبا يتم الن من اإ�ضدارعدة جمالت بلغات 
�ضتى واإىل خمتلف انحاء العامل واأمتنى من اهلل -�ضبحانه 
احل�ضني  الم��ام  ر�ضالة  حتقيق  يف  ي�ضاهم  ان  وت��ع��اىل- 

ور�ضالة ال�ضيدة زينب -عليها ال�ضالم- ون�ضرها للعامل . 
وا�ضتدرك ال�ضامي: واأمتنى من الخوة �ضواء يف املجلة اأو يف 
كل املراكز الإعالمية، وخمتلف مفا�ضل العالم يف العتبة 
جاهدين  يعملوا  ان  املقد�ضة  العتبات  وباقي  احل�ضينية 
لإي�ضال هذه الر�ضالة ال�ضريفة، ويحر�ضوا على نقل �ضورة 
نقية �ضافية اىل عموم  ال�ضالم-  الم��ام احل�ضني -عليه 

المة . 
واأ�ضار نائب المني العام: اننا يجب ان ن�ضاهم معا على 
ن�ضر ر�ضالة المام احل�ضني -عليه ال�ضالم- يف داخل هذه 
المة وان نن�ضر حالت الوعي احل�ضيني ال�ضيل التي اراد 
الئمة -عليهم ال�ضالم- ن�ضرها بني عموم �ضبابنا وعوائلنا، 

اليوم يف  نراه  الذي  املهم يف العالم احل�ضيني  م�ضيفًا: 
اجلميع  ب�ضهادة  و  انه  املقد�ضة  احل�ضينية  العتبة  اع��الم 

ا�ضتطاع ان يحافظ على ا�ضتقاللية �ضوته احل�ضيني. 
فيما القى امل�ضرف العام على �ضعبة العالم الدويل ال�ضيد 
حممد ح�ضني العميدي كلمة جاء فيها: مّر حتى الن على 
املجلة خم�س �ضنوات وقد ارتاأينا ان نوؤجل الحتفال الول 
ال��ذي ميكن  التقان  الدن��ى من  الدرجة  حتى ن�ضل اىل 
ان نقول فيه ان هذه املجلة ميكن الحتفال بها ، فن�ضكر 
اجلهة الراعية لهذا الحتفال وهي المانة العامة للعتبة 
احل�ضينية املقد�ضة ون�ضكر كل من له يد يف تاأ�ضي�س هذه 
املجلة ون�ضكر احل�ضور من طلبة العلم الذين جاءوا من 

املحافظات العراقية. 
وتابع: كما نرحب بالأ�ضتاذ انطوان بارا واإن �ضاء اهلل ننتظر 
اخلالقة  بالأفكار  رفدنا  يف  فعال  ب�ضكل  ي�ضاهم  ان  منه 
التي لن ي�ضتغني اعالمنا الدويل عن خربة امثاله وخربة 
الطيبني الذين لهم باع يف العالم الدويل ون�ضتفيد منهم 
اح�ضن ا�ضتفادة ،كما ارحب بال�ضيوف الكتاب وال�ضحفيني 
مالحظاتهم  م��ن  لال�ضتفادة  ا�ضتعداد  امت  على  ونحن 

واآرائهم ونرحب ون�ضكر ممثلية نقابة ال�ضحفيني . 
ال�ضالم  ر�ضالة  ن�ضر  يف  ن�ضهم  نحن  العميدي:  ووا�ضل 
الب�ضر  ابناء  بني  وامل��ودة  املحبة  ور�ضالة  ال�ضالم  ور�ضالة 
يكون  ان  ناأمل  العميدي:  واك��د   . ق��وة  من  اوتينا  ما  بكل 
ور�س  ت�ضم  مقبلة  لفعاليات  ن��واة  مبثابة  املهرجان  ه��ذا 
العلم  طلبة  قبل  من  والآراء  بالأفكار  ترفد  كبرية  عمل 
وال�ضحفيني والأدباء وكل الذين لديهم خربة دولية، فعملية 
اي�ضال ال�ضوت احل�ضيني اىل العامل م�ضوؤولية اجلميع و 
لي�س م�ضوؤولية �ضعبة يف ق�ضم يف العتبة املقد�ضة، نحن ما 

الطموح  ولكن  الطريق  بداية  يف  زلنا 
بقوة  لالنطالق  تدفعنا  والهمة  والأم��ل 
يف الجت��اه ال�ضحيح، وهذا يحتاج اىل 
خربات كبرية، طالبًامن المانة العامة 
ان تزيد من هذا العمل وان يتطور المر 
يف ال�ضنة املقبلة -ان �ضاء اهلل- اىل �ضيء 
فعال كاللقاء بوفود اجنبية واإقامة ور�س 

عمل مع العالميني الدوليني. 
وحتدث العميدي حول ا�ضدارات �ضعبة 
الع��الم ال��دويل قائال: نحن حتى الن 
احل�ضينية،  ال��رو���ض��ة  جملة  ا���ض��درن��ا 
بالإ�ضافة اىل جملة النه�ضة احل�ضينية 
وجملة  والفرن�ضية  النكليزية  باللغة 
جمالت  وع���ّدة  الأملانية  احل�ضني  �ضوت 
باللغات الفار�ضية والأوردو والرتكية، وعازمون على ا�ضدار 
جمالت باللغات املحلية كالرتكمانية والكردية، وذلك يف 
الدول  حماولة جادة لإي�ضال اخلطاب ال�ضالمي لأغلب 
ا�ضدار  يكون هناك  ان  اللغات، ونطمح  بهذه  تتكلم  التي 
و�ضيعية  ا�ضالمية  جالية  بوجود  ملعرفتنا  ال�ضينية  باللغة 
اإل عن  معها  الت�ضال  ال�ضني مهملة ل ميكن  كبرية يف 

طريق لغة هذا البلد. 
واختتم امل�ضرف العام كلمته: اننا يف �ضدد ان نعر�س على 
المانة العامة فكرة افتتاح فرع من �ضعبة العالم الدويل 
يكون  املقارنة حيث  الدي��ان  من مهامه الهتمام مبجال 
اخلطاب فيها ل على ا�ضا�س اخل�ضومة واملجادلة واإمنا يف 
ايجاد امل�ضرتكات الكثرية بني الديان وال�ضتفادة مما هو 

م�ضرتك من ابعاد ان�ضانية يف هذه الديان. 
وقد اأ�ضاد الكاتب واملفكر امل�ضيحي )انطوان بارا( باجلهود 
للو�ضول باملجلة اىل امل�ضتوى الذي فاجاأه  التي ت�ضافرت 
فيه مقدار التطور الكبري خالل ال�ضنوات اخلم�س من عمر 
ها واإن اإ�ضدار جملة بهذا احلجم واملواد هي عملية لي�ضت 

�ضهلة حيث تعذرت على موؤ�ض�ضات باإمكانيات اكرب . 
وكان لل�ضعراء دور متميز يف الحتفال حيث القى ال�ضاعر 
البيت  اه��ل  عن  ق�ضيدة  �ضوريا  من  الع�ضد(  )حممود 
الدين  حم��ي  ال�ضاعر  و���ض��ارك  كما  ال�����ض��الم-  -عليهم 
بعنوان  بق�ضيدة  ال�ضرف  النجف  مدينة  من  اجلابري 
الق�ضيدة الكربالئية كما وكان لفرقة الن�ضاد احل�ضيني 

ح�ضور متميز. 
الكّتاب وكل من �ضاهم و�ضاعد يف  ويف اخلتام مت تكرمي 

ن�ضر مبادئ وفكر اهل البيت -عليهم ال�ضالم-.  

 �إعالم �لعتبة �حل�سينّية يحتفي بالذكرى �خلام�سة
 ل�سدور جملة �لرو�سة �حل�سينية
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 �لعتبة �لكاظمّية �ملقّد�سة ت�سارك يف مهرجان �لأمان �لثقايف �لر�بع  
حت��ت ���ض��ع��ار )الن��ت��ظ��ار ع��ق��ي��دة الأخ��ي��ار 
الإم��ام  ه��ي��اأة  وب��رع��اي��ة  الأح����رار(  و�ضلوك 
ال�ضادق)عليه ال�ضالم( الثقافية وبالتعاون 
والعبا�ضية  واحل�ضينية  العلوية  العتبات  مع 
الديوانية  مدينة  يف  انطلقت  امل��ق��د���ض��ة، 
فعاليات مهرجان الأمان الثقايف يف ن�ضخته 

الرابعة
وي�ضارك يف املهرجان العديد من املوؤ�ض�ضات 
العتبات  ع��ن  ف�ضال  وال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��دي��ن��ي��ة 
املقد�ضة يف العراق، وافتتح املهرجان بتالوة 
اآي من الذكر احلكيم للقارئ احلاج)اأ�ضامة 
الراعية  الهياأة  كلمة  تلتها  ثم  الكربالئي(، 

الزبيدي(،  ع��ل��ي  ال�ضيخ)عقيل  األ��ق��اه��ا  للمهرجان 
اأعقبتها كلمة ال�ضيخ)�ضياء الدين زين الدين( ثّم كلمة 
ال�ضيد)حممد ح�ضني العميدي( ممثل املرجعية الر�ضيدة 

يف مدينة النجف ال�ضرف يف هذه املنا�ضبة.
املقد�ضة يف هذه  الكاظمية  العتبة  وفد  م�ضاركة  وجاءت 

الكتاب  معر�س  خالل  من  والعلمية  الثقافية  التظاهرة 
لتوؤكد على الهتمام الكبري لن�ضر الثقافة والوعي الديني 
يف جمتمعنا الكرمي، وحر�ضها على التوا�ضل وامل�ضاركة يف 
خمتلف الن�ضاطات الفكرية والعلمية والثقافية التي تقام 
داخل وخارج بلدنا العزيز، وهذا ما عك�ضته املعرو�ضات 
الثقافية والفنية يف جناح العتبة الكاظمية املقد�ضة، ومن 

خالل م�ضاركة اأق�ضام العالقات العامة 
والثقافة والإعالم وال�ضوؤون اخلدمية، 
الإ�ضدارات  املعرو�ضات  �ضملت  حيث 
التابعة  والفكرية  والإعالمية  الثقافية 
واأعمال  والإع�����الم،  الثقافة  لق�ضم 
ال��ن��ح��ت ع��ل��ى اخل�����ض��ب امل��ن��ج��زة يف 
ومعرو�ضات  والزخرفة  النق�س  �ضعبة 
العتبة  جناح  و�ضهد  يات  الف�ضّ �ضعبة 
من  كبريا  اإقبال  املقد�ضة  الكاظمية 
قبل الكثري من رواد املعر�س، حيث زار 
ال�ضخ�ضيات  العديد من  العتبة  جناح 
الدينية والعلمية والثقافية، وقد اأبدت 
اإعجابها بالتطور الكبري الذي ت�ضهده العتبة الكاظمية يف 
املجالت كافة، وجدير بالذكر اإن فعاليات هذا املهرجان 
للر�ضوم  اإقامة معر�س  الكتاب  بالإ�ضافة ملعر�س  �ضملت 

والنتاجات الفنية ومعر�س للزهور و�ضتالت الزينة.  

اأولت الأمانة العامة للعتبة العبا�ضية 
بالن�ضاط  كبريا  اهتماما  املقد�ضة 
الفكري والثقايف، و قطعت خطوات 
كبرية يف كافة املجالت العمرانية 

والفكرية واخلدمية . 
الفكرية  ال�ضوؤون  ق�ضم  اأخ��ذ  وقد   
والثقافية على عاتقه هذه املهمة، 
اإن�ضاء  ن�ضاطاته  جملة  من  وك��ان 
م��ع��ر���س ال��ك��ت��اب ال���دائ���م داخ��ل 
العتبة  يف  ال�����ض��ري��ف  ال�����ض��ح��ن 

العبا�ضية املقد�ضة، والذي ي�ضهد اأقباًل كبريا وتزاحما متوا�ضال طلية اأيام الأ�ضبوع ويف 
جميع الأوقات، ويبلغ عدد زائريه الذروة اأيام اخلمي�س واجلمعة والزيارات. 

ويحتوي هذا املعر�س على العديد من الكتب والكتيبات املتنوعة ال�ضكل وامل�ضمون 
التاي  تتوزع بني العلمية والثقافية والدينية والتعليمة اإ�ضافة اإىل جمالت وق�ض�س 

خا�ضة بالأطفال. 
وبع�س هذه العناوين  اأنتجتها �ضعب ووحدات ق�ضم ال�ضوؤون الفكرية والثقافية، ومنها 
ال�ضل�ضالت الثقافية املتنوعة، ك�ضل�ضلة امل�ضرتكات الفقهية بني ال�ضنة وال�ضيعة، و�ضل�ضلة 
دليل املحاور، و�ضل�ضلة �ضبل الر�ضاد اإ�ضافة اإىل جريدة �ضدى الرو�ضتني )اأول اإ�ضدار 
جملة  وكذلك  املقد�ضة  العبا�ضية  للعتبة  الر�ضمي  الإ�ضدار  وهي  املقد�ضة(   للعتبات 

عطاء ال�ضباب وهي اإ�ضدار خا�س 
ريا�س  وجملة  ال�ضباب،    ب�ضريحة 
ب��امل��راأة،  تخت�س  ال��ت��ي  ال��زه��راء 
اخلا�ضة  النتاجات  اىل  اإ���ض��اف��ة 
من  ت�ضدر  والتي  الأطفال  بثقافة 
اأي�ضا  ي�ضم  كما  الطفولة،  �ضعبة 
ال��ك��ت��ب ال��ت��ي ح��ق��ق��ت يف وح���دة 
التحقيق وطبعت على نفقة العتبة 
املقد�ضة، وبع�س هذه الكتب حتقق 

لأول مرة. 
العناوين الأخ��رى فيكون اختيارها ب�ضكل دقيق قبل عر�ضها يف املعر�س حيث  اأما 
يبث  �ضليما  العناوين م�ضدرا فكريا  لتكون هذه  اإىل عدة �ضروط و�ضوابط  تخ�ضع 
الفكر ال�ضحيح يف املجتمع، مع الأخذ بعني العتبار اأن هذه العوانني كلها تباع باأ�ضعار 
املدجمة  كالأقرا�س  اأخرى  نتاجات  على  اأي�ضا  املعر�س  هذا  يحتوي  كما  مدعومة. 
اإ�ضافة اإىل القراآن لكرمي  وهي  من نتاج وحده الت�ضوير واملونتاج يف نف�س الق�ضم 
واملحا�ضرات الدينة، و ال�ضور املطبوعة ب�ضكل  فنّي على اأقداح و�ضحون وعلى احلجر 
والزجاج عايل النقاوة )الكر�ضتال( والألواح خ�ضبية وال�ضاعات، اإ�ضافة اإىل لوحات 
ال�ضوؤون الفكرية والثقافية  للعتبة املقد�ضة، وهذه جميعها من نتاجات ق�ضم  و�ضور 

�ضعبة الطباعة الرقمية . 

 معر�س �لكتاب �لد�ئم يف �لعتبة �لعبا�سية �ملقد�سة: ر�فد من رو�فد ن�سر 
�ملعرفة يف �ملجتمع  
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• يعّدها ويحررها : �ضباح الطالقاين
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حّذر ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة يف كربالء املقد�ضة �ضماحة ال�ضيد 
احمد ال�ضايف يف اخلطبة الثانية من �ضالة اجلمعة التي اأقيمت يف العتبة احل�ضينية 
املقد�ضة يف 17/ رجب/ 1433ه� املوافق 8-6-2012م، من امل�ضا�س بامل�ضاجد من اأية 
طائفة كانت بقوله" بني احلني والآخر تربز ت�ضرفات بعيدة عن منطق العقل والدين 
وهذه الت�ضرفات ل �ضك ول ريب اإنها غري مر�ضية من قبلنا ب�ضكل وا�ضح، األ وهي 
العتداء على امل�ضاجد، وحدثت قبل فرتة قليلة يف بع�س املناطق يف العراق حوادث 

اعتداء على امل�ضاجد من هذه الطائفة وتلك".
واأ�ضاف" اإن امل�ضجد من املقد�ضات الإ�ضالمية ول يجوز امل�ضا�س به اإطالقا، ومن حق 
كل طائفة اأن تبني ما �ضاءت من امل�ضاجد ول يحق لأية طائفة اأن تتجاوز على م�ضجد 
طائفة اأخرى اأو متنع من ذلك، وهذا موقف وا�ضح من املرجعية املباركة لكن يف نف�س 
الوقت هناك م�ضوؤولية ملقاة على عاتق اجلهات احلكومية يف احلفاظ على امل�ضاجد، 
ول ن�ضمح يف حال من الأحوال بالعتداءات بال�ضكل الذي يجعل امل�ضاألة تتو�ضع اأكرث 
من ت�ضرفات �ضخ�ضية غري �ضحيحة ول تكون مر�ضية اأ�ضال، فامل�ضاجد لها حرمات 
وهي مقد�ضات، وحتى بقية الديانات ل يحق لأحد امل�ضا�س بجميع ما تعتقد به، وندعو 

لتوفري احلماية الالزمة لها".
ويف �ضياق اآخر قال �ضماحته" اإن الذي يرى امل�ضهد ال�ضيا�ضي العراقي الآن من حقه 
اأن يت�ضاءل اإىل اأين هو ذاهب؟ وما هو اجتاه بو�ضلة العملية ال�ضيا�ضية؟! ويف معر�س 
جوابه اأّكد �ضماحته" اإن هناك حالة من املالزمة فكلما كرثت امل�ضاكل كان ال�ضعب 
دافعًا ل�ضريبة هذه امل�ضكلة، وكلما ت�ضاعدت اللهجات ب�ضكل اأو باآخر ابتعدنا عن 

احللول".
توؤثر  احللول  اإن  موؤكدا  العالقة  امل�ضاكل  من  لكثري  ج��ّدي  �ضماحته" بحل  وطالب 
اإيجابا على �ضرائح كثرية من املجتمع، لأنه يف بع�س احلالت حتدث ت�ضنجات بني 
طبقات ال�ضعب ب�ضبب بع�س التاأزمات ال�ضيا�ضية". داعيا الكتل ال�ضيا�ضية اىل" اتخاذ 
خطوات حقيقية وجادة يف �ضبيل حل هذه امل�ضاكل حتى يطمئن ال�ضعب حلكمة قادته 
ال�ضيا�ضيني وحكمة من ت�ضدى للعملية ال�ضيا�ضية". موؤكدًا" اإن النا�س طال انتظارها 
ومن حق النا�س اأن تنظر اإىل حالة من الود وال�ضطفاء وحالة من ال�ضعي احلثيث 
حلل امل�ضاكل ونبذها وبجدية تامة خلدمة النا�س، حيث اإنها ق�ضية عقالئية ت�ضتوجب 
من اجلميع التناف�س لأجلها، والتناف�س من اجل خدمة ال�ضعب �ضعار جيد اإذا ا�ضتثمره 

ال�ضيا�ضيون ب�ضكل يتنا�ضب  وحجم ت�ضحيات ال�ضعب العراقي املحروم".

تطّرق ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة يف كربالء املقد�ضة �ضماحة ال�ضيخ عبد 
املهدي الكربالئي يف اخلطبة الثانية من �ضالة اجلمعة التي اأقيمت يف العتبة احل�ضينية 
املقد�ضة يف 24/ رجب/ 1433 ه� املوافق 2012/6/15م، اإىل ما مت تناوله يف اخلطبة 
ال�ضابقة من اأ�ضئلة يطرحها جمموعة من امل�ضوؤولني الذين يعاي�ضون الف�ضاد امل�ضت�ضري يف 
الكثري من دوائر الدولة، وا�ضتعر�س �ضماحته يف هذه اخلطبة منهج الإمام اأمري املوؤمنني 
)عليه ال�ضالم( يف مكافحة هذه الآفة وقال اإنه يعتمد على ثالثة اأركان )طرحت �ضمن 

ملف قدمه بع�س املعنيني مبلف الف�ضاد( اأوجزها مبا يلي:
الركن الأول: التدابري الوقائية

وتتمثل يف بيان املعايري ال�ضحيحة يف كيفية اختيار امل�ضوؤولني وو�ضع رقابة �ضرية وعلنية 
على اأدائهم، والتلويح بعقوبات قا�ضية وعواقب وخيمة ملن ت�ضول له نف�ضه الف�ضاد.

الركن الثاين: ت�ضخي�س الف�ضاد
باعتماد اآليات قانونية اأ�ضولية لكنها �ضريعة وفّعالة توؤدي اإىل ثبوت اجلرم مبا ل يقبل 

ال�ضك وتهي الفا�ضد ملرحلة املحا�ضبة والعقوبة.
الركن الثالث: العالج

ا�ضرتداد    بال�ضرعة واحل�ضم واملتكون من جانب مادي )عقوبة يت�ضم  اأن  الذي يجب 
احلق(، وجانب معنوي ي�ضمل الت�ضهري باملف�ضد واإ�ضقاط قيمته املعنوية علنًا وجعله منوذجًا 

�ضاخ�ضًا اأمام الآخرين مينعهم ويردعهم من اقرتاف فعلته.
وعن �ضرورة الوقاية من الف�ضاد قال �ضماحته اإنه" ميكن معرفته من خالل عهد الإمام 
الف�ضاد  من  الوقاية  ومتر  م�ضر..  وّله  حينما  ال�ضرت  مالك  اإىل  ال�ضالم(  )عليه  علي 

بالختيار ال�ضحيح للم�ضوؤول وفقًا لالأ�ض�س التالية:
 اأ - اختياره من �ضريحة اجتماعية ذات تاريخ م�ضّرف، يقول )عليه ال�ضالم("وتوّخ منهم 
اأهل التجربة واحلياء من اأهل البيوتات ال�ضاحلة". وذلك بان يكون املر�ضح قد توفّرت له 
تربية �ضاحلة خالل فرتة زمنية كافية تبعده عن اجلري وراء امل�ضالح ال�ضخ�ضية وحب 

املكا�ضب.
 ب- اأن تتوفر �ضفتان يف ال�ضخ�س �ضاحب القدم يف الإ�ضالم وهي:

1- التجربة واحلياء اللذان مينعانه من املمار�ضات اخلاطئة واملخجلة.
2- عدم اإ�ضناد امل�ضوؤولية كمكافاأة اأو اإكرام لالأ�ضخا�س.

واأكد �ضماحته على" اإن امل�ضوؤولية اأمانة ول يجوز تقدميها كهدية اإىل احد اأفراد الأهل اأو 
الع�ضرية اأو اإىل رفاق الدرب بحجة اإنهم حتّملوا م�ضوؤولية الكفاح والن�ضال اأو لكونه احد 
اأبناء مدينته وهكذا.." مو�ضحًا" اإن امل�ضوؤولية هنا يف الختيار ت�ضامنية تقع على عاتق 
اجلميع ابتداء من الكتلة ال�ضيا�ضية التي ينتمي اإليها امل�ضوؤول بحيث يكون اختياره وفق هذه 

املبادئ"

يحّذر من �مل�سا�س بامل�ساجد ويطالب 
�ل�سا�سة بنبذ �خلالفات 

تطّرق ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة يف كربالء املقد�ضة �ضماحة ال�ضيخ عبد تطّرق ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة يف كربالء املقد�ضة �ضماحة ال�ضيخ عبد حّذر ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة يف كربالء املقد�ضة �ضماحة ال�ضيد 
املهدي الكربالئي يف اخلطبة الثانية من �ضالة اجلمعة التي اأقيمت يف العتبة احل�ضينية املهدي الكربالئي يف اخلطبة الثانية من �ضالة اجلمعة التي اأقيمت يف العتبة احل�ضينية 

ثالثة �أركان لإ�سرت�تيجية 
مكافحة �لف�ساد 
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مع اقرتاب موعد الزيارة ال�ضعبانية طالَب ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب 
اجلمعة يف كربالء املقد�ضة �ضماحة ال�ضيخ عبد املهدي الكربالئي يف اخلطبة الثانية 
من �ضالة اجلمعة التي اأقيمت يف العتبة احل�ضينية املقد�ضة يف 8/�ضعبان/1433ه� 
املوافق 29-6-2012م، طالب الأجهزة الأمنية ال�ضتفادة من الثغرات وال�ضلبيات 
التي �ضاحبت زيارة الكاظمني )عليهما ال�ضالم( واأدت اإىل ح�ضول التفجريات، 
واليقظة  اجليد  املهني  الأداء  مع  املبكر  ال�ضتخباري  اجلهد  تكثيف  اإىل  ودعاها 
يف نقاط التفتي�س خا�ضة يف الأوقات التي يح�ضل فيها الغفلة والرتاخي وي�ضتغلها 

الإرهابيون.
حّث  الثالثة  الت�ضريعية  لل�ضنة  النواب  ملجل�س  الأول  الت�ضريعي  الف�ضل  بدء  ومع 
�ضماحته النواب على ت�ضريع القوانني اخلدمية بقوله" انه اأ�ضبح من ال�ضروري للكتل 
ال�ضيا�ضية اأن حتث خطاها نحو ت�ضريع القوانني املهمة التي تنظم متطلبات احلياة 
العامة واخلدمات وحقوق ال�ضرائح الفقرية ذوات الدخل املحدود وتنظيم العملية 
ال�ضيا�ضية وما يحتاجه املواطن من �ضرورات القوانني، ومنها قانون الأحزاب وقانون 

النفط والغاز وقانون املحكمة الحتادية وقانون مفو�ضية النتخابات".
مقبولة  معايري  وفق  القوانني  لهذه  وال�ضيغ  امل��واد  تكون  �ضماحته على" اأن  واأك��د 
يف  م�ضاكل  واجهت  �ُضرعت  التي  القوانني  بع�س  اإن  اإذ  للتطبيق  وقابلة  ومنطقية 
اإع��ادة النظر ببع�ضها، وان تكون وفق �ضيغ منطقية بعيدة عن  التطبيق اقت�ضت 
الكتل  تبتعد  وان  ال�ضيا�ضي  اجلانب  بتنظيم  منها  يتعلق  ما  خا�ضة  املحا�ض�ضات 
ال�ضيا�ضية عن ا�ضتهداف بع�ضها للبع�س الآخر من خالل بع�س ال�ضياغات وبعد 
اأن و�ضل احلال ببع�س الكتل يف �ضراعها ال�ضيا�ضي اأن تعمل على ك�ضر العظم لكتل 

اأخرى، واإبعاد هذه القوانني عن تداعيات وانعكا�ضات اخلالفات ال�ضيا�ضية".
 وتناول �ضماحته يف �ضياق اآخر من خطبته ما ك�ضفته منظمة اليون�ضكو )منظمة الأ
املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة( يف بيان لها اإن ن�ضب الأمية يف العراق تزداد �ضيما 
يف اأو�ضاط ال�ضباب حتى بلغت ن�ضبة خميفة )واحد من كل خم�ضة اأ�ضخا�س( ممن 
هم يف اأعمار 10-49 �ضنة هو اأمّي، وقال" هذه امل�ضكلة ل تعد م�ضكلة تعليمية فح�ضب 
ونف�ضية  و�ضحية  واقت�ضادية  واأخالقية  اجتماعية  تبعات  ذات  م�ضكلة  هي  واإمن��ا 
خطرية على م�ضتقبل العراق.. بل ل ميكن لأي بلد اأن يتطور ويزدهر وتنمو قدراته 
العلمية والقت�ضادية وال�ضحية واخلدماتية من دون حل هذه امل�ضكلة وفق معايري 

مقبولة ومنطقية وقابلة للتطبيق"

 

مع اقرتاب موعد الزيارة ال�ضعبانية طالَب ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب 
اجلمعة يف كربالء املقد�ضة �ضماحة ال�ضيخ عبد املهدي الكربالئي يف اخلطبة الثانية 

يدعو �إىل يقظة �لأجهزة �لمنية 
و�ل�سر�ع بت�سريع �لقو�نني 

اجلمعة يف كربالء املقد�ضة �ضماحة ال�ضيخ عبد املهدي الكربالئي يف اخلطبة الثانية 
من �ضالة اجلمعة التي اأقيمت يف العتبة احل�ضينية املقد�ضة يف 

املوافق 29
التي �ضاحبت زيارة الكاظمني )عليهما ال�ضالم( واأدت اإىل ح�ضول التفجريات، 
واليقظة  اجليد  املهني  الأداء  مع  املبكر  ال�ضتخباري  اجلهد  تكثيف  اإىل  ودعاها 
يف نقاط التفتي�س خا�ضة يف الأوقات التي يح�ضل فيها الغفلة والرتاخي وي�ضتغلها 

الإرهابيون.
حّث  الثالثة  الت�ضريعية  لل�ضنة  النواب  ملجل�س  الأول  الت�ضريعي  الف�ضل  بدء  ومع 

�ضماحته النواب على ت�ضريع القوانني اخلدمية بقوله
ال�ضيا�ضية اأن حتث خطاها نحو ت�ضريع القوانني املهمة التي تنظم متطلبات احلياة 
العامة واخلدمات وحقوق ال�ضرائح الفقرية ذوات الدخل املحدود وتنظيم العملية 
ال�ضيا�ضية وما يحتاجه املواطن من �ضرورات القوانني، ومنها قانون الأحزاب وقانون 

النفط والغاز وقانون املحكمة الحتادية وقانون مفو�ضية النتخابات
على �ضماحته  واأك��د 

يف  م�ضاكل  واجهت  �ُضرعت  التي  القوانني  بع�س  اإن  اإذ  للتطبيق  وقابلة  ومنطقية 
اإع��ادة النظر ببع�ضها، وان تكون وفق �ضيغ منطقية بعيدة عن  التطبيق اقت�ضت 
الكتل  تبتعد  وان  ال�ضيا�ضي  اجلانب  بتنظيم  منها  يتعلق  ما  خا�ضة  املحا�ض�ضات 
ال�ضيا�ضية عن ا�ضتهداف بع�ضها للبع�س الآخر من خالل بع�س ال�ضياغات وبعد 
اأن و�ضل احلال ببع�س الكتل يف �ضراعها ال�ضيا�ضي اأن تعمل على ك�ضر العظم لكتل 

اأخرى، واإبعاد هذه القوانني عن تداعيات وانعكا�ضات اخلالفات ال�ضيا�ضية
 وتناول �ضماحته يف �ضياق اآخر من خطبته ما ك�ضفته منظمة اليون�ضكو )منظمة الأ
املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة( يف بيان لها اإن ن�ضب الأمية يف العراق تزداد �ضيما 
يف اأو�ضاط ال�ضباب حتى بلغت ن�ضبة خميفة )واحد من كل خم�ضة اأ�ضخا�س( ممن 

هم يف اأعمار 
ونف�ضية  و�ضحية  واقت�ضادية  واأخالقية  اجتماعية  تبعات  ذات  م�ضكلة  هي  واإمن��ا 
خطرية على م�ضتقبل العراق.. بل ل ميكن لأي بلد اأن يتطور ويزدهر وتنمو قدراته 
العلمية والقت�ضادية وال�ضحية واخلدماتية من دون حل هذه امل�ضكلة وفق معايري 

مقبولة ومنطقية وقابلة للتطبيق

مع اقرتاب موعد الزيارة ال�ضعبانية طالَب ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب 
اجلمعة يف كربالء املقد�ضة �ضماحة ال�ضيخ عبد املهدي الكربالئي يف اخلطبة الثانية 

يدعو �إىل يقظة �لأجهزة �لمنية 
و�ل�سر�ع بت�سريع �لقو�نني 

ن س� حأ� ي ي هتال ب م ه ل اد ج و ة سن�����  حل� ة����� ظ ع و مل� و ة م ك  احل ب ك ب ر يل ب س� ىلإ� ع د�

خطبة �جلمعة   8 - �ضعبان – 1433ه� املوافق 29-6-2012م خطبة �جلمعة   1- �ضعبان – 1433ه� املوافق 22-6-2012م

اأهاب ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة يف كربالء املقد�ضة �ضماحة 
ال�ضيد احمد ال�ضايف يف اخلطبة الثانية من �ضالة اجلمعة التي اأقيمت يف العتبة 
احل�ضينية املقد�ضة يف 1/�ضعبان/1433ه� املوافق 22-6-2012م الإخوة املعنيني 
بالإ�ضراع يف تنفيذ امل�ضاريع اخلدمية املتلكئة قائاًل" ل �ضك اإن كل واحد منا ي�ضعر 
بداخله ب�ضرورة تطور بلده وهذا جزء من النتماء للبلد، حيث اإن الإن�ضان يحب وطنه 

واأر�ضه ويتمنى دائمًا اأن يكون يف الطليعة يف حال من الرقي والتطور والزدهار".
ولفت نظر الإخوة املعنيني الهتمام بالق�ضايا اخلدمية و مثال على ذلك اجل�ضور 
التي بداأت وزارة البلديات بتنفيذها يف كربالء حيث اإن ج�ضرين منهما مل يكتمال 
حلد الآن، وا�ضتفهم عن �ضبب التلكوؤ يف هذين اجل�ضرين، بالرغم من اإن املدينة 
تكتظ بالزيارات والنا�س طول ال�ضنة وخا�ضة يف الزيارات املليونية وقال" من غري 
املعقول اأن بع�س امل�ضاريع التي من املفرت�س اإنها تنّفذ حلل الأزمات اأن تكون هذه 
امل�ضاريع هي اأزمة بنف�ضها". واأبدى ا�ضتغرابه عن م�ضروع ل نعلم اأين ينتهي ومتى 
ينتهي؟! فالتنفيذ بهذا البطء الذي ي�ضتخف مبقدرات النا�س ل ميكن قبوله ونحن 
عندما نتكلم يف مثل هكذا اأمور ل ن�ضمع اإل اإجابات متوا�ضعة، ول نلم�س اإل متديد 
للمدة وزيادة بال�ضرف! ولكن ل اأحد يجيبنا متى ينتهي امل�ضروع؟  وما هي العوامل 

التي جعلت امل�ضروع يتلكاأ؟! 
وتابع �ضماحة ال�ضيد ال�ضايف" من غري املعقول اأن تبقى الأم��ور مبا هي عليه بال 
ح�ضاب، فامل�ضاريع لها �ضقف زمني لجنازها فاإذا جتاوزت املدة فاإنها تربك املدينة 
وجتعل املواطن يعاين من التعرجات يف الطرق وحتمله الغبار والأو�ضاخ التي رمبا 
تبقى ل�ضنني دون معاجلة، واملقاول عندنا ل ُيكلف نف�ضه هو اأو من يتعاقد معه اأن 

يجعل له طرق بديلة تكون مك�ضوة مبادة ال�ضفلت كباقي ال�ضوارع". 
وت�ضاءل �ضماحته" كيف يرى امل�ضوؤول عمله مع هذا التاأخري؟! ما هي الأ�ضباب التي 
اأين الرقابة والنزاهة واجلهات  جعلت هذا العمل وغريه يتاأخر اإىل هذه امل��دة؟! 
التي تراقب اخلدمات ومن امل�ضوؤول؟!" وا�ضعا هذه الت�ضاوؤلت وغريها اأمام اأنظار 

امل�ضوؤولني يف جمل�س املحافظة ووزارة البلديات.
ويف �ضياق اآخر من خطبته حتدث ال�ضيد ال�ضايف عن عمليات التجريف للب�ضاتني 
ولالأرا�ضي الزراعية يف كربالء داعيا اىل ال�ضعي لو�ضع خطة لخ�ضرار البلد ومبينًا 
اأنه" ل الأر�س ال�ضحراوية زرعناها، ول الأر�س اخل�ضراء حافظنا عليها، وبالنتيجة 
اإن كل مدينة اإذا مرت بهذه الطريقة �ضت�ضبح فو�ضوية و�ضيتداخل فيها جمموعة من 

العنا�ضر تفقدها هويتها"

اأهاب ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة يف كربالء املقد�ضة �ضماحة اأهاب ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة يف كربالء املقد�ضة �ضماحة 

ينتقد تلكوؤ �مل�ساريع 
�خلدمية
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�لأول: �لعقل في �آيات �لذكر �لحكيم
تكررت كلمة )تعقلونيعقلون( في �لقر�آن �لكريم 

46 مرة منها:
َهاِر  {َوُهَو الَِّذي ُيْحِيي َوُيِميُت َوَلُه اْخِتاَلُف اللَّْيِل َوالنَّ
ا َجَعْلَناُه ُقْراآًنا  اأََفاَل َتْعِقُلون})8(�ضورة المومنون {اإِنَّ
الزخرف{اأََفَلْم  �ضورة  َتْعِقُلوَن})3(  َعلَُّكْم  لَّ ا  َعَرِبي
اأَْو  ِبَها  َيْعِقُلوَن   ُقُلوب َلُهْم  َفَتُكوَن  ْر���سِ  اْلأَ ِفي  َي�ِضيُروا 
اُر َوَلِكن َتْعَمى  ْب�ضَ َها َل َتْعَمى اْلأَ اآَذان َي�ْضَمُعوَن ِبَها َفاإِنَّ

ُدوِر})46( �ضورة الح�ج  . اْلُقُلوُب الَِّتي ِفي ال�ضُّ
الكلمة  لأ�ضل  الأخ��رى  الإ�ضتقاقات  عن  ف�ضال  هذا 
ا�ِس َوَما َيْعِقُلَها  ِرُبَها ِللنَّ ومن ذلكَ{وِتْلَك اْلأَْمَثاُل َن�ضْ
ا  اإِلَّ اْلَعاِلُموَن} )43( �ضورة العنكبوت {َوَقاُلوا َلْو ُكنَّ
ِعيِر})10(  ال�ضَّ َحاِب  اأَ�ضْ ِفي  ا  ُكنَّ َما  َنْعِقُل  اأَْو  َن�ْضَمُع 

�ضورة الملك.

وتكررت كلمة )تتفكرونيتفكرون( 15 مرة منها" 
ُروَن} )44(  َل اإَِلْيِهْم َوَلَعلَُّهْم َيَتَفكَّ ا�ِس َما ُنزِّ َن ِللنَّ ِ{ُتَبيِّ
َراأَْيَتُه  �ضورة النحل{َلْو اأَنَزْلَنا َهَذا اْلُقْراآَن َعَلى َجَبل لَّ
ِرُبَها  ِ َوِتْلَك اْلأَْمَثاُل َن�ضْ ْن َخ�ْضَيِة اهللَّ ًعا مِّ دِّ َت�ضَ َخا�ِضًعا مُّ
ُروَن} )21( �ضورة الح�ضر{ُقل لَّ  ا�ِس َلَعلَُّهْم َيَتَفكَّ ِللنَّ
َول  اْلَغْيَب  ْع��َل��ُم  اأَ َول  اهلّلِ  َخ��َزاآِئ��ُن  ِعنِدي  َلُكْم  اأَُق���وُل 
اإَِليَّ ُقْل َهْل  لَّ َما ُيوَحى  اإِ ِبُع  تَّ اأَ اإِْن   ي َمَلك اإِنِّ َلُكْم  اأَُقوُل 
ُروَن} )50( �ضورة  َفاَل َتَتَفكَّ يُر اأَ َي�ْضَتِوي الأَْعَمى َواْلَب�ضِ

الأنعام.
وتكررت كلمة )تفقهونيفقهون( 14 مرة منها:

 َوُم�ْضَتْوَدع َفُم�ْضَتَقر َواِحَدة ْف�س ن نَّ ُكم مِّ ِذَي اأَن�َضاأَ {َوُهَو الَّ
ْلَنا الآَياِت ِلَقْوم َيْفَقُهوَن} )98( �ضورة الأنعام َقْد َف�ضَّ

ُقُلوِبِهْم  َعَلى  َوُطِبَع  اْلَخَواِلِف  َمَع  َيُكوُنوْا  ن  ِباأَ وْا  {َر�ضُ
ُهْم  ِباأَنَّ {َذِل��َك  التوبة  �ضورة  َيْفَقُهوَن} )87(  َل  َفُهْم 

اآَمُنوا ُثمَّ َكَفُروا َفُطِبَع َعَلى ُقُلوِبِهْم َفُهْم َل َيْفَقُهوَن} 
)3( �ضورة المنافقون.

وتكررت كلمة )يتدبرون( مرتين:
اهلّلِ  َغْيِر  ِعنِد  ِمْن  َكاَن  َوَلْو  اْلُقْراآَن  ُروَن  َيَتَدبَّ {اأََف��اَل 
َلَوَجُدوْا ِفيِه اْخِتاَلًفا َكِثيًرا} )82( �ضورة الن�ضاء،َ{َفاَل 
ُروَن اْلُقْراآَن اأَْم َعَلى ُقُلوب اأَْقَفاُلَها} )24( �ضورة  َيَتَدبَّ

محمد
وتكرر ذكر �أولي �لألباب في 16 �آية منها:

اللَّْيِل  َواْخ��ِت��اَلِف  َوالأَْر����سِ  َماَواِت  ال�ضَّ َخْلِق  ِفي  {اإِنَّ 
أُْوِل���ي الأْل��َب��اِب} )190( �ضورة اآل  ��َه��اِر لآَي���ات لِّ َوال��نَّ

عمران.
َر  َوِلَيَتَذكَّ اآَياِتِه  ُروا  بَّ َيدَّ لِّ  ُمَباَرك اإَِلْيَك  اأَنَزْلَناُه   ِكَتاب}
ْلَباِب} )29( �ضورة �س {ُهًدى َوِذْكَرى ِلأُوِلي  اأُْوُلوا اْلأَ
الهتمام  ه��ذا  ومثل  غافر  �ضورة   )54( اْلأَْل��َب��اِب} 

أبعاد الرسالة
الخاتمة

•الدكتور عبداهلل دو�ضو - �ضاحل العاج

 �إن �حلديث عن �ل�سالم بكونه ر�سالة �سماوية �ىل �لب�سرية جمعاء يدفع بنا بلحا منطقي �ىل �لقول �أن �همية �لر�سالة �لتي 
تّدعي �ل�سالح �و �لتغيري �سو�ء على �ل�سعيد �لجتماعي ، �ل�سيا�سي ، �لرتبوي �أو �حل�ساري و �ل�سمويل  تكمن من خالل ر�سد �أمرين �ثنني: 

�لول: �لأبعاد �لتي تنطوي عليها ومدى عقالنية تلك �لبعاد وو�قعيتها.
 �لثا: مدى تنا�سب تلك �لبعاد مع  حاملها و�لد�عي �ليها.

جمالت  كل  ،و��ستوعبت  �لوجودية  �لكلمات  جميع  �سملت  �أجمعني،حيث   لعباده  �هلل  �رت�ساها  �لتي  �لر�سالة  هي  �ل�سالمية  فالر�سالة 
�حلياة،و�آفاق �لآخرة ونظر� لهذه �خل�سو�سيات و�لهد�ف �ل�سامية كانت ولبد �ن تكون �أبعادها منا�سبة ومتو�فقة مع هذه �خل�سو�سيات 
�لتي مّيزتها عن كل �لر�سالت �ل�سماوية �ل�سابقة، و�لطروحات �لو�سعية �لقدمية و�جلديدة، فامتازت �لر�سالة باأبعادها وكمال حاملها 

�لر�سول حممد )�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم( حيث كانت �ل�سنخية بني �لر�سالة �لكاملة و�لن�سان �لكامل.
 .وقد حتدثنا �سابقا عن �لبعد �لخالقي وجمالته يف �لر�سالة �ل�سالمية �ل�سمحاء ، و�سيكون حديثنا يف هذ� �لعدد عن �لبعد �لعقال

الجزء الرابع

 لبعد �لعقال�
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اأكدت عليه رواي��ات اهل البيت فنجد ان اول حديث 
لول كتاب روائى وهو الكافي كان حديثا عن العقل 

حيث...
افتتح �ضيخ المحدثين الكليني قد�س �ضره كتابه الكافي 
واأردف���ه  العقل،  ف�ضل  ف��ي  خا�س  بف�ضل  ال�ضريف 
الجهل  وذم  واأهله،  العلم  ف�ضل  في  اأخ��رى  بف�ضول 

واأهله فقال في مقدمة الكافي:
اأبداأ به واأفتتح به كتابي هذا: كتاب العقل،  واأول ما 
قدرهم،  وعلو  اأهله،  درجة  وارتفاع  العلم،  وف�ضائل 
ونق�س الجهل، وخ�ضا�ضة اأهله، و�ضقوط منزلتهم، اإذ 
كان العقل هو القطب الذي عليه المدار، وبه يحتج وله 
الثواب، وعليه العقاب، واهلل الموفق الكافي ج1�س9 
9.ثم �ضرد الروايات الواردة في العقل وف�ضله، ومما 
روى ما يلي:اأحمد بن اإدري�س، عن محمد بن ح�ضان، 
ال��رازي، عن �ضيف بن عميرة، عن  اأب��ي محمد  عن 
اأب���و عبد اهلل )عليه  اإ���ض��ح��اق ب��ن ع��م��ار ق���ال: ق��ال 
ال�ضالم(: من كان عاقاًل كان له دين، ومن كان له دين 

دخل �لجنة.
عن  النوفلي،  عن  اأبيه،  عن  اإبراهيم،  بن  علي   -  2
ال�ضكوني، عن اأبي عبد اهلل )عليه ال�ضالم( قال: قال 
ر�ضول اهلل )�ضلى اهلل عليه واآله(: �إذ� بلغكم عن رجل 
يجازي  فاإنما  عقله،  ح�سن  في  فانظرو�  حال  ح�سن 

بعقله
3 - اأبو عبد اهلل الأ�ضعري، عن بع�س اأ�ضحابنا، رفعه 
عن ه�ضام بن الحكم قال: قال لي اأبو الح�ضن مو�ضى 

بن جعفر )عليهما ال�ضالم(:

يا ه�سام: �إن �هلل -تبارك وتعالى- ب�ّسر �أهل �لعقل 
ِذيَن َي�ْضَتِمُعوَن  ْر ِعَباِد الَّ و�لفهم في كتابه فقال: {َفَب�ضِّ
 ُ اهللَّ َهَداُهُم  ِذيَن  الَّ اأُْوَل��ِئ��َك  اأَْح�َضَنُه  ِبُعوَن  َفَيتَّ اْلَقْوَل 

َواأُْوَلِئَك ُهْم اأُْوُلوا اْلأَْلَباِب}.
�إن لكل �سيء دليال، ودليل �لعقل �لتفكر،  يا ه�سام: 
ومطية  مطية،  �سيء  لكل  و  �ل�سمت،  �لتفكر  ودليل 
نهيت  ما  تركب  �أن  جهال  بك  وكفى  �لتو��سع،  �لعقل 

عنه.
عباده  �إل��ى  ور�سله  �أنبياءه  �هلل  بعث  ما  ه�سام:  يا 
�أح�سنهم  ��ستجابة  فاأح�سنهم  �هلل،  عن  ليعقلو�  �إل 
�أح�سنهم عقال، و�أكملهم  معرفة، و�أعلمهم باأمر �هلل 

عقال �أرفعهم درجة في �لدنيا و�لآخرة.
يا ه�سام: �إن هلل على �لنا�س حجتين: حجة ظاهرة، 
وحجة باطنة... فاأما �لظاهرة: فالر�سل و�لأنبياء 

و�لأئمة )عليهم �ل�سالم(، و�أما �لباطنة: فالعقول.
يا ه�سام: �إن �لعاقل �لذي ل ي�سغل �لحالل �سكره، ول 

يغلب �لحر�م �سبره.... الحديث
وهو حديث طويل اأخذت منه بع�س الفقرات...

-اأعلى اهلل مقامه-  المجل�ضي  العالمة  فعل  وكذلك 
فابتداأ مو�ضوعته ال�ضخمة المكونة من اأكثر من 110 
ورد  فقد  والجهل"...،  والعلم  "العقل  بكتاب  مجلد 
في الروايات ال�ضريفة عن اأحدهم اأنه قال: »اأول ما 
خلق اهلل العقل وخاطبه الجليل: اأقبل فاأقبل وقال له: 
اإذن:  اأعاقب«  اأثيب وبك  اأدبر فاأدبر ثم قال له: بك 
ح�ضاب النا�س على قدر عقولهم هذه نقطة اأ�ضا�ضية، 
فالأهداف العليا للبعثة ال�ضريفة هي دعوة النا�س اإلى 
العقل ل اإلى الخرافة والجهل بل اإخراجهم من ظلمات 
الجهل اإلى نور العقل فبالعقل يكون الإن�ضان اإن�ضانا - 
كما تقدم الكالم - هذه من الأ�ضا�ضيات التي قامت 
عليها دعوة الر�ضول الأكرم و�ضائر الأنبياء وقد ذكر 
الإمام اأمير الموؤمنين علي بن اأبي طالب في خطبة له 
في نهج البالغة هذا الأمر حيث يقول: »فبعث فيهم 
ر�ضله، وواتر اإليهم اأنبياءه، لي�ضتاأدوهم ميثاق فطرته، 
بالتبليغ،  عليهم  ويحتجوا  نعمته،  من�ضيَّ  ويذّكروهم 
ويثيروا لهم دفائن العقول« �ضرح نهج البالغة لبن 

اأبي الحديد المعتزلي ج 1 �س 91
�ما �لجانب �لعقالئي �

ت�ضمل  عقالئي  م�ضلك  هي  �لعقالئية:  �ل�سيرة   
حاجاتهم. ل�ضِدّ  العقالء  عليها  تبانى  وقد  العادات 

او  تاأ�ضي�ضة  ام��ا  ال�ضرعية  الح��ك��ام  ان  في  ويتجلى 
اإم�ضائية والخيرة هي التي كانت يتعامل بها العقالء 
فام�ضاها ال�ضارع وهو �ضيد العقالء، حتي انه ا�ضبحت 

احدى  ال�ضارع  قبل  من  المم�ضاة  العقالئية  ال�ضيرة 
الدلة التي ي�ضتدل بها الفقيه ، والمتاأمل في الر�ضالة 
ال�ضالمية وفي تجلياتها  يجد البعد العالمي  بديهيا  

ووا�ضحا في تعاليمه ومبادئه..
الم�ضلم،  وتطلعات  اآف��اق  تت�ضع   ، العالمي  البعد  وفي 
عن   ويبتعد   ، الإ�ضالم  ر�ضالة  بامتداد  هدفه  ويمتد 
تحد  التي   ، ال�ضيقة  والقطرية  والطائفية  القومية 

الفكر وتقزمه.!
وفي ظالل هذا البعد العالمي    ولهذا ينبغي اأن تكون 
الدعوة ، ر�ضالتنا اأكبر من اأن يحدها قطر ، اأو ت�ضتاأثر 
بها طائفة دون اأخرى .. فهي ر�ضالة الأزم��ان كلها ، 
ور�ضالة الأماكن كلها ، ور�ضالة العوالم كلها ور�ضالة 
الدنيا والخرة ولهذا يلزم علينا اي�ضال هذا الدين 
النا�س  لهداية  الر���س  بقع  كل  وال��ى  ان�ضان  كل  الى 
زادت  ومهما   ، المعوقات  ك��ان��ت  فمهما  جميعا.. 
الإ�ضاءات .. لنن�ضي البعد العالمي ، وم�ضوؤوليتنا التي 

حملنا اهلل اإياها تجاه الب�ضرية  كلها.
تبليغنا  –في  الآت�����ي  م���راع���اة  مايقت�ضي  وه����ذا 

وطروحاتنا:
عند  المغلوطة  والثقافات  المفاهيم  ت�ضحيح  اأول: 

الم�ضلمين ، وغير الم�ضلمين.
ثانيا: اإيقاظ الأمة باللتفاف حول ق�ضاياها الكلية، 
واأمورها الم�ضيرية ، فال ت�ضتهلك طاقاتها ، وتبدد 
فنكون  وهمية.  ومعارك  جزئية  ق�ضايا  في  جهودها 

خدمة عند ال�ضتكبار العالمي. 
�لم�ساألة �لثانية : مدى التنا�ضخ بين ابعاد الر�ضالة 
و بين حاملها و الداعي اليها : فالدار�س ل�ضيرة النبي 
النبي  اأن  ( يالحظ  اآل��ه  و  عليه  الك��رم )�ضلى اهلل 
الكرم قد ج�ضد فعليا كل ما اتى به القراآن الكريم 
، وقد كانت �ضهادة اهلل -�ضبحانه و تعالى- له بهذ 
ال�ضنخية بينه و بين قيم و ابعاد ال�ضالم حين قال 
" و اإنك لعلى خلق عظيم " وقال من عا�ضره و �ضاهد 
�ضمائله و اخالقه " كان خلقه القراآن " لدى ن�ضتطيع 
بكل �ضفافية و ثقة اأن ناكد اأن النبي الكرم و وكذا اآل 
بيته الكرام الثقل ال�ضغر قد �ضكلوا في حقيقة المر 
القران الناطق ، �ضهد لهم به العداء و الحباء ول 
ي�ضعنا في هذا المقال التعر�س ل�ضرح هذا التنا�ضخ 
و الن�ضجام فمادامت كتب ال�ضيرة و تاريخ ال�ضالم 
متوفرة في كل مكان فنرجع الحديث عن هذا الق�ضم 
الذي  الم��ر  ه��ذا  لن�ضت�ضف  الكتب  ه��ذه  درا�ضة  ال��ى 
رب  هلل  الحمد  و   . المتاأخرين  و  المتقدمين  افحم 

العالمين .
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 ل�ضت فيل�ضوفا اىل احلد الذي ل ي�ضتطيع املحبون اأن يفهموا ..
لغتي الب�ضيطة، فقد تكررت يف حياتكم حتى ان اكرث النا�س 
ر حتى فوق قدرتي انا �ضخ�ضيا على  جهال �ضار يعظ  وُينظِّ

ال�ضتيعاب، ترى مِلّ تلب�ضونني ما لي�س يل؟
�أخوتي �ملوؤمنني.. �أعرفكم نف�سي

 قبل ان تفتحوا ابواب بيوتكم العامرة ل�ضيافة الطاعة باإذن 
اهلل، كنت قد جتولت يف ا�ضواق املدن القريبة من دياركم 
هي  كما  هول  يف  النا�س  وموؤملة!  مريبة  حركة   .. واأزّقتها 
ايام احلروب، الكل يجمع اق�ضى ما حتمله يداه ومركبته، 
الأ�ضعار  اجمع،  امل�ضلمني  بالد  يغني  مبا  تغ�ّس  الدكاكني 
! ولو �ضاألت احدهم ما اخلطب  م�ضاعفة يف وقت بوارها 
يجيبك .. اإنَّه �ضهر رم�ض����ان .. باهلل عليكم ما ذنبي وما 
دوري يف كّل ذلك .. بل لو فتحوا قامو�س لغتهم وبحثوا يف 
ا�ضمي لوجدوه ماأْخوذا من )َرِم�َس ال�ضائم َيْرَم�ُس اإذا َحّر 
جْوُفه من �ضّدة العط�س( 
تعّودمت  ما  انح�ضار  اأي 
عليه من املاأكل وامل�ضرب 
وقال اهلل -عّز وجّل- يف 
ذلك مانحا اإياي اأعظم 
يف  و�ضع  باأن  ا�ضتحقاق 
اأك���رم كتاب  اح�����ض��اين 
اأن���زل م��ن ل��دن رحمته 
ِذَي اأُنِزَل ِفيِه اْلُقْراآُن ُهًدى  اَن الَّ يف قوله تعاىل: �َضْهُر َرَم�ضَ
ْهَر  َن اْلُهَدى َواْلُفْرَقاِن َفَمن �َضِهَد ِمنُكُم ال�ضَّ َنات مِّ ا�ِس َوَبيِّ لنَّ لِّ
َخَر  ام اأُ يَّ ْن اأَ ة مِّ ْمُه َوَمن َكاَن َمِري�ضًا اأَْو َعَلى �َضَفر َفِعدَّ َفْلَي�ضُ
َة  اْلِعدَّ َوِلُتْكِمُلوْا  اْلُع�ْضَر  ِبُكُم  ُيِريُد  َوَل  اْلُي�ْضَر  ِبُكُم  اهلّلُ  ُيِريُد 

وْا اهلّلَ َعَلى َما َهَداُكْم َوَلَعلَُّكْم َت�ْضُكُروَن)185(. ُ َوِلُتَكربِّ
باأمر كتاب اهلل  هل �ضاأل هوؤلء انف�ضهم ان كانوا مي�ضون 
ام ل؟ هل علموا ان الزاد الذي نزل اليهم يف هذا ال�ضهر 
هو القراآن الكرمي الذي حوى جميع احلاجات واملتطلبات 
احلياتية التي ت�ضمى يف العلم احلديث ب�)منظومة النمو( 
والجتماعية  والنف�ضية  )العقلية  الرب���ع  حلقاتها  بكل 
القراآن  من  واأه���م  اأف�ضل  ب�ضاعة  فاأية  واجل�ضمّية(؟.. 
الكرمي يتزّودون به بدل من الذي كلما كرث جاءهم بالعلل 

وال�ضرر؟
�ف�سل �ل�سهر�ت.. و�أبرك �لليايل.. يل

ا ُمْنِذِريَن ِفيَها ُيْفَرُق ُكلُّ  ا ُكنَّ ا اأَْنَزْلَناُه يِف َلْيَلة ُمَباَرَكة اإِنَّ )اإِنَّ
( )الدخان/4-3(  َحِكيم اأَْمر

ا اأَْنَزْلناُه ِفى َلْيَلِة اْلَقْدِر  َوَما اأَْدَراَك َما َلْيَلُة اْلَقْدِر  َلْيَلة  اإِنَّ
وُح ِفَيها ِباإِْذِن  ُل امْلَاَلِئَكُة َوالرُّ ْن اأَْلِف �َضْهر  َتَنزَّ اْلَقْدِر َخرْي مِّ
اْلَفْجِر )�ضورة  َمْطَلِع  اأَْمر  �َضاَلم ِهَي َحتَّى  ن ُكلِّ  َرّب�ِهم مِّ

القدر/ 5-1(.
وهل �ضمعتم ب�ضهر حّل عليكم �ضيفا يحمل كل هذه الكرامات 
واملكرمات؟ انا خري من الف �ضهر وتنزلت املالئكة ومعهم 

جربائيل )عليه ال�ضالم( .. ليقرئوا عباد الرحمن ال�ضالم 
�ضيافتهم  فاأح�ضنوا   ... موائدهم  من  لياأكلوا  ل  والرحمة 
�ضيما  الفقراء  وم�ضاعدة  الرحم  و�ضلة  والتالوة  بالدعاء 
الأرامل واليتامى الذين كانت و�ضية امام الهدى علي )عليه 
تغّبوا  ل  اليتامى  يف  اهلل  )اهلل  فيهم:  الأخ���رية  ال�ضالم( 

افواههم(. 
ف ! .. هدية لك من �هلل  ف خ

يف قوله تعاىل: )َل ُيَكلُِّف اهلّلُ َنْف�ضًا اإِلَّ ُو�ْضَعَها( )من الآية 
286 �ضورة البقرة(

ال�ضعور  او  الآخ��ري��ن  مل�ضاوقة  مكرها  البع�س  يذهب  قد 
بامل�ضوؤولية اأو اخلوف من التق�ضري بحق نف�ضه او عياله فيثقلها 
مبا ل ي�ضتطيع من الأحمال، فقد داأب الكثري منا �ضخاء اأو 
جهال اىل املبالغة يف اإعطاء الأمور اكرث من م�ضتحقاتها، 
وهذا ما يح�ضل )معي( �ضيما من الأخوات املوؤمنات اللواتي 
ل ي�ضعرن بانهّن قد اوفني )حقي( ال مبلء املوائد وتنويع 
املاأكولت وامل�ضروبات التي تاأتي احيانا مبقيا�س الرياء -ل 
�ضامح اهلل- حتى )اين( راأيت يف طريقي ان بع�س العوائل 
ا�ضتلفت كي )متررين( بابهى حال! من قال؟؟ من قال لكم 
الع�ضرة  يعاين  املوؤمن  ارى  ان  ي�ضرين  او  ذلك  اري��د  باين 
ليي�ضر )مروري( املرور الذي جعله اهلل تخفيفا للموؤمن على 
)عقله ونف�ضه وج�ضده وجمتمعه( بان )يجعلني( جوازًا اىل 

ر�ضاه ولي�س اىل غ�ضبه.
اهلل  �ضلى  اهلل  ر�ضول  اآل  كان  كما  �ل�سيافة..  �أح�سنو� 

عليه واآله
واله  عليه  اهلل  �ضلى  حممد  النبي  ي�ضاأل  ان  عبثا  لي�س 
جواب  لياأتي  الدنيا!  م��ن  لهم  ث��الث  اح��ب  ع��ن  ا�ضحابه 
باب العلم واأخي نف�ضه الإم��ام علي )عليه ال�ضالم( الذي 
ا�ضت�ضهد يف ليلة عظيمة على الإ�ضالم، قال: )احب ايل من 
الدنيا ثالث: اإكرام ال�ضيف، وال�ضوم بال�ضيف، وال�ضرب 
بال�ضيف( .. اأي واهلل لقد كان اأكرم النا�س يل بعد ر�ضول 
اهلل �ضلى اهلل عليه واله وعائلته اآل بيت النبوة الذين من 
منا ل يعرف ما نوع الزاد الذي كان مبنازلهم؟ فهو ل يعدو 
اخلبز وامللح والتمر وان زاد فبع�س ل، وحتى هذا تخّلوا 
عنه ثالثة ايام متتالية اكراما ل�ضيافتي وار�ضاء هلل وهم 
العظيم  اخلالق  ان��زل  حتى  والر�ضى،  بالرحمة  املب�ضرون 
ِه  َعاَم َعَلى ُحبِّ يف حّقهم الآيات الكرميات: )َوُيْطِعُموَن الطَّ
ُنِريُد  ِ ل  ِلَوْجِه اهللَّ ُنْطِعُمُكْم  ا  َ اإمِنَّ   ِضرًيا� َواأَ َوَيِتيًما  ِم�ْضِكيًنا 
َيْوًما َعُبو�ًضا  َنا  بِّ ا َنَخاُف ِمن رَّ اإنَّ    ِمنُكْم َجَزاء َول �ُضُكوًرا
َرًة  َن�ضْ اُهْم  َوَلقَّ اْلَيْوِم  َذِل��َك  �َضرَّ   ُ اهللَّ َفَوَقاُهُم    َقْمَطِريًرا 
ًة َوَحِريًرا( �ضورة الدهر  وا َجنَّ رَبُ ا �ضَ َو�ُضُروًرا  َوَجَزاُهم مِبَ

- اآية الإن�ضان 12-8.
لأمكث مدة  النبوة  بيت  باأهل  اأ�ضوة  �ضيكرمني   من منكم 
�ضيامه كلها يف رحاب بيته وروحه؟ ومن منكم �ضيطردين 

اىل حيث ت�ضرتيح نف�ضي ول اأرى املعا�ضي ترتكب با�ضمي؟

ِذَي اأُنِزَل ِفيِه اْلُقْراآُن ُهًدى  اَن الَّ يف قوله تعاىل: �َضْهُر َرَم�ضَ

  �أنا �لطارق 
  ن منكم �مل�سيف فم 

•  د. حنان العبيدي
 مركز البحوث الرتبوية والنف�ضية- جامعة بغداد  

في مطلع خيطي �لأول .. في غ�سق 
�آخر خطوة من رفيق رحلتي �سهر 
�لفرح �لمحمدي )�سعبان( �أقف 
�لموؤمنين  من  �هلي  �ب��و�ب  على 
�أكلفهم  ل   ، لظل� خفيف  �سيفا 
بالترحيب  محفوفا  ��ستقبال 
)�لمقدمات(  وت��ق��دي��م  �ل��ح��ار 
ومو�ئد  و�لمعجنات  �لحلوى  من 
فانا  �لحاجات  كل  من  �لملذ�ت 
�سيوفكم  ع��ن  ت��م��ام��ا  �خ��ت��ل��ف 
�لتقليديين، فبدل من �أن �أكّلفكم 
بنعم  �آتيكم   و�ل��ب��ذ �لإ���س��ر�ف 
�هلل �ل��ت��ي ت��ف��وق ك��ل �ل��ث��رو�ت 
عليكم  و�أخت�سر  بل  و�ل�سعاد�ت، 
تكاليف حياتكم ومعي�ستكم �لتي 
ترهقونها كل يوم بما )�ئتلف �أو 
�ختلف( مع �سحتكم من �لمو�ئد 
�لتي كثير� ما تاأتي على �لعو�ئد 

بال فو�ئد. 
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القصيدة الحسينية 

يف  �ل�سالم(  )عليهم  �لبيت  �أهل  حمّبو  كر�س 
بقاع �لعامل جهودهم لن�سر تعاليم �أهل �لبيت 
وقيمهم متخذين من و�سية خا �نبياء �هلل 
 و�آل��ه و�سلم( : )�إ حممد )�سلى �هلل عليه 
تارك فيكم �لثقلني : كتاب �هلل  وعرتتي �أهل 
بيتي ما �إن مت�سكتم بهما لن ت�سلو� بعدي �أبد�( 

نر��سا ومر�ما لهذه �ملهّمة �ملقد�سة. • حتقيق: مود امل�شعودي
• حترير:علي الها�شمي

قداسة القضية 
وتجارب الشعراء 
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�لنتاج  توظيف  خالل  من  �ملقد�سة  �ملهمة  هذه  يف  ن�سيب  لل�سعر�ء  كان  وقد 
�ل�سعري  لنقل �لر�سالة �ملحمدّية �ل�سمحاء  وتو�سيحها لدى خمتلف �ملجتمعات 
�لن�سانية عربية و�أجنبية و�لتعريف مبختلف �لق�سايا �لإ�سالمية )�لعقائدية 
تقبلها  عمليا  �أثبتت  بطريقة  للنا�س  و�لتاريخية(  و�لأخالقية  و�لإن�سانية 

ور�سوخها يف �لذهن.
جملة �لرو�سة �حل�سينية �ملقد�سة �سلطت �ل�سو�ء على مهمة �ل�سعر�ء يف نقل 
ر�سالة �أهل �لبيت )عليهم �ل�سالم( و�لدفاع عنها فالتقت جمموعة من �ل�سعر�ء 
�ثناء م�ساركتهم يف م�سابقة �جلود �لعاملية �لثالثة للق�سيدة �لعمودية يف حق 
�أبي �لف�سل �لعبا�س )عليه �ل�سالم( �لتي تقام يف ذكرى وفاة �أّمه �ل�سيدة �أم �لبنني 
)عليها �ل�سالم(، و�لتي �أقيمت يف �سحن �أبي �لف�سل �لعبا�س )عليه �ل�سالم( يوم 
�ل�سبت �ملو�فق �خلام�س من �يار 2012 حتت �سعار )على م�سرعة �لإباء ينحني 
�لدهر �أجالل (و�ساركت فيها 133 ق�سيدة من د�خل �لعر�ق وخارجه و�ختريت 
منها ع�سر ق�سائد للمر�تب �لأوىل وقد نالت �ل�ساعرة �ميان عبد �لنبي �إبر�هيم 

دعبل من مملكة �لبحرين �جلائزة �لوىل.  

 القضية الحسينية معين ثر
جناح  ال�ضاعر  مع  املجلة  لقاءات  اأول   وك��ان  
العر�ضان من حمافظة كربالء املقد�ضة ليحدثنا 
املحافل  يف  احل�ضينية  الق�ضيدة  ح�ضور  ع��ن 

العاملية فقال: 
يف  والتميز  احل�ضور  دائ��م  العراقي  ال�ضعر  اإن 
املحافل العربية والعاملية، فكيف به وهو ي�ضتلهم 
واحدة من اروع ما �ضطرته �ضفحات التاريخ الن�ضاين، والتي كانت و�ضتظل معينا 
ثّرا للقيم الن�ضانية ونحن يف كل م�ضاركاتنا يف املهرجانات العربّية خا�ضة والتي 
يكون لها طابع ديني، جنُد للق�ضيدة احل�ضينية ح�ضورا فّعال ومتميزا، واإن الن�س 
احل�ضيني ميتلك مقومات اجلذب للمتلقي  ومبا ان مرقد المام احل�ضني )عليه 
ال�ضالم( يف ار�س كربالء املقد�ضة، فالأقالم ما زالت قا�ضرة على ان تكتب ما 
تريد النفو�س ان تعرب عنه. حيث ان مو�ضوع المام احل�ضني )عليه ال�ضالم( 
دائما هو اكرب من طاقة ال�ضاعر، ولكن نبقى نحاول ونحاول لكي نرتقي بالن�س 
اىل م�ضاف املاأ�ضاة واىل اأهمية املو�ضوع واأنا متاأكد اأننا لن ن�ضتطيع الو�ضول اىل 

حجم الق�ضية احل�ضينّية وق�ضية اأهل البيت )عليهم ال�ضالم( لقدا�ضتها .

 خطوة في الطريق الصحيح
ام��ا ال��ل��ق��اء ال��ث��اين ف��ك��ان م��ع ع�����ض��و اللجنة 
بنّي  ال��ذي  الدين  جمال  مهند  ال�ضيد  التحكيمية 
اأهمية اإقامة مثل هذه امل�ضابقات ال�ضعرية ملا لها 
من دور كبري يف املجتمعات فقال :اأمتنى اأن تنت�ضر 
مثل هذه امل�ضابقات خ�ضو�ضا وهي تت�ضمن مبادئ 
اأهل البيت )عليهم ال�ضالم( لأّنها حتّفز ال�ضباب 
وال�ضعراء ل �ضّيما واإن ال�ضعر العربي اأ�ضبح مهمال يف هذه اليام ويف القنوات 
الف�ضائية، ولذا تعّد هذه التجربة خطوة يف الطريق ال�ضحيح من اأجل ان ُنظهر 
ق�ضية اأهل البيت )عليهم ال�ضالم( للجميع وناأمل اأن تكون مثل هذه امل�ضابقات 
يف العتبات املقد�ضة الخرى واأّل ي�ضرتط كون الق�ضيدة عمودية فقط، فحبذا لو 
كانت يف ال�ضنوات املقبلة للق�ضيدة الإبداعية وق�ضيدة التفعيلة وق�ضيدة النرث، 
واملجتمع العراقي خا�ضًة و العربي عامًة ميتلك الكثري من ال�ضخ�ضيات العظيمة 
مثل الئمة الثنى ع�ضر )عليهم ال�ضالم( والنبي الأكرم حممد )�ضلى اهلل عليه 
واله و�ضلم( وباقي ال�ضخ�ضيات ال�ضالمية التي لها دور كبري يف ن�ضر ال�ضالم 

ومبادئه والتي هي جديرة باأن تكتب عنها ن�ضو�س اإبداعّية لئقة .

 باب االنفتاح على الغير
وحتدث ال�ضيد جمال الدين عن دور العالم قائال :  لو كّثف العالم دوره 
ب�ضكل اأكرب واأو�ضع لنقل هذه امل�ضابقات ملا لها من دور كبري واأثر بالغ يف املجتمع 
خ�ضو�ضا وهي تتناول �ضخ�ضية عمالقة كاأبي الف�ضل العبا�س )عليه ال�ضالم(  
وعلى املعنيني اأن يعملوا على طبع هذه الق�ضائد حتى لو على �ضكل كتاب ويوزع 
اىل اكرب عدد ممكن من القّراء العرب، بل واىل العامل كّله عن طريق ترجمة 
هذه الق�ضائد التي �ضيكون لها �ضدى كبري يف املجتمعات ملا حتمله من معان 
كثرية عن �ضخ�ضية ابي الف�ضل العبا�س )عليه ال�ضالم( رمز الفداء والت�ضحية 

وهذا �ضيوؤدي اىل انفتاحنا على الآخر املختلف .

 قراءة التاريخ لبناء أجيال واعية
كما كان ملجلة الرو�ضة حوار مع ال�ضاعر عبد الكرمي رجب �ضايف اليا�ضري من 
اأهل البيت )عليهم  اإعادة درا�ضة تاريخ  اأهمية  حمافظة الب�ضرة فحدثنا عن 
ال�ضالم( قائال : يف امل�ضابقة هناك ق�ضائد تتكلم عن انت�ضار الدم على ال�ضيف 
راح  ثم  قليلة  لفرتة  اجلانب  مرهوب  كان  الذي 
الجيال،  �ضخرية  مثار  وظّل  التاريخ  مزبلة  اىل 
اما الدم فما زال �ضداه مدوّيا ميالأ م�ضري الزمان 
ومازال قرب الرجل العظيم الذي بذل تلك الدماء 
ال�ضماء  تعانق  ومنائر  بقباب  �ضاخما  املطّهرة 

ويق�ضدها املاليني من جميع انحاء العامل.
الطيبة  العالقة  على  ال�ضوء  ي�ضّلط  ان  ونتمنى 
العبا�س  الف�ضل  اأبي  واأخيه  الإم��ام احل�ضني  بني 
)عليهما ال�ضالم( وعلى كل درو�س اأهل البيت وحكمهم، وان تعاد درا�ضتها ملا لها 
من اثر ايجابي على ال�ضعوب خ�ضو�ضا ونحن الن ن�ضهد ال�ضراعات والنزاعات 
بني هذه ال�ضعوب لكي نبني جيال واعيا نر�ّضخ فيه مبادئ اهل البيت وقيمهم 
ال�ضمحاء ، و يجب ان ننظر اىل عائلة المام احل�ضني )عليه ال�ضالم( كيف اأنها 
كانت عائلة �ضاحبة قيم لذا يجب على كل عائلة ان تنظر وتقراأ تاريخ حياة الإمام 
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احل�ضني )عليه ال�ضالم( وت�ضتفيد مما كانت عليه حياة الإمام عليه ال�ضالم .
ويف �ضوؤال للرو�ضة احل�ضينية عن دور الق�ضيدة احل�ضينية يف ار�ضاد النا�س اىل 
مذهب اهل البيت )عليهم ال�ضالم( قال اليا�ضري" اإن هذا ياتي من خالل ما 
ميتلكه ال�ضاعر من كم كبري من املعلومات عن تاريخ اآهل البيت )عليهم ال�ضالم( 
من خالل قراءة م�ضتمرة ل�ضريهم العطرة، واإذا اأراد �ضاعر اأن يكتب بيتا واحد 
يف حّقهم عليه ال�ضعي من اأجل اإحداث اأثر، وهذه املعرفة �ضتجعل للق�ضيدة تاأثريا 
كبريا و دورا بارزا يف تغيري املجتمع ويف هدايته اىل الطريق ال�ضحيح، كما ينبغي 
على ال�ضاعر اأن يتحلى  ب�ضلوك اأهل البيت )عليهم ال�ضالم( من خالل قراءة 
تاريخهم وهذا �ضيء مهم لل�ضاعر كونه �ضيوؤثر تاأثريا ايجابيا على امل�ضتمع ، اما 
المر الآخر فعلينا جميعا ولي�س ال�ضعراء فقط اأن نو�ضع دائرة ثقافتنا لكي ن�ضمح 
لالآخرين اأن يتقّربوا اإلينا  ويتوددوا، ورائدنا يف ذلك المام  علي بن ابي طالب 
)عليه ال�ضالم( الذي مل يقت�ضر تناول فكره واآثاره على املوايل من اتباع اأهل 

البيت )عليهم ال�ضالم( بل ا�ضرتك فيه اأنا�س من خمتلف الطوائف والأديان.

 الشعر.. أكثر مالءمة للقضية
اأما ال�ضاعر حممد طالب ال�ضدي من حمافظة 
الق�ضيدة  ا�ضتطاعت  هل  �ضاألناه:  فقد  الب�ضرة 
ابي  لق�ضية  احلقيقي  املعنى  تو�ضل  اأن  العمودية 
الف�ضل العبا�س )عليه ال�ضالم( يف واقعة الطف 

الليمة ؟
" ل ميكن للق�ضيدة  وق��د اأج��اب الأ���ض��دي قائال 
العمودية او غريها ان تو�ضل املعنى كامال لهذه الق�ضية العظيمة ولكن الق�ضيدة 
العمودية تبدو  اأكرث مالءمًة ملو�ضوع ق�ضية واقعة الطف نظرا لطابعها اخلطابي 
الذي يفتقر اليه ال�ضعر احلر وق�ضيدة النرث، اأما ال�ضعر العمودي فهو �ضعر مالئم 
متاما للمنرب لذلك يكرث تناول مو�ضوع واقعة الطف يف كربالء عرب هذا النوع 

من ال�ضعر.

واأ�ضاف اأن" ال�ضعر اأ�ضغر من اأن يتناول ق�ضية عظيمة مثل ق�ضية الطف، اإذ هي 
ق�ضية عاملية ان�ضانية خالدة مت�ّس م�ضري الن�ضان وتر�ضم له الطريق وهي اأ�ضبه 
باخلطاب الديني العظيم الذي يقف ال�ضعر على اأعتابه من بعيد وبخجل يرنو 
اإليه، ولكن على اأية حال يجب اأن تكون هناك حماولت ول بد منها، ويجب عدم 

التق�ضري اإزاء هذه ال�ضخ�ضّية العظيمة .

 تنقيح القصيدة الحسينية
وتطرق فيما بعد اىل ق�ضية مهمة تتمثل بت�ضذيب الق�ضيدة احل�ضينية حيث 
قال"على ال�ضاعر ان يتاأّنى ويفكر عندما يريد اأن يكتب ق�ضيدة عن اأئمة الهدى 
لأن هذه الق�ضائد مقد�ضة لعظمة مو�ضوعها، ال�ضيد حيدر احلّلي )رحمه اهلل( 
يكتب يف كّل حول) �ضنة( ق�ضيدة واحدة فقط عن اآهل البيت )عليهم ال�ضالم( 
لذلك �ضميت ق�ضائده باحلوليات لأنه ينقحها ملدة عام �ضعورا منه  بامل�ضوؤولية يف 

ق�ضائده ونحن يجب اأن نقتدي بال�ضيد احلّلي يف كتابة ق�ضائده.

 الشعر وتصحيح الخطأ
ال�ضاعر فاهم العي�ضاوي من النجف ال�ضرف 
اأهل  بحّب  يطفح  اأن  يجب  ال�ضاعر  قلب  اأن  بنّي 
البيت )عليهم ال�ضالم( اذا  اأراد ان يكتب ق�ضيدة 
عنهم واأ�ضاف :حّب اأهل البيت )عليهم ال�ضالم( 
البداع  ل��روح  واإذك��اء  ال�ضعراء  لطاقة  �ضحذ  هو 
عندهم حيث �ضيفّعل احلب عملية ال�ضتلهام التي 
لبّد منها يف كتابة الن�س ال�ضعري ل�ضيما اأن العملّية  �ضتكون �ضعبة حني تتطرق 

ل�ضخ�ضية فذة من �ضخ�ضيات اأهل البيت )عليهم ال�ضالم(.  
والرو�ضة احل�ضينية من جانبها توجهت لل�ضاعر ب�ضوؤال مفاده :هل ا�ضتطاع �ضعراء 
اأهل البيت )عليهم ال�ضالم( يف هذا الزمن ان ي�ضححوا ال�ضورة اخلاطئة عن 

املوالني لهم يف نفو�س اعدائهم؟
� بالتاأكيد ان ال�ضعر هو رافد من روافد احلوار الفكري في�ضتطيع املتحدث ان 
ي�ضت�ضهد ببيت �ضعري يف كثري من الحيان يف الف�ضل بني املتخا�ضمني ولذلك 
كان لل�ضعر دور كبري يف اعطاء املثال ال�ضحيح اأول،  وثانيا بتحريك عواطف 
اإذ  الق�ضيدة  ال�ضاعر  اجلها  يقول من  التي  الق�ضية  باجتاه  املتلقي  او  امل�ضتمع 
�ضتكتب بطريقة عاطفية او خيالية ت�ضتطيع ان جتذب املتلقي باجتاه اأهل البيت 
ومواليهم واأن حترك ال�ضمري احلي والنائم باجتاه ال�ضخ�ضيات العظيمة والدور 
اأجل  الق�ضيدة من  لعنا�ضر  ال�ضاعر يف طريقة توظيفه  الب��رز يقع على عاتق 
اأن يحّرك العقول التي ل تعرف تعاليم اأهل البيت ال�ضمحاء، لأن اأ�ضحاب هذه 
ائمتنا الطهار  تاريخ  اآبائهم واجداهم حول  م��زّورا من  تاريخا  العقول اخذوا 

عليهم ال�ضالم وعن املوالني لهم.

�أوز�ن��ه  وبكل  ومعانيه..  حروفه  بكل  �لكالم..  ويبقى 
وقو�فيه.. و�قفا خجال �أمام �أعظم ق�سية خّطها تاريخ 
منها  بع�سا  ليدرك  جمتهد�  �ل�سعي  ج��اد�  �لن�سانية، 
ويقدّمها درو�سا ومنار�ت تهدي �لنا�س �ىل طريق �ل�سو�ب 
�لذي �سّحى لأجله �ساد�ت �لأنام �آل بيت �لنبي �مل�سطفى 

حممد )�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم(.
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من  كانت  قدمية  عالقة  لوي�س  بالدكتور  تربطني 
طرف واحد لكوين مغرم يف علم مقارنة الديان ، 
وتخ�ض�ضي يف البكالوريو�س ا�ضول دين وتاريخ اأديان 
ومقارناتها منذ اأن طالعت بحوثه وكتبه وتتبعتها ، 
حتى توطدت بع�س ال�ضي حني را�ضلته على المييل اأو 
ات�ضلت به عن طريق املوبايل ، وات�ضلت به يف العام 
املا�ضي اأطرح عليه زيارة العراق ، وقبل اأن يبا�ضر 
مهرجان ربيع ال�ضهادة الثامن فعالياته بقليل عر�ضت 
عليه اإمكانية املجيء للعراق فرحب بها ، وتكلمت مع 
-�ضدداهلل   املقد�ضتني  العتبتني  يف  الأعزاء  الأخوة 
العلمية واين  لوي�س  لهم مكانة  خطاهم- و�ضرحت 
وعدته بدعوة للمجيء ، فا�ضتجابوا يل -جزاهم اهلل 
خريا- مبدين تعاونهم من اجل اثراء الفكر وحتريك 
وحملوين  العقول، 
اأن�ضاه  لن  جميال 

لهم .
وطئت  اأيام  وقبل 
الدكتور  اأقدام 
�ضليبا اأر�س العراق  
وت�ضرف  مرة  لأول 
بلثم اأعتاب اأبي عبداهلل احل�ضني واأخيه اأبي الف�ضل 

العبا�س )عليهما ال�ضالم (.
 جاء �ضليبا وهو يحمل �ضعار اأن الباحث يف الأديان 
الباحث يف  واأن   ، اأن يحكم  اأن يفهم ل  يجب عليه 
الأديان يجب األ  يكون داعية لدينه ول مب�ضرًا بعقيدته 
واإل اأنه �ضيف�ضل -ل حمالة-  يف جماله وتخ�ض�ضه  
وعن  العراق  وعن  الت�ضيع  عن  بروؤية  �ضليبا  جاء 
كربالء ، وراأيت مبحياه النبهار والإعجاب بالت�ضّيع 
والعراق وكربالء، راأيته يحمل الروح ال�ضيعية الطيبه 
والإن�ضانية العالية ، راأيت تلك الدموع املن�ضابة على 
�ضريح اأبي الف�ضل العبا�س ، وكاأنه ي�ضتنجد بي ويقول 
:انقذين و�ضاعدين من هذه الروحانية التي �ضلبت 
لّبي ومتّكنت من كياين وكّل م�ضاعري يف �ضريح اأبي 
اأحتكم يف دموعي؟مالها تن�ضاب  الف�ضل ، مايل ل 

بغزارة دون اإرادتي ؟
يحدثني عنها والدمعة تتاألق بعينيه ، وكاأنه يريد اأن 
ي�ضتنطقني ليعرف �ضّر قمر بني ها�ضم ، طلب مني 
 ، العبا�س  لزيارة  به  اأعود  اأن  وقت  بعد  اأخرى  مرة 
على  بخ�ضوع  ينحني  اأراه  واأنا  -واهلل-  فا�ضتغربت 
اأعتاب ال�ضريح يف مدخل املرقد بهياأة الراكع وقد 

وتركني   ، احل�ضرة  باب  عتبة  يديه  اأكّف  لم�ضت 
الطاهر  ال�ضباك  ليلم�س  الزائرين  يزاحم  ليدخل 
ما  ليقول:  يل  وعاد  بوجهه،  يديه  بعدها  ومي�ضح   ،
اأعطرها من رائحة، ومل يخرج حتى جل�س يرّتل ويقراأ 

بقلبه زيارة اأبي الف�ضل من كتاب الزيارة املعروف. 
يل:  يهم�س  وهو   ، العتبتني  رحاب  يف  معه  جتّولت 
كاأمنا اأحمل روحًا �ضيعية بينكم !، �ضيدي اإين اأكاد ل 
اأ�ضدق اأن هذا الكرم وهذه احلفاوة هي موجودة يف 
بالد العرب ، اأخربته عن م�ضيف احل�ضني وم�ضيف 
اليومية  الطعام  وجبات  توّفر  وكيف   ، الف�ضل  اأبي 
م�ضتوياتها  اأعلى  اإىل  ت�ضل  وبخدمة  كربالء  لزوار 
، فراأيت هذا ال�ضيء كان غريبًا على اأ�ضماعه اأو مل 
ي�ضدقه  فقال: اأو جمانًا تاأكل هذه النا�س ؟ فقلت له 
نعم ، اأنهم يف �ضيافة احل�ضني واأخيه . قال: واهلل اأن 
هذه الأمور يف فهمنا اأنها مبادئ الأخالق امل�ضيحية ، 
ولكني اأعجب اأين مل اأجد لها تطبيقًا عند امل�ضيحيني 
ووجدت ال�ضيعة يف كربالء هم رعاتها و�ضادة هذه 

املبادئ . 
جنازة يف �ضحن املرقد : ا�ضتوقفته جنازة و�ضعت يف 
ال�ضحن ال�ضريف حام حولها ذووها يتقدمهم اأحد 
خدمة املرقد الطاهر وهويقراأ لهم الزيارة ، فقال 
النع�س يف هذا املكان؟ فاأخربته  ما ي�ضنعون بهذا 
يف عقيدتنا قبل اأن يوارى ج�ضد املتوفى الرثى يكون 
اآخر عهده يف الدنيا زيارة اإئمة الهدى فيوّدع دنياه 
بزيارة احل�ضني وابي الف�ضل ويختمها بزيارة اأمري 
املوؤمنني يف النجف ال�ضرف لريقد رقدته الأخريه 
بجواره ، والنجف اليوم ت�ضم اأكرب مقربة يف العامل 
وهي التي يطمع كل �ضيعي اأن يدفن بها ليحظى بجوار 
المام علي )عليه ال�ضالم(فغادرين ليجل�س مع تلك 
اجلنازة ويقراأ معهم الدعاء ويلتقط �ضورة ليعود يل 
لأحدثه عن النجف ومراجع النجف ، وهل اأن النجف 
لنا كما هي مدينة بينار�س اأو فاران�ضي الهندية وهي 
املدينة املقد�ضة لدى الهنود مثل مكة عند امل�ضلمني 
فيها  ماتوا  اذا  وعقيدتهم  ال�ضيعة  عند  والنجف 
و�ضلوا للخال�س وخا�ضة عندما ي�ضلون ل�ضن الكهولة 
وال�ضيخوخة في�ضدون الرحال اإليها ليتوفوا هناك ، 
واذا مات اأحدهم يف بلدته ينقل ج�ضده اليها وكما 
تعلمون اأن الهنود ل يدفنون موتاهم بل يحرقونهم ، 
فتوجد فيها اأكرب حمرقة للموتى يف الهند تق�ضدها 
الهنود يحملون جنائزهم اإليها ... فبينت له مفهوم 

بلثم اأعتاب اأبي عبداهلل احل�ضني واأخيه اأبي الف�ضل 
العبا�س )عليهما ال�ضالم (.

 �سليبا يف كربالء  
• ال�ضيد وليد البعاج

 لدكتور لوي�س �سليبا �لأ�ستاذ �للبنا�

�لإ�سالمية،  �لدر��سات  يف  و�لباحث 

باري�س  يف  و�ملقارنة–  و�لأدي������ان 

�لتعريف  عن  غني  كاتب   ، وب���ريوت 

فهو خري جامعة �ل�سوربون بباري�س 

باحث وكاتب غزير �لنتاج ينقب عن 

�لن�سو�س �لقدمية و�لرت� �لإ�سالمي 

طارحا �إياها باإ�سلوب ع�سري .

ويعّد �سليبا �أول من جتاوزت كتاباته 

عدة  م��ن  �مل��ع��ر�ج  يف  كتب  �خلم�سة 

�أب��دع يف كل  ، وقد  جو�نب وحلاظات 

ما كتب ، وت�سدرت د�ر بيبليون للن�سر 

جمال  يف  مرموقة  مكانة  و�لطباعة 

�لن�سر بف�سل �إ�سد�ر�ته �لر�سينة ، .
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جوار علي عند ال�ضيعة والدفن قرب مرقده الطاهر ، وما يعني وادي ال�ضالم يف 
الروايات كم�ضكن لالأرواح الطاهرة .وكم راأيت التاأثر باديًا عليه وهو يرى حفاوة 
ال�ضتقبال يف مكتبة الرو�ضة العبا�ضية اإذ عر�ضوا عليه ما يقرب من ع�ضر كتب من 
موؤلفاته ، فقال اأكتبي تقراأ هنا ؟ فقالوا له نعم ، فتاأثر غاية التاأثر من ذلك ، فجل�س 
على الكر�ضي ، ونه�س قال: اإين اأرى جمموعة كبرية من ال�ضباب جتل�س على الأر�س 
بقاعة املطالعة يف املكتبة وهي تقراأ وتبحث دعني اأجل�س معهم ، ما هذا، اأهكذا هو 
القارئ العراقي ؟، ثم قدم جمموعة من كتبه كان قد جلبها من لبنان هدية ملكتبة 
الرو�ضة العبا�ضية ، واأذهله ما �ضمعه من �ضرح على طريقة فهر�ضة املخطوطات 
و�ضيانتها وحفظها ، وكيف توفر املخطوطة على ورق م�ضتن�ضخ لكل باحث يرغب بها ، 
ومن اأراد اأخذها فتن�ضخ له على قر�س ليحققها ويقراأها ، وحني �ضاأل عن املبالغ التي 
توؤخذ من الباحث قبالتها، وكانت ال�ضدمة عنده كبرية حني علم اأنها باملجان، فقال 
�ضادتي : يف باري�س بال�ضوربون املكتبات ُتَنّفر الباحث من احل�ضول على املخطوطة 
فنحن يف الدكتوراه اإذا احتجنا خمطوطة ، فعليك تقدمي طلب ، وان ترفق مع الطلب 
قيمة املخطوطة كاماًل فكل ورقة يكون �ضعرها بحدود 2 يورو فاإذا كانت املخطوطة 
من 200 ورقة فالبد اأن تدفع 400 يورو ، وتنتظر املوافقة وحني ياأتيك الرد �ضواء 
برف�س طلبك اأو باملوافقة فلي�س لك احلق با�ضرتداد املبلغ ، ما عندكم �ضيء ل ميكن 
ت�ضديقه ، خرج منهم �ضليبا وهو يقول: �ضاأكتب بحثًا عن هذا ليعلم العامل بذلك 
كم هي عظيمة اخلدمات التي تقدمها الرو�ضة العبا�ضية للباحثني ، ودخلنا معر�س 
الكتاب ، والذي اأتعبتني رفقة الدكتور �ضليبا كما اأ�ضعدتني بنف�س الوقت لكرثة تاأمله 
يف الكتب وبحثه بني الرفوف عن كتاب يتيم اأو نادر يتعلق بالرتاث ال�ضالمي القدمي 
ونحن ن�ضري هم�س يف اأذين �ضاأكتب عن احل�ضني نعم �ضاأكتب عن احل�ضني ، كتابًا 

اأ�ضرح به روؤيتي لالإمام احل�ضني بعد هذه الزيارة. 
�ضاأتكلم لحقا عن بحث لوي�س �ضليبا )احلوار الإمامي امل�ضيحي (الذي األقاه يف 
مهرجان ربيع ال�ضهادة العاملي الثامن ، وكم متنيت اأن يكون معنا اخلوري بول�س 
مو�ضوعاته  جتاوزت  والذي  بعهديه  املقد�س  الكتاب  يف  املخت�س  اللبناين  العامل 
ع�ضرات الكتب وال�ضدارات ، وبلغ عمره اخلام�ضة وال�ضبعني �ضنة ، وكم اأمتنىاأن 
يكون الربوفي�ضور بيري لوري املخت�س بالدرا�ضات ال�ضالمية يف فرن�ضا كذلك بيننا 
لريى واقع العراق وكيف هم اليوم رواد الثقافة والفكر، فقد رفدت كتبهم املعرفة يف 
جمال تخ�ض�ضهم املكتبات العامة واخلا�ضة، ع�ضى اأن ت�ضنح لهم الفر�ضة لزيارة 
كربالء ، كما توفق لها تلميذهم لوي�س ، وقبله الكاتب امل�ضيحي ال�ضوري اإنطوان 
بارا �ضاحب كتاب الإمام احل�ضني يف الفكر امل�ضيحي ، والذي ل تزال عباراته ترن 
يف اأذين ونحن نختلي �ضوية لنجل�س نتحدث ويقول يل : )  اإّنه م�ضيحي لكنه �ضيعي 
الهوى ( وفعال اأعجبني الف�ضل الذي كتبه يف درا�ضة جديدة عن العقيلة زينب 
)عليها ال�ضالم ( يف مناق�ضة مفهوم اجلمال الذي راأته زينب يف كربالء ، حينما 
�ُضئلت عما جرى لهم يف كربالء من م�ضهد القتل والدماء وال�ضبي فقالت:  ) ما 
راأيت اإل جميال ( واقعة ينظر لها اجلميع مباأ�ضاة واأمل و�ضفك دماء وقتل وحزن 
ودموع ، اأبكت مالئكة ال�ضماء ، فما راأت العقيلة وماهو ال�ضيء اجلميل يف ماأ�ضاة 
كربالء،  واأي جمال كان هذا يف عني زينب ؟ وما مفهومه يف فكرها )عليها ال�ضالم( 
، اإنها  التفاتات و مفاهيم راقية ، وت�ضورات مبدعة جادت بها قرائح امل�ضيحيني عن 

احل�ضني واأهل بيته )عليهم ال�ضالم (. 

◄  بقلم:د.منهال جا�ضم ال�ضريح

هل راأى اأحد يوما ما اآدميا مي�ضي بدون راأ�س ويفكر بال عقل ويتحرك باأع�ضاء مبتورة 
دون ان يدري ؟

لعل الجابة  القاطعة تكون بكلمة "ل" وهذا �ضحيح، و�ضحيح اأي�ضا قول "نعم" من 
العارفني املمح�ضني ملاآل بع�س الأمور والق�ضايا والأحداث.

ومن تلك المور حال اأمتنا اليوم، وا�ضالف لها قد خلت، وذلك حني تنكبنا الدرب 
العقول  زرع  جت��ارب  فينا  وليمار�س  ال�ضيطان  ح�ضانة  يف  لندخل  الطريق  و�ضللنا 
والع�ضاء ليعيد �ضياغتنا على عينيه يف مرحلة ما بني البهيمية والن�ضانية.. قبل ان 

يعرث علماء اليوم على بع�س �ضر اجلينات الرهيب  !
ولكن مل ل نقف حلظة ونحاول القيام بتجربة م�ضتقلة فيقوم كل واحد منا على انفراد 
اقدامه  موقع  ليعرف  النهائية  احل�ضيلة  ومتحي�س  واملعرا�ضة  واملقارنة  باملراجعة 

ووجهته، اأنحو اجلنان م�ضيريه حقا اأم نحو حفر النريان ؟
لقد ا�ضرفنا على انف�ضنا كثريا حتى اأ�ضعناها فدعونا نقف مهما كان الياأ�س مطبقا 
ي�ضع كل  باأمل  للمراجعة  قليال  نقف   .. �ضموليا.. دعونا نقف بحزم وعزم  وال�ضواد 
اأمل مل نخرتعه نحن وامنا الرحمة  التيه وال�ضياع..  ال�ضاللت وي�ضيء كل كهوف 
اللهية ونداء اخلالق الرحمن الرحيم" قل يا عبادي الذين ا�ضرفوا على انف�ضهم ل 

تقنطوا من رحمة اهلل ان اهلل يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحني" الزبر 53.
ها هي الفر�ضة قد �ضنحت من جديد فهل ن�ضتطيع القيام بعملية تعقيم �ضامل للنف�س 
والفكر والذاكرة لندخل هذا ال�ضهر ونحن على امت ا�ضتعداد لتبي�س وجوهنا بقبول 

اأعمالنا فيه من اهلل تعاىل ولنخرج منه باأحكام �ضحيحة مل�ضرية حياتنا امل�ضتقبلية؟
الباطن،  الوعي  يف  ا�ضتقرت  التي  التلقني  عمليات  من  التخل�س  على  نقدر  وه��ل 
ونتح�ضن- ولو لأيام قالئل- من ادوات بعرثة اليقني التي حتت�ضر النظر وت�ضك 

ال�ضماع لها... لكي نحكم بقدرة ا�ضفى على حركة احلقيقة يف حياتنا وماآلنا؟
وهل ميكن ان جنعل من ايام رم�ضان ا�ضراقة مزهرة يف مواكب الظالم التي متتطي 

كل ال�ضهور والعوام ؟
ولو فعلنا ذلك راأينا على �ضياء رم�ضائه وا�ضعة لياليه الطريق القوم نحو اخلري يف 
احلياة وما بعد احلياة وراأينا كذلك ما يخلع القلب وي�ضيب الراأ�س حني ن�ضاهد اجلرف 
ال��ذي يغلف اجلرف  وال�ضراب  نغفو على هديره  ال��ذي  وال��ربك��ان  نتك عليه  ال��ذي 

والربكان، م�ضائد لل�ضالني املغفلني !
لو فعلنا ذلك لكت�ضفنا كيف جتنبنا مواجهة احلقيقة وانف�ضلنا عن قوافل املجد وحيل 
بيننا وبني الكرامة وقطعنا مزارعنا و�ضوينا وطبخنا لن�ضلح ملوائد القوة والطمع ونلقى 

بعد ذلك عظاما وفتاتا تذروه الرياح  ! 
لو فعلنا ذلك لكنا قد ا�ضتطعنا ان منيز ال�ضوات ونقراأ اللغات ونفرق بني ال�ضدقاء 

والعداء، ا�ضدقاء الإن�ضانية واعداوؤها .
لكنا قد ف�ضرنا تف�ضريا منطقيا ما يجري اليوم من ازدواجية ظلم اهل احلق ون�ضرة 
اهل الباطل يف كل ركن من اركان الر�س التي يقف عليها هذا املخلوق املح�ضوب على 

رم�ضان  !
لكنا قد عرفنا كيف جرى تطبيعنا على املكاره والذلل والظلم وحتمل روؤية اج�ضاد 
الطفال والن�ضاء تتطاير مع �ضظايا القنابل ونحن ل منتنع عن اكل الطعام وال�ضري يف 
ال�ضواق فيما يعت�ضرنا المل واحلزن على اقل �ضرر ي�ضيب الفنان الفالين او املطربة 

الفالنية اأو خ�ضارة الفريق الفالين يف كرة القدم !

بقاعة املطالعة يف املكتبة وهي تقراأ وتبحث دعني اأجل�س معهم ، ما هذا، اأهكذا هو 
القارئ العراقي ؟، ثم قدم جمموعة من كتبه كان قد جلبها من لبنان هدية ملكتبة 
الرو�ضة العبا�ضية ، واأذهله ما �ضمعه من �ضرح على طريقة فهر�ضة املخطوطات 
هل راأى اأحد يوما ما اآدميا مي�ضي بدون راأ�س ويفكر بال عقل ويتحرك باأع�ضاء مبتورة و�ضيانتها وحفظها ، وكيف توفر املخطوطة على ورق م�ضتن�ضخ لكل باحث يرغب بها ، 

لنجعلها جتربة 
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�لذي  �ملحافظات �لمر  �لز�ئرين من خمتلف  �ملقد�سة يوميا تو�فد �لآلف من   ت�سهد مدينة كربالء 
يت�سبب يف خلق �لختناقات �ملرورية لكون �سو�رع �ملدينة ل ت�ستوعب هذ� �لكم �لهائل من �ل�سيار�ت، �إ�سافة 
�ىل وجود �عمال �ل�سيانة يف �غلب �سو�رع �ملدينة كبناء �جل�سور وتبليط �ل�سو�رع وتو�سيعها �لمر �لذي �أّدى 

�ىل قطع �ك �لطرق �لرئي�سية و�لفرعية.
وهنا لبد ملديرية �ملرور �لعامة يف كربالء �ملقد�سة �ن تعمل وبتن�سيق مع �لدو�ئر �حلكومية �لخرى، ف�سال 
عن تعاون �ملو�طنني من �جل تطوير �لو�قع �ملروري يف �ملحافظة �لتي لها خ�سو�سية �لقد��سة يف �حت�سان 

�لعتبتني �ملقد�ستني �حل�سينية و�لعبا�سية

في حوار مع عميد المرور
مانع عبد الحسن حسون مدير مرور كربالء المقدسة

  نظام جديد لتوحيد لوحات 
�ل�سيار�ت و�لآليات

•  حو�ر  : حممود امل�ضعودي  و علي الها�ضمي

يف  ال��ع��ام��ة  امل���رور  م��دي��ري��ة  عمل  على  ال���ض��واء  ولت�ضليط 
العميد )مانع عبد  والتقت  املديرية  املحافظة زارت جملتنا 
معه  واأجرت  كربالء  مرور حمافظة  مدير  احل�ضن ح�ضون( 

احلوار التايل:

 من للحد  خطة  لديكم  هل    

ظاهرة �لختناقات �ملرورية �لتي ت�سهدها �سو�رع 
ملدينة�

 مديرية مرور حمافظة كربالء املقد�ضة تختلف عن 
باقي مديريات املرور يف املحافظات لكون حمافظة كربالء 
مقد�ضة ولها اهمية يف نفو�س امل�ضلمني فقد ت�ضهد يوميا توافد 
العامة  املرور  لذا و�ضعت مديرية  ال��زوار،  اعداد كبرية من 
يف املحافظة خطة حلّل م�ضكلة الزخم املروري يف املنا�ضبات 
يف  تتمثل  والإعمار  البناء  جّراء  من  احلا�ضلة  والختناقات 
لوقوف  ا�ضافية  �ضاحات  وتخ�ضي�س  بديلة  مم��رات  توفري 

ال�ضيارات. 
فالعمل املروري يتعلق بكل دوائر الدولة مثل الطرق واجل�ضور 
فاإذا  الخ��رى  ال��دوائ��ر  وباقي  والكهرباء  والنقل  والبلدية 
ينعك�س  ذلك  فاإن  عملها  يف  الدوائر  هذه  وجنحت  حت�ضنت 
واجل�ضور  الوا�ضعة  الطرق  توفرت  واإذا  واأدائنا  عملنا  على 
الإر�ضادية  والعالمات  ال�ضيارات  وقوف  و�ضاحات  العديدة 

املنتظمة فاإن الختناقات �ضتنتهي ل حمال.
العامة يف كربالء  املرور  ان مديرية  نرى  الوقت احلايل  يف 
ناحية  من  الخرى  املحافظات  عن  جذريا  اختالفا  تختلف 
التنظيم واملحا�ضبة وخا�ضة يف مركز املدينة، فرجال املرور 

توجد  واأي�ضا  الأماكن  التقاطعات وغريها من  منت�ضرون يف 
�ضرطة  لعمل  الالزمة  البيانات  اجهزة حا�ضوب حتتوي على 

املرور.
اما املناطق النائية فهي بعيدة عن رقابة املرور لأنها حتتاج 
لتقنية عالية من كامريات مراقبة وعالمات �ضوئية ومرورية، 
وهذا من �ضمن عمل البلدية التي ناأمل  اأن يتّم التن�ضيق معها 

بهذا ال�ضاأن م�ضتقبال".

 ت�ستخدم �ل��دول  من  كثري    

تقنيات هند�سة �ملرور �حلديثة من �جل مر�قبة 
�ل�����س��ارع، �أي���ن م��دي��ري��ة م���رور ك��رب��الء م��ن هذه 

لتقنيات�
و�ضهل  جدا  مهم  �ضيء  احلديثة  الهند�ضة  تقنيات   
ان  الكربالئي، ولكن هذا المر ل ميكن  ال�ضارع  اإدخاله يف 
يكون  ان  يجب  العمل  هذا  لأن  فقط  كربالء  يف  ن�ضتخدمه 
املحافظات  الطرق يف  ت�ضمل جميع  �ضمن منظومة متكاملة 

العراقية ولي�س فقط يف كربالء.
ا�ضافة  دقيقة  بيانات  لقاعدة  امل�ضروع  هذا  يحتاج  واأي�ضا 
لفح�س جميع ال�ضيارات املرقمة وغري املرقمة واألوانها وهذا 

المر يتطلب وقت طويل لإعداده..

 تفا�سيل عن  �حلديث  حّبذ�    

م�سروع توحيد لوحات �ملركبات.
اأملانية  �ضركة  م��ع  الت��ف��اق  مت  امل�����ض��روع  ه��ذا   
كربالء  حمافظة  يف  متكاملة  اأم��ن  منظومة  وه��و  لجن��ازه، 
بكلفة تقدر ب�)150( مليار دينار عراقي، اما دورنا يف هذا 

 مديرية املرور 
العامة يف كرباء 

تختل جريا 
عن املحافات 

الخر من ناحية 
التيم وفر�ص 

القانون 
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في حوار مع عميد المرور
مانع عبد الحسن حسون مدير مرور كربالء المقدسة

يف هذا امل�ضروع، فقد ار�ضلنا ما يخ�س عملنا اإىل ادارة امل�ضروع 
والتي هي بيد املحافظة، وهذا امل�ضروع �ضيخدم املحافظة من 
املرور،  وتنظيم  واخلدمية  الداري��ة  واأي�ضا  المنية  الناحية 
فاإذا ُنفذ ف�ضوف يكون مبقدورنا ان نراقب جميع ال�ضيارات يف 
املرورية  املخالفات  كل  وحتديد  واخلارجية،  الداخلية  الطرق 
رجل  عن   75 بحدود  العبء  �ضيخفف  ما  وهو  حت�ضل،  التي 
بعد  املقبلة خا�ضة  القليلة  ال�ضنوات  اإجن��ازه يف  وناأمل  امل��رور، 

اكتمال البنى التحتية للمحافظة ب�ضكل كامل.

 يف حالة وجود قطع مروري من 

قبل �لقو�ت �لمنية هل يوجد تن�سيق بينكم وبني 
هذه �لقو�ت

 نعم يوجد تن�ضيق ولكن يف حالت معينة كحالة وجود 
اعمال �ضيانة يف �ضارع او ج�ضر فيكون من واجبنا ايجاد طريق 
موؤقت ل�ضري ال�ضيارات حلني النتهاء من اعمال ال�ضيانة، اما 
المنية  القوات  قبل  احلالة الخرى فهي عند وجود قطع من 
المور  يف  يتدخل  ان  امل��رور  رج��ل  ي�ضتطيع  ل  امني(  )قطع 

المنية لأنها من غري اخت�ضا�ضه و�ضالحياته.

 لبائد� �لنظام   سقو� بعد    

و�لبع�س  ل��ل��ع��ر�ق  �ل�����س��ي��ار�ت  م��ن  �لكثري  دخ��ل��ت 
�لتي  �لج��ر�ء�ت  هي  ما  ��سولية،  غري  كانت  منها 
�تخذمتوها للق�ساء �و �حلّد من �إدخال هذ� �لنوع من 

ل�سيار�ت �ىل كربالء�
 بالن�ضبة ملدنية كربالء ن�ضتطيع القول انها �ضبه خالية 
امنية  ت�ضهد حمالت  املدينة  ال�ضيارات غري ال�ضولية لن  من 
ال�ضيارة  مالك  بحق  تتخذ  لإجراءات  ا�ضافة  م�ضتمر،  وتدقيق 
الرهاب  مكافحة  مكتب  فهناك  امل��رور  رج��ل  من  فقط  لي�س 
ومكتب اجلرائم وغريها من الدوائر املعنية بالأمن، نحن الن 
لي�س  التعاون،  اجلميع  وعلى  كليا  م�ضتقر  غري  امني  و�ضع  يف 
مديرية املرور فقط بل اجلميع، فعندما نر�ضد �ضيارة م�ضتبه 

بها يجب اأن نر�ضل كافة املعلومات عنها للمكاتب املخت�ضة.

 إ�سد�ر� مر�حل  و�سلت  �أي��ن    

تقديرية  �إح�سائية  لديكم  وهل  �ل�سوق،  �إج��از�ت 
منحه ّ على ما

 مّت ا�ضدار ما يقارب من خم�ضة واأربعني الف اجازة 
واملواد  البطاقات  نفذت  وق��د  املقد�ضة،  كربالء  ملدينة  �ضوق 
من  النتهاء  حلني  الج���ازات  ا���ض��دار  تقليل  فتم  الت�ضغيلية 
يتم  كان  فقد  حملّيا،  ُت�ضّنع  ل  لأنها  البطاقات  هذه  ا�ضترياد 
نحن  الن  ولكن  يوميا،  اج��ازة   750 اإ���ض��دار  العمل  بداية  يف 
الجراء  وهذا  يوميا،  اج��ازة   125 وهو  حمدد  بعدد  حمددين 
ال�ضهر  خالل  يتم  والذي  الثانية  باملرحلة  البدء  حلني  موؤقت 

القليلة املقبلة ان �ضاء اهلل.

 ل�سائق� حما�سبة  يتّم  ومتى    

لذي ل يحمل �جازة �سوق�
الذي  احلديث  املعمل  ت�ضغيل  على  يتوقف  هذا 
لنا   يوّفر  والذي  ال�ضوق،  باإجازات  اخلا�ضة  البطاقات  ي�ضدر 
املعروفة،  ال�ضروط  به  تتوفر  من  لكل  اج��ازة  لإ�ضدار  فر�ضة 
�ضوق  اج��ازة  ميتلك  ل  من  كل  نحا�ضب  ان  ن�ضتطيع  وبعدها 
، فلي�س من  القانون يف العراق ولي�س ملحافظة فقط  اذا ُطّبق 
يطبق  ول   كربالء  يف  ال�ضائق  على  قانون  نطبق  ان  ال�ضحيح 
يف حمافظة اخرى، فهذا ال�ضائق رمبا جاء من غري حمافظة 
الدينية،  واملنا�ضبات  الزيارات  وهوؤلء كثريون بحكم  كربالء، 
خا�ضة  حملية  ولي�ضت  مركزية  قوانني  هناك  تكون  ان  فيجب 

مبحافظة واحدة.

 هل هناك �آلية جديدة لتوحيد 

لوحات �ل�سيار�ت بجميع �نو�عها
  نعم متت املبا�ضرة بنظام جديد لتوحيد لوحات 
ال�ضيارات  ت�ضقيط  يتّم  ان  بعد  الخ��رى  والآل��ي��ات  ال�ضيارات 
اللوحات اجلديدة �ضمن  القدمية وفق �ضروط خا�ضة، فتكون 
امل�ضروع اجلديد والهدف ال�ضا�ضي من هذا امل�ضروع هو معرفة 
اللوحات  جميع  توحيد  واأي�ضا  املرقمة،  غري  ال�ضيارات  جميع 
نظام  لدينا  فيكون  )املنفي�ضت(  املوؤقت  والفح�س  القدمية 
والذي  املراقبة  نظام  ت�ضهيل  اجل  من  الرق��ام  جلميع  موحد 
هو يف طور التاأ�ضي�س كما ذكرنا، ا�ضافة ان هذه اللوحة لي�ضت 
اللوحات  توحيد  النتهاء من  يتم  ان  عام  وناأمل خالل  ا�ضلية 
يف  اي�ضا  ين�ضب  وه��ذا  الخ��رى  والآل��ي��ات  ال�ضيارات  جلميع 
خدمة الناحية المنية من خالل املتابعة ولكن هذا العمل يكون 

ب�ضورة تدريجية.

 بني �خ��ت��الف  ي��وج��د  ه��ل    

عام  وقبل  �لن  �مل��روري��ة  و�ل��ق��و�ن��ني  �لتعليمات 
2003

ناحية  من  جذريا  تغريا  تغري  امل��رور  لعمل  بالن�ضبة 
ا�ضدار  مت  البائد  النظام  �ضقوط  فبعد  والقوانني  التعليمات 
تعليمات جديدة تتوافق مع زيادة عدد ال�ضيارات و�َضّن قوانني 
جديدة تتعلق باأجهزة املوبايل وتظليل زجاج ال�ضيارات، وو�ضع 
املتعددة  والأل���وان  ال�ضتائر  وو�ضع  ال�ضيارة  داخ��ل  ال�ضا�ضات 
�ضوابط  غري  من  كانت  التي  وال��دراج��ات  املنفي�ضت  وق�ضايا 
وقوانني  �ضوابط  امل�ضتجدات  هذه  لكل  ا�ضبح  حم���ددة..الن 

خا�ضة بها.
املرور  ملديري  وال�ضالحيات  الغرامات  يف  تغيري  هناك  اي�ضا 
وقد اختلفت فاأ�ضبحت اأو�ضع، وهذا جاء ملواكبة اوجه النفتاح 
ما  وكل  الهائلة  ال�ضيارات  اعداد  ناحية  من  البلد  يف  اجلارية 
و�ضوابط هي عامة  لقوانني  الثوابت  بع�س  ما عدا  بها،  يتعلق 
يف عمل املرور، مثل ال�ضري عك�س الجتاه وعدم احرتام ا�ضارة 
امل��رور واحلمولة ال��زائ��دة وع��دم ارت��داء ح��زام الم��ان وهذه 

الق�ضايا هي قوانني عاملية يجب اللتزام بها يف كل الحوال

 ن�شتي ان 

نحا�شب من ل 
 ميتلك اجازة �شو

ب القانون   اا
يف العرا ولي�ص 

يف افة 
واحدة فقط 
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)عليه  امل��وؤم��ن��ني  اأم����ري 
والنبي  ي�ضاأل  ال�ضالم( 
الأكرم )�ضلى اهلل عليه 
و���ض��ل��م( يجيب -  واآل����ه 
وكم �ضاِئل عن اأمره وهو 
اإمن��ا هي ر�ضالة   - ع���امِلُ
وو�ضية من )اأَب��َوي هذه 
 باأحرف ة( اإىل جميع اأبنائهم امل�ضلمني مكتوبة الأمَّ
من نور على جبني الدهور اإىل قيام ال�ضاعة، ف�ضهر 
رم�ضان املبارك هو فر�ضة تربوية لتهذيب النف�س 
وعطفه  ولطفه  وكرمه  ،مبنه  فيه  اهلل  جعل  مبا 
وراأفته، من اأجواء روحية ا�ضتثنائية وتوّجه تعبوي 
الفرد  لبناء  �ضنوفها  بكل  والعبادة  الطاعة  نحو 
نظريُه  قلَّ  مما  وهو  الأبعاد  جميع  على  واملجتمع 
بل قد ل جند له نظريًا يف غريه من �ضهور ال�ضنة 
واأيامها.. وال�ضوؤال هنا ما هو )الورع عن حمارم 
اهلل( وملاذا ُيعدُّ اأف�ضل الأعمال بن�ّس النبي الأكرم 

)�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم( ؟
ف اللغويون الورع بتعريفات خمتلفة جوهرها     ُيعرِّ
واحد ومنها ..يقول ابن منظور يف ل�ضان العرب : 
ج( ويف  اأَي حترَّ َع عن كذا  ُج، وَت��َورَّ )ال��َوَرُع: التََّحرُّ
ُج  والتََّحرُّ التَّْقَوى   : ال��ع��رو���س..ال��َوَرُع  ت��اج  معجم 
اأمري املوؤمنني )عليه  امَلَحاِرِم00 يقول  والَكفُّ عن 
وهو  دي��ن��ه(  ق��در  ال��رج��ل على  ال�����ض��الم(: )ورع 
عني ما يتناوله علماء الأخ��الق مع ب�ضط اأكرث يف 
يف  العقول  م��راآة  كتاب  يف  ورد  ما  ومنها  القول.. 

املجل�ضي -طيَّب  للعالمة  الر�ضول  اآل  اأخبار  �ضرح 
م فيه درجات الورع اإىل اأربع  اهلل ثراه- حيث َق�ضَّ
درجات ننقلها بتلخي�س وتو�ضيح وهي ورع العدول 
الذي حترمه  الورع عن احلرام  وهو  )التائبني(: 
فتاوى الفقهاء والذي يخرج به الإن�ضان من الف�ضق، 
ال�ضبهات  عن  الجتناب  وه��و  ال�ضاحلني:  وورع 
خوفًا منها ومن الوقوع يف املحّرمات، وورع املتقني: 
وهو ترك احلالل خوفًا من اأن ينجّر اإىل احلرام، 
مثل ترك التحّدث باأحوال النا�س خمافة اأن ينجّر 
وهو  )ال�ضالكني(:  ال�ضديقني  وورع  الغيبة،  اإىل 
تعاىل خوفًا من �ضرف  �ضوى اهلل  الإعرا�س عما 
منه  القرب  زي��ادة  يفيد  ل  فيما  العمر  �ضاعة من 
-تعاىل- واإن علم اأنه ل ينجّر اإىل احلرام. فالورع 
اإذن هو التحرز والمتناع عّما ل ينبغي وكفِّ النف�س 
عن تخطي حدود ال�ضرع والعقل..وقد ا�ضتفا�ضت 
الذي  ال��ورع  على  والتاأكيد  التعريف  يف  الروايات 
يعد املنطلق الأ�ضا�س لتهذيب الإن�ضان عقيدًة فكرًا 
و�ضلوكًا،كما ورد يف الأثر فيما ناجى اهلل -تبارك 
وتعاىل- به مو�ضى )�ضلوات اهلل عليه( : "يا مو�ضى 
ال��ورع عن حمارمي  ما تقرب اإيل املتقربون مبثل 
معهم  اأُ����ض���رك  ل  ع���دين  ج��ن��ان  امنحهم  ف���اين 
اأحدا.." ومن ا�ضتقراء الروايات الواردة عن النبي 
واأهل بيته )�ضلوات اهلل عليهم( نراهم يعربون عن 
الورع باأنه )اأ�ضل الدين، مالك الدين، �ضيد العمل، 
اأف�ضل  قرين،  خري  الإمي���ان،  اأُ����سُّ  العبادة،  ا�ضد 
لالإمام  و�ضية  ويف  التقوى،.....(  اأ�ضا�س  لبا�س، 
اأ�ضحابه  اأح��د  ل�ضان  على  ال�ضالم(  الباقر)عليه 
وهو خيثمة : )اأبلغ موالينا ال�ضالم عنا، واأو�ضهم 
بتقوى اهلل العظيم، واأعِلمُهم يا خيثمة اأّنا ل ُنغني 
عنهم من اهلل �ضيئا اإل بعمل، ولن ينالوا وليتنا اإل 

بورع...( 
   من خالل هذا العر�س املب�ضط املوجز لتعريف 
الورع وبيان مراتبه تتبني اأهميته وثمراته يف تهذيب 
�ضلوك الإن�ضان وال�ضري به يف طريق النجاة..ولهذا 
نعي�س  ال��ذي  ال�ضهر  هذا  يف  الأعمال  اأف�ضل  كان 
العمل هي  زينة  )اأنَّ  ورد يف اخل��رب  وق��د  اأج���واءه 
الفائدة  ال��ورع ول خري يف ن�ضك ل ورع فيه( فما 
التي يجنيها ال�ضائم من العبادة اإذا مل يكن َوِرَعًا 

 باأحرف ة( اإىل جميع اأبنائهم امل�ضلمني مكتوبة الأمَّ

ع   ر لو� ر ه س� 
• �ضادق مهدي ح�ضن

يف جانب من خطبته يف بيان ف�سل 
ر�سول  ق��ال  �مل��ب��ارك،  رم�سان  �سهر 
�هلل )�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم(: 
))�أيها �لنا�س: �إن �أبو�ب �جلنان يف 
هذ� �ل�سهر مفتحة فا�ساألو� ربكم �أن 
و�أب��و�ب �لنري�ن   ، ل يغلقها عليكم 
مغلقة ، فا�ساألو� ربكم �أن ل يفتحها 
عليكم ، و�ل�سياطني مغلولة فا�ساألو� 
عليكم((.. ي�سلطها  ل  �أن  ربكم 
،فقلت:  فقمت  �ملوؤمنني:  �أمري  قال 
يا ر�سول �هلل ما �أف�سل �لأعمال يف 
هذ� �ل�سهر  فقال )يا �أبا �حل�سن: 
 ع ر أف�سل �لأعمال يف هذ� �ل�سهر، �لو�
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متقيًا خمل�ضًا ؟! بل هو لي�س اإل م�ضداق ملا قاله النبي الأكرم 
)�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم(: )كم من �ضائم لي�س له من �ضيامه 
اإّل اجلوع والعط�س(،وهنا لبّد لنا من كلمة : هنالك حماولت 
ال�ضهر  ه��ذا  لت�ضويه  ب�ضرا�ضة  لها  وخمطط  وم�ضعورة  جمرمة 

واإحباط العمل فيه ب�ضتى الو�ضائل ..
ة من  امل�ضريَّ التلفزيونية  الف�ضائيات  الكثري من  اإنَّ  فمثاًل جند 
قبل اأعداء اهلل ور�ضوله وبكل ما اأوتيت من عزم وقوة و�ضلطان 
يف �ضباق حامي الوطي�س لعر�س )الربامج الرم�ضانية املنوعة!( 
ت لها العدة قبل عام كامل لتفريغ هذا ال�ضهر املبارك  والتي اأُِعدَّ
به  ُي�ضتهان  ل   والرتبوي،وجمع والأخالقي  الروحي  حمتواه  من 
منا ن�ضوان مت�ضوق اإىل امل�ضل�ضل التافه والفلم البائ�س والربنامج 
الفا�ضل  الوقت  امتداد  و..و..على  الرخي�س  والإع��الن  املبتذل 
بني الإفطار و�ضالة الفجر اإىل درجة اأن املعتكف املواظب على 
متابعتها ل وقت له للدعاء اأو تالوة القراآن اأو غريها من الُقربات 
�ْضَراُن  املوؤكدة لإحياء اأيام وليايل �ضهر العطاء هذا )َذِلَك ُهَو اخْلُ
امْلُِبنُي(.هذا بالإ�ضافة اإىل الطقو�س والعادات البائ�ضة التي اعتاد 
البع�س ممار�ضتها يف �ضهر رم�ضان كلعب )املحيب�س( وغريه الذي 
ي�ضتهلك وقت العبادة باأكمله، فمجاميع ال�ضباب بل وحتى ال�ضيوخ 
ميالأون الأر�ضفة واملقاهي و�ضالت الألعاب والقمار ول رجاء لهم 
�ضوى اأن تكون لهم الغلبة يف املقامرة واأخذ جائزة الرهان ! َ)ِلَك 

الُل اْلَبِعيد(.   ُهَو ال�ضَّ
 فيا اأيها الأحبة يف اهلل: احلذر ثم احلذر من هذه الفخاخ التي 
اأ�ض�س لها �ضياطني الأن�س من اأعداء الإ�ضالم ..ولن�ضحذ الهمم 
ونتوجه اإىل اهلل تعاىل ونقبل بكل ذرة من جوارحنا اإىل العبادة 
الِتِهْم  �ضَ يِف  ُهْم  ِذيَن  الَّ  ، امْلُوؤِْمُنوَن  اأَْفَلَح  ال�ضالة)َقْد  �ضهر  فهو 
َفاإيِنِّ  ي  َعنِّ ِعَباِدي  �َضاأََلَك  )َواإَِذا  الدعاء  �ضهر  وهو  َخا�ِضُعوَن( 
ِمُنوا ِبي  َوْلُيوؤْ َفْلَي�ْضَتِجيُبوا يِل  اإَِذا َدَعاِن  اِع  َقِريب اأُِجيُب َدْعَوَة الدَّ
َلَعلَُّهْم َيْر�ُضُدوَن(وهذا يحتاج منا اإىل التزام ومواظبة و�ضرب على 
الطاعة وعن املع�ضية ليتحقق الهدف الرتبوي الأ�ضمى من عبادة 
ال�ضوم)َلعلَّكم تتقون(.. وهذه دعوة اإىل كل من يف قلبه مثقال 
ذّرة من ُحب هلل ولنبيه الكرمي )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم( واأهل 
بيته الطاهرين )عليهم ال�ضالم( اأن نكون �ضيوفًا موؤدبني عند 
وبالنعيم  الدنيا  والربكة يف  العاملني لنحظى باخلري  مائدة ربِّ 
الأبدي يف الآخرة ا�ضتجابًة لنداء القراآن الكرمي )َو�َضاِرُعوا اإىَِل 
ْت ِلْلُمتَِّقنَي(  َمَواُت َواْلأَْر�ُس اأُِعدَّ َها ال�ضَّ ة َعْر�ضُ ُكْم َوَجنَّ َمْغِفَرة ِمْن َربِّ
، فال منلك اإل اأن ن�ضاأل اهلل جلَّت قدرته اأن نكون من املقبولني يف 
هذا ال�ضهر الكرمي بحق حممد واآله الطاهرين )ِخَتاُمُه ِم�ْضك َويِف 

َذِلَك َفْلَيَتَناَف�ِس امْلَُتَناِف�ُضوَن(

◄  يكتبها: �ضباح الطالقاين

منذ زمن بعيد كانت تكتنف اأوقات �ضيامي همزات الغ�ضب غري املربر 
واأ�ضعر وكاأن ال�ضيطان يريد لف حبائله حول جماديف ال�ضرب املو�ضلة 
لرّب الأمان يف نهاية اليوم الرم�ضاين، فاأت�ضور الأمر وكاأنه �ضراع مرير، 
وتراين يقلقني احلذر من فقدان الهدوء وال�ضكينة املكت�ضبة من رحمة 

اهلل لعباده ال�ضائمني كلما تعر�ضُت ل�ضيء من الإغاظة والإزعاج.
ويف اأحد النهارات الرم�ضانية القائ�ضة جل�َس قربي رجل عجوز يحمل 
اأمتعة اأثقلت كاهله، فبادرُت مل�ضاعدته لكنه اأبدى امتنانه دون اأن يعطيني 
فر�ضة وقال "بعد رحلة العمر الطويلة ل تت�ضور باأن ال�ضيام ينق�س من 
هّمتي �ضيئًا لأنه هلل وهو الذي �ضيجزيني عليه، واأقّل ما اأتوقعه هو القدرة 

على اإي�ضال هذه الأمتعة لعيايل..."
اأدركُت حينها اأن ال�ضيام يعني فيما يعنيه قوة الإرادة وتهذيب النف�س 
وامل�ضتحبات  العبادات  نحو  وقالبًا  قلبًا  التفكري  وتوجيه  بها،  والتحكم 
وعمل اخلري، وقْطع الطريق اأمام امللذات الطائ�ضة ونوابز النف�س الأّمارة 

بال�ضوء من اأن ُتف�ضد �ضفاء الروح والذهن يف �ضهر الرحمة والغفران..
وعرفُت اأن اهلل تعاىل فر�َس ال�ضيام تثبيتًا لالإخال�س، واأن عّلة وجوب 
-عليه  الر�ضا  مو�ضى  بن  علي  الإم��ام  ل�ضان  على  ج��اءت  كما  ال�ضوم 
في�ضتدلوا على فقر  والعط�س،  اأمل اجلوع  يعرفوا  ال�ضالم- هي:" لكي 
الآخرة، وليكون ال�ضائم خا�ضعًا ذلياًل م�ضتكينًا ماأجورًا حمت�ضبًا عارفًا 
�ضابرًا ملا اأ�ضابه من اجلوع والعط�س، في�ضتوجب الثواب مع ما فيه من 
الإح�ضان عن ال�ضهوات، وليكون ذلك واعظًا لهم يف العاجل، ورائ�ضًا 
لهم على اأداء ما كّلفهم، ودلياًل لهم يف الآجل، وليعرفوا �ضدة مبلغ ذلك 
على اأهل ال����فقر وامل�ضكنة يف الدن��يا، فيوؤّدوا اإليهم ما اقرت�س اهلل تعاىل 

لهم يف اأموالهم".
منذ ذلك احلني انغر�ضْت يف ذهني وقلبي بواعث ال�ضرب والحت�ضاب يف 
�ضيام رم�ضان مهما كانت اأجواوؤه، قائ�ضة اأم قار�ضة ، مريحة اأم متعبة 

، اآمنة اأم خميفة.
 واأقّدم هذه الدعوة لكل من ينوي ال�ضيام والقيام بهذا ال�ضهر الكرمي 
لأن يتجاوز املنّغ�ضات التي قد تكتنفه ب�ضبب الظروف املعي�ضية ال�ضعبة 
اأو ق�ضاوة ال�ضيف وقلة اخلدمات، واأن ي�ضع ن�ضب عينيه الفوز يف اآخر 
رم�ضان باجلائزة الكربى بر�ضوان اهلل تعاىل وح�ضاد الأجر والثواب، 
بحّق  التجاوزات  اأو  الأخطاء  لرتكاب  �ضماعة  ال�ضيام  من  يجعل  واأّل 

الآخرين ونف�ضه... 

دعوة رم�سانية 
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•     �أجرى �حلو�ر  و�أعّده:حممود امل�ضعودي -عبد الرحمن الالمي

�أنا وولدي
 فد�ء لالإمام �حل�سني 

لن ين�سى �لعر�قّيون �لأيام �ل�سود من حكم �لبعثّيني �ملقيت، وما خّلفه من ماآ�س وفو�جع ودمار ودماء، ولن ين�سى �لعر�قّيون ما فعله بهم �أيتام �لنظام و�أذنابهم 
فيما بعد من �لأعمال �لإرهابية كالقتل و�لتفجري و�لتهجري و�لنهب و�ل�سرقة و�لتاآمر و�خليانة و�ل�ستعانة بالإعد�ء، بل �سيلّقنون �أولدهم كّل هذه �لذكريات 
�ملريرة �لتي مّرو� بها و�ملعاناة �لأليمة �لتي عا�سوهايف دهاليز �ملعتقالت ومطامري �ل�سجون وظلمة �ملحاجر، �إذ ي�سيق �ملكان بالإن�سان �لو�حد، ورمبا ي�سل فيه �ىل 

عدم �لقدرة على �حلركة وعدم �حل�سول على �لطعام و�ملاء �إل مبا ي�سّد �لرمق !

   


ونوبات التعذيب التي ل ينفك املعتقل عن التعر�س لها 
وال�ضرب  التعليق  من  متوا�ضلة  ول�ضاعات  اأّية حلظة  يف 
باأنواعه ول�ضعات ال�ضعق الكهربائية، وال�ضتائم املقذعة 
والتهديد بالأعمال غري الأخالقية، كّل هذا لأنه نوى اأو 
ذهب لزيارة مرقد اأحد اأئمة اأهل البيت )عليهم ال�ّضالم( 
)تبارك  هلل  العهد  وجم���ّددًا  لهم،  وانتماءه  حّبه  معلنًا 

وتعاىل( بال�ضتقامة اأمامهم.
ال�ضهداء  ل�ضيد  انتماءهم  اأظ��ه��روا  الذين  اأولئك  وم��ن 
)عليه ال�ّضالم( وذاقوا مرارة العتقال واأمل املعاناة الأخ 
)جناح( الذي كان يف �ضيافة جمّلة الرو�ضة احل�ضينية 

ليق�ّس علينا تفا�ضيل ما لقاه طوال اأ�ضهر من العتقال.
من   1977 مواليد  م��ن  ج���دوع(  ح�ضن  ها�ضم  )جن���اح 
حالّيًا  يعمل  الهندية  ق�ضاء  املقد�ضة   كربالء  حمافظة 

منت�ضبًا يف وزارة الداخلية.

وكانت �لبد�ية
الأق��دام من ق�ضاء  طويريج  �ضريًا على  توجهنا  حينما 
اىل كربالء املقّد�ضة لأداء زيارة اأربعينية الإمام احل�ضني 
ال�ضهر اخلام�س من  والتي �ضادفت يف  ال�ّضالم(  )عليه 
ال�ضيدة  ليوا�ضني  الن�ضاء  معنا  م�ضطحبني   2000 عام 
�ضرينا  اثناء  ويف  ال�ّضالم(  )عليها  امل�ضائب  اأّم  زينب 
واجهتنا �ضيطرة من رفاق البعث الظامل وما اإن اقرتبنا 
منهم حتى ا�ضرع افرادها باعتقالنا نحن الرجال، وراحوا 
ي�ضتمون الن�ضاء باأقبح ال�ضتائم  واأمروهّن بالرجوع من 

حيث اأتنْي.

ما هي قو�نني �حلكومة
وبعد اعتقالنا توجهت بنا ال�ضيارة اىل الفرقة احلزبية يف 
طويريج والتي مل نبق فيها �ضوى ثالث �ضاعات ثّم نقلنا 

بعدها اىل مركز الق�ضاء حيث حققوا معنا:
- ملاذا ت�ضريون  وما هو ال�ضبب وراء ذلك؟ اأمل ت�ضمعوا 
وتعلموا بقوانني احلكومة التي متنع ال�ضري على الأقدام 
اأو الذهاب لزيارة الأولياء؟ فلماذا تتجاوزون على قوانني 

الدولة؟ وكان جوابنا لهم: 
- مل نكن نعلم باأّن زيارة مرقد �ضيد �ضباب اأهل اجلنة 
ال�ضري لأجله جتاوز  اأو  ال�ّضالم(  الإم��ام احل�ضني )عليه 

على القوانني يف دولة تّدعي الإ�ضالم!

حمل �مل�سبحة خرق للقو�نني!
والأخوة  بتفتي�ضي  قاموا  طويريج  ق�ضاء  اأم��ن  دائ��رة  يف 
 )101( حباتها  ع��دد  م�ضبحة  اأح��م��ل  وكنت  ال��ب��اق��ني، 
اأث��ار ذلك  فلّما وجدوها يف جيبي  لل�ضالة،  خم�ض�ضة 
اأزلم الأمن،  التفتي�س من  غ�ضب كّل َمن كان يف غرفة 
وبعدها  جانب،  كّل  من  ال�ضديد  بال�ضرب  علّي  وانهاروا 
اىل  متوجهني  كو�ضرت  نوع  �ضيارة  يف  واأرك��ب��وين  قّيدوين 

مديرية اأمن كربالء املقّد�ضة.

باب �لالذع �أ�سّد من �لتعذيب ل�س�
كّل  معنا  ا�ضتخدموا  املقّد�ضة  كربالء  اأم��ن  مديرية  ويف 
النف�ضية  احل��رب  ولكّن  يجيدونه،  ال��ذي  التعذيب  اأن��واع 
بتهديدنا بالأعمال غري الأخالقية وال�ُضباب الالذع اأ�ضّد 
بكثري من ال�ضرب والتعذيب، فقد كنا نتمّنى ال�ضرب ول 
اأن يعاملونا بهذه القباحة والوح�ضية ال�ضتثنائية الفريدة 
من نوعها يف كل معتقالت العامل ح�ضبما اأظّن، اإذ كانوا 
يطلقون الكلمات اجلارحة وغري الأخالقية، ونحن ل حول 

لنا ول قّوة اإل باهلل العلّي العظيم.

مو�جهة لثو� فقط!
العتقال  واأن��ا يف حماجر  كاملة  اأ�ضهر  �ضتة  مرور  وبعد 
لأحد  �ضخمًا  مبلغًا  دفعت  بعدما  وال��دت��ي  ا�ضتطاعت 
اأ�ضف حالتي حني  ولكن كيف  الأمن مواجهتي،  �ضباط 
التقيت باأّمي لأّول وهلة، كانت حلظات موؤملة جّدًا بالن�ضبة 
لها حني راأتني بتلك احلالة املزرية، هزيل اجل�ضم واآثار 
التعذيب، حتى متّنيُت  �ضّدة  وا�ضحة علّي من  الكدمات 
اليوم  ذل��ك  �ضباح  ففي  امل��واج��ه��ة،  ه��ذه  ح�ضول  ع��دم 
جاءين اأحد احلّرا�س ملواجهة اأهلي بعد اأن قّيدين وو�ضع 
الغطاء على عينّي ثّم �ضار بي اإىل الغرفة التي فيها الأهل 
مع والدتي، واأوقفوين يف الباب ورفعوا الغطاء عن عينّي 
فراأيت والدتي وقد امتالأت عيناها بالدموع، رمبا تكون 
دموع ال�ضتياق اأو دموع احلزن اأو الفرح للقائي وتيّقنها 

باأين ما زلُت حّيًا ل اأدري، فقال لها ال�ضابط:
- األي�س هذا ولدك جناح؟! ثّم اأعادوين اىل املعتقل واأنا 
ال�ضابط  اىل  تتو�ّضل  وهي  والدتي احلزين  اأ�ضمع �ضوت 

وتقول له:
- اأق�ضم عليك بالقراآن اأرجعه لأتاأّكد منه وليطمئن قلبي 

عليه هل هو ولدي جناح اأم ل؟ �ضمح ال�ضابط باأن تراين 
م��ّرة اأخ��رى، وقلت لها كلمة واح��دة فقط ل�ضيق الوقت 

امل�ضموح لنا:
- ل داعي لأن تتو�ّضلي بهم يا اأّمي ول تعودي مّرة اأخرى 

لهذا املكان. ف�ضاح ال�ضابط موجهًا كالمه لوالدتي:
- ل ت�ضاأيل عليه مّرة اأخرى فاإّنه يحتاج اىل قطع ال�ضان.

�أ يعّذب �أخاه!  
اأحد املعتقلني الذين كانوا  اأّن  ومن عجائب هذا الزمن 
معنا له اأخ يعمل يف نف�س دائرة الأمن التي نحن فيها فقلنا 
له: اأنت حمظوظ لأّنك لن تبقى معنا كثريًا و�ضيتعاملون 

معك بالرفق واللني لأّن اأخاك يعمل معهم.
اأخاه  ف��اإّن  بال�ضبط،  الذي ح�ضل هو عك�س ذلك  ولكّن 
تلّقى التهديد الغليظ من قبل ال�ضّباط الآخرين، واّتهمه 
البع�س باخليانة، لأّن اأخاه ي�ضلك م�ضلك التدّين ويقوم 
ال�ضالم(،  )عليهم  املع�ضومني  الأئمة  اأ�ضرحة  بزيارة 
واأّنه �ضيفقد عمله، ومن املحتمل حياته اأي�ضًا، لت�ضرّته على 
فعل اأخيه، ثّم طلبوا منه اأن يثبت لهم �ضدق ولئه للحزب 

والثورة باأن يقوم بتعذيب اأخيه بنف�ضه اأ�ضّد التعذيب.
وراح  تهديدهم  جّدية  منهم  مل�س  حينما  لهم  وا�ضت�ضلم 
ي�ضرب اأخاه ال�ضرب املربح وعيناه دامعتان و�ضط ذهول 
وحرية من قبل اجلميع ملا يحدث يف هذا الزمن الأغرب.  

تعّهد و�لدي بالفد�ء للح�سني )عليه �ل�ّسالم( 
الفرقة  اىل  اأر�ضلوين  �ضراحي،  اإط��الق  ق��ّرروا  اأن  وبعد 
البعثّية يف مدينتنا، وطلب  اأولئك ح�ضور والدي ليتعّهد 
له  وال��دي قال  تكرار فعلتي ه��ذه، وملا ح�ضر  لهم بعدم 

م�ضوؤول الفرقة:
- اأن�ضحك باأن متنع ولدك جناح العودة اىل هذا الطريق 
)ال�ضري اىل مراقد اأهل البيت عليهم ال�ضالم(. فرّد عليه 

والدي من غري خوف:
- اأنا وولدي فداء لالإمام احل�ضني )عليه ال�ّضالم( فاإذا 
اأن يتّم اإعدامي قبله  تريدون اإعدامه فافعلوا ولكن بعد 
لأننا �ضوف نكون �ضهداء مع �ضيد �ضباب اأهل اجلنة باإذن 
اهلل. ملّا �ضمعوا هذا اجلواب وال�ضجاعة من اأبي تركوين، 
ولكّني بقيت مراقبًا من قبل جوا�ضي�ضهم اجلبانة، ومل تنته 

ق�ضتي مع البعث الظامل اأّل بعد �ضقوط عرو�ضه الظاملة.

•جناح ها�ضم ح�ضن جدوع
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يد ب�سم �لر�ء  س� ر 
وفتح �ل�سني، لقبه ن�سبة �إىل 

 ن�سبه وق��د  �إليها،  ينت�سب  �لتي  )هجر( 
�أق�سى  �ل�سيخ �لطو�سي يف رجاله:" هجر وهي بلدة يف 

�لهاء و�جليم هذه  �لهجري بفتح  �إذ قال   ل�سمعا� �أيده  �ليمن، كما 
�ل�سحابي  وهذ�  �لكثري.  �أليها  ين�سب  معروفة  �ليمن  يف  بلدة  هجر  �إىل  �لن�سبة 

ل�س �أ�سحابه  جلليل يعد �أحد حو�ري �أمري �ملوؤمنني علّي بن �أبي طالب )عليه �ل�سالم( وخ�
وحامل علومه ومودع �أ�سر�ره وقد عّلمه �لأمام علي )عليه �ل�سالم( علم �ملنايا و�لباليا، �أي ما �سيقع على 

�لإن�سان من بالء وكيف تكون منيته، وكان يقول له �أنت ر�سيد �لباليا، فاإذ� لقي ر�سيد �لرجل قال له �أنت يا فالن 
متوت مبيتة كذ� وتقتل يا فالن بقتلة كذ� فيكون كما يقول ر�سيد بعد ذلك، و�خت�س ر�سيد بلقب)ر�سيد �ملنايا و�لباليا( 

دوا �أ�سحابه �لذين �خذو� علمًا من معدن علوم �ملرت�سى علي بن �أبي طالب )عليه �ل�سالم(.يقع مرقده يف منطقة )�ل�سهابية( 
�لتابعة لناحية �لكفل يف حمافظة بابل، ويبعد قر�بة )كيلو مرت و�حد( عن �ل�سارع �لو��سل بني �لنجف و�حللة.و�سمن �سل�سلة 

�لزيار�ت �مليد�نية �لتي تقوم بها جملة )�لرو�سة �حل�سينية( �ىل �ملر�قد و�ملز�ر�ت �ل�سريفة قامت بزيارة هذ� �ملز�ر �ل�سريف لالطالع 
على و�قعه �لعمر� و�خلدمي باعتباره �أحد �ملز�ر�ت �لتي لها �همية دينية و�قت�سادية متاأتية من �لزيادة �مللحوظة يف �أعد�د �لز�ئرين على 

مد�ر �ل�سنة من د�خل �لعر�ق وخارجه ، وقد بد�أت �ملطالبات بزيادة �لهتمام بهذ� �ملز�ر ملا له من �أهمية كبرية يف قلوب  حمبّي �أهل �لبيت )عليهم 
�ل�سالم(.

• تقرير: حممد الي�ضاري 

ي�د �لهجري س� ر
 �ملنايا و�لباليا عامل
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الدينية  ال�ضوؤون  ق�ضم  م�ضوؤول  مع  كانت  اللقاء  بداية   
والثقافية يف املزار ال�ضيخ )ح�ضام املختار( الذي زودنا 
ال�ضريف  ق��ربه  ك��ان  قائاًل"  خمت�ضرة  تاريخية  بنبذة 
غرفة  ع��ن  ع��ب��ارة  ع��ام 1992  قبل  عنه(  اهلل  )ر���ض��ي 
�ضغرية من اأربع جدران و�ضقف تعلوها قبة �ضغرية، وان 
اأوىل العمارات التي �ضهدها قرب ال�ضحابي اجلليل ر�ضيد 
التاجر  املتربع  قبل  من   1992 ع��ام  يف  كانت  الهجري 
احلاج مقداد، وكان �ضبب تكفله ببناء املزار ال�ضريف بعد 
ان حدثت له كرامة وهذه الكرامة جعلت احلاج مقداد 
وبالتايل  ال�ضريف،  القرب  البناء احلايل على  يقيم هذا 
يعترب احلاج مقداد هو اأول من قام ببناء املزار بال�ضكل 
احلايل وبالطراز الإ�ضالمي بالتعاون مع عدد من البنائني 

يف النجف ال�ضرف".
م�ضايقات  ه��ن��اك  وك���ان  املختار"  ا���ض��اف 
البائد ب�ضاأن عملية  اأزلم النظام  كبرية من 
مقداد(  )احل���اج  املتربع  ولكن  امل���زار  بناء 
كان قد اأعطى مبلغا من املال لل�ضادة اخلدم 
اآن��ذاك من اجل  امل��زار  ادارة  القائمني على 
اإمتام عملية البناء للمزار ال�ضريف، لأن يف 
يقوم  اإن  املمكن  غري  من  ك��ان  الوقت  ذل��ك 
املتربع  وك��ان  امل��زار،  لبناء  بالتربع  �ضخ�س 
ي�ضع  اإن  اج��ل  امل��زار من  اإىل  الليل  ياأتي يف 
اخلطة والت�ضميم املنا�ضب لكي ل ي�ضعر به 
اأزلم البعث يف النظام املقبور، واأي�ضًا ياأخذ 
القيا�ضات املنا�ضبة لو�ضع ال�ضباك املقد�س يف 
مكانه املخ�ض�س له ويقوم بقيا�س اأبعاد القبة 

ال�ضريفة للمزار".
وف�ضائله  الهجري  ر�ضيد  ب��ربك��ات  وتابع" 
وكراماته مت البناء بعون اهلل تعاىل بالأموال 
التي تربع بها احلاج مقداد وجهود ال�ضادة اخلدم القائمني 
على خدمة ورعاية املزار ال�ضريف يف عام 1996، وعند 
امتام الأمر مل يرتك النظام البائد احلاج مقداد و�ضاأنه 
بعد علمهم بحقيقة المر فقد �ُضجن وتعر�س للتعذيب 
ولكن  عمل،  بهكذا  قيامه  ب�ضبب  بالإعدام  عليه  وُحكم 
حدثت كرامة اأخرى لنف�س هذا ال�ضخ�س املتربع بعد اإن 
راأى يف املنام اإن ال�ضحابي اجلليل ر�ضيد الهجري قد زاره 
واخربه باأنه �ضوف يتم الإفراج عنه يف الليلة التي كان من 

املقرر اأن ُيعدم فيها".
الكرمية  الفر�ضة  ن�ضتغل هذه  اأن  املختار" نود  واأ�ضاف 
ببيان مو�ضوع اأن الر�س التي يقام عليها املزار هي لي�ضت 
با�ضم املزار وليوجد �ضند او حجة �ضرعية تخ�س قطعة 
الأر�س، امنا هي با�ضم احد ال�ضادة اخلدم، ونحن نطالب 
الأمانة العامة للمزارات ال�ضيعية با�ضتمالك هذه الأر�س 
خا�ضة واأن �ضاحبها ل ميانع ببيعها، ونرجو من ال�ضادة 

امل�ضوؤولني اللتفات لهذا المر والهتمام به".
جمع  وكيفية  ال�ضريف  املرقد  �ضباك  فتح  اآل��ي��ات  وع��ن 
النقود داخله ويف اي جمال يتم �ضرفها حتدث املختار 
قائال" يتم ت�ضكيل جلنة من املوظفني يف املزار ال�ضريف 
بال�ضرتاك مع جلنة من الأمانة العامة للمزارات ال�ضيعية 
ال�ضريفة فيتم جمع وفرز املبالغ النقدية لعدة فئات بح�ضب 
العملة النقدية وت�ضجل املبالغ املتح�ضلة يف حم�ضر خا�س 
بفتح ال�ضباك املقد�س، وهذا املح�ضر موثق وموحد يف كل 

الأمانات اخلا�ضة للمزارات ال�ضريفة".
بنّي  فيه  العاملة  وال��ك��وادر  امل��زار  ادارة  يخ�س  ما  اأم��ا 
ال�ضيخ املختار" ان عدد املنت�ضبني يف املزار 98 منت�ضب 
ال�ضريف  امل���زار  لرعاية  ك��ايف  غري  العدد  وه��ذا  فقط، 
العامة  الأم��ان��ة  نطالب  لذلك  ال��ك��رام،  زائريه  وخدمة 
القيام  ب�ضدد  امل��زار  وان  خ�ضو�ضًا  التعيينات  باإطالق 
ون�ضاطات م�ضتقبلية، على �ضوء اخلطط  بعدة م�ضاريع 
املو�ضوعة لذلك، حيث �ضيتم ا�ضتحداث اأق�ضام و�ضعب يف 

املزار ال�ضريف وكل ذلك يتطلب زيادة يف 
عدد املنت�ضبني". 

امل���زار حتدَث  الع���الم يف  وع��ن �ضعف 
مل  امل���زار  يف  خدمتنا  قائاًل"  املختار 

ت��ت��ج��اوز ال��ث��الث��ة اأ���ض��ه��ر فقط 
ال�ضريف  امل����زار  واإدارة 

تقم  مل  ال�����ض��اب��ق��ة 
ب�ضكل  بالتن�ضيق 

ج�������ي�������د م����ع 
ال����ق����ن����وات 

الإعالمية 
مبا يتعلق 
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باملكان  والتعريفية  الدينية  البو�ضرتات  ون�ضر  بالعالم 
و�ضاحب املزار، والتق�ضري يف ذلك يعود اإىل عدم وجود 
املزار  يف  العالقات  لق�ضم  دور  يوجد  ول  كفوءة  ادارة 
العالم،  جم��ال   اإىل  اللتفات  يتم  مل  لذلك  ال�ضريف، 
اهتمام  هناك  اأ�ضبح  املا�ضية  القليلة  الأ�ضهر  يف  ولكن 
مت  وق��د  العامة،  الثقافية  والأم���ور  الإعالمية  بالناحية 
طباعة بو�ضرت يوؤرخ لق�ضة حياة ال�ضحابي اجلليل ر�ضيد 
الهجري )ر�ضي اهلل عنه( واأي�ضًا بداأ العمل على اإ�ضدار 
وتخت�س  )الهجري(  ا�ضم  حتمل  �ضهرية  ن�ضف  ن�ضرة 
بن�ضر الق�ضايا الدينية العامة والفتاوى وامل�ضتجدات التي 

تهم اتباع اهل البيت عليهم ال�ضالم".
وعن مو�ضوع ال�ضياحة الدينية واأهميتها ا�ضتطرد قائاًل" 
نالحظ اإن هناك حتجيم كبري ملو�ضوع ال�ضياحة الدينية 
كثرية  م��زارات  املحافظة من  ما حتتويه  رغم  بابل،  يف 
ذي  اهلل  نبي  م��زار  مثل  الكفل  ناحية  وخ�ضو�ضا  ج��دا 
الكفل ومزار زيد ال�ضهيد ومزار ال�ضحابي اجلليل ر�ضيد 

الهجري وغريهم".
املزار من جن�ضيات  اإىل  زائ��رون يفدون  واأردف" هناك 
اأملانيا  من  زائ��ري��ن  امل���زار  ب��زي��ارة  فقام  خمتلفة  ودول 
وهولندا وباك�ضتان واإيران  واأكرث عدد من الزائرين هم 
الإيرانيني". م�ضيفًا" ويتوافد على املزار عدد كبري من 
كافة حمافظات العراق خ�ضو�ضًا يف اأيام وليايل اجلمعة 
من كل اأ�ضبوع، وي�ضهد املزار توافد اكرب عدد للزائرين 
يف ذكرى ا�ضت�ضهاده )ر�ضي اهلل عنه( يف يوم 7 �ضفر، 
بالتزامن مع ذكرى ا�ضت�ضهاد المام احل�ضن املجتبى عليه 
الدينية  املنا�ضبات  التي تكرث فيها  الأ�ضهر  ال�ضالم، ويف 
توافد  ون��رى  ال��ك��رمي،  ورم�ضان  و�ضعبان  رج��ب  ك�ضهر 
الزائرين بكرثة رغم قلة الإمكانيات واخلدمات املقدمة 

من اأدارة املزار ال�ضريف". 
وعن امل�ضاريع وخطط التو�ضعة امل�ضتقبلية للمزار ال�ضريف 
الكتاب  معر�س  اأولها  م�ضاريع  عدة  اقامة  �ضيتم  قال" 
واملوؤلفات  للكتب  مبا�ضر  بيع  عملية  تتم  و�ضوف  الدائم، 
املخت�ضة يف حياة ر�ضيد الهجري، والكتب التي توؤرخ 
و�ضوف  ال�ضريف  للمزار 

يتم عر�س بع�س ال�ضور للمزار، وامل�ضروع الثاين هو ان�ضاء 
ويكون  وثقافية  وحوزوية  دينية  كتب  ت�ضم  عامة  مكتبة 
موقعها يف داخل املزار ال�ضريف، اأما امل�ضروع الثالث فهو 
ان�ضاء حدائق وو�ضع م�ضالت حول املزار و�ضيكون امل�ضروع 

بحملة  واملبا�ضرة  الأر���س  ا�ضتمالك  م�ضالة  هو  املهم 
اعمار وا�ضعة للمزار ال�ضريف".

العامة  الأم��ان��ة  مبخاطبة  قمنا  مو�ضحًا" 
اجل  م��ن  ر�ضمي  بكتاب  ال�ضيعية  ل��ل��م��زارات 

القيام باإعادة اعمار املزار ال�ضريف 
اأ�ضبح  ال���ق���دمي  ال���ب���ن���اء  لن 

النهيار  على  ويو�ضك  متهالكا 
وكذلك القبة ال�ضريفة للمزار 
اأي  يف  لل�ضقوط  اآيلة  اأ�ضبحت 
على  نح�ضل  مل  ولكننا  وق��ت، 

�ضاف ومقنع يف  اأو ج��واب  نتيجة  اأي 
باإعادة  التاأخر باملبا�ضرة  م�ضالة 
ال�ضريفة  والقبة  البناء  اع��م��ار 
كاملة  �ضنة  ح���وايل  م�ضى  وق��د 
على تقدمينا لهذا الطلب، خا�ضة 
اللجنة  وانه مت اعداد ك�ضف من 
ال��ه��ن��د���ض��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة يف امل���زار 

بعملية هدم  املبا�ضرة  الأوىل  يت�ضمن خطوتني  ال�ضريف 
ال�ضياج املحيط باملزار وكذلك هدم القبة ال�ضريفة التي 
الثانية  اخلطوة  تاأتي  ذلك  وبعد  ال�ضقوط،  على  تو�ضك 
املجاورة  لالأرا�ضي  ا�ضتمالك  بعملية  بالقيام  املتمثلة 
للمزار من اجل القيام بعملية تو�ضعة يف امل�ضتقبل واأي�ضًا 
ت�ضييد قبة جديدة للمزار ال�ضريف، وت�ضييد منارتني لأن 

البناء احلايل لي�س فيه اأي منارة".
من  بالقول" نطلب  حديثه  املختار  ح�ضام  ال�ضيخ  وختم 
الأمانة العامة للمزارات ال�ضيعية ال�ضتجابة ملطالبنا التي 
والتي ت�ضهم يف خدمة  ال�ضريف  امل��زار  ت�ضب يف خدمة 
والدعاء،  الزيارة  مرا�ضيم  لأداء  القادم  الكرمي  الزائر 

ولكم منا جميعا كل املودة وال�ضكر والدعاء".
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 باقر �سريف �لقر�سي

خلق نبوي ومو�ضوعة فكرية 
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• �لر�حل يف �سطور
ولد يف النجف ال�ضرف عام 1344 ه�.. وتويف فيها عن عمر 89 عام بتاريخ يوم الحد 
امل�ضادف26رجب 1433ه�� 17 /6 /2012م يف مدينة النجف ال�ضرف اثر مر�س ع�ضال 
ودفن يف مكتبة المام احل�ضن )عليه ال�ضالم( التي اأ�ض�ضها يف  النجف ال�ضرف . وكان 

والده مر�ضدا دينيا يف ناحية القا�ضم احدى اق�ضية احللة يف حمافظة بابل .
وتوفيت والدته عندما كان طفال فقام والده برتبيته وتوجيهه لطلب العلم وكان عمره اأقل 

من ع�ضر �ضنني، فدخل مدر�ضة اهل البيت الدينية.
ومل يدر�س يف املدار�س الر�ضمية انذاك حيث مل تكن منت�ضرة يف ع�ضره، ونهل علوم 
العربية والفقه وتدرج يف طلب العلم من خالل املراحل احلوزوية املعروفة من مقدمات 

و�ضطوح وبحث خارج.
ون�ضاأ عند م�ضايخ واأ�ضاتذة من ف�ضالء احلوزة ال�ضريفة وكانوا يتخذون من بيوت اهلل 

مكانًا للدر�س .
قام بتاأليف مو�ضوعة ائمة اهل البيت التي تربو على الربعني جملدًا وقد ترجمت هذه 
املو�ضوعة اىل اللغة النكليزية ف�ضال عن العديد من اللغات الخرى ثم الف �ضرح الكفاية 
بثالثة جملدات ول تزال بع�ضها موجودة يف مكتبة المام احل�ضن كما األف جمموعة من 
الكتب ال�ضالمية التي كان منها كتاب العمل وحقوق العامل يف ال�ضالم والذي ترجم اىل 
احدى ع�ضرة لغة، وقد نال اهتمامًا منقطع النظري كما األف النظام الرتبوي يف ال�ضالم 
�س الن يف اجلزائر ويف الريا�س ولندن ثم نظام احلكم والإدارة والإ�ضالم وهو  وهو ُيدرَّ
كتاب مهم فيه عر�س للحكومات املوجودة يف العامل وبيان ما يواجهها من املوؤاخذات 

العلمية.
وهو املفكر الوحيد يف العراق الذي و�ضع له جناح  خا�س يف مكتبة الكونغر�س المريكية. 

وقد و�ضعت فيها موؤلفاته.
لقد األف العالمة ال�ضيخ باقر )قد�س �ضره( كتاب الإمام احل�ضن، ويف حينها مل تكن 
�ضاقا  جهدا  فعانى  الغطاء،  كا�ضف  ومكتبة  احل�ضينية  املكتبة  �ضوى  ع�ضره  يف  هناك 

وع�ضريا يف التاأليف وايقن ان اف�ضل خدمة توؤدى اىل الفكر والعلم اإن�ضاء املكتبة.
وعر�س ذلك على �ضقيقه حجة ال�ضالم ال�ضيخ هادي القر�ضي -رحمه اهلل- فا�ضتجاب 
اىل الفكرة فان�ضاأ مكتبة الإمام احل�ضن يف مكان ل ي�ضع ال لكوكبة �ضغرية من املطالعني.. 
وتو�ضعت الكتب حتى بلغت ع�ضرات الآلف ومن ثم على ما يزيد على مائة الف كتاب 
ف�ضال عن اربعمائة خمطوطة، فوجد احلاجة لإن�ضاء مكتبة جديدة ذات طوابق خم�ضة 
لتكون قادرة على ا�ضتقبال روادها وكان الطابق الول ينق�ضم اىل جهتني جهة للمراجعني 
الطابق  اما  الوفق  هذا  على  طوابق  واأربعة  للكتب  وخمزن  للن�ضاء  وجهة  الرجال  من 

اخلام�س ففيه غرف اعدت للباحثني واملوؤلفني من ا�ضاتذة اجلامعات وغريهم.

• حتقيق: حممود امل�ضعودي - يحيى الفتالوي
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جملة الرو�ضة احل�ضينية التقت جمموعة من ا�ضاتذة وطلبة العلوم ال�ضالمية واحلوزة 
العلمية لتاأخذ اآراهم حول �ضخ�ضية ال�ضيخ القر�ضي رحمه اهلل .

ال�ضيد حممد �ضادق اخلر�ضان :جملة ما ميتاز به �ضماحة ال�ضيخ القر�ضي- رحمه اهلل-  
اأنه �ضاحب قلم �ضيال خدم به الأمة جمعاء وتخ�ض�س فيما يرتبط باأهل البيت )عليهم 
ال�ضالم( يف درا�ضات حتليلية مو�ضعة وقد اأ�ضدر مو�ضوعة اهل البيت )عليهم ال�ضالم( 
وهي نافعة ومفيدة مالأت فراغا يف املكتبة ال�ضالمية ونرجو من اهلل -�ضبحانه وتعاىل- 
ان يقي�س لالأمة من يقوم مبلء هذا الفراغ من اهله ومن �ضائر طلبة العلم ول�ضيما ان 
والهتمام  العلم  برتبية طالب  يهتم  كان  عليه-  اهلل  القر�ضي -رحمة  ال�ضيخ  املرحوم 
ببحوثهم وقد زرته قبل وفاته باأ�ضبوعني تقريبا وكان من جملة ما حدثني به اهتمامه 
ان يكون من بع�س اآله وذويه من طلبة العلم ونرجو من اهلل -تعاىل- ان يحقق له هذه 

المنية .

�ل�سيد حممد علي بحر �لعلوم ��ستاذ يف �حلوزة �لعلمية : 
ان فقدان ال�ضيخ باقر �ضريف القر�ضي فقدان عظيم يف هذه اليام لأننا باأم�س حاجة 
لرجال من اأمثاله واإىل قلمه وفكره الذي اأثرى به املكتبة ال�ضالمية خالل ما يزيد عن 

خم�ضني �ضنة. 
�ضماحة ال�ضيخ القر�ضي كتب يف التاريخ ال�ضالمي وتاريخ اهل البيت )عليهم ال�ضالم(
يف فرتة كان يندر فيها الكتاب ويف فرتة كانت املكتبة العربية بحاجة ملن يكتب عن تاريخ 
ائمتهم كتابة حتقيقيه تتعر�س اىل كافة جوانب حياتهم ال�ضريفة ، وبالفعل ا�ضتطاع 
�ضماحة ال�ضيخ باقر �ضريف القر�ضي ان يوؤلف �ضل�ضلة عن حياة الئمة )عليهم ال�ضالم( 
املحققة التي كتبت بتحقيق علمي دقيق اثرى بها املكتبة العلمية وهذا يعد اجنازا فريدا 

من نوعه يف علمائنا املعا�ضرين -حفظهم اهلل -
 و من مميزات �ضماحة ال�ضيخ اأي�ضا انه كان يتميز بالتوا�ضع ويهتم بطلبة العلوم الدينية 
ورعايتهم  ابحاثهم  يف  املتعددة  الكتب  اىل  واإر�ضادهم  وبن�ضحهم  بتزويدهم  ويهتم 
مكتبة  تاأ�ضي�ضه  واأعماله  اآث��اره  من  واأي�ضا  وال�ضغري،  الكبري  يخجل  توا�ضعه  وكان يف 
الإمام احل�ضن العامة وهذه املكتبة التي فتحت ابوابها منذ �ضنني طويلة امام الباحثني 
واملحققني وكذلك ا�ضتطاع ان يجمع فيها الكثري من الكتب والآن هي مكتبة عامرة و 

تتاألف من اربعة طوابق وهذا يعّد اجنازا يف ظل الو�ضاع الع�ضيبة التي عا�ضتها مدينة  

النجف ال�ضرف .
الظروف  مع  وحكمة  بحنكة  تعامله  القر�ضي  ال�ضيخ    � اهلل  رحمه   � اليه  ي�ضاف  كما 
الع�ضيبة يف زمن النظام املقبور حيث اتخذ م�ضرية الكاتب واملوؤرخ واملفكر الذي ابتعد 
عن ال�ضطدام مع ال�ضلطة ولكن يف نف�س الوقت حافظ على ال�ضالة ال�ضيعية و على 
احلوزة العلمية وعمل على اإبقائها ناب�ضة باحلركة والتاأليف باإ�ضراره على الكتابة طيلة 

فرتة النظام البائد .

�ل�سيخ عمار �جلبوري حفيد �ل�سيخ �لر�حل :
 قال النبي حممد )�ضلى اهلل عليه واآل و�ضلم( مداد العلماء اف�ضل من دماء ال�ضهداء 
فالعلماء مبدادهم  يكافحون ال�ضبهات ويدافعون عن ال�ضالم ل�ضيما ال�ضيخ الراحل 
الفقيد الذي ق�ضى ما يقارب اكرث من ن�ضف قرن من عمره ال�ضريف يف �ضرية اهل 
البيت )عليهم ال�ضالم( ويف تاريخهم العطر ف�ضال عن ذلك كافح ال�ضبهات ال�ضالة من 
ال�ضبهات الراأ�ضمالية وال�ضبهات ال�ضرتاكية يف كتبه العديدة منها اول كتاب الذي �ضدر 
له كتاب العمل وحقوق العامل يف ال�ضالم فهو يعترب قلم ال�ضالم ويعترب النا�ضر لف�ضائل 

ومكارم اأهل البيت )عليهم ال�ضالم( .

�ل�سيد حممود �ملقد�سي �لغريفي: 
منذ ان كان عمره ثالثة ع�ضر �ضنة دخل احلوزة العلمية فكانت البدايات الوىل من 
درا�ضته يف احلوزة العلمية در�س على يد جملة من الفا�ضل منهم حممد علي الدم�ضقي 
وحممد ر�ضا العاملي وال�ضيد علي عبد الكرمي خان املدين اثناء درا�ضته يف املقدمات 

وال�ضطوح .
يعّد ال�ضيخ القر�ضي من املراجع التاريخية يف النجف فاأ�ضحاب الدرا�ضات العليا والأ�ضتاذة 
واملحققون يف كافة العلوم ال�ضالمية يرجعون اىل �ضماحة ال�ضيخ الراحل لال�ضتف�ضار عن 
اأي �ضوؤال يخ�س تاريخ واأحاديث وروايات اهل البيت )عليهم ال�ضالم(لن ال�ضيخ القر�ضي 
-قد�س �ضره -يعترب مو�ضوعة يف اأهل البيت والرجل الذي كتب عن اهل البيت من ر�ضول 
اهلل حممد )�ضلى اهلل عليه واله و�ضلم( اىل الإمام املهدي -عجل اهلل فرجه ال�ضريف- 

وعن ابنائهم واأعمامهم وكل املتعقلني فيهم هو -بل �ضك - مو�ضوعة فكرية �ضاملة .
وفقدان �ضماحة ال�ضيخ القر�ضي فقدان ملرجع الدرا�ضات العليا وطلبة احلوزة وحمققيها 
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  ما ميتاز به �شماحة ال�شيخ 
اأن���ه  ال��ق��ر���ش��ي- رح���م���ه اهلل-  
���ش��اح��ب ق��ل��م ���ش��ي��ال خ����دم به 
الأم��ة جمعاء وتخ�ش�ص فيما 
)عليهم  البيت  ب��اأه��ل  يرتبط 
ال�����ش��ام( يف درا���ش��ات حتليلية 
اأ���ش��در مو�شوعة  وق��د  مو�شعة 
ال�شام(  )عليهم  البيت  اه��ل 
وه����ي ن��اف��ع��ة وم���ف���ي���دة م���اأت 

فراغا يف املكتبة ال�شامية/

يف هذا املجال التاريخي ف�ضال عن درو�ضه احلوزوية .
�ل�سيخ ليث �لربيعي �حد طلبته من و��سط : 

ال�ضيخ العالمة القر�ضي ا�ضتاذنا وكل طلبة العلوم الدينية وابتاع اأهل البيت )عليهم 
تاريخ  تت�ضمن  التي  الكبرية  املو�ضوعة  بالف�ضل لنه �ضاحب  له  يدينون  ال�ضالم( 
الئمة اول و ثانيا فال�ضيخ املرحوم هو املحقق التاريخي الذي يرجع اليه يف الكبرية 

وال�ضغرية ويف حل اأي خالف يف ق�ضية تاريخية 
البيت  اهل  ملدر�ضة  وخ�ضو�ضا  ال�ضالمي  للعامل  خ�ضارة  القر�ضي  ال�ضيخ  فرحيل 
)عليهم ال�ضالم( ون�ضال اهلل ان يعو�ضنا بعامل حمقق مثله لأنه اذا فقد عامل ثلم 

ال�ضالم ثلمه ل ت�ضد ال بعامل مثله .
لبد ل�ضبابنا الواعي واملثقف وطلبة اجلامعات واأ�ضاتذة اجلامعات وطلبة احلوزة 
العلمية التي يقراأوا كتب �ضماحة ال�ضيخ باقر �ضريف القر�ضي لكي ي�ضتفيدوا منها 
كثريا  ولتكوين ح�ضيلة كبرية من املعلومات والثقافة ال�ضالمية خ�ضو�ضا يف جمال 
التاريخ لن ال�ضيخ املرحوم بذل جهدا جهيدا من اجل ان يو�ضل لنا املعلومة فيجب 
علينا ان ن�ضتفيد من هذه املعلومة واملفردات النورانية التي تركها لنا ومن اراد ان 
ي�ضتفيد ويتعمق كثريا يف تاريخ وحياة اهل البيت )عليهم ال�ضالم( فعليه ان يراجع 

كتب وموؤلفات املوؤرخ ال�ضيخ باقر �ضريف القر�ضي .

�ل�سيخ حامد �لنعمان �جلعيفري :
ال�ضيخ القر�ضي هو قلم ال�ضالم اذا مل نقل انه ل�ضان ال�ضيعة الذي ق�ضى حياته يف 
الكتابة  عن ال حممد )عليهم ال�ضالم( فقد كتب عن ر�ضول اهلل حممد )�ضلى اهلل 
عليه واله و�ضلم( حتى امامنا احلجة -عجل اهلل فرجه ال�ضريف- و ال�ضيخ القري�ضي 
عنوان ال�ضيعة وهو مفكر ا�ضالمي ورجل جمتهد عامل جامع ل�ضرائط الجتهاد انا 
احد طلبته وجل�ضت معه كثريا كان رجال �ضاحب تقوى واأخالق ودين مع هذه كله 

كان قلم ال�ضالم .
وكان تعامله مع طلبته تعامل الب مع البن وكان يعاملنا كمجتهدين مع اننا مل 
ن�ضل لدرجة الجتهاد وكان مبثابة اب لنا ولي�س ا�ضتاذا . واأو�ضي كل طلبة العلوم 
ال�ضالمية ان يتخذوا من ال�ضيخ باقر القر�ضي اإ�ضوة ح�ضنة ويتخذوه مثال اعلى لهم  

وي�ضتفيدوا من موؤلفاته ومن حياته العلمية احلوزوية .
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كالندى  روحك  يفرت�سان  عمر�ن 
���ده ك���ي���ان���ك ك��ّل��ه ع���م���ر ي���ج�������سّ

مهابة �ل��ط��ه��ور  رون��ق��ه  وك�����س��وت 

�لكفاح معاجز� قد خ�ست فيه من 

�لتي ���س��ريت��ك  خ��ت��م  يف  وختمته 

�ل��ذي �لعلم  م��ن  بها  ن�سرت  فيما 

�ساكنا بج�سمك  ل  بروحك  حتيا 

ي���اف���ار����س �حل�����ق �مل����ن����ّزه ن����وره

�سفاههم �مل���ت���ع���ط���ر�ت  ي��������ا�أّول 

لت�سيغه تكن  مل  ع��م��رك  �سنو�ت 

منازل �أت����اك  جبل  ل��و  وغ����دوت، 

زعقاتها ت��زل  ول��ت��ل��ك)خ��ي��ر(مل 

حمفورة ده�سة  فيها  و)ل��ع��م��رو( 

حمامها خوف  �لبطال  له  ذع��رت 

ط��وب��ى ل��رف��ع��ت��ك �ل��ت��ي �أف��ي��اوؤه��ا

���س��رف��ا �أم�����ري �مل���وؤم���ن���ني )ع��ل��ي(

�آث�����رت و�ل��ن��ع��م��ى مي��ي��ن��ك د�ره���ا

م��ورد� �حل��ق��ول  يف  �سبح   رّف  �ن 

�ألقا  ت�ساغ به �ملتارب  ع�سج������������������د�

متلي على �لدنيا �خل�سوع موؤب����ّ��د�

تلب���������ّ�د� ف�����س��اوؤه��ن  ع��امل��ني  يف 

ي�سه����د� �ن  مثيلها  �ل��وج��ود  عقم 

يخم��د� لن  �سر�جه  �سوء  للح�سر 

دنيا  �لح�سا�سي�س �خلفّية فرق����د�

عن �ن يرى طيف �لظالم له �سدى

مول��������������د� تفّرد  توحيد  بعبري 

�هتدى مبا  �لذكاء  يرّو�سها  مل  لو 

مب�����������دد� �لنزول  قبل  لأحلته 

�س���دى حّطمها  حني  باأ�سك  لهدير 

مم�������د� �آب  حني  �لكو�كب  ب��روؤى 

و�أزب�������د� ل��ل��ق��ت��ال  دع���اه���ا  مل���ا 

ت������������وّرد� �لعاملني  تكفي  ل��الآن 

يابحر �لعجائب    بال�سخاء تو�س����ّ����د�

تتزه��د� �أن  يديك  طوع  و�لأر���س 
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قال �أبو عبد�هلل عليه �ل�سالم: �لأمر باملعروف 
و�لنهي عن �ملنكر خلقان من خلق �هلل

�لأمر باملعروف 

�جلو�ب: 
ب�سمه تعاىل

بجوز ذلك يف حّد نف�سه، ولكن ل يجوز �إظهاره �أمام 
�لأجانب �إذ� كان من �لزينة، و�إذ� كان �لطالء فوق �جللد 

وكان حاجبًا مينع من و�سول �ملاء للب�سرة يف �لو�سوء فيجب 
�إز�لته عند �لو�سوء، و�إن كان يتعّذر ذلك ففي جو�ز �لطالء 

به �إ�سكال، و�هلل �ملوفق.

ومن �لأمر باملعروف:
�ل�سخاء و�لكرم و�ليثار:

قال اهلل �ضبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي: )ويوؤثرون 
على اأنف�ضهم ولو كان بهم خ�ضا�ضة(. 

»ما  قال:  اأّنه  واآله  عليه  اهلل  �ضلى  اهلل  ر�ضول  وعن 
اخللق«  وح�ضن  ال�ّضخاء  على  ِاّل  اأولياءه  اهلل  جعل 
وقال �ضلى اهلل عليه واآله: »ِان من موجبات املغفرة 
وعنه  الكالم«  وح�ضن  ال�ضالم  وِاف�ضاء  الطعام  بذل 
ذنب  عن  »جتافوا  قال:  اأّنه  واآله  عليه  اهلل  �ضلى 

ال�ضخي فِاّن اهلل اآخذ بيده كلما عرث«. 
اَل�ضخياء«.  دار  »اجلّنة  واآله:  عليه  اهلل  �ضلى  وعنه 
وعنه �ضلى اهلل عليه واآله: »ِان اف�ضل النا�س اميانًا 

اأب�ضطهم كّفًا«. 
�لنفاق على �لأهل و�لعيال: 

فعن ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه واآله اأّنه قال: »الكادُّ 
على عياله كاملجاهد يف �ضبيل اهلل« وقال �ضلى اهلل 
عليه واآله: »خريكم، خريكم َلهله« وعنه �ضلى اهلل 
فهو  اهله  على  الرجل  اأنفق  »ما  قال:  اأّنه  واآله  عليه 
�ضدقة« وعنه �ضلى اهلل عليه واآله: »دينار اأنفقته على 
اأهلك ودينار اأنفقته يف �ضبيل اهلل ودينار انفقته يف 
رقبة ودينار ت�ضّدقت به على م�ضكني واأعظُمها اأجرًا 

الدينار اّلذي اأنفقته على اأهلك«. 

وفق فتاوى املرجع الديني الأعلى �ضماحة اآية اهلل العظمى 
�ل�سيد علي �حل�سيني �ل�سي�ستا )دام ظله الوارف(

 

قال �أبو عبد�هلل عليه �ل�سالم: �لأمر باملعروف قال �أبو عبد�هلل عليه �ل�سالم: �لأمر باملعروف 
و�لنهي عن �ملنكر خلقان من خلق �هلل

قال �أبو عبد�هلل عليه �ل�سالم: �لأمر باملعروف قال �أبو عبد�هلل عليه �ل�سالم: �لأمر باملعروف 

�لأمر باملعروف �لأمر باملعروف 

�جلو�ب: 
ب�سمه تعاىل

بجوز ذلك يف حّد نف�سه، ولكن ل يجوز �إظهاره �أمام 
�لأجانب �إذ� كان من �لزينة، و�إذ� كان �لطالء فوق �جللد 

وكان حاجبًا مينع من و�سول �ملاء للب�سرة يف �لو�سوء فيجب وكان حاجبًا مينع من و�سول �ملاء للب�سرة يف �لو�سوء فيجب 
�إز�لته عند �لو�سوء، و�إن كان يتعّذر ذلك ففي جو�ز �لطالء �إز�لته عند �لو�سوء، و�إن كان يتعّذر ذلك ففي جو�ز �لطالء 

به �إ�سكال، و�هلل �ملوفق.

ومن �لأمر باملعروف:
�ل�سخاء و�لكرم و�ليثار:

قال اهلل �ضبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي: )ويوؤثرون 
على اأنف�ضهم ولو كان بهم خ�ضا�ضة(. 

وفق فتاوى املرجع الديني الأعلى �ضماحة اآية اهلل العظمى 
�ل�سيد علي �حل�سيني �ل�سي�ستا )دام ظله الوارف(

�جلو�ب: 
ب�سمه تعاىل

بجوز ذلك يف حّد نف�سه، ولكن ل يجوز �إظهاره �أمام 
�لأجانب �إذ� كان من �لزينة، و�إذ� كان �لطالء فوق �جللد 

وكان حاجبًا مينع من و�سول �ملاء للب�سرة يف �لو�سوء فيجب 
�إز�لته عند �لو�سوء، و�إن كان يتعّذر ذلك ففي جو�ز �لطالء 

به �إ�سكال، و�هلل �ملوفق.

على اأنف�ضهم ولو كان بهم خ�ضا�ضة(. 
»ما  قال:  اأّنه  واآله  عليه  اهلل  �ضلى  اهلل  ر�ضول  وعن 
اخللق«  وح�ضن  ال�ّضخاء  على  ِاّل  اأولياءه  اهلل  جعل 
وقال �ضلى اهلل عليه واآله: »ِان من موجبات املغفرة 
وعنه  الكالم«  وح�ضن  ال�ضالم  وِاف�ضاء  الطعام  بذل 
ذنب  عن  »جتافوا  قال:  اأّنه  واآله  عليه  اهلل  �ضلى 

ال�ضخي فِاّن اهلل اآخذ بيده كلما عرث«. 
اَل�ضخياء«.  دار  »اجلّنة  واآله:  عليه  اهلل  �ضلى  وعنه 
وعنه �ضلى اهلل عليه واآله: »ِان اف�ضل النا�س اميانًا 

اأب�ضطهم كّفًا«. 
وعنه �ضلى اهلل عليه واآله: »ِان اف�ضل النا�س اميانًا 

اأب�ضطهم كّفًا«. 
وعنه �ضلى اهلل عليه واآله: »ِان اف�ضل النا�س اميانًا 

�لنفاق على �لأهل و�لعيال: 
فعن ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه واآله اأّنه قال: »الكادُّ 

�لنفاق على �لأهل و�لعيال: 
فعن ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه واآله اأّنه قال: »الكادُّ 

�لنفاق على �لأهل و�لعيال: 

على عياله كاملجاهد يف �ضبيل اهلل« وقال �ضلى اهلل 
عليه واآله: »خريكم، خريكم َلهله« وعنه �ضلى اهلل 
فهو  اهله  على  الرجل  اأنفق  »ما  قال:  اأّنه  واآله  عليه 
�ضدقة« وعنه �ضلى اهلل عليه واآله: »دينار اأنفقته على 
اأهلك ودينار اأنفقته يف �ضبيل اهلل ودينار انفقته يف 
رقبة ودينار ت�ضّدقت به على م�ضكني واأعظُمها اأجرًا 

الدينار اّلذي اأنفقته على اأهلك«. 

يف �أحكام �لعباد�تيف �أحكام �لعباد�تيف �أحكام �لعباد�ت

�لوجيز

�أحكام �لو�سوء
» م�ساألة 16« : يجب اإي�ضال املاء اإىل اليد بق�ضد 
 ، الوجه  غ�ضل  يف  املتقدمة  الطرق  باأحد  الو�ضوء 
ويجب اأي�ضًا اأن مي�ّس املاء ب�ضرة اليد من دون حاجز 
ومانع ، فاملراأة التي ت�ضتخدم طالء الأظافر للزينة ، 
والعامل الذي ي�ضتخدم الدهون يف عمله ، وال�ضباغ 
من  التاأكد  يلزمهم   .. �ضباغ  ب��ال  ي��ده  تتلوث  ال��ذي 
 . الو�ضوء  اأيديهم يف  اإىل  املاء  اإزالة ما مينع و�ضول 
وي�ضتثنى من هذا احلكم » ذو اجلبرية « على النهج 

املتقدم يف غ�ضل الوجه . 
الثالث - غ�ضل اليد الي�ضرى ، على نحو ما تقدم يف 

غ�ضل اليد اليمنى متامًا. 
اأي ذلك اجلزء   �� الراأ�س  امل�ضح على مقدم   �� الرابع 
ي��ك��ون ف��وق اجلبهة ومي��ت��د اإىل  ال���ذي  ال��راأ���س  م��ن 
منتهى الرتفاع يف الراأ�س �� ويكفي فيه امل�ضح مبقدار 
اأ�ضابع  ثالثة  مبقدار  امل�ضح  والأوىل  واح��دة  اإ�ضبع 

م�ضمومة. 
» م�ساألة 17 « : ل يجب اأن يكون امل�ضح على ب�ضرة 
ذلك  يف  النابت  ال�ضعر  على  امل�ضح  فيجوز  الراأ�س، 
املو�ضع ، ب�ضرط اإن ل يتجاوز طوله املكان الذي ينبت 

فيه �ضعر الراأ�س عادة. 
» م�ساألة 18 « : يجب اأن يكون امل�ضح بالبلة الباقية 
ولو   ، اليمنى  الكف  ببلة  يكون  اأن  والأوىل  اليد،  يف 
جفت اليد حلرارة اجلو اأو لغري ذلك جاز للمتو�ضي 
اأن ياأخذ من بلة حليته وامل�ضح بها ول يجوز له امل�ضح 
اإل اإذا مل ميكنه حفظ البلة للم�ضح واإن  مباء جديد 

كّرر الو�ضوء . 
» م�ساألة 19 « : ل ي�ضح امل�ضح مع وجود حائل بني 
الع�ضو املا�ضح والع�ضو املم�ضوح حتى ولو كان احلائل 
رقيقًا ل مينع من و�ضول الرطوبة اإىل الع�ضو املم�ضوح 
، وي�ضتثنى من ذلك » ذو اجلبرية « فاأنه يجزيه امل�ضح 

على جبريته . 
اخلام�س �� امل�ضح على ظاهر القدم اليمنى ، والواجب 
فيه طوًل م�ضح ما بني اأطراف الأ�ضابع اإىل الكعب �� 
وهو املف�ضل بني ال�ضاق والقدم �� وعر�ضًا مبا ي�ضدق 

معه » امل�ضح «ولو كان مبقدار اإ�ضبع واحدة . 
» م�ساألة 20 « : يجب اأن يكون امل�ضح بالبلة الباقية 
 ، الراأ�س  على  امل�ضح  يف  تقدم  ما  نهج  على  اليد  يف 
واإن كان يجوز  اليمنى  باليد  اأن يكون امل�ضح  والأوىل 

امل�ضح باليد الي�ضرى اأي�ضًا . 

وفق فتاوى املرجع الديني الأعلى �ضماحة اآية اهلل العظمى 
�ل�سيد علي �حل�سيني �ل�سي�ستا )دام ظّله الوارف(

�سوؤ�ل :

 نرجو من �سماحتكم �لن�سح يف رعاية حق �جلار

�جلو�ب :
قد حّث يف الروايات الكثرية على رعاية اجلار وح�ضن املعا�ضرة مع اجلريان وكّف 
الأذى عنهم وحرمة اإيذائهم، وقد ورد يف بع�س الروايات : اإن ح�ضن اجلوار يزيد 
يف الرزق، ويف بع�ضها الآخر : اأن ح�ضن اجلوار يعمر الديار ويزيد يف الأعمار، ويف 
الثالث : من كّف اأذاه عن جاره اأقال اهلل عرثته يوم القيامة، ويف الرابع : لي�س منا 
من مل يح�ضن جماورة من جاوره، وغريها مما قد اأّكد يف الو�ضية باجلار وت�ضديد 

الأمر فيه.
�سوؤ�ل :

هل ورد �حلّث على حق �جلار

�جلو�ب :
امل�ضلم واجلار  ي�ضتوي يف ذلك احلق، اجلار   ، الرحم  حق اجل��وار قريب من حق 
غري امل�ضلم ، فقد اأثبت ر�ضول اهلل )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم( للجارغري امل�ضلم 
هذا احلق حيث قال )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم(: »اجلريان ثالثة: فمنهم من له 
ثالثة حقوق : حق الإ�ضالم ، وحق اجلوار ، وحق القرابة ، ومنهم له حقان: حق 
الإ�ضالم ، وحق اجلوار، ومنهم من له واحد: »الكافر له حق ا جلوا ر«. وقال )�ضلى 
اهلل عليه واآله و�ضلم(: »اأح�ضْن جماورة من جاورك تكن موؤمنًا«. وقد اأو�ضى الإمام 
علي الإمامني احل�ضن واحل�ضني باجلريان بعدما �ضربه اللعني ابن ملجم فقال )عليه 
ال�ضالم(: »اهلل اهلل يف جريانكم فاإنهم و�ضية نبيكم ما زال يو�ضي بهم حتى ظننا 

اأنه �ضيورثهم«.
وقال الإمام ال�ضادق )عليه ال�ضالم(: »ملعون ملعون من َاذى جاره « ، وقال )عليه 

مكتب ال�ضالم(: »لي�س منا من مل يح�ضن جماورة من جاوره«.
�ل�سيد �ل�سي�ستا د�م ظله 

حق �جلار
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◄اإعداد: هيئة التحرير

�لنهي عن �لكالم 
يف ذ�ت �هلل

�آر�ء فقهّية�آر�ء فقهّية�آر�ء فقهّية�آر�ء فقهّية�آر�ء فقهّية�آر�ء فقهّية�آر�ء فقهّية�آر�ء فقهّية�آر�ء فقهّية�آر�ء فقهّية�آر�ء فقهّية�آر�ء فقهّية�آر�ء فقهّية�آر�ء فقهّية�آر�ء فقهّية�آر�ء فقهّية�آر�ء فقهّية

 شيها ق�شرايق فان فاتت ق�شرا ها كما فاتتشاوب قتة يص الفاالفرا ) م�شاألة(
واإن فاتت اما يقشيها اما ويوز القشاء يف اأي وقت من الليل اأو الهار يف ال�شفر ويف 
احلشر فما فات املكل من الفراص يف احلشر يب قشاو اما واإن كان يف ال�شفر وما 
 التخي وما فات امل�شافر يف موا�ش شرواإن كان يف احل ق�شرا شاوب قفاته يف ال�شفر ي

 شاء يف تلك املوا�شواإن كان الق ها ق�شراشاوب قي

)م�شاألة ) الفراص الفاتة يوز قشاوها يف اأي وقت من الليل اأو الهار يف ال�شفر اأو 
يف احلشر ولكن ما يفوت يف احلشر يب قشاو اما واإن كان يف ال�شفر وما يفوت يف 
ال�شفر يب قشاو ق�شرا واإن كان يف احلشر وما فات امل�شافر يف موا�ش التخي يب 
قشاو ق�شرا على الأحو واإن كان القشاء يف تلك املوا�ش واأما ما يفوت املكل من 
 على نحو �شاة املختار شاوب قال�ص فيوا شرارية ك�شاة املال�شلوات ال�ش

وكا احلكم يف �شاة او و�شدته

بني اآية اهلل العظمى املرحوم ال�ضيد اأبي القا�ضم اخلوئي )قّد�س �ضّره( 
واآية اهلل العظمى ال�ضيد علي احل�ضيني ال�ضي�ضتاين )دام ظّله الوارف(

�آية �هلل �لعظمى �ملرحوم �ل�سيد �بو �لقا�سم �خلوئي )قّد�س �سّره(

�آية �هلل �لعظمى �ل�سيد �ل�سي�ستا )د�م ظله �لو�رف(
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 �أوًل – �لرحالت �لد�خلّية وت�سمل :
- �شامراء – �شيد مد  يف اأيام ال�شبت–والني – والأربعاء–
وامعة بكلفة )  ديار عراقي ( لل�شخ�ص الواحد مكان 
 ش�ام�شة والام ال�شاعة ا ال�شدرة يف مقابل با االن

 شباحا�
- الكامية–اأولد م�شلم  يف اأيام ال�شبت –والني – الأربعاء–
امعة بكلفة ) ديار عراقي ( لل�شخ�ص الواحد ويكون مكان 

 شباحا� ش�ام�شة والال�شدرة يف ا من با االن
-  ال–الكوفة – ال�شهلة  يف اأيام الأحد–الااء بكلفة ) 
  (و لل�شخ�ص الواحد يف البا�ص املكي ) ار عراقيدي 
ديار عراقي ( للبا�ص غ املكي ويكون مكان انا الرحلة 
ال�شاد�شة  ال�شاعة  النا يف  وق��ت  ويكون  ال�شدرة   ب��ا مقابل 

  املدية  مركز  احللي  فهد  اب��ن   جام  ق��ر  شباحا�  ش�وال
  قيبقيب حي الحي ال جام  مقابل البلدية حي البلديات
جام الإمام اواد حي الأ�شرة  جام اإمام املتقني )حي احلر (
                                           ه�را انية ع�شرال�شاعة ال اويكون وقت الن

  ( معة بكلفةيف يوم ا  ات احل�شناحلمزة–القا�شم–ب -
 مقابل با اار عراقي ( لل�شخ�ص الواحد ويكون مكان اندي

 شباحا� ش�ال�شدرة يف ال�شاعة ال�شاد�شة وال

 ثانيًا – �لرحالت �خلارجية وت�سمل:
 �جلمهورية �لإ�سالمية يف �إير�ن

اأربعة ع�شر يوما بكلفة )  ديار  - وتكون مدة الرحلة 
عراقي( مقابل ال�شكن والفيزة والقل لل�شخ�ص الواحد  ويكون 

برنام الرحلة كالأتي

ق�سم �ل�سياحة �لدينّية 
يف �لعتبة �حل�س�������ينية �ملقد�سة 
عن تسيير رحالتـه الداخلية والخارجية وكاآلتي:

ق�سم �ل�سياحة �لدينّية ق�سم �ل�سياحة �لدينّية ق�سم �ل�سياحة �لدينّية ق�سم �ل�سياحة �لدينّية 
يف �لعتبة �حل�س�������ينية �ملقد�سة يف �لعتبة �حل�س�������ينية �ملقد�سة 

يعلن
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ببا�شات  مهران  اإىل  املقد�شة  كرباء  من   االن  – �لأول  �ليوم 
حدية ومكيفة م��ن ج��ام�� الإم���ام مد ا���واد يف ح��ي الأ���ش��رة بعد 
 رال  ��وت��وزي  ليا املقد�شة  قم  مدية  اإىل  والو�شول   ال�شب �شاة 

 احاتوال�ش
حر   ت�شو – مع�شومة  ال�شيدة  �ليوم �لثا – زيارة 

 ح���ر – والن������ا ب��ع��د ال����ه��ر اإىل  زي����ارة – ت�����ش��و – ��ال����ال��ي��وم ال
مدية م�شهد املقد�شة وت�شمل زيارة املزارات يف الري ) مرقد ال�شيد 
اميي – مرقد �شا عبد العيم – م�شهد قدم كا الإمام الر�شا عليه 

)ال�شام
املقد�شة  م�شهد  مدية  اإىل  الهر  قبل  الو�شول   – �لر�بع  �ليوم 

احة – زيارة الإمام الر�شا عليه ال�شاما�ش – رال وتوزي
 – – ا�شاحة  ال�شام  عليه  الر�شا  الإم���ام  – زي��ارة  �ليوم �خلام�س 

 حر ت�شو
�ليوم �ل�ساد�س - زيارة املزارات املقد�شة يف م�شهد ) مرقد يا�شر ونا�شر 
– واأبي   ��رب��ي – م��رق��د ا��واج��ه  ال�شام  الر�شا عليهم  الإم���ام  اأخ���وة 

ال�شلت – وخواجه مراد( 
 حر احة – ت�شوليوم �ل�سابع - زيارة الأمام الر�شا – ا�ش� 

 ال�شياحية  الأماكن  اإىل   هاليوم �لثامن – ال�
 حر   وت�شو – ا�شاحة  الر�شا  الإمام  �ليوم �لتا�سع – زيارة 

 ة قم املقد�شةهر اإىل مديبعد ال اليوم �لعا�سر – الن�
 وتوزي الهر  قبل  قم  مدية  اإىل  – الو�شول  ع�سر  �حلادي  �ليوم 

 احة – زيارة ال�شيدة مع�شومةوال�ش رال
�ليوم �لثا ع�سر – الها اإىل املزارات يف قم بعد الهر )م�شد 

 ) ونشر – مرقد جهل اأخجمكران – مقام ا
 احر – الن  ليوم �لثالث ع�سر – زيارة ال�شيدة مع�شومة – ت�شو�

 هر اإىل كرباء املقد�شةبعد ال
بعد  املقد�شة  اإىل كرباء  �شاء اهلل  اإن  – الو�شول  �لر�بع ع�سر  �ليوم 

هرال
ويكون �إجمال �لرحلة  الإقامة يف �شم�شهد �شت  ليا والإقامة يف 

 ليا اأرب ريوال ليا قم اأرب

والن������ا ب��ع��د ال����ه��ر اإىل 
مدية م�شهد املقد�شة وت�شمل زيارة املزارات يف الري ) مرقد ال�شيد 
م�شهد قدم كا الإمام الر�شا عليه 

املقد�شة  م�شهد  مدية  اإىل  الهر  قبل  الو�شول 

 –

 زيارة املزارات املقد�شة يف م�شهد ) مرقد يا�شر ونا�شر 
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ومن اأ�ضمى اهداف هذه املهرجانات التاأكيد على هويتنا 
اهل  مذهب  يف  الديني  موروثنا  وتاأ�ضيل  الإ�ضالمية 
لبيان  وحماولة  جوانبه  ب�ضتى  ال�ضالم(  )عليهم  البيت 
احلقيقة اإىل العامل واملحافظة عليه ليبقى ماثال لالأجيال 

القادمة.
احل�ضينية  املقد�ضتان  العتبتان  اأقامت  ذلك  اجل  ومن 
من  الثامن  ال��دويل  ال�ضهادة  ربيع  مهرجان  والعبا�ضية 
)3–8 �ضعبان( تزامنا مع منا�ضبة ولدة الإمام احل�ضني 
واأخيه اأبي الف�ضل العبا�س والإمام علي ال�ضجاد )عليهم 

ال�ضالم (ومب�ضاركة 45 دولة عربية واأجنبية.
ولت�ضليط الأ�ضواء على فعاليات مهرجان ربيع ال�ضهادة 
كان بداية م�ضوار جملة )الرو�ضة احل�ضينية( مع احلاج 
العتبة  يف  الع���الم  ق�ضم  م�ضوؤول  �ضلطان  كاظم  علي 
احل�ضينية املقد�ضة رئي�س اللجنة التح�ضريية للمهرجان 
فقال" اأن مهرجان ربيع ال�ضهادة الثقايف العاملي الثامن 
الذي تقيمه الأمانتان العامتان للعتبتني املقد�ضتني اأ�ضبح 
الئمة  ولدة  يقام مبنا�ضبة  -بال�ضك- كرنفاًل ح�ضينيا 

الأطهار من اأهل البيت )عليهم ال�ضالم("
وتابع حديثه" من مميزات املهرجان هذا العام امل�ضاركة 
)عليه  احل�ضني  الإم��ام  قبل حمّبي  من  والكمية  النوعية 
ال�ضالم( من خمتلف الطوائف والأدي��ان وال��دول، حيث 
من  �ضخ�ضية   )160( من  اأك��رث  العام  ه��ذا  يف  ا�ضرتك 

خمتلف دول العامل ميثلون )51( دولة ب�ضمنها العراق، 
وا�ضتمل اي�ضا على كافة قارات العامل من امريكا ال�ضمالية 
واجلنوبية وا�ضيا واأفريقيا واأوربا، وكان احل�ضور يتميز يف 
النوعية اأكرث من الكمية اأي اإن ال�ضخ�ضيات امل�ضاركة يف 
املهرجان هي �ضخ�ضيات مهمة ومرموقة يف جمتمعاتها 
من خالل امل�ضتوى الثقايف والعلمي والأكادميي وحتى على 
امل�ضتوى ال�ضيا�ضي، فعلى �ضبيل املثال م�ضاركة احد اأع�ضاء 
املانيا  القت�ضاد من  وزير  بنغالد�س وممثل  دولة  برملان 
وهذه ال�ضخ�ضيات جميعها حمّبة لالإمام احل�ضني )عليه 

ال�ضالم(."
من  جتب  مل  التي  الطلبات  من  الكثري  وهناك  واكمل" 
املنّظمني ب�ضبب �ضيق امليزانية والربنامج وللعلم يف ال�ضابق 
كانت الإدارة املنظمة للمهرجان هي من يبعث الدعوات، 
اأما الآن فقد اأ�ضبحت الإدارة هي من ي�ضتقبل الطلبات من 
الأ�ضخا�س الذين يرغبون بامل�ضاركة يف املهرجان، وهذه 
الطلبات من �ضخ�ضيات كبرية يف جمتمعاتها ومن هذا 
ن�ضتنتج تزايد الرغبة يف امل�ضاركة يف هذا املهرجان نتيجة 

ال�ضمعة اجليدة التي ح�ضل عليها من الأعوام املا�ضية".
التي  الفعاليات  اأه��م  اأن  قائاًل"  حديثة  �ضلطان  وختَم 
الفتتاح،  حفل  فعاليات  هي  املهرجان  هذا  يف  انتهجت 
ومن ثم جل�ضات البحوث التي ا�ضرتك فيها الباحثون على 
، وهناك جل�ضة �ضعرية متيزت -هذا العام-  م�ضتوى عال

مهرجان ربيع الشهادة 
الدولي الثامن 

الصورة العالمية لنهضة 
 ا�مام الحسين

غ����ازي ف��ي�����ض��ل   : حت��ق��ي��ق   •
حم���م���ود امل�����ض��ع��ودي         
����ض���ب���اح ال��ط��ل��ق��اين  
ع����ل����ي ال���ه���ا����ض���م���ي  

 تعد �ملهرجانات �ملحلية و�لعاملية �لتي تنظمها �لأمانتان �لعامتان للعتبتني �ملقد�ستني �حل�سينية 
و�لعبا�سية يف كل عام منذ فرتة مابعد �سقو �لطاغية يف �لعر�ق �سنة 2003م، منا�سبة تاريخية 
يف جمال �لثقافة وموؤ�سر� عميقا للدللة على �هتمام �لعتبات �ملقد�سة بالرت� �ل�سالمي و�لثقافة 
ن�ساطاتها عبق  �لأ�سيلة، كما تعّد منا�سبة وطنية متتزج يف  �لدينية و�لتقاليد و�لقيم �لن�سانية 

تاريخنا �ملجيد بنتاج حا�سرنا �لز�هر.
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�ضمن  وم��ن  ال��ع��رب،  ال�ضعراء  من  كبري  ع��دد  مب�ضاركة 
جل�ضة  املهرجان  هام�س  على  امل�ضتحدثة عقد  الفعاليات 
العرب  الأدب��اء  مع  كربالء  اأدب��اء  احت��اد  اأدبية مب�ضاركة 
والعراقيني، ونوق�س يف هذه اجلل�ضة كيفية ن�ضر الق�ضية 
احل�ضينية من خالل ال�ضعر وكيفية ت�ضخري ال�ضعر خلدمة 
الإ�ضالحية  ق�ضيته  يف  ال�ضالم(  )عليه  احل�ضني  الإم��ام 
ال�ضعبي،  ال�ضعر  جل�ضات  ه��ن��اك  ك��ان��ت  كما  ال��ك��ربى، 
والأم�ضيات القراآنية، وح�ضور الوفود للممار�ضة العبادية 
املتحف  يف  وال��ت��ج��ول  ال�ضريف  ال�ضحن  يف  تقام  التي 
احل�ضيني ودار املخطوطات يف العتبة العبا�ضية املقد�ضة، 
ولأول مرة على �ضعيد املهرجات التي اقيمت �ضابقا عقدت 
واأدب��اء ومثقفني  ن��دوات �ضحفية واجتماعات لعالميني 
وناق�ضوا كيفية خدمة الإمام احل�ضني )عليه ال�ضالم( ومن 
فعاليات املهرجان اي�ضا معر�س الكتاب الدويل، وافتتاح 
العبا�س  �ضارع  منطقة  يف  ال�ضهداء  �ضيد  جممع  م�ضروع 

)عليه ال�ضالم(.

مهرجان للتو��سل مع ملحمة �سيد �ل�سهد�ء
مع  وقفة  لنا  كانت  املهرجان  يف  امل�ضاركني  اآراء  وملعرفة 
الأ�ضتاذ حممد مزمل من اأوغندا قال" اأن مثل هذه امل�ضاركة 
الأهداف  ومن  احل�ضينية،  بالق�ضية  وتفاوؤل  قوة  تزيدنا 
الأ�ضا�ضية لهذا املهرجان تعليم العامل على نهج وتعاليم 
الإمام احل�ضني )عليه ال�ضالم( وثورته على الظامل يزيد 
وهذا ل ميكن اإن نو�ضحه للعامل اإل عرب اجتماع جن�ضيات 
خمتلفة من بلدان العامل ونحن ن�ضارك يف هذا املهرجان 
اأهداف  لنحمل بعد عودتننا لبالدنا ر�ضالة وا�ضحة عن 
الإمام  منا  يريد  ال�ضالم( فماذا  الإم��ام احل�ضني )عليه 
)عليه ال�ضالم( غري ذلك، وان هذااملهرجان هو ا�ضتذكار 
ملا ن�ضي اأو غفل عن اأهداف ومبادئ الإمام احل�ضني واأهل 

البيت الأطهار )عليهم ال�ضالم(".
الدكتور قال حممد اللبان من الديوانية" اأن املهرجان يعّد 
خاللها  من  والتي  الراقية  الإعالمية  الو�ضائط  اأهم  من 
ي�ضتطيع الإن�ضان اأن يتوا�ضل مع ملحمة احل�ضني ومع فكره 
الذي �ضّحى من اجله وكيف ي�ضل اإىل العامل واىل عقول 
الآخرين اإل من خالل هكذا منا�ضبات ومهرجانات تقام 
�ضنويا وللمهرجان ملا لها من اهمية كربى يف ن�ضر الوعي 

الإ�ضالمي والوعي احل�ضيني."
فاعليته  تزيد من  املختلفة  املهرجان  فعاليات  وتابع" ان 
لثورة  احلقيقية  ال�ضورة  تو�ضيح  يف  املر�ضومة  واأهدافه 
الإمام احل�ضني )عليه ال�ضالم( ونتمنى م�ضتقبال اأن تنت�ضر 
خارجه  العراق  حمافظات  عموم  يف  مهرجانات  هكذا 

وباإ�ضراف العتبتني املقد�ضتني احل�ضينية والعبا�ضية."

خطوة مهمة يف �لتبليغ
لبنان قال" يعد  العاملي من  املهند�س مهدي م�ضطفى 

املهرجان خطوة مهمة يف التبليغ الديني خا�ضة انه يحتوي 
للم�ضاركة يف  القادمة  الدول  على كم هائل من خمتلف 
املهرجان فاأي �ضخ�س م�ضارك يف املهرجان يرى عظمة 
الإمام احل�ضني )عليه ال�ضالم( يف يوم ميالده من خالل 
اأو عن طريق  ما ي�ضمعه ويعرفه من الكلمات التي تلقى 
البديهي  ومن  املهرجان  يف  امل�ضاركة  البحوث  مناق�ضة 
حقيقة  بيان  على  املهرجان  يف  املدعو  ال�ضيف  �ضيعمل 
ال�ضيوف  واأه��م   ، الأفكار  هذه  �ضين�ضر  وب��دوره  راآه،  ما 
من  ر�ضيدهم  ازداد  الذين  امل�ضتب�ضرون  امل�ضلمون  هم 
املعلومات عن اأهل البيت )عليهم ال�ضالم( لأن املهرجان 

يجمع عددا كبريا من املفكرين يف العامل."
وختم مهدي العاملي حديثه قائالً" الإمام احل�ضني لي�س 
للم�ضلمني ال�ضيعة فقط، واإمنا لكل اإن�ضان له �ضمري وفكر 
حّر، وبالتايل فان هذا املهرجان موّجه لكل النا�س �ضواء 
اأكانوا يف اأفريقيا اأو اأوربا، ومع هذا التعدد باللغات التي 
اأفكار  انت�ضار  م�ضاألة  �ضت�ضهل  املهرجان  هذا  يف  نراها 
واأهداف ومبادئ اأئمتنا )عليهم ال�ضالم( للعامل وبجميع 
لغاتهم ودياناتهم ومذاهبهم، فكل ان�ضان يغرف من معني 
احل�ضني )عليه ال�ضالم( على قدر طاقته والإناء ين�ضح 
فاإناوؤه  ال�ضالم(  )عليه  احل�ضني  الإم���ام  ولأن��ه  فيه  مبا 
يعر�س للعامل جواهر يعجز غريه عنها وي�ضتفيد الإن�ضان 

بقدر طاقته منها."
رئي�س املركز التعليمي ورئي�س حترير جملة اليربا الدينية 
اإ�ضماعيلوف  عاطف  ال�ضيخ  اأذربيجان  يف  والجتماعية 
مبذهب  املتمثلة  الإ�ضالمية  ال�ضعوب  جميع  على  قال" 
اأهل البيت عليهم ال�ضالم اأن تتحد وت�ضاند هذا املهرجان 
العاملي، وان مولد الإمام احل�ضني )عليه ال�ضالم( يعترب 
للعامل،  ال�ضالم(  )عليهم  البيت  اه��ل  لثقافة  انطالق 
الإمام  والزمان  الع�ضر  �ضاحب  لظهور  اأر�ضية  ويكون 
ال�ضريف- وتكون وحدة الأمة  املهدي -عجل اهلل فرجه 
يف مهرجان ربيع ال�ضهادة العاملي الثامن مبنا�ضبة ولدة 
ال�ضهادة  ربيع  مهرجان  اأهمية  وتربز  املحمدية،  الأقمار 
العاملي الثامن يف توحيد �ضفوف امل�ضلمني، ومايزيد من 
والتنظيم  امل�ضاركة  الوفود  كرثة  املهرجان  هذا  جمالية 
ايجابيه  �ضورة  يعطي  مما  املهرجان  لفعاليات  اجليد 
جلذب جميع الدول ب�ضخ�ضياتها املعروفة للم�ضاركة فيه 

م�ضتقبال."

�ملهرجان يعك�س �لنظرة �حلقيقية 
لالإ�سالم 

ولبيان ايجابيات هذا املهرجان قال الأ�ضتاذ وليد عبا�س 
ملثل هذه  ال�ضويد" اأن  العاملي يف  البيت  اأه��ل  من جممع 
املختلفة  والفعاليات  واجلل�ضات  وال��ن��دوات  امل��وؤمت��رات 
تاأثريه  الغربية، ومدى  ال�ضعوب  الكثرية على  ايجابياتها 
على املجتمع الغربي وا�ضح، ول �ضك ان هذه املوؤمترات 
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النفو�س  يف  ج��دا  م��وؤث��رة  تكون  واملهرجانات  وال��ن��دوات 
اأو  احلنيف  لالإ�ضالم  الثانية  ال��روؤي��ا  تعك�س  وفعاليتها 
احلق  الدين  وهو  ال�ضالم(  )عليهم  البيت  اأهل  ملدر�ضة 
املغرتب  يف  وايجابي  فعال  املهرجان  وتاأثري  وال�ضحيح، 
والغربي ب�ضورة عامة، حيث ترك هذا املوؤمتر يف الذهن 
�ضوؤال مفاده: من هو احل�ضني ومن هم ال�ضيعة ومن هم 
الأمامية؟ ويف هذه ال�ضنني اأ�ضبح املذهب ال�ضيعي بيانا 
اإىل الإ�ضالم احلقيقي يف املجتمع الأوربي، واأنا �ضاركت 
للمرة الثانية على التوايل يف هذا املهرجان فهناك فرق 
العام  �ضهد هذا  والعام احلايل حيث  املا�ضي  العام  بني 

تطورا وتنظيما جيدا وم�ضاركة وا�ضعة للدول."
وق��ال احل��اج عالء مو�ضى احل��الق من كندا" ن�ضكر كل 
من خدم وقدم يف م�ضاهمة اإجناح املهرجان العاملي ومن 
ال�ضروري اأن يكون للمراأة م�ضاركة فعالة يف مهرجان ربيع 
ال�ضهادة الثامن الدويل ملا لهن دورًا كبريًا يف ن�ضر فكر 

اأهل البيت )عليهم ال�ضالم(."
وتابع" والهدف من م�ضاركة املراأة يف املهرجان ردًا على 
من يتكلم على اأن الن�ضاء لي�س لهن دورًا يف ن�ضر الإ�ضالم 
وينظروا اىل املراأة يف ال�ضرق الأو�ضط على انها م�ضطهده 
ماتقوم  على  ودل��ي��ل  رد  خ��ري  وه��ذا  راأي  اأي  لها  ولي�س 
يف  الن�ضاء  م�ضاركة  خ��الل  من  املقد�ضتان  العتبتان  به 
املهرجان كباحثات و�ضاعرات وهذا عك�س �ضورة ايجابية 

لقيمة الإ�ضالم لدى الغرب."
الأبحاث  م��رك��ز  م��دي��ر  احل�����ض��ون  حممد  ال�ضيخ  وق���ال 
املهرجان  املقد�ضة" ن�ضاهد يف  قم  مدينة  العقائدية يف 
ت�ضتحق  ب���ادرة  وه��ذه  امل�ضتب�ضرين  من  كبرية  اع���دادا 
ال�ضكر للم�ضوؤولني على مهرجان ربيع ال�ضهادة واأكرثهم 
يزور الإمام احل�ضني )عليه ال�ضالم( ب�ضغف وحمبة، لأن 
امل�ضتب�ضر يحتاج من يرعاه ومن يقف اإىل جانبه فالكثري 
من  وتر�ضبات  واأفكار  �ضبهات  عندهم  تكون  رمبا  منهم 
املزيد  ويعطيه  له  يو�ضح  من  فيحتاج  ال�ضابق  املذهب 
من املعلومات حول مذهب اأهل البيت )عليهم ال�ضالم( 
وح�ضورهم وم�ضاركتهم يف املهرجان حتى لو كانوا فقط 
�ضيوف للمهرجان فال �ضك باأنهم ا�ضتفادوا و�ضعروا اأن 
هناك من يقف بجانبهم وميد لهم يد العون مما يزيد 
ما  كل  وينقلوا  ال�ضالم(  )عليهم  البيت  باأهل  اإميانهم 
التي  الأ�ضئلة  اأو بع�س  وي��ردوا على كل  وج��دوا لبالدهم 
)عليهم  البيت  اأه��ل  مذهب  بخ�ضو�س  عليهم  تطرح 
ال�ضالم( مما يف�ضح املجال امام الآخرين للتعرف اأكرث 
على املذهب ومن ثم اعتناقهم ملذهب اأهل البيت )عليهم 

ال�ضالم(

معر�س �لكتاب �لدويل
عنو�ن �لثقافة يف مهرجان ربيع �ل�سهادة

يحتويه  وما  املهرجان  يف  الكتاب  معر�س  اأهمية  ولبيان 

من كتب ودور ن�ضر قال ال�ضيد )مي�ضر احلكيم( م�ضوؤول 
)عليها  زينب  العقيلة  �ضحن  املعر�س يف  املعر�س" يقع 
ال�ضالم( قرب باب قبلة الإمام احل�ضني )عليه ال�ضالم( 
اإن�ضاء  املكان، فقد مت  الأوىل يف هذا  للمرة  والذي يقام 
ثالث قاعات ب�ضكل متنا�ضق فكانت الأوىل بطول ثمانني 
مرت وخم�س ع�ضر عر�ضا ومبعدل 1200 مرت مربع والتي 
�ضمت اأجنحة العتبات املقد�ضة ومن �ضمنها م�ضاركة اأوىل 
الثقافية  املوؤ�ض�ضات  �ضمن  واأي�ضا  الغرقد  بقيع  لأجنحة 
والدينية وبع�س دور الن�ضر العربية والأجنبية، فيما �ضمت 
قاعة رقم اثنني مب�ضاحة تقدر بخم�س وثالثني مرت طول 
وبعر�س خم�س ع�ضر مرت وخ�ض�ضت لدور الن�ضر اخلا�ضة 
بالطفل بعدد 13 دار، اأما قاعة رقم ثالثة �ضمت م�ضاحة 
45 مرت مربع طول وبعر�س 15 مرت مربع �ضمت دور الن�ضر 
بخدمات  القاعات  ه��ذه  جتهيز  ومت  الرئي�ضية  العربية 

متعددة منها التربيد على طول �ضاعات اليوم."
التي  الن�ضر  دور  ع��دد  اأن  قائاًل"  حديثة  مي�ضر  واأكمل 
ثقافية  ن�ضر وموؤ�ض�ضة  املعر�س هي 128 دار  �ضاركت يف 
من �ضبع دول خمتلفة، وهي ) اإيران ولبنان و�ضوريا وتون�س 
والكويت وم�ضر وبريطانيا اإ�ضافة للبلد امل�ضيف العراق( 
واحلوزوية  الأكادميية  منها  متنوعة  امل�ضاركات  وكانت 
وخمطوطات  ول��غ��ات  وال��ث��ق��اف��ي��ة  والعلمية  وال��دي��ن��ي��ة 
خمتلفة  تعليمية  وو�ضائل  ومناهج  واأقرا�س  ومطبوعات 
فرتة  من  املعر�س  فرتة  وكانت  وثقافية،  فكرية  والعاب 
على  �ضعبان  لغاية 16م��ن  متديده  ومت  �ضعبان   )10/1(

ح�ضب طلب امل�ضاركني .
وختَم احلكيم" فيما يتعلق مبواعيد فتح املعر�س هناك 
موعدين اأولهما ال�ضاعة الثامنة والن�ضف �ضباحا وي�ضتمر 
حتى الثانية والن�ضف ظهرًا، ومن ال�ضاعة اخلام�ضة م�ضاء 
وحتى العا�ضرة لياًل او احلادية ع�ضرة، وليفوتنا اأن نذكر 
الإح�ضائّية التي جنريها لعدد زائري املعر�س حيث تبلغ 
بحدود 3000 زائر يوميا فيما يت�ضاعف العدد لي�ضل اىل 

7000 زائر يف ايام اخلمي�س واجلمعة. "

ربيع �ل�سهادة وجت�سيد ق�سية �لمام 
�حل�سني )عليه �ل�سالم(

للبحوث  املنتظر  موؤ�ض�ضة  رئي�س  )�ضم�ضوري(  الأخ 
ال�ضالمية يف ماليزيا قال" مهرجان ربيع ال�ضهادة قام 
العمق  من  للعامل  احل�ضني  الم��ام  لثورة  تعريفي  ب��دور 
حيث كنا �ضابقا مل نعلم بالق�ضايا الخرى للثورة الطف 
واألن ا�ضبح لدينا املعرفة التامة من خالل البحوث التي 
طرحت يف املهرجان ومن خالل الم�ضيات ال�ضعرية ومن 
خالل الق�ضايا التى طرحت يف املهرجان والذي جذبني 
�ضيد  مرقد  لزيارة  اوله��و  ال�ضهادة،  ربيع  مهرجان  اىل 
ميثل  ال�ضهادة،حيث  ربيع  مهرجان  هو  وثانيا  ال�ضهداء 
ولكوين لدي موؤ�ض�ضة  التبليغ عن ق�ضية المام احل�ضني 
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منتظر للبحوث والتبليغ ولدينا مراكز للبحوث والرتجمة 
والتحقيق يف الكتب الدنية ون�ضرها، و لدينا حوزة علمية 
ماليزيا،  جنوب  تقع  الفل�ضفي  ثامن  با�ضم  وح�ضينية 
فمهرجان ربيع ال�ضهادة لهو دور يف الزيادة الفكرية يف 

جت�ضيد ثورة المام احل�ضني )عليه ال�ضالم("
الخ )حممد( طالب ديني ومتويل ح�ضينية يف جمهورية 
هو  مهرجانات  هكذا  مثل  لإقامة  بالن�ضبة  قال"  غينيا 
امر مهم لأنه يوحد ال�ضيعة يف كافة انحاء العامل وكذلك 
اي�ضال ر�ضالة ثورة المام احل�ضني )عليه ال�ضالم( اىل 
كافة انحاء العامل من خالل الدول امل�ضاركة يف املهرجان، 
وال�ضى الذي جذبني هو الت�ضرف بزيارة المام احل�ضني 
وبرامج  تو�ضيفه  لا�ضتطيع  �ضى  وه��ذا  ال�ضالم(  )عليه 
المام احل�ضني  ثورة  اهداف  اي�ضال  وكذلك  املهرجان، 
لإخواين يف غينيا ولكون املهرجان مركز ثقايف ونحن اتينا 
للتزود بثقافة المام احل�ضني فاأنا لدي ح�ضينية ونقيم بها 
جمال�س عزاء وندوات ثقافية وترجمة الكتب عن ف�ضائل 
اهل البيت وعن ثورة المام احل�ضني)عليه ال�ضالم( يف 
وتدري�ضها  الخ��رى  ولغات  الفرن�ضية  منها  لغات  ع��ددت 

ملحبي اهل البيت يف غينيا."
تابع ولالجابة عن ال�ضئلة التي كانت دائما ت�ضغل فكري 
عن ثورة المام احل�ضني )عليه ال�ضالم( هو ان لكل ثورة 
لها اهداف يف التغري يف الربح املادي او احل�ضول على 
ث��ورة الم��ام احل�ضني  ال�ضيء ل اج��ده يف  احلكم وه��ذا 
)عليه ال�ضالم( ، وعندما نلتفت اىل الهدف املعنوي جند 

ان المام احل�ضني )عليه ال�ضالم(."
)عبد املاجد نا�ضر( من تنزانيا حتدث قائال" مهرجان 
فيها  افكر  دائما  كانت  ا�ضئلة  على  اجاب  ال�ضهادة  ربيع 
واأ�ضحابه مع علمه  الم��ام مع عائلته  �ضبب خروج  وهي 
بالظروف ونهاية امل�ضري وقد جدت الجابة على ال�ضوال 
من خالل البحوث التي طرحت يف املهرجان وكذلك برامج 
املهرجان فق�ضية المام احل�ضني )عليه ال�ضالم( جتد ان 
لكل �ضخ�س �ضارك يف معركة الطف بحث ور�ضالة فمثل 
و�ضخ�ضية  ا�ضحابه  و�ضخ�ضية  زينب  ال�ضيدة  �ضخ�ضية 
وهذا  ال�ضالم(،  العبا�س)عليهما  واأخيه  احل�ضني  المام 
املهرجان جتده يناق�س مثل هذه املوا�ضيع اما دورنا �ضوف 
خالل  من  ع  احل�ضني  الم��ام  �ضوت  اي�ضال  على  نعمل 
الن�ضاطات التي نقيمها يف خارج العراق يف ايام حمرم او 

باقي اليام ."
ويكمل" للمهرجان دور اخر هو ان العامل يت�ضور ان العراق 
بلد بعيد عن اقامة مثل هذه املهرجانات لأنه موخذ على 
العراق لي�س بلد امن ولكني وجدت غري ما هو م�ضاع يف 
اهل اخلري  احلمد هلل  العراق  واأه��ل  الف�ضائية  القنوات 
امنا  البلدان  اكرث  العراق  يجعل  ان  اهلل  ون�ضاأل  والكرم 

وطماأنينة حتى ي�ضبح العراق مركزا فكريا وثقافيا."
النور  )حممد  العاملية  امل�ضطفى  جامعة  يف  الدكتور 

املحتوى  الب���داع يف  وج��د  ال�ضودان  دول��ة  ال��زاك��ي( من 
قائال"  ال�ضالم  عليه  احل�ضني  نه�ضة  بتج�ضيد  اخلا�س 
وجدت الب��داع يف نهاية املحتوى بتج�ضيد ق�ضية المام 
احل�ضني من خالل البحوث التي مت مناق�ضتها يف املهرجان 
وال�ضخ�ضيات املدعوة  والتن�ضيق  التنظيم  وكذلك عملية 
التي لها الوزن الديني والعلمي والثقايف يف تلك البلدان، 
وهناك �ضى جميل ونادر هو املمار�ضة العبادية وهذا �ضى 
جديد مل اأراه ومل ا�ضاهده يف اأي حرم اخر من بقاع العامل 
وقد مّن اهلل �ضبحانه وتعال علّي بان ازور جميع ائمة اهل 
البيت )عليهم ال�ضالم( والنبي حممد )�ضلى اهلل عليه 
بامل�ضوؤولية  ت�ضاعد على الح�ضا�س  املمار�ضة  واله( وهذه 
وامتنى ان اكون من �ضغار الدعاة اىل اهل البيت )عليهم 

ال�ضالم( والتعريف بخطاهم ونهجهم."
)ح�ضن موؤمن( من النيجر، راأى ان ثورة احل�ضني )عليه 
ال�ضالم( هي التي حافظت على مبادئ ال�ضالم مبينًا" 
كل من عرف حقيقة ال�ضالم عرف المام احل�ضني )عليه 
لن  جديد  من  ال�ضالم  اأحيت  الطف  فمعركة  ال�ضالم( 
قادة الطغاة يف الع�ضر الموي ارادوا ان ميحوا ال�ضالم، 
ولول ثورة المام احل�ضني )عليه ال�ضالم( ملا بقى ذكر اىل 
ال�ضالم احلقيقي فكاأمنا ال�ضالم ولد من جديد، وامتنى 
ان اكون من الذين ين�ضرون هذا ال�ضالم يف جميع الدول 
و لكي نو�ضح ان ق�ضية اهل البيت وق�ضية المام احل�ضني 
)عليه ال�ضالم( لإخواننا يف دولة النيجر، فمهرجان ربيع 
�ضهادة يطرح موا�ضيع مهمة ومنها ان نبني الطفل ال�ضغري 
على اخالق ومناهج اهل البيت )عليه ال�ضالم( ، ف�ضوف 
احاول عندما ا�ضل اىل غينيا ان اقيم درو�ضا تعنى بثقافة 
الطفال وان اتبنى هذا ال�ضيء لأنهم جيل امل�ضتقبل وهم 
من يقومون بن�ضر مذهب اهل البيت )عليهم ال�ضالم( من 

بعدنا.

وفود �ملهرجان تزور �لإمامني �لع�سكريني 
يف �سامر�ء و�لكاظمني ببغد�د

عرّبت الوفود العربية والجنبية امل�ضاركة يف مهرجان ربيع 
ال�ضهادة الثامن عن �ضعادتها البالغة يف زيارة الإمامني 
اإطار  ببغداد، �ضمن  والكاظمني  �ضامراء  الع�ضكريني يف 
املقد�ضتيان  العتبتان  تقيمه  ال��ذي  املهرجان  فعاليات 

احل�ضينية والعبا�ضية يف كربالء املقد�ضة.
وقال موؤ�ض�س مدر�ضة األثني ع�ضرية واإمام اجلماعة ال�ضيخ 
)زكريا كوناتي( من اأبيدجان يف �ضاحل العاج" اأن هذه 
الزيارة لي�ضت الأوىل بالن�ضبة يل ولكن ما اأعجبني هو ان 
هناك اأمور كثرية تغريت يف العراق بني املا�ضي واحلا�ضر 
ومنها التنظيم اجليد للمهرجان وا�ضتقبال الزائرين وكل 

�ضيء اأف�ضل من ال�ضابق وعلى الأخ�س الو�ضع الأمني".
مقرتحا" على اأن تكون الدعوات حل�ضور املهرجان العاملي 
يتعّرفوا عن  اأن  اجل  العامل، من  املذاهب يف  اإىل جميع 
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فمن  ال�ضالم(،  )عليهم  البيت  اأه��ل  مذهب  على  قرب 
عرف هذا املذهب �ضيبقى يدور قريبا منه حتى يدخل 
يف دائرة احلق والعدالة واخلري التي ميثلها مذهب اهل 

البيت".
الأفريقي  الإ�ضالمي  املركز  مدير  )يعقوب(  ال�ضتاذ 
جمهورية  يف  ال�ضالم(  )عليهم  البيت  اأه��ل  لثقافات 
بوركينا فا�ضو قال" اأن خدمة اأهل البيت )عليهم ال�ضالم( 
هي خدمة الإ�ضالم لأن اأهل البيت ميثلون معدن الر�ضالة 
التي جاء بها نبينا الكرمي حممد )�ضلى اهلل عليه واله( 
ولأجل هذا وجبت علينا ن�ضرة الدعوة الإ�ضالمية املتمثلة 
مبذهب اأهل البيت، ومهمتنا كمركز اإ�ضالمي يف افريقيا 
ون�ضر  ال�ضالم(  )عليهم  البيت  اأه��ل  مبادئ  بيان  هي 

الر�ضالة ال�ضالمية وفق هذه املفاهيم".
امل�ضلمات  الأخ����وات  جماعة  متثل  )ميمونة(  الخ���ت 
امل�ضتب�ضرات يف اأبيدجان ب�ضاحل العاج حتدثت قائلة" 
من  جمموعة  م��ع  اأي�ضا  واأع��م��ل  مدر�ضة  يف  معلمة  اأن��ا 
)عليهم  البيت  اأه��ل  مذهب  ن�ضر  على  امل�ضتب�ضرات 
كل  من  اأ�ضكركم  العاج..  �ضاحل  جمهورية  يف  ال�ضالم( 
قلبي على هذه الدعوة الكرمية لأنني كنت احلم بزيارة 
الإمام  وخ�ضو�ضا  ال�ضالم(  )عليهم  البيت  اه��ل  اأئمة 
احل�ضني )عليه ال�ضالم(، ومن هنا فاإنني �ضاأرجع حمّملة 
باحلما�س والعنفوان يف �ضبيل زيادة اجلهود لن�ضر مذهب 
اهل البيت يف اأو�ضاط املجتمع الذي اعي�س فيه -ان �ضاء 

اهلل-".
بّينت م�ضاعرها  البحرين  ال�ضاعرة )اأميان دعبل( من 
اجليا�ضة يف هذه الزيارة قائلة" اأنا �ضاعرة اكتب ال�ضعر يف 

اأهل البيت )عليهم ال�ضالم( منذ زمن بعيد، وكنت احلم 
اأن ازور العراق وحتقق حلمي بف�ضل اهلل وبركة احل�ضني 
)عليه ال�ضالم(، حيث �ضاركت يف العام املا�ضي بق�ضيدة 
يف �ضاأن الإمام العبا�س )عليه ال�ضالم( يف مهرجان اجلود 
وتبعتها  الأوىل  باجلائزة  ق�ضيدتي  وف��ازت  الإ�ضالمي، 
دعوتي اإىل ح�ضور مهرجان ربيع ال�ضهادة، وبذلك حتقق 
حلمي واأمنيتي يف زيارة كربالء واأعاهد نف�ضي على ان 
اأزيد الهمة يف خدمة اهل البيت وباخل�ضو�س اإمامي اأبي 

عبداهلل )عليه ال�ضالم(. "
يف  كاتب  تون�س  من  �ضالح(  )حممد  ال�ضتاذ  الباحث 
بزيارة  والهتمام  احلر�س  ب�ضاأن  قال  الإ�ضالمي  الفكر 
الأئمة )عليهم ال�ضالم(" زيارة الإمام واجبة علينا قيا�ضًا 
بالع�ضق الذي نع�ضقه لأهل البيت )عليهم ال�ضالم(، وكنت 
دائمًا ابحث عن الفر�ضة لزيارة الإمام احل�ضني )عليه 
احلجة  الإم��ام  اأن�ضار  من  اك��ون  اأن  واأمتنى  ال�ضالم(، 
-عجل اهلل فرجه-، واأ�ضعى من خالل كتاباتي اأن ياأتي 
يح�ضوا  كي  املقد�ضة  كربالء  اإىل  البيت  اأه��ل  كّل حمّبي 

بحالوة مذاق اللقاء باأهل البيت )عليهم ال�ضالم(".
يف  املنتظر  موؤ�ض�ضة  م�ضوؤول  الع�ضكري(  )احل�ضن  الأخ 
الطهار  الأئمة  وبربكة  موؤ�ض�ضتنا  تعمل  قال"  ماليزيا 
)عليهم ال�ضالم(على ن�ضر وطباعة وتوزيع الكتب الدينية 
اخلا�ضة مبذهب اأهل البيت، واأنا فخور بزيارة الإمامني 
واجبات  من  الزيارات  هذه  لأن  العراق،  يف  الع�ضكريني 
امل�ضلم املوؤمن الذي يحب اإدامة ال�ضلة والعالقة الميانية 

مع اأهل بيت النبوة والإمامة".
قال"  ال�ضودان  يف  اخلرطوم  مدينة  من  )احمد(  الأخ 

احل�ضني  الإم��ام  لزيارة  وفقنا  لأن��ه  واأ�ضكره  اهلل  اأحمد 
واطلعنا  العراق،  يف  املع�ضومني  وبقية  ال�ضالم-  -عليه 
بربكة  وحظينا  كثب  ع��ن  الأب����رار  الئ��م��ة  م��راق��د  على 
ن�ضر  الإع��الم  العاملني يف  الأخ��وة  واأمتنى من  الدعاء، 
الإ�ضالمي  العامل  اأكرب قدر ممكن يف  هذه ال�ضور على 
والغربي، واإعالم النا�س ان العراق اأ�ضبح بلدا اآمنا فيه 

كّل احلريات الدينية والثقافية والإن�ضانية".

ور�سة عمل لالإعالم �لدويل
اأقامت �ضعبة العالم الدويل يف العتبة احل�ضينية املقد�ضة 
ور�ضة عمل خا�ضة بتطوير العالم الدويل، على هام�س 
الذي  الثامن  العاملي  ال�ضهادة  ربيع  مهرجان  فعاليات 

اأقامته العتبتان املقد�ضتان احل�ضينية والعبا�ضية.
وح�ضر ور�ضة العمل �ضماحة ال�ضيد ريا�س احلكيم مدير 
مكتب �ضماحة املرجع ال�ضيد احلكيم )دام ظّله( يف قم، 
وال�ضيد �ضالح احلكيم م�ضوؤول موؤ�ض�ضة احلكمة يف النجف 
العالمي  املكتب  م�ضوؤول  �ضكر  حامت  وال�ضيد  ال�ضرف، 
لل�ضيد حممد �ضعيد احلكيم -دام ظله- يف قم املقد�ضة، 
جملة  حترير  رئي�س  الطريحي  �ضعيد  حممد  والدكتور 
املو�ضم ال�ضادرة يف هولندا، والأ�ضتاذ نزار حيدر رئي�س 
مركز العالم العراقي يف وا�ضنطن، وال�ضيخ علي حم�ضن 
ظهري  وال�ضيد  باك�ضتان،  يف  الهادي  قناة  مدير  جنف 
احل�ضن مدير قناة الولية التي تبث يف امريكا ال�ضمالية، 
امل�ضتقبل  جريدة  حترير  مدير  املو�ضوي  حممد  وال�ضيد 
والإعالمي  الكاتب  وال�ضيخ  الكويت،  دولة  يف  ال�ضادرة 
مرت�ضى فرج، وال�ضيخ مرت�ضى اخلليق عن موؤ�ض�ضة ال�ضيد 
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اخلوئي يف فرن�ضا، بالإ�ضافة اىل روؤ�ضاء حترير املجالت 
العربية والأجنبية يف �ضعبة العالم الدويل.

التح�ضريية  اللجنة  رئي�س  من  بتوجيه  الور�ضة  واأقيمت 
للمهرجان احلاج علي كاظم �ضلطان، على مدى يومني يف 
قاعة املوؤمترات يف فندق ال�ضرق الو�ضط، تخللها نقا�ضات 
تعريفية عن �ضعبة العالم الدويل واإ�ضداراتها وحمتويات 
املوقع اللكرتوين لل�ضعبة، وكيفية النهو�س مب�ضتوى الطرح 
العالمي الدويل للو�ضول لأ�ضاليب التاأثري يف املجتمعات 
احلقيقية  ال�ضالم  مبادئ  تو�ضيح  خالل  من  الأخ��رى، 
مفاهيم  ون�ضر  وال�ضلم،  وال��ع��دل  احل��وار  اىل  امل�ضتندة 

الر�ضالة احل�ضينية وطابعها الن�ضاين العام.
واملتميزة  الكبرية  باجلهود  احل�ضور  ال�ضادة  اأ�ضاد  وقد 
واملباركة من قبل المني العام للعتبة احل�ضينية املقد�ضة 
ودعمه الالحمدود لالإعالم احل�ضيني املعتدل من خالل 
تعدد و�ضائل العالم املنطلقة من العتبة املقد�ضة، ومنها 

مهرجان ربيع ال�ضهادة.
وخرجت جل�ضة اليوم الثاين )اخلتامية( بتو�ضيات رفعها 

احلا�ضرون وكما يلي:
1-يجب )حترير( ال�ضدارات يف البلدان الناطقه بلغتها، 
فمثال املجلة النكليزية يتكفل بتحرير مو�ضوعاتها ابناء 
اللغة النكليزية اأما من الذين ُت�ضكل لهم النكليزية لغة 

اأُم، او من اأبناء اجليل الثاين او الثالث من املهاجرين.
2-اختيار اف�ضل الطرق للطباعة والن�ضر والتوزيع وذلك 
جملة  لكل  البلدان  يف  ناجحة  ن�ضر  دور  على  بالعتماد 

بح�ضب اللغة.
3-اعتماد ال�ضتكتاب لالأقالم املعروفة يف ذلك البلد او 

املنتمني لتلك الثقافة التي تعنى املجلة مبخاطبتها.
4-ال�ضعي اىل ان تتحول هذه املجالت اىل م�ضدر يرجع 
اليها يف املجالت التي تتبناها املجلة كاأفكار اإ�ضرتاتيجية، 
)عليه  باحل�ضني  يتعلق  م��ا  ك��ل  يف  مرجعا  ت��ك��ون  واأن 

ال�ضالم(.
5-ايجاد �ضبكة من املتخ�ض�ضني لت�ضكل هيئة ا�ضت�ضارية 
لكل جملة، ي�ضتاأن�س باآرائهم فيما ين�ضر من نوعية خطاب 

ومواد اعالمية.
بلدان  او جمموعة  بلد  كل  اكرث يف  او  �ضخ�س  6-تعيني 
تتكلم لغة واحدة، يكون مبثابة املكتب اخلا�س باملجلة اذا 

مل تتوافر المكانات لفتح مكاتب بعينها.
7-هناك حاجة حقيقية لبناء كوادر اعالمية متخ�ض�ضة 
العتبتان  ت�ضعى  ان  ونقرتح  الديني،  الع��الم  جم��ال  يف 
املقد�ضتان لتاأ�ضي�س معهد يتبنى تاأهيل الكوادر العاملة يف 
جمال العالم املتخ�ض�س يف العالم الديني، كما للعتبة 
معهد للخطباء و�ضوف تقدم لالأخوة امل�ضوؤولني تفا�ضيل 
اكرث حول هيكلية املعهد املقرتح من قبل �ضماحة ال�ضيد 

�ضالح احلكيم -دام عّزه-.
8-الن يف كافة املواقع اللكرتونية هناك �ضركات تقوم 
هذه  تقوم  ثم  العنكبوتية  ال�ضبكة  على  م�ضاحات  بحجز 
وكذلك  واملواقع  للمنتديات  م�ضاحات  بتاأجري  ال�ضركات 
هناك �ضركات اخرى حتجز م�ضاحة على القمر ال�ضناعي 
وتوؤجر م�ضاحات لبقية القنوات واملواقع، وقد اقرتَح ممثل 
تقوم  ان  باك�ضتان  يف  تبث  التي  الف�ضائية  الهادي  قناة 
العتبة بحجز م�ضاحة على القمر نايل �ضات مبا�ضرة وتقوم 
العتبة باإعطاء م�ضاحات للقنوات واملواقع ال�ضيعية وبا�ضعار 

تناف�ضية ت�ضجيعا لهم )باقة القنوات ال�ضيعية(، املرجو 
من هذا املقرتح هو ا�ضراف العتبة على البث الف�ضائي 

ال�ضيعي ومتابعته والتحكم به وحجب ما هو غري مالئم.
وكذلك نقرتح ان ت�ضتاأجر العتبة م�ضاحة اي�ضا على ال�ضبكة 
العنكبوتية ثم تقوم بتاأجري م�ضاحات للمواقع واملنتديات 
ال�ضالمية علما ان هذا يعّد من ابواب ال�ضتثمار املهم 

وتعتمد عليه دول يف اقت�ضادها.
9-حتديد الهداف العليا التي يتوخاها اعالمنا املقروء 
العمل،  خارطة  حت��دد  التي  البو�ضلة  لت�ضكيل  وامل��رئ��ي 
وحتدد مدى التقدم يف حركتنا كلما اقرتبنا منها والعك�س 

�ضحيح.
10-ر�ضم اإ�ضرتاتيجيات حمددة حتافظ على خ�ضو�ضيات 
يف  الول��وي��ات  وتالحظ  املقد�ضة،  العتبة  اىل  النت�ضاب 
واملكان،  ال��زم��ان  متطلبات  وحتقق  الع��الم��ي  خطابنا 
بحيث ت�ضكل دليل عمل وخريطة طريق للعاملني يف جمال 

العالم الديني.
وتوا�ضل  تعاون  واإط��ار  لإيجاد �ضيغة جامعة  11-ال�ضعي 
فيما بني الهياكل ال�ضيعية يف خمتلف اقطار العامل، كاأن 
ي�ضكل احتاد لالإعالم الديني ال�ضيعي، ول مظلة جامعة 

لل�ضيعة اف�ضل من كربالء احل�ضني عليه ال�ضالم؟.
)ال�ضتبيانات  لإج�����راء  عملية  اآل���ي���ات  12-اع���ت���م���اد 
او  التقدم  مدى  ملعرفة  دوري��ة  ب�ضورة  وال�ضتطالعات( 

الرتاجع يف خطابنا العالمي.
وال�ضتطالعات  ال��درا���ض��ات  اج���راء  على  13-ال��رتك��ي��ز 
وال�ضتبيانات، ملتابعة النتاج العالمي وال�ضعي لتطويره 

ب�ضورة م�ضتمرة.
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 ولعّل اأهم الر�ضائل وابرزها والتي حملها املهرجان 
هي:

اول: ان احل�ضني ال�ضبط )عليه ال�ضالم( حا�ضر 
وم�ضتقبل، ولي�س تاريخا م�ضى وانتهى، وان من 
يتعامل مع المام كما�س فح�ضب، ل يعرف كيف 
جديد  حا�ضر  اج��ل  م��ن  �ضهادته  نتائج  يوظف 
يظل  احل��الت  اف�ضل  يف  فهو  اف�ضل،  وم�ضتقبل 
يندب احل�ضني )عليه ال�ضالم( من دون ان ترتك 
الذكرى اي اثر على حا�ضره وم�ضتقبله، فهو يقراأ 
انه يقرا ق�ضة  لو  ال�ضالم( كما  احل�ضني )عليه 
يف  جوهر،  وب��ال  روح  بال  تاريخية  تراجيديا  او 
الوقت الذي يعرف فيه اجلميع بان حركة المام 
وجهاده وت�ضحيته كانت 
للم�ضتقبل، اي لالأجيال 
وع���ل���ى م���ر ال���ت���اري���خ، 
ف��ك��ي��ف ي���ج���وز ل��ن��ا ان 
او  كتاريخ  معها  نتعامل 
ما�س فح�ضب؟ األ يعني 
اننا نقتل احلركة  ذلك 

واهدافها وندفنها خلفنا؟.
اما الذي يفهم احل�ضني ال�ضبط )عليه ال�ضالم(
كحا�ضر وم�ضتقبل، فهو الذي ترتك الذكرى يف 
نف�ضه وعقله وتفكريه الكثري من القيم الن�ضانية 
التي لو وّظفها الن�ضان � الفرد والن�ضان � املجتمع 
له  وتر�ضم  الليم  واقعه  تغيري  على  ف�ضت�ضاعده 
احل�ضني  فعندما منتلك  اف�ضل،  م�ضتقبل  معامل 
ل يجوز ابدا ان يحكمنا طاغية ك�ضدام ح�ضني، 

الي�س كذلك؟.
�ضيوف  احد  قالها  عبارة  ا�ضتوقفتني  ما  ول�ضد 
يف  ق��ال  عندما  ال�ضمراء  ال��ق��ارة  من  املهرجان 
كلمة القاها: اننا يف افريقيا من ا�ضد النا�س وعيا 
بحركة المام احل�ضني )عليه ال�ضالم( ملا متثل 
بالن�ضبة لنا من مترد وجهاد على الظلم والقهر 
الذي نعي�ضه، طلبا لنيل احلرية واحلياة الكرمية.

انه خّل�س فكرة توظيف املا�ضي من اجل حياة 
اف�ضل وم�ضتقبل من�ضود.

ثانيا: ان احل�ضني ال�ضبط )عليه ال�ضالم( للنا�س 
كافة، فلكونه عدل القراآن الكرمي وهو احد الثقلني 

اللذين خلفهما ر�ضول اهلل )�ضلى اهلل عليه واآله 
الخر  الثقل  عن  يفرتق  ل  وهو  اأمته  يف  و�ضلم( 
)ال��ق��راآن ال��ك��رمي( حتى ي��ردا على ر���ض��ول اهلل 
)�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم( احلو�س يوم القيامة 
كما يف ن�ضو�س ال�ضنة املتواترة، فهو للنا�س كافة، 
الكرمي  القراآن  كما  كافة،  للنا�س  ت�ضحيته  وان 
فهو  ولذلك  كافة،  للنا�س  ون��ور  ه��دى  هو  ال��ذي 
)عليه ال�ضالم( يف المة كالقراآن الكرمي فيها، او 
مل ي�ضف ر�ضول اهلل )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم( 
اهل البيت عليهم ال�ضالم بانهم القراآن الناطق؟ 

وانهم مع احلق واحلق معهم ولن يفرتقا ابدا؟.
ولقد جتلى هذا املفهوم الر�ضايل بالقيم الن�ضانية 
العظيمة التي �ضحى من اجلها احل�ضني ال�ضبط، 
والكرامة  الرادة  واح���رتام  احلرية  مثل  فقيم 
وامل�ضاواة ورف�س الظلم والقهر والكبت واجلربوت، 
كل  ويف  الر����س،  وج��ه  على  ان�ضان  كل  ين�ضدها 
او مذهبه  دينه  النظر عن  بغ�س  زم��ان ومكان، 
او اثنيته او لونه وما ا�ضبه، ولذلك فان احلركات 
والتيارات الهدامة التي �ضعت، وعلى مر التاريخ، 
اىل حما�ضرة احل�ضني ال�ضبط وكربالء وعا�ضوراء 
يف بوتقات �ضيقة كاملذهب او الدين ف�ضلت ف�ضال 
ذريعا لأنها �ضعت اىل ان حت�ضر ال�ضم�س يف علبة 
�ضغرية لتحجب ا�ضعتها عن النا�س من ان ي�ضتنريوا 
بنورها، فهل يعقل ذلك؟ وهل �ضينجح من يحاول 
حتقيق ذلك؟ بالتاأكيد كال، لن احل�ضني )عليه 
ال�ضالم (وقيمه ومبادئه ل ميكن ان توؤطرها هوية 

او يحدها عنوان ابدا.
)عليه  ال�ضبط  احل�ضني  عن  كثريون  كتب  لقد 
والنحل، وعلى مر  امللل  ال�ضالم(، ومن خمتلف 
�ضهدوا على هذه احلقيقة رغم  وكلهم  التاريخ، 

انف احلاقدين.
العني،  بفتح  ع��ربة،  ال�ضالم(  )عليه  ان��ه  ثالثا: 
وعربة، بك�ضرها، عاطفة وعقل، م�ضاعر ومنطق، 
ان ن�ضخم جانبا  ينبغي  تراجيديا وموقف، فال 
ونرتك اجلانب الخر، فان ذلك يفرغ نه�ضته من 

اي معنى حقيقي.
والنفي�س  بالغايل  ي�ضِح  مل  ال�ضبط  احل�ضني  ان 
لنبكي عليه فقط او نلطم عليه اخلدود فح�ضب او 

واهدافها وندفنها خلفنا؟.
اما الذي يفهم احل�ضني ال�ضبط )عليه ال�ضالم(

 ربيع �ل�سهادة
هدف و�حد بر�سائل متعددة  

• نزار حيدر

   لقد حمل مهرجان ربيع �ل�سهادة 
�لثقايف �لعاملي �لثامن �لذي عقد يف 
مدينة كربالء �ملقد�سة بالعر�ق يف 
�لفرتة من 3 � 7 �سعبان، �مل�سادف 24 
� 28 حزير�ن �ملن�سرم ملنا�سبة ذكرى 
ولدة �سبط ر�سول �هلل )�سلى �هلل 
و�آل��ه و�سلم( �لم��ام �حل�سني  عليه 
بن علي )عليهما �ل�سالم( وبرعاية 
للعتبتني  �ل��ع��ام��ت��ني  �لم���ان���ت���ني 
و�لعبا�سية  �حل�سينية  �ملقد�ستني 
�ك��� م��ن ر���س��ال��ة مت��ح��ورت حول 
�ملباركة  ونه�سته  �لذكرى  �ساحب 
عا�سور�ء  يف  �لعظيمة  و�سهادته 

عام 61 للهجرة يف كربالء.
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◄  يكتبها: عبد الّرحمن الاّلمي

اأحّر من مو�ضمنا هذا، ولكّننا مقبلون على   ما مّر �ضهر رم�ضان املبارك يف مو�ضم 
مو�ضم ال�ضوم القادم مع بداية اأ�ضهر ال�ضتاء باإذن اهلل )تبارك وتعاىل(، وهو اأمر 
يخّفف علينا ثقل هذا املو�ضم، وهو مو�ضم اختبار لعمق اإمياننا، ومدى ارتكاز حّبنا 

لديننا وطاعتنا هلل )عّز وجّل(.  
وقد نكون مّمن اأنعم اهلل عليهم ببيت له �ضقف يقيهم احلّر الهجري، وبجهاز تربيد 
�ضواء اأكان يعمل بالتّيار الوطني اأم موّلدة ال�ضارع، ولكّني على يقني اأّن هناك الكثري 
مّمن ل ميلك ف�ضلًة من قما�س كي يبّلها في�ضعها على وجهه، لي�ضترت بها من حرارة 
ال�ضم�س الالهبة، ف�ضاًل عن ال�ضقف وجهاز التربيد، ومن راأى م�ضيبة غريه هانت 

عليه م�ضيبته، فلنحمد اهلل )تبارك وتعاىل( على هذه احلالة وعلى كّل حال.
األي�س من علل ال�ضوم الرئي�ضة وخُز �ضمرِي اأ�ضحاب الرثاء والق�ضور والبذخ، لكي 
ي�ضعروا بعط�س اأولئك امل�ضاكني وجوعهم، و�ضّدة حاجتهم اىل الي�ضري مّما يف اأيديهم، 
وما تخّلفه حالة البوؤ�س هذه يف نفو�ضهم، واأظّن اأّن وخزة هذا املو�ضم �ضتكون موؤملة جدًا 

عليهم، هذا اإذا لّبوا نداء اهلل )تبارك وتعاىل( و�ضاموا ال�ضهر الكرمي.
اأّيها ال�ضائمون ب�ضبع ب�ضارات وعد بها الر�ضول الأكرم )�ضلى اهلل عليه  واأب�ّضركم 
واآله و�ضّلم( لكّل �ضائم اإذ يقول: »ما من موؤمن ي�ضوم يوما من �ضهر رم�ضان حا�ضبا 
حمت�ضبا اإل اأوجب اهلل تعاىل له �ضبع خ�ضال: اأولها يذوب احلرام من ج�ضده، والثانية 
يقرب من رحمة اهلل، والثالثة يكون قد كفر خطيئة اأبيه اآدم، والرابعة يهون اهلل عليه 
�ضكرات املوت، واخلام�ضة اأمان من اجلوع والعط�س يوم القيامة وال�ضاد�ضة يعطيه اهلل 

براءة من النار، وال�ضابعة يطعمه اهلل من طيبات اجلنة«.
اإّن حاجة الإن�ضان للماء تبلغ عمومًا اىل لرت ون�ضف يف اليوم، اأي ما يعادل 8/6 اأكواب، 
املحفوظة  الأغذية  نتجّنب  واأن  وال�ضحور،  الإفطار  بني  الكمية  هذه  نوؤّمن  اأن  ولبّد 
واملاحلة يف وجبة ال�ضحور كاملخلالت والزيتون ، واحللويات املركزة، والأطعمة الد�ضمة 
اأو املقلية لأنها ت�ضبب العط�س ال�ضديد اأثناء النهار وت�ضّبب �ضوء اله�ضم ، ولبّد من 

تاأخري وجبة ال�ضحور لكي نكمل �ضيامنا بحيوية ون�ضاط.
ول نن�ضى اأّن ال�ضيام لي�س عن الأكل وال�ضرب فقط، بل الأهّم منه �ضيام اجلوارح، 
فالعني ت�ضوم عن روؤية املنكر، والأذن ت�ضوم عن �ضماع ما يغ�ضب اهلل، والل�ضان ي�ضوم 
عن قول الغيبة والنميمة، فال�ضعيد من كان هذا احلّر مذكرًا له بنار جهنم، وي�ضعى 
يف فكاك نف�ضه وجناتها، ويعمل �ضاحلًا يقيه من النار ودركاتها، واإّل فحالنا والعياذ 
باهلل كما و�ضفنا اأمري املوؤمنني علّي بن اأبي طالب )عليه ال�ضالم( يف نهج البالغة اإذ 
يقول: »كم من �ضائم لي�س له من �ضيامه اإّل الظماأ، وكم من قائم لي�س له من قيامه 

اإّل العناء...«

ّر ل�سيام يف �حل�

 ن�ضتذكره كرتاجيديا عظيمة جمردة عن القيم واملبادئ واملنطق 
والنهج الذي وظفه )عليه ال�ضالم( لتحقيق هدف اكرب وا�ضمى 
ال��ذي خلقه اهلل  األ وهو الن�ضان  من كل ما �ضحى يف �ضبيله 
-تعاىل - ليكون خليفته يف الر�س فاح�ضن خلقه وكرمه على 
�ضائر من خلق، فكيف ميكننا ان نفهم احل�ضني ال�ضبط )عليه 
ال�ضالم( وكربالء وعا�ضوراء اذا قراأناها بعواطفنا وم�ضاعرنا 
جمردة عن عقولنا وتفكرينا واملنطق ال�ضليم الذي يقودنا اىل 

وعي الذكرى؟.
ان احل�ضني )عليه ال�ضالم( ر�ضم بدمه الطاهر ا�ضرتاتيجية 
ال��ذات من اجل تغيري اجتماعي �ضامل، ا�ضيل  عظيمة لوعي 

وحقيقي، ولي�س هام�ضيا او عابرا.
ان كل هذه الر�ضائل وغريها خّل�ضها �ضعار املهرجان )المام 
ب�ضكل  العدالة(  ونهج  الر�ضالة  وهج  ال�ضالم،  عليه  احل�ضني 
رائع، فاحل�ضني بالن�ضبة للر�ضالة كالوقود الذي يزيد النار نورا 
و�ضياء،   ومن جانب اآخر، فان هذا الوقود املتمثل بدم احل�ضني 
عليه ال�ضالم والذي اريق على ار�س كربالء يف عا�ضوراء لي�س 
عبثا وامنا من اجل هدف �ضام ونبيل تلخ�س بنهج العدالة، التي 
يت�ضاوى يف ظلها الن�ضان بغ�س النظر عن اي اعتبار من متييز 

وباي �ضكل من ال�ضكال.
وبراأيي، فان املهرجان جنح يف حمل هذه الر�ضائل احل�ضينية 

وغريها من خالل:
اأول: نوعية احل�ضور وامل�ضاركني يف املهرجان، والذين مثلوا اكرث 
من 50 دولة حول العامل بالإ�ضافة اىل العراق، وان كنت امتنى 
ب��اإذن اهلل تعاىل-  القادمة-  ال�ضنوات  املهرجان يف  ي�ضهد  ان 
ح�ضورا نوعيا اكرث، فالنوعية اهم واف�ضل من الكمية يف مثل 
هذه املهرجانات التي يراد منها ان حتمل ر�ضالة اىل الخر اكرث 

من حمل الر�ضالة اىل الذات.
تقف  والتي  املهرجان،  ت�ضمنها  التي  الفعاليات  نوعية  ثانيا: 
على را�ضها البحوث التي قدمها عدد من العلماء واملفكرين، 
�ضريحة  على  تقت�ضر  ل  امل�ضاركات  تكون  ان  امتنى  كنت  وان 
واحدة من �ضرائح املجتمع، ال وهي �ضريحة علماء الدين، اذ 
كان من الن�ضب ان ي�ضارك مفكرون من ديانات �ضتى وكذلك 
ميثلون خمتلف �ضرائح املجتمع، خا�ضة املراأة التي غابت عن 
هذه الفعالية، فلم تلق امراأة اي بحث يف املهرجان، وهو غياب 
ل اعتقد ان له مربرا، فاملراأة التي كانت حا�ضرة يف عا�ضوراء 
تكون  ان  يجب  ال�ضالم(  )عليه  ال�ضبط  احل�ضني  جانب  اىل 
اليوم حا�ضرة حيث ذكرى احل�ضني )عليه ال�ضالم( يف ارجاء 

املعمورة.
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ور�ضة ال�ضيانة الفنية اإحدى الوحدات التابعة لق�ضم ال�ضيانة ال�ضريعة يف العتبة احل�ضينية املقد�ضة 
والتي تقوم مبجموعة من اأعمال ال�ضيانة لالأجهزة والأدوات امليكانيكية والكهربائية واللكرتونية 
التابعة لأق�ضام العتبة املختلفة حيث تناط بهذه الور�ضة جمموعة املهام اخلا�ضة بتقدمي كل ما 
هو اأف�ضل من خدمات لزوار الإمام احل�ضني )عليه ال�ضالم( فهي امل�ضوؤولة عن �ضيانة املراوح 
الكهربائية داخل ال�ضحن ال�ضريف وم�ضخات املاء اخلا�ضة بربادات املاء التابعة للحرم واملعدات 
اخلا�ضة باأعمال العمار والتطوير اخلا�ضني بالعتبة ولت�ضليط ال�ضوء اأكرث حول عمل هذه الور�ضة 
وما تقدمه من خدمات التقينا املهند�س امليكانيكي حممد جميد احلبوبي الذي حدثنا بدوره 
م�ضرفا متخ�ض�ضا باأعمال ال�ضيانة املذكورة قائال: تاأ�ض�ضت ور�ضة ال�ضيانة الفنية بادئ الأمر 
عام 2004 بعد �ضقوط الالنظام ال�ضابق ومل تكن باحلال الذي هي عليه الن فقد كانت تتاألف 
من منت�ضبني اثنني يقومان باعمال �ضيانة للمكان�س واملراوح وبع�س الأجهزة الب�ضيطة واملحدودة 
التي متتلكها العتبة اآنذاك وبعد التو�ضع بالعمل ومزيد من التق�ضيم والتنظيم والتخ�ض�س الذي 
اعتمدته اإدارة العتبة املوقرة كان من الطبيعي انعكا�س  ذلك على عمل هذه الور�ضة ، وبعد رقي 
تقدمي اخلدمات للزائرين الكرام وحركة العمار والتطوير التي �ضهدتها العتبة املقد�ضة ترك 
ذلك الأمر الأثر الكبري على عمل هذه الور�ضة وتو�ضع العمل فيها كما لبد الإ�ضارة اإىل اإن هذه 
الور�ضة قد ان�ضمت اإىل ق�ضمنا حديثا ففي الفرتة ال�ضابقة كانت تتبع ق�ضم امل�ضاريع الهند�ضية 
التابع للعتبة اأي�ضا، غري ان طبيعة عمل هذه الور�ضة وما تتطلبه من نظام اإداري كان ان�ضمامه 

اأكرث مالءمة   لق�ضم ال�ضيانة ال�ضريعة.. 
ولغر�س الت�ضهيل والت�ضريع من عمل الور�ضة وتطويرها . التقينا م�ضوؤول الور�ضة ال�ضيد ح�ضن 

حممد علي املو�ضوي والذي حدثنا عن منجزات هذه الور�ضة يف الفرتة ال�ضابقة واعمال ال�ضيانة 
امل�ضوؤولة عنها وهي كالآتي: 

ال�ضريفني  ال�ضحن واحلرم  املوجودة داخل  والعمودية  للمراوح اجلدارية  ال�ضيانة  اأعمال   -1
ومقام التل الزينبي ال�ضريف واملخيم احل�ضيني بالإ�ضافة اإىل املكان�س الكهربائية املتنقلة اخلا�ضة 
بها  وكذلك املراوح الرذاذية املوجودة خارج ال�ضحن ال�ضريف يف املظالت املخ�ض�ضة للزائرين 
وخمتلف املراوح التابعة لق�ضام العتبة املقد�ضة بالإ�ضافة اإىل اأعمال �ضيانة املربدات اخلا�ضة 

بكرفانات التفتي�س والأمانات والكي�ضوانيات املحيطة بالعتبة . 
2- �ضيانة املكان�س الكهربائية واجلاليات اخلا�ضة باأعمال املرمر يف ال�ضحن ال�ضريف وكذلك 

اأق�ضام العتبة املختلفة .
كامريات  وكذلك  كربالء  بف�ضائية  اخلا�ضة  والكامريات  البالزما  �ضا�ضات  �ضيانة  اأعمال   -3

املراقبة التابعة لق�ضم حفظ النظام . 
4- اأعمال ال�ضيانة مل�ضخات املاء العتيادية والغاط�ضة باأحجامها املختلفة جلميع اأق�ضام العتبة 
ونذكر بالخ�س ق�ضم التنمية الزراعية و�ضعبة الزينة والت�ضجري فالور�ضة هي من تقوم باأعمال 
�ضيانة امل�ضخات الغاط�ضة اخلا�ضة بالنافورات واحلدائق املحيطة بالعتبة يف ال�ضوارع املوؤدية اإليها 
بالإ�ضافة اىل م�ضخات حمطات ت�ضفية وحتلية املياه األ)r.o( الواقعة على الطرق املوؤدية اىل 

مدينة كربالء وكذلك �ضعبة الإ�ضالة وحمطات ال)r.o( والربادات داخل منطقة العتبة . 
5- اأعمال ال�ضيانة لالأدوات واملعدات املختلفة اخلا�ضة باأعمال البناء من مثاقب )دريالت( 

وك�ضارات وغريها مما يتعلق مب�ضروع بناء احلائر احل�ضيني ال�ضريف وجممع �ضيد ال�ضهداء 

ور�سة �ل�سيانة �لفنية
يف العتب����ة احل�شيية املقد�شة

�سمري  م�ستقر  و عطاء م�ستمر

ور�سة �ل�سيانة �لفنية
يف العتب����ة احل�شيية املقد�شة

�سمري  م�ستقر  و عطاء م�ستمر�سمري  م�ستقر  و عطاء م�ستمر
• تقرير: ح�ضني امل�ضور
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6- اأعمال ال�ضيانة اخلا�ضة باأدوات م�ضيف الإمام احل�ضني )عليه ال�ضالم( ومنها مكائن تقطيع 
اللحوم ومكائن تقطيع اخل�ضار واأدوات ال�ضواء و الغ�ضل والتنظيف وغريها .

7- اأعمال ال�ضيانة جلميع الدوات واملكائن اخلا�ضة بالور�س التابعة لق�ضم ال�ضيانة ال�ضريعة 
املثاقب  والأملنيوم كذلك جميع  وور�ضة احل��دادة  النجارة  ور�ضة  باأعمال  املكائن اخلا�ضة  مثل 
الهواء اخلا�ضة بور�ضة الطالء واملولدات الكهربائية املتنقلة ومكائن  وامل�ضابر ومكائن �ضحن 

اللحام اللكرتونية والعتيادية وغريها.
والتقينا بالأخ املنت�ضب �ضاحب حممد علي ليحدثنا اأكرث عن تفا�ضيل وطبيعة العمل والتعامل 
بني املنت�ضبني فقال : ان جميع املنت�ضبني يف هذه الور�ضة يعملون بروح الفريق الواحد بل اأنهم 
ك�ضخ�س واحد ، فهم بنف�س امل�ضتوى  من حيث احلر�س على اجناز الأعمال واملحافظة على 
اأدوات الور�ضة وعدم اإهدار الوقت بالإ�ضافة اإىل التعامل احل�ضن والإيثار بينهم. وكذلك اللتزام 
الديني والأخالقي والتوا�ضل الجتماعي بني اأفراد هذه الور�ضة اأما بالن�ضبة لظروف العمل فقد 
كانت الور�ضة يف الفرتة ال�ضابقة توا�ضل العمل حتى بعد انق�ضاء �ضاعات العمل الر�ضمية اأما 
يف الوقت احلا�ضر فقد عمدت الور�ضة بعد توفري اإدارة العتبة اإىل توفري الأجهزة الحتياطية 
تالفيا حلالت الطوارئ مثال توفري مزيد من املراوح لال�ضتمرار بتوفري و�ضائل الراحة للزائرين 
وعدم انقطاعها اأثناء حدوث اأعطال تتطلب ال�ضيانة وكذلك التزاما من الور�ضة باحرتام اأوقات 
الدوام عند املبا�ضرة ولغاية النتهاء وقد ن�ضطر للبقاء اإىل اأوقات متاأخرة بعد وقت الدوام كما 

يف بع�س حالت الطوارئ ومنها الزيارات املليونية �ضنويا .
املنت�ضب ح�ضني عبد ال�ضادة جعفر حتدث لنا عن م�ضرية البحث عن الأجر املعنوي ل املادي 
لقاء تقدمي ماهو اأف�ضل من خدمة لالإمام)عليه ال�ضالم( وزواره الكرام فهي ال�ضغل ال�ضاغل 
جلميع املنت�ضبني يف هذه الور�ضة وعند بداية تاأ�ضي�س الور�ضة مل يكن انت�ضاب وعمل اأول العاملني 
وهو ال�ضيد �ضاحب املو�ضوي من اجل  تقا�ضي الجر مثلما حدث يل عند مبا�ضرتي العمل يف 

هذه الور�ضة وبقي لفرتة طويلة ميار�س العمل ويدير اأموره املادية اخلا�ضة من حمل خا�س به 
ومب�ضاعدة احد اإخوانه فكان قدوة ح�ضنة يل ولبقية اإخواين  املنت�ضبني ، اما عن جانب اخلربة 
والتخ�ض�س التقينا الأخ املنت�ضب فا�ضل جا�ضم مطر الذي اأفادنا باإن جميع العاملني يف هذه 
الور�ضة يتمتعون باخلربة املمتازة والهمة العالية وهما اأهم اجلوانب الأ�ضا�ضية يف اإجناح واجناز 
العمل بالإ�ضافة اإىل تق�ضيم العمل فكل منت�ضب خ�ض�س له العمل الذي يالئم خربته ومهارته 
وهناك  امل�ضخات  ب�ضيانة  يخت�س  من  وهناك  امل��ربدات  �ضيانة  باأعمال  املتخ�ض�س  فهناك 

الأجهزة اللكرتونية ..الخ  من الأعمال التي تقوم بها الور�ضة . 
ويف اخلتام عرّب جميع املنت�ضبني عن ت�ضرفهم بخدمة الإمام وزواره وبذل كل ماي�ضتطيعونه من 
اجل موا�ضلة العمل وان اهلل قد اأ�ضبغ عليهم نعمة توجب عليهم ال�ضكر اجلزيل والثناء اجلميل 
فاأنى لهم اأن ي�ضدوا ما بذمتهم من ف�ضل لإمام ت�ضرفت مالئكة ال�ضماء بخدمته وبيده ر�ضم 

طريق احلرية وال�ضالم للب�ضرية جمعاء . 
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•     يعّده: عبد الرحمن الالمي

�لتو��سع هو: اأن تعتقد في نف�ضك اأّل عمَل لك يو�ضُلك الى مر�ضاة اهلل 
)تبارك وتعالى( واإن فعلَت الأفاعيل، واأل ترى لنف�ضك قيمة بين النا�س واإن 

كنَت جميَل الُخُلق وَح�ِضن الع�ضرة.
اأّنه  يرى  ول  الكمال،  �ضفات  من  بلغ  مهما  اأحد  على  الإن�ضان  يتعالى  فال 
له اهلل بها عليهم، ولي�س لنا �ضوى  فوقهم، بل ي�ضكر اهلل على كّل نعمة ف�ضَّ
)عليهم  الأطهار  بيته  واأهل  و�ضّلم(  واآله  عليه  اهلل  )�ضلى  الأكرم  الر�ضول 
ال�ضالم( رموزًا نحتذي بهم في توا�ضعهم الذي ل مثيل له ول نظير، ولقد 
ثيابهم،  ويرقعون  باأيديهم،  النعل  يخ�ضفون  توا�ضعهم  �ضّدة  من  كانوا 
ويجال�ضون  الخادم،  مع  وياأكلون  البعير،  ويعلفون  لأهلهم،  ال�ضاة  ويحلبون 
بال�ضالم،  لقيهم  من  وي��ب��داأون  واليتيم،  الأرملة  مع  ويم�ضون  الم�ضاكين، 
هّينة،  موؤونتهم  ال�ضالم(  )عليهم  كانت  ولقد  دعاهم،  دعوة من  ويجيبون 
وخلقهم لّينًا، وطبعهم كريمًا، ومعا�ضرتهم جميلة، يه�ّضون بوجه َمن لقيهم، 
متوا�ضعون من غير ذّلة، اأجواد من غير �ضرف، رقيقو القلوب، رحماء بكل 

م�ضلم �ضعيف.
هذه مقّدمة �ضغيرة لمو�ضوع اختبارنا المتكّون من ع�ضرة اأ�ضئلة، ومن خالله 
�ضنكت�ضف بع�ضًا من جوانب النف�س ومدى اّت�ضافها بالتوا�ضع، ولكي ن�ضتمّر 
في الختبار ما علينا اإل اأن نختار ما ينا�ضبنا من الخيارات ثّم نذهب الى 

النتيجة لكي نرى مقدار �ضبرنا وما نحن عليه في هذا المو�ضوع المهّم: 

في  و�لأ�سحاب  �لإخ���و�ن  م�ساركة  هو  �لتو��سع  وج��وه  �أو�سح  من  �إّن   ◄
�أعمالهم، وكر�هية �لتمّيز عنهم في �سيء، فهل �أنت مّمن: 

عنهم  وال�ضوؤال  الموؤمنين  من  اإخوانه  خدمة  على  الحر�س  كّل  يحر�س   ◄
وال�ضعي في ق�ضاء حوائجهم بنف�ضه؟ 

◄ يحاول اأن يكون في خدمة اإخوانه؟ 
◄  ل �ضاأن له بهذه الأمور؟

◄ �إّن تنازلك عن دورك وتقديمك لغيرك على نف�سك من م�ساديق �لتو��سع 
على �أن ل يكون ذلك من �أجل مطمعة تبتغيها �أو �أمر تريد تحقيقه قبالة 

تنازلك، فهل �أنت مّمن: 
ل  ◄ يلحظ هذا الأمر، واأّن توا�ضعه هلل )تبارك وتعالى( �ضكرًا على ما تف�ضّ

به عليه من عظمة ال�ضاأن ووفرة المال وغير ذلك؟ 
◄ يلحظ هذا الأمر، وقد يخالط نّيته الخال�ضة هلل )تبارك وتعالى( �ضيء 

مّما في يد النا�س؟ 
◄  ل تهّمه هذه الأمور عادة؟

�إ�سالحها  في  و�لجتهاد  ونو�ق�سها،  �لنف�س  عيوب  عن  �لتحّري  �إّن   ◄
وتزكيتها، من موجبات تو��سع �لإن�سان، فهل �أنت مّمن: 

◄ يهتّم كثيرًا في محا�ضبة نف�ضه يومّيًا، متحّريًا عيوبها ونواق�ضها ثّم يعزم 
على �ضالحها؟ 

◄ يهتّم لذلك، ويعمل على اإ�ضالح عيوبه ما تمّكن؟ 
◄  ل �ضاأن له بهذه الأمور؟

منزلك  ��رب  ق �ل�سارع  نظفون  ي �لخدمة  وعّمال  �لغد�ء  وقت  ح�سر  ◄لو 
�سن �سجاياك دعوتهم �لى تناول �لغد�ء في د�رك، فهل �أنت مّمن:  ولح

◄ يقوم على خدمتهم بنف�ضه وُيدخلهم في ا�ضتقبال بيته وي�ضاركهم الأكل 
ويخف�س لهم من جناحه؟ 

◄  ُيجل�ضهم في باحة الدار ويقّدم لهم الطعام؟ 
◄  ل تهّمه هذه الأمور؟

يقول اأمري املوؤمنني علّي بن اأبي طالب )عليه ال�ضالم(: 

�س فيه خلا�سة �أنبيائه  لأحد من عباده، لرخ  ر س �هلل يف �لك� فلو رخ :لبالغة �ملبارك� ي�سف �أمري �ملوؤمنني تو��سع �لأنبياء كما يف نه
هم، وخف�سو�  رو� يف �لرت�ب وجوه هم، وعف ه �إليهم �لتكابر، ور�سي لهم �لتو��سع، فاأل�سقو� بالأر�س خدود ه �سبحانه كرو�أوليائه، ولكن

هم للموؤمنني ت أجنح�

متوا�ش هل اأنت
• يعده : عبدالرحمن المي
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ذ�  �أتى  ن  م و�سّلم(:  و�آله  عليه  �هلل  )�سلى  �لأك��رم  �لر�سول  يقول   ◄
لثا دينه فهل �أنت مّمن:  ث ما في يديه، ذهب فتخ�ّسع له طلب مي�سرة

◄ ي�ضع توا�ضعه في مو�ضعه ال�ضحيح، لعلمه اأّن المحمود من التوا�ضع 
اأن ل ي�ضل الى حّد الذّلة والخ�ّضة؟ 

◄ يفعل ذلك وقد ي�ضوب توا�ضع نوع من الذّلة؟ 
◄  ل يهّمه ذلك؟

�لفرعوني �لجا�سو�س ب�سربة  �ل�ّسالم( ذلك  ◄ لقد قتل مو�سى )عليه 
�لأكرم  �لر�سول  ودخ��ل  و�لخيالء،  بالغرور  �سب  ي لم  ولكنه  و�ح��دة، 
في  نف�سه  تقع  �أن  غير  من  فاتحًا  مّكة  و�سّلم(  �آله  و  عليه  �هلل  )�سّلى 
ن�سوة �لن�سر، لأنهما يعلمان علم �ليقين �أّن كّل ذلك بف�سل �هلل )تبارك 

وتعالى(، فهل �أنت مّمن: 
)تبارك  اهلل  من  هو  لديه  ما  اأّن  ويعلم  جّيدًا،  المعنى  هذا  ي��درك   ◄

�ضكرًا  ي�ضتوجب  ال�ضكر  هذا  اإّن  بل  ذل��ك،  كّل  على  وي�ضكره  وتعالى(، 
اآخر؟ 

الغرور  اأو  الُعجب  من  بنوبة  ُي�ضاب  قد  ولكن  المعنى،  هذا  يدرك    ◄
بع�س الأحيان؟ 

◄  ل يدرك �ضيئًا من هذه الأمور؟

�هلل  ونبّي  �لخ�سر  �ل�سالح  �لعبد  حكاية  في  �لتربوي  �لدر�س  �إّن   ◄
وهو  مو�سى  وتعالى(  )تبارك  �هلل  �أمر  وكيف  �ل�ّسالم(  )عليهما  مو�سى 
نبّي ومن �أولي �لعزم ومن �أ�سحاب �لر�سالت باأن يالقي �لخ�سر فيتعّلم 

منه، فهل �أنت مّمن: 
◄  يحفظ مقامات النا�س ويرتدي ثوب التوا�ضع ول يتكّبر  ب�ضبب علمه 

اأو فهمه اأو �ضهاداته اأو قّوة تاأثيره وبيانه؟
◄ يقبل هذه التجربة ولكن على م�ض�س من نف�ضه؟ 

◄  ل يقبل بهذا الأمر ويعتبرها منق�ضة له؟

في  دونك  هم  مّمن  �لأ�سخا�س  �أحد  وبين  بينك  �لنقا�س  �حتدم  ◄�إذ� 
�لم�ستوى �لعلمي، �أو كان في يوم ما من تالميذك، وقد هيمن عليك ولّف 

بدليله على رقبتك، فهل �أنت مّمن: 
◄  ينقاد مع الدليل اأينما يميل، وي�ضكره على الفائدة التي اأفادها له؟ 

◄  يتقّبل منه ولكن على م�ض�س من نف�ضه؟ 
◄ ل ُيذعن له، لأنَّه جاء مّمن هو دونه؟

ّدر لك �سحبة  لو مّن �هلل )تبارك وتعالى( عليك بالغنى و�لثروة، وق◄
فقير في �سفرة ما ولأّيام عديدة، فهل �أنت مّمن: 

حبة لأنه �ضيجني ثواب  ◄  ي�ضكر اهلل )تبارك وتعالى( على هذه ال�ضُ
عنايته ورعايته لهذا الفقير، ويعتبره اختبارًا لمدى توا�ضعه وتحّمله؟ 

◄  يحاول قدر ا�ضتطاعته اأن يتقا�ضم معه اأعباء ال�ضفرة، وُيظهر التبّرم 
اأحيانًا؟ 

حبة َمن هو دونه؟ ◄  غير م�ضتعد ل�ضُ

في  �ل�سالة  معتادً�   كنت �أو  ما،   موؤتمر في  للح�سور  مدعّوً�   كنت ◄�إن 
�ل�سّف �لأول، ولم تجد مكانًا لك في �ل�سد�رة، فهل �أنت مّمن: 

◄  ل تهّمه الألقاب وتفاوت ال�ضفوف وتعّدد الرتب، بل اأنَت م�ضتعد اأن 
تجل�س في الموؤّخرة اأو حتى على الأر�س وبدون اأّي غ�ضا�ضة؟ 

◄  يتقّبل الحالة، ولكن يبقى في النف�س �ضيء من الغ�ضا�ضة؟ 
◄  يحر�س على الظهور في ال�ضدارة دائمًا؟

  نتيجة �لختبار
 وبعد هذه �لرحلة �لق�سيرة من �لختبار لنجمع ح�سادنا من �لنقا
 ح�سب� لكي نرى حالنا ونتاأّمل في �أنف�سنا، هل �أننا �أ�سحاب هّمة عالية
لكّل )◄( ع�سرة نقا ولكّل )◄( �سبع نقا ولكّل )◄( خم�س 

نقا، و�جمع ما �أ�ّسرت عليه مّما تو�فق مع حالتك.

فاإذ� بلغ مجموع نقاطك بين �لت�سعين و�لمائة فاأنت يا �سّيدي بال �سّك 
لتك مهابة �لتو��سع، فهنيًا لك وجعلنا �هلل  متو��سع �سريف �لنف�س، قد ع
)تبارك وتعالى( من �أمثالك. �أما �إذ� كانت درجتك دون �لت�سعين و�لى 
�لخم�سين فاأنت تحتاج �لى �لتعّمق بهذ� �لمفهوم �لجليل، و�إذ� �أردت �أن 
ن هو �أكبر منك �سّنًا باأّنه  م تكون متو��سعًا فاعتقد في نف�سك �إذ� ر�أيت
ن هو �أ�سغر  م منك، و�إذ� ر�أيت سبقك لالإ�سالم و�لعمل �ل�سالح فهو خير�
منك �سّنًا فاعتقد في نف�سك باأّنك �سبقته �لى �لذنوب و�لعمل �ل�سّيء فاأنت 
ن هو  م أن تكون متو��سعًا فاعتقد في نف�سك �إذ� ر�أيت� منه، �إذ� �أردت سر�
�أكبر منك �سّنًا باأّنه �سبقك لالإ�سالم و�لعمل �ل�سالح فهو خير منك، و�إذ� 
ن هو �أ�سغر منك �سّنًا فاعتقد في نف�سك باأّنك �سبقته �لى �لذنوب  م ر�أيت

و�لعمل �ل�سّيء فاأنت �سر منه.
�أما �إذ� كانت درجتك دون �لخم�سين فاأنت لنا معك وقفة خا�سة، يقول 
 ر�أ�س هّن   ث��ال �ل�سالم(:  )عليه  طالب  �أبي  بن  علّي  �لموؤمنين  �أمير 
ون من �سرف �لمجل�س،  وير�سى بالد ، ه ي قن ل يبد�أ بال�سالم م لتو��سع: �أن�
قمحًا  �لمملوءة  �ل�سنبلة  �أّن  قالو�  وقديمًا   و�ل�سمعة �لرياء  ويكره 
و�لمتكبرون  خلّوها،  على  للدللة  �سامخة  تنت�سب  و�لفارغة  تنحني 
ي�سمخون بقاماتهم متعالين على غيرهم لكي يدّللو� للنا�س على معلولية 

لقهم و�سخيمة طوّيتهم.  عقلهم و�سوء خ
لكاته �أن ينظر  ن �أر�د �أن يعتاد �لتو��سع، ويكون من م فاإّني �أن�سح بل �ألزم م
 عجبت �ل�سالم(:  )عليه  طالب  �أبي  بن  علّي  �لموؤمنين  �أمير  قول  في 
للغائط،   بينهما وعاء و�آخره جيفة، وهو قائم  ��ه نطفة  ل أو� �آدم،  لبن 
 فاإذ� تذّكر �لإن�سان ماآله وم�سيره، ومن �أين جاء ولم يخل !ر ثم يتكب
لحظة من حالة �ل�سعف و�لفاقة وخطر �لمر�س و�لموت و�لألم و�لجوع 
و�لعط�س، ثم ينزل به �لموت ل محالة كما نزل بالذين من قبله، فاإّنه 

ّلمات �لتو��سع �سيًا ف�سيًا �لى �أن يعتاده. حتمًا �سيتدّرج على �س
�إّن من �أعظم �لجهاد هو جهاد �لنف�س، و�إّن �أكبر �لمعارك يتم خو�سها 
�لكبرى،  و�لهز�ئم  �لنت�سار�ت  ت�سنع  ففيها  �لنف�س،  د�خل  وح�سمها 
ر�أ�س  وعلى  �لعالي،  لق  لخ� �كت�سابه  هو  �ل�سخ�سية  نجاحات  و�أ�سا�س 

�لأخالق �لحميدة هو �لتو��سع.
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◄  يكتبها: ح�ضني ال�ضالمي

الدنيا  ال�ضالم(: )الزاهدون يف  املوؤمنني )عليه  اأمري  ورد عن 
قوم وعظوا فاتعظوا وخوفوا فحذروا وعلموا فعملوا ،اإن اأ�ضابهم 
ي�ضر �ضكروا ، وان اأ�ضابهم ع�ضر �ضربوا، قالوا: يا و�ضي ر�ضول 
اهلل ل ناأمر باملعروف حتى نعمل به كّله ول ننهى عن املنكر حتى 
ننتهي عنه كّله فقال: ل بل اأمروا باملعروف وان مل تعملوا به كّله 
وانهوا عن املنكر وان مل تنتهوا عنه كّله. وقال: اأ�ضد النا�س عذابًا 

يوم القيامة من عّلم علمًا فلم ينتفع به(
والقاعدة  الأ���ض��ا���س،  ي�ضّكالن  وال��ق��ان��ون  الأخ���الق  ان  فعليه 
الرئي�ضية، التي يعتمد عليها بناء املجتمع الب�ضري واإّن الر�ضيد 
الوحيد لهما هو الدين فح�ضب.والقول بعدم احتياج الأخالق، يف 
حتققها، للدين، غري �ضحيح فاإّنها كالعملة الورقيةالتي لي�س لها 

ر�ضيد ي�ضندها من الذهب وغريه 
نحن يف �ضهر رم�ضان �ضهر اجلد والعمل و�ضهر اخلري والوفاء 
اأو  وج��ّل(  )ع��ّز  باملوىل  املتعّلقة  بالعبادات  يتعلق  فيما  �ضواء 
باملعامالت املتعّلقة بالأعمال وحقوق الآخرين وينبغي األ يحمل 
رم�ضان مبا لي�س له عالقة به من تق�ضري البع�س يف قيامه بعمله 
اأو التزامه جتاه الآخرين فلقد خا�س ر�ضول اهلل )�ضلى اهلل عليه 

وعلى اآله ( اأهم معاركه يف رم�ضان.
لذا على املوظف احلكومي اأو الأهلي ال�ضتمرار يف اأداء واجباته 
الوظيفية واللتزام بالدوام الر�ضمي يف �ضهر رم�ضان واأل يجعل 
ال�ضيام �ضببًا اأو حجة يف تق�ضريه يف هذه الواجبات، فكما هو 
حري�س على بذل املزيد من العبادات من �ضالة و�ضدقة ودعاء 
و�ضلة رحم يف هذا ال�ضهر الكرمي عليه األ ينق�س من اأجره ومن 
�ضيامه ومن عباداته بتق�ضريه يف عمله اأو الإخالل بالتزاماته 
لتوعية  مبا�ضرة  لها عالقة  التي  ومن اجلهات  الآخرين.  جتاه 
النا�س هو الإعالم الذي بدوره ميكن اأن يوؤدي دورا ن�ضيطا يف 
هذا املجال ملا له من دور بالغ التاأثري يف جمالت احل�ضد والدعم 
ا�ضتغالل  الكرام  خطبائنا  على  واي�ضا  اجلماهريّية.  والتعبئة 
�ضهر رم�ضان لهذا المر فان  الكالم الذي ينبعث من القلب يوؤثر 
يف النا�س ،واأما الكالم الذي ل ينبعث من قلب �ضليم فهو ل يوؤثر، 

لأن لكّل عمل عبادي اأثرا على قلب الإن�ضان وروحه..

                



رم�سان وبع�س �ملوظفني

�لتحّرر من ربقة      عبودّية �ل�سالل

وبيته  �آبائه  من  ورث��ه  وما  عليها  بل  ج �لتي  ونزعاته  �لنف�سية  �أهو�ئه  من  �ملتجّرد  �إّن 
وحميطه من �لأفكار، وحتّرر من كّل ذلك، وتوفرت له �لأجو�ء �ل�سحيحة للتمحي�س بني 
 ملذ�هب �لتي تن�سجم مع �لقر�آن و�لعقل �ل�سليم ف�ستتجّلى له حقيقة �سو�بّية �أفكار ومباد�
�أهل �لبيت )عليهم �ل�سالم(، و�سيتلّم�س �لطريق �ل�سحيح و�سينهي تقليده �لأعمى ملوروثاته 
�لعقائدّية، و�ّتبع ما �أملت عليه �لأدّلة و�لر�هني �ل�ساطعة، فاعت�سم باأهل �لبيت )عليهم 
�ل�سالم( و�ن�سّم حتت لو�ئهم و�سار يف ظّل ر�يتهم متم�ّسكًا بالقر�آن و�لعرتة ليع�سم بذلك 
يف  �لوقوع  من  �أّمته  و�سّلم(  و�آله  عليه  �هلل  )�سلى  �لر�سول  حّذر  �لذي  الل  �ل�سّ من  نف�سه 

�لفرت�ق من بعده �ىل ثال و�سبعني فرقة كّلها يف �لنار �إّل و�حدة

  كان لواقعة الطفّ األليمة أثراً 
أعلنتُ  وبعدها  نفيس،  يف  كبرياً 
األطــهــار  النبيّ  آل  اىل  ي  تشيعّ
(عليهم السالم) وركبتُ سفينتهم 

التي فيها النجاة 

املستبرص: 
شمسوري حسن العسكري  من   ماليزيا

وكان ملجلة الرو�ضة احل�ضينية هذا اللقاء مع امل�ضتب�ضر املاليزي )�ضم�ضوري ح�ضن الع�ضكري( 
وهو اأحد هوؤلء الذين حتّرروا من ربقة عبودية ال�ضالل اىل �ضاحة اأهل البيت الأطهار )عليهم 

ال�ضالم(:

 من �أين كانت بد�ية رحلتكم يف �ل�ستب�سار  

املذهب  تدّر�س  دينية،  مدر�ضة  يف  اأدر���س  كنت  املا�ضي  القرن  من  الثمانينيات  بداية  يف 
اأيام  وخ��الل  �ضنوات،   8 فيها  الدرا�ضة  م��ّدة  وكانت  ماليزيا،  جنوب  يف  وذل��ك  ال�ضافعي، 
دولة  اإيران، وحتولها اىل  قامت يف  التي  الإ�ضالمية  الثورة  اأخبار  الينا  ت�ضل  كانت  الدرا�ضة 
اإ�ضالمية، ولكّن الأخبار التي ن�ضمعها ونقراأها مل تكن تعرّب عن حقيقة الواقع، بل كان ي�ضاف 

لها ما ي�ضّوهها نكاية باملذهب ال�ضيعي وتهويل خطر انت�ضاره.
ويف عام 1987 زار ماليزيا بع�س من العلماء ال�ضيعة لأجل التبليغ وتو�ضيح العقائد ال�ضيعية، 
ُي�ضاع يف الأخبار، وما يتداوله النا�س وما در�ضناه عنهم، ومن هنا  وكان كالمهم خمالفًا ملا 
بداأ حافز البحث والتحقيق يراودين عن �ضبب اإ�ضرار بع�س الدعاة يف ماليزيا لتكفري املذهب 
باأّنهم على الطريق ال�ضحيح  اأّنهم ي�ضّلون لقبلتنا ويذهبون للحج معنا ويّدعون  ال�ضيعي مع 

لالإ�ضالم.

 هل كانت �ملعلومات عن �ملذهب �ل�سيعي كافية لديكم 

املاليزية، وهذا ما  باللغة  ال�ضيعية متوفرة  املعتقدات  والكتب بخ�ضو�س  املعلومات  مل تكن 
على  احل�ضول  ا�ضتطعُت  ذلك  من  وبالرغم  الدقيقة،  املعلومة  حت�ضيل  يف  منه  نعاين  كّنا 
كتاب )ثّم اهتديت( و)ف�ضائل اأهل البيت( وغريها من الكتب، وبعدها اأجريت مقارنة بني 
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�لتحّرر من ربقة      عبودّية �ل�سالل
• �إعد�د:عبدالرحمن الالمي

املذهب ال�ضيعي وبني املذهب ال�ضافعي فوجدت اأّن املذهب ال�ضافعي يفتقد 
اأهل  مذهب  عك�س  على  وهذا  والإ�ضكالت،  الت�ضاوؤلت  من  للكثري  الإجابة 

البيت )عليهم ال�ضالم( فلي�س هناك اأمر اإّل وله اأكرث من جواب.
ولكّني مل اكتف بهذا القدر من املعلومات فقّررت البحث ب�ضورة اأدّق واأكرث 
و�ضوحًا من خالل طرح ال�ضئلة والإ�ضكالت والبحث على حلولها، وبعدها 
لذلك  وكان  ال�ضيعي،  املذهب  مّتبعي  من  متعّددة  �ضخ�ضيات  على  تعرفت 

الأثر البليغ يف تر�ضيخ اعتقادي باأحّقية املذهب.

 أن� ما هو �ملو�سوع �لذي كان له �لتاأثري �لبالغ يف  

 أنف�سكم�
كان لواقعة الطّف الأليمة اأثر  كبري  يف نف�ضي حينما قراأت الق�ضة الكاملة 
عن دور الإمام احل�ضني )عليه ال�ضالم( كيف �ضّحى بنف�ضه واأهله واأولده 
التي  النحرافات  وف�ضح  العوجاج  وت�ضحيح  الإ�ضالم  اأجل  من  واأ�ضحابه 
)عليهم  الأطهار  النبّي  اآل  اىل  ت�ضيّعي  اأعلنُت  وبعدها  الأم��وّي��ون،  اأ�ّض�ضها 
الأكرم  الر�ضول  �ضّرح  كما  النجاة  فيها  التي  �ضفينتهم  وركبُت  ال�ضالم( 
بيتي  اأهل  »اإمنا مثل  امل�ضهور:  واآله و�ضّلم( بذلك يف قوله  )�ضلى اهلل عليه 

فيكم كمثل �ضفينة نوح من ركبها جنا، ومن تخلف عنها غرق«.

 لأهل� �أفعال  ردود  هي  ما  �لت�سّيع  �إعالنكم  بعد    

 و�لأ�سحاب
بعد اإعالن ت�ضّيعي مّت طردي من املدر�ضة الدينية لأنها كانت تدّر�س على 
ح ما لدّي،  املنهج ال�ضافعي، وقد رف�ضوا اأن اأحاورهم يف هذا املجال  واأو�ضّ
�ضمعوا  ولكنهم  البداية،  يف  الأمر  يتقّبلوا  مل  الذين  اأهلي  من  العك�س  على 
مني مقالتي وناق�ضوين ب�ضاأنها، وا�ضتمّرت هذه احلالة ل�ضنني متعّددة ولكن 
من غري جدوى، ويف عام 1995 قّررت الذهاب اىل اإيران لإكمال درا�ضتي 
فيها ثّم رجعت يف 2006 اىل ماليزيا 
وغرّيُت اأ�ضلوبي يف دعوة اأهلي وزدُت 
اقتنعت  حتى  لهم  والدعاء  اللني  يف 
اأعلنت   2008 ع��ام  ويف  بذلك  اأّم��ي 
واأب��ي  ال�ضيعي،  امل��ذه��ب  على  اأّن��ه��ا 
اأحّبني  ولكنه  مذهبه  على  م���ازال 
احلر�س  غاية  يف  كنُت  لأيّن  كثريًا، 

على اإر�ضائهما. 

 لأمور� �أهّم    

�أه��ل  م��ذه��ب  م��ن  تعلمتها  �ل��ت��ي 
)لبيت )عليهم �ل�سالم�

املذهب  يف  نعتقده  كّنا  الذي  ال�ضيء 
ال�ضافعي هو اأّن الأمام املهدي )عّجل 

اهلل فرجه ال�ضريف( موجود ولكّنه مل يولد بعد، وبعد اإعالن ت�ضّيعي علمُت 
اأّن الإمام �ضاحب الع�ضر والزمان موجود وقد غاب الغيبة ال�ضغرى، والآن 
هو يف الغيبة الكربى وهذا ما يت�ضاوق مع احلديث ال�ضريف وامل�ضهور عند 
كّل الفرق واملذاهب بالأ�ضانيد ال�ضحيحة: »َمن مات ومل يعرف اإمام زمانه، 
وَمن مات ولي�س يف عنقه بيعة لإمام، مات ميتة جاهلية« فاإّن موتانا اليوم 
اأن يكون  امل�ضتحيل  اإمامهم، ومن  املّدة َمن يكون  وبالأم�س وعلى طول هذه 
بامللّذات  وانغم�ضوا  ال�ضهوات  يف  اأرِك�ضوا  الذين  امللوك  اأو  الروؤ�ضاء  ه��وؤلء 
تن�ضجم  الإمامية  النظرية  ف��اإّن  لذا  للم�ضلمني،  اأئّمة  يكونوا  اأن  الدنيوية 
يوم  اىل  ت�ضتمّر  للنبّوة  امتداد  هي  التي  فالإمامة  ال�ضريف،  القول  هذا  مع 
القيامة، ونحن اليوم نعي�س زمن الإمام الثاين ع�ضر املهدي املنتظر )عّجل 

اهلل فرجه ال�ضريف( والذي هو يف غيبته الكربى.

 ل�سيعي� �ملذهب  �لتي تو�جه  �مل�ساكل  �أهّم   ما هي 

يف ماليزيا
ي�ضّكلون  لأنهم  ماليزيا،  يف  ال�ضيعة  اأبناء  على  كثريًا  ال�ضغط  ازداد  لقد 
اأقلّية فيها، والغالبّية للتّيار ال�ضلفي الذي ا�ضرتى النا�س بالأموال واملغريات، 
دائمًا  مّتهم  وال�ضيعّي  به،  م�ضموحًا  اأمرًا  احل�ضيني  املجل�س  اإقامة  يعّد  فلم 
باإباحة دّم ال�ضنّي، اأو اإرادة تغيري النظام يف ماليزيا، ولكن يف الآونة الأخرية 
وبف�ضل الأنرتنيت والف�ضائيات ال�ضيعية الكثرية بداأ النا�س يتفّهمون الواقع 

احلقيقي للمذهب ال�ضيعّي.

ما هي �أهّم ن�ساطاتكم يف ماليزيا بعد ت�سّيعكم 

من اأهّم الن�ضاطات التي قمنا بها اأنا وبع�س اأ�ضحابي هو اإن�ضاء موؤ�ض�ضة 
الإ�ضالمية  التعاليم  وتو�ضيح  ن�ضر  وهدفها  املنتظر(  )موؤ�ض�ضة  با�ضم 

ال�ضحيحة على �ضوء املذهب احلّق مذهب اأهل البيت )عليهم ال�ضالم(.
هو  املوؤ�ض�ضة  هذه  اأعمال  اأه��ّم  ومن 
الثقافية،  امل��راك��ز  واإق��ام��ة  التبليغ 
وحتقيق  والبحوث،  الكتب  وترجمة 
الكتب الدنية ون�ضرها بني امل�ضلمني، 
لتدري�س  علمية  لدينا حوزة  وكذلك 
وعلوم  والفقه  والعقائد  الأ���ض��ول 
نحتاج  زل��ن��ا  م��ا  ولكننا  ال���ق���راآن، 
لالإكثار  واملعنوي  امل��اّدي  دع��م  اىل 
واحل�ضينيات  اجل��وام��ع  اإن�ضاء  من 
واملراكز الثقافية واملدار�س الدينية، 
لكي ن�ضتطيع ن�ضر مذهب اأهل البيت 
وا�ضعة  اأماكن  ال�ضالم( يف  )عليهم 

من ماليزيا

 ت غ  
اأ�شلوبي يف دعوة 

اأهلي وزدت يف 
اللني والدعاء لهم 
ي  عت اأمحتى اقت

بلك  

 وجدت اأن 
املهب ال�شافعي 

يفتقد الإجابة 
للك من 
الت�شاولت 

  والإ�شكالت
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ويف زيارة لعدد من ال�ضخ�ضيات من دولة ال�ضنغال للعتبة احل�ضينية املقد�ضة با�ضر ق�ضم 
التحقيقات يف جملة )الرو�ضة احل�ضينية( وعرب هذا التحقيق اإىل فتح ملف دخول الإ�ضالم 

اىل ال�ضنغال.
عهد الشيوخ والطرق الصوفية

ال�ضيوخ والطرق  ال�ضنغال قال" يعّد عهد  الأ�ضتاذ )ح�ضني ديب بكر بحر( من جمهورية 
ال�ضوفية من اأهم مراحل الدعوة الإ�ضالمية يف ال�ضنغال ويتميز من الناحية الدينية والثقافية 
بعدة اأمور مهمة، منها دخول اأكرث ال�ضعب ال�ضنغايل يف الإ�ضالم، فقد دخل على اأيدي ال�ضيوخ 

)الدعاة اآنذاك( جماهري ل حت�ضى من الوثنيني حيث بذلوا جهودًا جبارة وم�ضنية يف تعليم 
القراآن الكرمي ون�ضر علومه يف حفظه وحتفيظه ون�ضخه وخدمة اللغة العربية والعناية بها، 
وهي ميزة بارزة من مزايا ال�ضيوخ والدعاة الأوائل، فقد اأبدعوا يف النرث، وقر�ضوا ال�ضعر 
بل اأجمعوا على اعتبار اللغة العربية اللغة الر�ضمية يف البالد حتى بعد دخول ال�ضتعمار اإليها 
وفر�س اللغة الفرن�ضية فيها باحلديد والنار وعملوا على املحافظة على الهوية الإ�ضالمية 

ومقاومة ال�ضتعمار الغربي الذي كان ي�ضتهدف يف خطته ال�ضليبية العقيدة الإ�ضالمية".
واأ�ضاف ح�ضني" ا�ضطبغت الناحية الدينية يف عهد ال�ضيوخ مبالمح عقائدية وفكرية خا�ضة 
ومنها انت�ضار الت�ضوف وكرثة طرقه، حتى غدا اأكرث العوام ل ي�ضكون يف وجوب انتماء امل�ضلم 
اإىل طريقة من تلك الطرق، فاأغلب علماء ال�ضنغال يف تلك الفرتة ينتحلون العقيدة الأ�ضعرية 
الكالبية، والتي كانت تو�ضف باأنها عقيدة اأهل ال�ضنة واجلماعة، ففقهاء ال�ضنغال اأغلبهم 

مالكية".
البعد السياسي

امل�ضتب�ضر )حممد عبد اهلل( من ال�ضنغال حتدث قائاًل" حينما انقر�س جيل ال�ضيوخ، ووىّل 
عهد ال�ضتعمار الفرن�ضي خّلف كل واحد منهما وارثا اأخذ على نف�ضه خدمة م�ضروع �ضلفه 
احل�ضاري ون�ضر ر�ضالته الثقافية، اإذ ترك ال�ضيوخ بعدهم طبقة من طالب العلم ال�ضرعي 

 مل يتفق �ملوؤرخون يف حتديد تاريخ دخول �لإ�سالم يف �أفريقيا، حيث يرجعه بع�سهم 
�إىل حركة �ملر�بطني بقيادة �ملجاهد عبد �هلل بن يا�سني يف �لقرن �حلادي ع�سر �مليالدي 
1053م، ويرجعه �آخرون �إىل جهود �لتجار �مل�سلمني �لذين و�سلو� �إىل �ملنطقة من برقة 
بليبيا، و�لقريو�ن بتون�س، وتلم�سان باجلز�ئر، ومن طريق ملتونة باملغرب، كما �أن كثري� 
من �لكتاب يربطون دخول �لإ�سالم �إىل �ل�سنغال باإ�سالم �أحد �مللوك �ل�سنغاليني و��سمه 

)و�رجابي ( عام 1040م، و�لذي �أقّر بال�سريعة �لإ�سالمية يف مملكته بعد �إ�سالمه.

إسالم السنغال
 وفضــل الدعاة 
  مذهب اهل البيت
ينير خطى مسلمي أفريقيا

• حتقيق: في�ضل غازي
• حترير: علي الها�ضمي
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وحملة الثقافة الإ�ضالمية العربية كما رّبى امل�ضتعمرون من اأبناء البلد ربائب لهم حلكم 
ال�ضراع احل�ضاري  يزل  ولذلك مل  بعدهم،  فيها من  ال�ضيا�ضية  وتوجيه احلياة  ال�ضنغال 

التاريخي بني دعاة الإ�ضالم وبني دعاة التغريب م�ضتمرا اإىل الآن."
واأ�ضار حممد " اىل اأن مذهب اهل البيت )عليهم ال�ضالم ( ولي�س من �ضمع كمن راأى! فاأنا 
كنت يف ال�ضنغال وكنت ا�ضمع عن العتبة احل�ضينية املقد�ضة يف كربالء وكنت اأتعجب مبا اأ�ضمع 
ولكن بعد قدومي اإىل كربالء تعجبت فيما راأيت فما كنت ا�ضمعه يختلف جذريا عما راأيته".

وختم كالمه" على اأن مرتبة الإمام احل�ضني )عليه ال�ضالم( مرتبة عظيمة جدًا وتدل على 
اأن من كان يحارب الإمام احل�ضني )عليه ال�ضالم( هم الَكفرة وكان دخويل اإىل مذهب اهل 
البيت ب�ضبب ما كنت ا�ضمعه من كالم يقول على اأن ال�ضيعة كفار ول يوؤمنون باهلل ويحّرفون 
القراآن فدخلت اإىل املدر�ضة ال�ضيعة التي كانت ب��اإدارة حممد �ضريف فدر�ضت فيها ثالثة 
�ضنوات كي اعرف احلقيقة وثبت يل بالدليل القاطع اأن مذهب اآهل البيت وال�ضيعة هم اأ�ضّح 

املذاهب".
الزيارات والدعوة اإلسالمية

)احمد يحيى( طالب يف احلوزة العلمية يف النجف ال�ضرف" قال اأن عددا كبريا من العلماء 
والدعاة املعا�ضرين، عندما يرومون زيارة كهذه الدول تكون من اوىل اولوياتهم ترك ب�ضمات 
وا�ضحة على م�ضرية الدعوة الإ�ضالمية املعا�ضرة، فبع�س الدعاة كان يركز يف احاديثه على 
بيان العقيدة ال�ضحيحة ويحّذر من نواق�ضها العتقادية و القولية والعملية، و يحر�س على 
تب�ضري النا�س باملنهج الو�ضط يف التعامل مع املذاهب الفقهية بطريقة علمية حكيمة، ويرد 

على كثري من ال�ضبهات التي كانت تعار�س بها نداءات الدعاة املحليني".
واأكمل احمد حديثه" اىل اأن بع�س الدعاة يوّجهون حديثهم اإىل النخبة املثقفة ويناق�س 

اأفكارهم وت�ضوراتهم اخلاطئة عن الإ�ضالم،
وا�ضرت�ضل احمد" اإن من ابرز الو�ضائل التي كان يعتمدها الدعاة هي اإ�ضالح امل�ضاجد واإعادة 

مكانتها و كانت تتم هذه ال�ضالحات على عدة خطوات".
�لأوىل: اإلقاء الكلمات قبل خطبة اجلمعة، يف م�ضاجد امل�ضاملني للدعوة، ويطلقون عليها 
)البيان ( وكانت تلقى باللغات املحلية، ويتحدث الدعاة فيها عن جميع م�ضائل الدين وق�ضايا 
الدعوة، مع بع�س الإجمال و�ضيء من احلذر يف املوا�ضيع احل�ضا�ضة حتى ل ميتنعون مرة 

اأخرى من احلديث.
باحلكمة يف  املت�ضفني  الدعاة  امل�ضاجد من  اأ�ضحاب  بع�س  تفوي�س  �لثانية: 

الدعوة باأداء ال�ضالة وخطبة اجلمعة.
�لثالث: بناء الدعاة م�ضاجد لأهل ال�ضنة، وهي مفتوحة لكل من يق�ضدها 

لأداء ال�ضلوات اأو ال�ضتفادة من الدرو�س اأو املحا�ضرات التي تلقى فيها.
ر�بعًا: الكتاتيب القراآنية احلديثة.

خام�سًا: املعاهد ال�ضرعية.
االستبصار وكتب علماء الشيعة

)حممد م�ضطفى( م�ضتب�ضر من ال�ضنغال قال" ا�ضتب�ضرُت قبل اأربع  
مثل  ال�ضيعة  علماء  كتب  ا�ضتب�ضاري هو مطالعة  �ضبب  وكان  �ضنوات 

التيجاين وبدا يظهر يف الأفق اجتاه عام من طلبة العلم اىل نبذ التقاليد 
املوروثة وجتديد الت�ضور والعطاء يف جميع اأمور الدين، واأهم تلك العوامل 

قراءاتهم املتو�ضعة لإنتاج الدعاة املعا�ضرين و التي فتحت اأمامهم اآفاقا فكرية 
وا�ضعة مل يعرفها اأ�ضالفهم، ولأن امل�ضتعمر الفرن�ضي مل يكن ي�ضمح باإدخال كتب اإىل 

ال�ضنغال، غري كتب اللغة العربية والت�ضوف اأو علم الأ�ضرار )ال�ضحر(، 
وملا تغرّي احلال وا�ضتقلت البالد، زادت ال�ضلة بعلماء امل�ضرق العربي 

وال�ضمال الأفريقي ودعاتهم".

ظهور الجمعيات والمؤسسات اإلسالمية
)مالك اإبراهيم حممد( من دولة ال�ضنغال، حتدث عن بداية ن�ضوء اجلمعيات ال�ضالمية 
قائال" وجد الدعاة احلاجة اإىل اإن�ضاء اجلمعيات واملوؤ�ض�ضات لتنه�س بواجبات الدعوة التي 
تنوء بحملها الأفراد، فاأن�ضاأت جمعيات وموؤ�ض�ضات كثرية وخمتلفة وما زالت بع�ضها توؤدي 
دورها يف ن�ضر العقيدة ال�ضحيحة وحماربة البدع واخلرافات، والوقوف اأمام املّد التغريبي 

الهائج، كما اأ�ضبح بع�ضها مع الأيام و�ضائل جلمع املال وك�ضب اجلاه وال�ضهرة،
وفيما يلي أسماء لبعض الجمعيات العاملة في الساحة 

السنغالية
1- �جلمعية �لثقافية، وقد تاأ�س�ست يف 

مدينة 
�سانت لوي�س عام 1930م.

2- جمعية لو�ء تاآخي �مل�سلم �ل�سالح 
1937م.

3-�لإحتاد �لثقايف �لإ�سالمي 1953م.
4-�لإحتاد �لوطني �لثقايف للجمعيات 

�لثقافية 
�لإ�سالمية 1962م.

5-جمعية �مل�ستعربني 1972م.
6- جماعة عّباد �لرحمن 1978م.

7- حركة �لفالح �ل�سلفية 1979 م.
8- جماعة �لعمل �لإ�سالمي
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نظرًا اإىل املحيط الذي ترعرع فيه العيا�ضي 
بالقرب من �ضمرقند وبخارى حيث ينت�ضب 
فقد  ال�ضنة  اأهل  مذهب  اإىل  �ضكانهم  اأكرث 
يف  مطالعاته  بعد  ولكن  املذهب  �ضّني  كان 
اجلعفري،  املذهب  اختار  ال�ضيعية  الكتب 
و�ضرف جميع تركة والده التي تبلغ 300000 

دينار يف ن�ضر العلم و احلديث.
يقال اإن بيته كان على الدوام موؤ�ض�ضة درا�ضات 
وبحوث علمية بح�ضب واقعنا املعا�ضر، مليئًا 
العلم  وطالب  والعلماء  واملحدثني  بالقراء 
واملف�ضرين، فرتى �ضخ�ضًا م�ضتغاًل بالتاأليف 
واآخر باملقابلة وثالث بالكتابة وهكذا. وكان 
النا�س  لعموم  جمل�س  جمل�ضان  للعيا�ضي 

والآخر للخوا�س من طالب العلوم الدينية.

 
باأن  حقه  يف  الأدب  ريحانة  �ضاحب  يذكر 
يروي  وك��ان  العيا�ضي  تالمذة  من  الك�ضي 
عنه، وكان يف العلم والف�ضل والفهم والأدب 
والتبحر والتنوع العلمي وحيد ع�ضره وفريد 

دهره، له اأكرث من مئتي كتاب يف علم الطب 
من  اأكرث  وهناك  والفقه  والقيافة  والنجوم 

150 كتابًا ذكرها ابن الندمي يف الفهر�س.
على  األفه  ال��ذي  التف�ضري  هو  موؤلفاته  اأه��م 
اأ�ضا�س روايات اأهل البيت )عليهم  ال�ضالم( 
وهو م�ضابه لتف�ضري فرات وتف�ضري علي بن 

اإبراهيم.
اآقا  احل��اج  اهلل  اآي��ة  الكبري  العالمة  ويقول 
بزرك الطهراين يف حقه باأن له ما يقارب 
من  امل��ج��الت  خمتلف  يف  كتاب  مئتي  م��ن 
الرواية  العلوم الإ�ضالمية، وهو من م�ضايخ 
للك�ضي �ضاحب الرجال املعروف، ومعا�ضر 
لثقة الإ�ضالم الكليني، وولده جعفر اأحد رواة 

كتبه ومنها هذا التف�ضري.

 
ذهب الزركلي �ضاحب الأعالم اإىل اأن تاريخ 
وفاة ال�ضيخ حمّمد بن م�ضعود العّيا�ضي كان 
يف �ضنة 320 ه�، ومل يتوفر م�ضدر اآخر ي�ضري 

لغري هذا التاريخ.

  دهره، له اأكرث من مئتي كتاب يف علم الطب

 
 من هو 

هو �ل�سيخ �أبو 
�لن�سر حمّمد بن 
م�سعود بن حمّمد 

بن �لعّيا�س �لتميمي 
�لكويف �ل�سمرقندي، 

مل حتدد �مل�سادر 
وقت ولدته ولكن 

لد  ملعروف �نه و�
يف �لقرن �لثالث 

�لهجري. 
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ولد يف عائلة تعرف بالتدين والإميان واملحبة 
لآل البيت )عليهم  ال�ضالم(، والده من كبار 
رواة ال�ضيعة وهو منذ طفولته بداأ بالدرا�ضة 
القمي  عبا�س  ال�ضيخ  يذكر  وال��ده.  يد  على 
يف كتابه )الكنى والألقاب( يف بيان منزلة 
اإبراهيم بن ها�ضم ما م�ضمونه: هو من اأبرز 
واأكرب الرواة يف مدينة قم املقد�ضة، وهو اأول 
من اأ�ضاع روايات اأهل الكوفة يف هذه املدينة 

ويعد يف احلقيقة �ضيخ قم ووجيهها.
 

يعد علي بن اإبراهيم القمي من اأبرز واأوثق 
املو�ضوعات  عنه  نقلت  فقد  ال�ضيعة،  رواة 
ال�ضيعية حدود 7140 حديثًا منها  الروائية 
اإبراهيم  وال��ده  بطريق  نقلها  حديثًا   6214
بن ها�ضم، يحظى باحرتام خا�س من علماء 
ال�ضيعة وفقهائها، وقد اأورد ال�ضيخ الكليني 
يف كتابه الكايف كثريًا من رواياته امل�ضتندة 
اإليه، ويعترب من اأوائل رواة احلديث الكبار 
عنوان  الفقهاء  عليه  ويطلق  قم  مدينة  يف 
اأكرب  من  يعدونه  كما  ق��م،  م�ضايخ  اأ�ضتاذ 

ال�ضخ�ضيات يف تلك املدينة.

 
ُيعد ال�ضيخ علي بن اإبراهيم من اأ�ضهر رواة 
 )7140( عنه  روي  وقد  واأبرزهم،  ال�ضيعة 
رواية، يف جمموعات روائية كبرية لل�ضيعة، 
حيث نقل منها ) 6214 ( رواية عن والده 
القّمي  ال�ضيخ  ويتمتع  ها�ضم،  بن  اإبراهيم 
باحرتام متزايد، وتبجيل خا�س عند العلماء 

وفقهاء ال�ضيعة.
 

ثقة  اإبراهيم  بن  علي  النجا�ضي:  ق��ال   -1
�ضلب  وم��وؤم��ن  ال��رواي��ات،  نقل  يف  ومعتمد 
باأ�ضح  ويتم�ّضك  الإمي��ان،  ورا�ضخ  العقيدة، 
املذاهب، وقد �ضمع وروى الكثري من الروايات 

من م�ضايخ ال�ضيعة.
بن  علي  اإّن  ال��ط��رب���ض��ي:  ال�ضيخ  ق��ال   -2
اإبراهيم من اأعظم الرواة يف ع�ضر الإمام 
ونقل  ال�ضالم(،  )عليه  الع�ضكري  احل�ضن 
عنه ال�ضيخ الكليني الكثري من الروايات يف 

اأ�ضول الكايف. 
 

تذكر امل�ضادر ان وفاة ال�ضيخ القّمي )قده( 
كانت يف �ضنة 329 ه�.

   

 
  من هو

هو �أبو �حل�سن 
علي بن �إبر�هيم 
بن ها�سم �لقّمي، 
من رو�ة �ل�سيعة 
�لكبار يف �لقرن 
�لثالث �لهجري 

ومن �أ�سحاب �لإمام 
�حل�سن �لع�سكري 

عليه  �ل�سالم. ويعد 
�أي�سًا من م�سايخ ثقة 

�لإ�سالم �لكليني.
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•  عبدالهادي البابي 

 �أن فري�سة �ل�سوم �لتي فر�سها 
على  وتعاىل-  -�سبحانه  �هلل 
كل عباده ويف كل ر�سالته من 
خالل �لآية �ل�سريفة من �سورة 
)يا�أيها   :183 �ل��ب��ق��رة�لآي��ة 
عليكم  ك��ت��ب  �آم���ن���و�   �ل��ذي��ن 
�لذين  على  كتب  كما  �ل�سيام 
تتقون(...  لعلكم  قبلكم  من 
كانت تتنوع يف مايلزم �هلل به 

عباده بني تعاليم  نبي و�آخر.
 

للنا�س  اأراد  اهلل  اأن  فيه  الأ�ضا�ضية  امل�ضاألة  ولكن 
اأن  ال�ضوم  خالل  من  ي�ضتطيعوا  حتى  ي�ضوموا  اأن 
يف  هلل  طاعًة  ال�ضوم  ليكون  التقوى  على  يح�ضلوا 
نف�ضه باعتباره امتثال لأمر اهلل، وليكون طاعة هلل 
وعقلية  التقوى  روح  لالإن�ضان  يحقق  اأنه  خالل  من 
فكره  يف  التقوى 
ح���ي���ات���ه،  ويف 
وح�����ت�����ى ي���ك���ون 
امل�ضلم   الأن�ضان 
ال�������ذي ي���خ���اف 
اهلل ويراقب اهلل 
باهلل من  وي�ضعر 

خالل ال�ضوم.
وهكذا يريد اهلل �ضبحانه وتعاىل من خالل ال�ضوم 
فالتقوى  التقوى،  من  املعنى  هذا  كل  لنا  يحقق  اأن 
هي العنوان الذي يريده اهلل لالإن�ضان اأن يعي�ضه يف 
و�ضيا�ضيًا  اجتماعيا  التقي  الإن�ضان  ليكون  حياته، 
 وع�ضكريًا ويف جميع جمالت احلياة، لأن لكِل �ضيء
تقواها  البالد  ولإدارة  تقواها  فلل�ضيا�ضة  ت��ق��واه، 
ولكل  تقواها  تقواها وحلالة احلرب  ال�ضلم  وحلالة 
منها   لكل والجتماع  القت�ضاد  احلياة يف  جمالت 

تقوى..
خالل  م��ن  ال�����ض��وم  ه���ذا  نعي�س  اأن  لب���د  ول��ه��ذا 
اأن  ورد  ال��ي��وم��ي��ة،وق��د  حياتنا  يف  فيه  مانتحرك 
واأمثال ذلك  الغيبة والكذب  الإن�ضان الذي ميار�س 
ل�ضوم له،يعني اأنه �ضيفقد معنى ال�ضوم مبمار�ضة 
هذه الأفعال خالل �ضومه لأنه يفقد روحية ومعنى 

ال�ضوم.
ون�ضوم  ج�ضديًا،  �ضومًا  ن�ضوم  اأن  لبد  هنا،  من 
وروحيًا  فكريًا  �ضومًا  ون�ضوم  اأخ��الق��ي��ًا،  �ضومًا 

و�ضعوريًا يف م�ضاعرنا..
ويف  هذا اجلو نتعلم من ال�ضوم  درو�ضًا للحياة، واأول 

هذه الدرو�س هو التمرد على العادات التي نعتادها 
يف حياتنا، فلكل منا يف حياته عادة قد تكون عادة 
حمّللة وقد تكون حمرمة،هناك عادات ننطلق بها 
يف حياتنا ال�ضخ�ضية وهناك عادات ننطلق بها يف 
ال�ضوم  من  ن�ضتفيد  اأن  الجتماعية،فعلينا  حياتنا 
العادات،واأن لنكون عبيدًا  واأن نتحرر من عبودية 
لعاداتنا، لأن ال�ضتمرار عليها قد ي�ضبب لنا الف�ضل 
على كل قدراتنا على امل�ضتوى ال�ضحي والجتماعي 
وال�ضرعي يف ذلك كله،ففي ال�ضوم ينت�ضر الإن�ضان 

على عاداته يوميًا.. 
اأفا�س  الذي  املبارك  ال�ضهر  هذا  اأج��واء  يف  ونحن 
اهلل فيه روحيته علينا جميعًا وجعله �ضهره وجعلنا 
فيه �ضيوفه ومن اأهل كرامته،يف هذا اجلو الروحي 
ملاذا لجنعل روحيتنا تفي�س باحلب على عالقاتنا 
امل�ضتكربون  فيه  ماانطلق  ك��ل  يف  النظر  ونعيد   ،
قلوبنا  ليمالأوا  والفا�ضقون  امل�ضلون  الون  وال�ضّ
بيد  اأدوات  نكون  ملاذا  بع�س؟  على  بع�ضنا  باحلقد 
لنا  ال�ضر ويكيدون  اإّل  بنا  الآخرين ممن ليريدون 
يف  ولنجل�س   ، اهلل  اإىل  فلجع  وم�ضاًء،  �ضباحًا 
�ضائرون  نحن  هل  اأنف�ضنا،  ولنعرف  اهلل،  ح�ضاب 
اأراده اهلل لنا؟ وهل نحن  على طريق النجاة الذي 
يف م�ضتوى امل�ضوؤولية ال�ضرعية والأخالقية والوطنية 
احلقة يف الت�ضدي  لهذه امل�ضاكل والأخطار املحدقة 
 عقود منذ  املكدوح  �ضعبنا  اأتعبت  والتي  بالدنا،  يف 

طويلة؟ 
 فالواجب الأخالقي والوطني وال�ضرعي يحتم علينا  
اأن ننفتح على اهلل -�ضبحانه وتعاىل-  واأن ن�ضتفد من 
�ضهر رم�ضان املبارك،واأن نرجع اإىل وعيناون�ضتغل 
ل �ضبحانه   هذه الفر�ضة التي وهبها اهلل لنا، وتف�ضّ
الكلمة   ونوحد  ال�ضمل  نّلم  اأن  اأج��ل  علينا،من  بها 
واأن ن�ضلح بني الأخوة املوؤمنني،على اأ�ضا�س العدل، 
للجميع،  الوطن  اأ�ضا�س  وعلى  احلق،  اأ�ضا�س  وعلى 
ونتمنى كذلك على الأخوة ال�ضيا�ضني  من اأ�ضحاب 
القرار   من قادة الكتل واأع�ضاءالربملان وامل�ضوؤولني 
اأن يجعلوا من �ضومهم يف هذا  واأهل احلل والعقد 
ال�ضهر الكرمي منا�ضبة روحية لإنكار الذات ولرتك 
اخلالفات وتذليل ال�ضعوبات وتقدمي التنازلت من 
ي�ضتحق  الذي  �ضعبهم  وطنهم وخدمة  �ضالمة  اأجل 

كل ت�ضحية وعطاء وخري..

 �أن فري�سة �ل�سوم �لتي فر�سها 

 �ل�سوم فر�ستنا 
 لالنت�سار على عاد�تنا �ليومية..  

 فالواجب الأخالقي والوطني وال�ضرعي يحتم علينا  
اأن ننفتح على اهلل -�ضبحانه وتعاىل-  واأن ن�ضتفد من 
�ضهر رم�ضان املبارك،واأن نرجع اإىل وعيناون�ضتغل 
ل �ضبحانه   هذه الفر�ضة التي وهبها اهلل لنا، وتف�ضّ
الكلمة   ونوحد  ال�ضمل  نّلم  اأن  اأج��ل  علينا،من  بها 
واأن ن�ضلح بني الأخوة املوؤمنني،على اأ�ضا�س العدل، 
للجميع،  الوطن  اأ�ضا�س  وعلى  احلق،  اأ�ضا�س  وعلى 
ونتمنى كذلك على الأخوة ال�ضيا�ضني  من اأ�ضحاب 

�لإ�س��الم  يف م��الي�زيا
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  ماليزيا �حد �لبلد�ن �لإ�سالمية �لأك تقدما و�لتي عرفت باأنها و�حدة من �لدول �لإ�سالمية �لأك ثر�ء ملا 
تتميز به من طبيعة حيث تعّد  �ل�سياحة �أهم مو�ردها �لقت�سادية،  وقد �ختلفت نظريات �لباحثني حول دخول 
�لإ�سالم �إىل ماليزيا وطريق و�سوله �إليها، فمنهم من قال �إن �إ�سالم هذه �ملنطقة كان نتيجة �لعرب �لذين جاءو� 
من جنوب �سبه �جلزيرة �لعربية للدعوة �إىل �لإ�سالم من خالل رحالتهم �لتجارية، ومنهم من قال: �إنه جاء عن 

طريق �لهند �إذ �إن �لعالقة بينها وبني �لهند قدمية، ومنهم قال: �إنه جاء من �ل�سني عن طريق �لر

• ترجمة و�إعد�د: حيدر املنكو�ضي

ماليزيا �حد �لبلد�ن �لإ�سالمية �لأك تقدما و�لتي عرفت باأنها و�حدة من �لدول �لإ�سالمية �لأك ثر�ء ملا  
تتميز به من طبيعة حيث تعّد  �ل�سياحة �أهم مو�ردها �لقت�سادية،  وقد �ختلفت نظريات �لباحثني حول دخول 
�لإ�سالم �إىل ماليزيا وطريق و�سوله �إليها، فمنهم من قال �إن �إ�سالم هذه �ملنطقة كان نتيجة �لعرب �لذين جاءو� 

�لإ�س��الم  يف م��الي�زيا

57 �ضهر رم�ضان املبارك  1433ه��



الوجود  على  ت��دل  تاريخية  لآث���ار  اكت�ضاف  وه��ن��اك 
لقرب  �ضاهد  بالط  منها  املنطقة،  هذه  يف  الإ�ضالمي 
مكتوب عليه ال�ضيخ "عبدالقادر بن ح�ضني" عام 291 
ولية  يف  اكُت�ِضَف  وقد  تقريًبا،  903م  عام  املوافق  ه� 
وكان  )كلننت(  ولية  يف  اآخر  اكت�ضاف  )قدح(ومنها 
عبارة عن دينار ذهب عربي يعود لعام 577 هجرية 
/ 1181م"، ومنها اكت�ضاف يف ولية )ترجنانو(، وهو 
عبارة عن حجر كبري منقو�س عليه الكتابات بالأحرف 
العربية تبني اأحكام ال�ضريعة الإ�ضالمية يف املعامالت 
كالديون، واجلنايات ، وهذه الكتابات تدل على وجود 
الإ�ضالمية،  ال�ضريعة  اإ�ضالمي و�ضلطنة تطبق  جمتمع 

وهذا الأثر بتاريخ 702 ه�= نحو1303م".
وكانت عالقة اأرخبيل املاليو املاليزي قويًة مع جنوب 
الهند، واأطراف �ضبه جزيرة العرب التي انطلق منها 
بطريق  اآ�ضيا  �ضرق  جنوب  اإىل  و�ضل  حتى  الإ���ض��الم 
الإ�ضالمية  املكانة  اأن  اإل  عاة،  والدُّ التجار  مع  �ِضلمي 
�ضلطنة)مالقا(  بظهور  ماليزيا  يف  اأق��وى  اأ�ضبحت 
للقرن  املوافق  الهجري  ال�ضابع  القرن  يف  الإ�ضالمية 

الرابع ع�ضر امليالدي.

الوضع الجغرافي
هي  وعا�ضمتها  اآ�ضيا  �ضرق  جنوب  يف  ماليزيا  تقع 
كوالملبور.م�ضاحتها 330434 كيلومرتا مربعا طريقة 
واملحيط  الهندي  املحيط  يف  اأهمية  الأك��رث  الت�ضال 
الهادئ هو م�ضيق ملقا الذي يقع يف ال�ضاحل الغربي 

ملاليزيا. 

القبائل واألعراق
عرقية  رئي�ضية  ج��م��اع��ات  اأرب���ع  ه��ن��اك  ع��ام  ب�ضكل 
وعن�ضرية يف ماليزيا وت�ضمل: ارانك و ميالو والقبائل 
ن�ضف  من  اأكرث  ت�ضكل  التي  ميالو  قبيلة  و  ال�ضينية، 
�ضكان البالد الذين كانوا يعتقدون يف الدين الإ�ضالمي 

ولهم ثقافة م�ضرتكة يف اللغة والدين.

ماليزيا ومشكلة االستعمار
قبل  من   16 القرن  يف  ال�ضتعمارية  ال��ق��وات  دخلت 
من  ف��رتة  وبعد  ماليزيا  ج��زر  يف  الربتغالية  القوات 
البالد  ا�ضتعمرت  ع�ضر  ال�ضابع  القرن  يف  و  الزمن 
من قبل هولندا اأما يف القرن 19 دخلت اإليها انكلرتا 
وبناء م�ضتعمرات لها يف تلك البالد الإ�ضالمية. وقد 
يف  ماليزيا  يف  الإ�ضالمية  التب�ضريية  احلركة  لق��ت 
ال�ضتعمار  قبل  من  قويا  هجوما  ع�ضر  التا�ضع  القرن 
الربيطاين ودعم احلركة التب�ضريية للدين امل�ضيحي.

املتاأ�ضلة  والوح�ضية  ال�ضتعمار  وج��ود  من  وبالرغم 
الت�ضامن  اإىل  اأدى  لكنه  الإ���ض��الم��ي  ال��دي��ن  اجت���اه 
وتوحيد امل�ضلمني يف ماليزيا من خالل العتماد على 

حتول  قوية  ديناميكية  اعتماد  و  الإ�ضالمية  التعاليم 
دون تفرقتهم واعتمادهم على ثقافة الدين الإ�ضالمي 
مقاومة  ا���ض��ت��ط��اع��وا  خ��الل��ه  م��ن  وال����ذي  املت�ضامح 
لكن  ماليزيا  ا�ضتقالل  من  الرغم  وعلى  ال�ضتعمار، 
ال�ضتعمار ا�ضتغل املاليزين و ف�ضل �ضنغافورة  عنهم و 

التي اأثرت تاأثريا كبريا على البالد.

مؤشرات الوجود اإلسالمي في 
ماليزيا

فيما يتعلق مظاهر وجود الإ�ضالم يف ماليزيا ميكن اأن 
يكون هناك اأ�ضارت ودلئل منها 

الن�ضاء  ترتديه  كانت  ال��ذي  الإ�ضالمي  احلجاب   -1
املناطق  اغلب  يف  ظهر  وال��ذي  املاليزيات  امل�ضلمات 
املاليزية ، جتدر الإ�ضارة اإىل اأنه لي�س فقط احلجاب 
ماليزيا  يف  اإ�ضالميا  مظهرا  يعترب  ال��ذي  الإ�ضالمي 
والعادات  املختلفة  الإ�ضالمية  ال�ضعائر  اأي�ضا  ولكن 
يف  النا�س  ب��ني  والعائلية  اخلا�ضة  احل��ي��اة  وت�ضمل 

ماليزيا .
ذات  الأع��راف  و  واحل�ضينية  الإ�ضالمية  ال�ضعائر   -2

ال�ضلة بالدين الإ�ضالمي.
العلماء  دور  ب��رز   : الدين  لعلماء  املميز  الو�ضع   -3
اأدواره���م  خ��الل  من  املاليزية  ال�ضاحة  يف  امل�ضلمني 
بالبالد  تفتك  اأن  ك��ادت  التي  لالزمات  الت�ضدي  يف 
واحلفاظ على وحدة البالد بالإ�ضافة اإىل م�ضاهمتهم 
الوا�ضحة يف تخلي�س البالد من ال�ضتعمار، وقد اأدى 
ذلك اإىل زيادة ثقة املواطن املاليزي بالعلماء امل�ضلمني 
ملا اأبدوه يف مراحل زمنية خمتلفة �ضطروا فيها اأروع 
املواقف. هذا بالإ�ضافة اإىل تبنيهم حمالت لفري�ضة 
احلج بني خمتلف طبقات ال�ضعب املاليزي والذي يعّد 

مظهرا من مظاهر التدين من النا�س يف هذا البلد.
بني  العن�ضري  والتمييز  الطائفي  العنف  نبذ    -4
طبقات ال�ضعب الواحد وهو مظهر من مظاهر تاأثري 

الثقافة الإ�ضالمية..
  

الشيعة والتشيع 
يف  املعمري(  الدين  )�ضهاب  املاليزي  امل��وؤرخ  يذكر 
البحارة  من  اأفواجا  اأن  ماليزيا:  يف  للت�ضيع  تاأريخه 
للعي�س  وانتقلت  هاجرت  اليمنيني  والتجار  العمانيني 
تلك  يف  وج���دت  اأن  بعد   ، ال�ضرقية  الهند  ج��زر  يف 
املنطقة املناخ املنا�ضب ملزاولة اأعمالها هناك ب�ضورة 
العمل  يف  ون�ضاطاتهم  اأخالقهم  كانت  وملا  م�ضتقرة، 
حمط اأنظار �ضكان املنطقة ، خ�ضو�ضًا يف املاليو بادر 
هوؤلء اإىل التعرف عليهم والتقرب منهم ملعرفة اأ�ضا�س 
مذهب  على  كانوا  الذين  املهاجرين  ه��وؤلء  اأخ��الق 
الفر�ضة  هوؤلء  ا�ضتغل  حيث  ع�ضرية،  الإثني  ال�ضيعة 
واأّدى  ال�ضالم    عليهم  الأطهار  الأئمة  ملذهب  للتبليغ 

ربوع  يف  حتديدًا  والت�ضيع  الإ�ضالم  انت�ضار  اإىل  ذلك 
مذهبا  والت�ضيع  دينا  الإ�ضالم  واعتمد  املنطقة  هذه 
وذلك  �ضاه(  اأكرب  ال�ضلطان )عماد  على عهد  ر�ضميا 
اإن يومي العا�ضر  يف القرن الرابع ع�ضر امليالدي، بل 
من حمرم وال�ضابع ع�ضر من ربيع الأول اأ�ضبحا اأيام 

عطلة هناك.
ويذكر اأن هنالك عددًا من وزراء ال�ضيادة يف احلكومة 
البيت  اأهل  مبظلومية  تاأثرهم  بعد  ت�ضّيعوا  املاليزية 
من  كبري  ع��دد  ل��وج��ود  ب��الإ���ض��اف��ة  ال�����ض��الم،  عليهم 
ومن  املاليزي،  امللكي  واحلر�س  اجلي�س  يف  ال�ضيعة 
اأ�ضهر ال�ضيعة هناك ال�ضيخ )حممد خليل عبدالقيوم( 
اأ�ضل  من  وهو  ال�ضابق  الدينية  ال�ضوؤون  وزارة  وكيل 
عماين، وكذلك )�ضالح كمران( رجل الأعمال الأكرث 
ببناء  ق��ام  حيث  ماليزيا،  يف  ال�ضيعي  للوجود  دعما 
ثالثة م�ضاجد لل�ضيعة يف كوالملبور وجوهور و�ضرواك   
واإن�ضاء �ضت ح�ضينيات وت�ضع مدار�س للتعليم الديني ، 

مما اأدى لتقوية الوعى الديني لل�ضيعة يف ماليزيا

التفاعل بين السياسة والتدين
وفقا للد�ضتور املاليزي، فالإ�ضالم هو الدين الر�ضمي 
دينهم،  اختيار  يف  اأح���رار  النا�س  لكن  ماليزيا  يف 

برز دور العلماء امل�شلمني 
يف ال�شاحة املاليزية من خال 
اأدوارهم يف الت�شدي لازمات 

التي كادت اأن تفتك بالباد 
واحلفاظ على وحدة الباد 

بالإ�شافة اإىل م�شاهمتهم 
الوا�شحة يف تخلي�ص الباد من 

ال�شتعمار 
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وكذلك يف اأداء �ضعائرهم الدينية وي�ضمح حتى لأتباع 
بني  الدينية  معتقداتهم  لن�ضر  الأخ���رى  ال��دي��ان��ات 

اإخوانهم ال�ضيعة.
ماليزيا   ولي��ات  وحكام  ال���وزراء  رئي�س  و  امللك  اأم��ا   
يجب اأن يكونوا  م�ضلمني ولكن اأع�ضاء جمل�س الوزراء 
وبهدف احلفاظ  يكونوا كذلك،  اأن  بال�ضرورة  لي�ضت 
على �ضالمة الدين الإ�ضالمي ، اأن�ضاأت حكومة ماليزيا 
منظمات وهيئات وذلك بهدف ال�ضيطرة على اأن�ضطة 

امل�ضلمني واإدارة �ضوؤونهم.

اللغة والكتابة 
اللغة الر�ضمية يف ماليزيا هي ميالو اأو احل�ضا ماليزيا 
واملرا�ضالت  التعليمي،  النظام  يف  ت�ضتخدم  والتي 
داخل البالد. اأما اللغة الثانية فهي اللغة الإجنليزية.

عقد المسابقة القرآنية سنويا
واحد من الربامج الثابتة من احلكومة املاليزية التي 
يجري بانتظام هو عقد م�ضابقة دولية لتالوة واحلفظ 
�ضهر  يف  ع��ادة  يقام  ال��ذي  الكرمي  للقراآن  والتف�ضري 
رم�ضان �ضنويا. هذه الظاهرة تبني اهتمام احلكومة 
املاليزية يف القراآن الكرمي بال�ضافة اىل عقد ندوات 

املوؤمتر  منظمة  روؤ���ض��اء  قمة  مثل  �ضنوية  وم��وؤمت��رات 
الدول  خارجية  وزراء  ن��دوة  عن  ف�ضال  ال�ضالمي، 

الإ�ضالمية والتجارية الأخرى.

المساجد 
• �مل�سجد �لوطني) م�سجد نيجار�(

وهو امل�ضجد الرئي�ضي يف العا�ضمة و ميتاز بت�ضميمه 
العمارة  عنا�ضر  بني  التوفيق  يحاول  ال��ذي  احلديث 
مزين  فهو  حوله.  من  احلديثة  العمارة  و  الإ�ضالمية 
العربي ويحمل قبة متعرجة ذات  بلوحات من اخلط 
اأبعاد هند�ضية منتظمة ، اإل اإن اأكرث ما يلفت النظر 
يف هذا امل�ضجد هو مئذنته املربعة التي ترتفع 73 مرتا 

لتنتهي ب�ضكل هند�ضي متعرج ي�ضبه املظلة.
• م�سجد �ل�سلطان عبد �لعزيز �ساه

بامل�ضجد  يعرف  و  علم  �ضاه  مدينة  و�ضط  يف  يقع  و 
 ، بالأبي�س  املو�ضحة  الزرقاء  قبته  اإىل  ن�ضبة  الأزرق 
به من ت�ضميم  يتميز  ملا  الولية  اأهم معامل  وهو من 
بديع و م�ضاحة وا�ضعة جتعله من اكرب م�ضاجد العامل 
بالإ�ضافة اإىل مناراته الأربعة التي تعترب اكرب ماآذن 

العامل بارتفاع يبلغ 143.3 مرتا.
• م�سجد كمبوجن هولو) يف ولية مالكا(

بناه  وق��د  اليوم  ماليزيا  يف  قائم  م�ضجد  اأق��دم  وه��و 
عام  يف  الدين(  �ضم�س  داتو   ( الدين  �ضم�س  املختار 
اأ�ضالة  على  يدل  مما  متميز  بنائه  منط  و  م   1728
الفن املالوي ، اذ ل مثيل لهذا الطراز من البناء يف 

العامل.
• م�سجد كابيتنان يف جزيرة بيناجن

الهندي  التاجر  اىل  ن�ضبة  ال���ض��م  بهذا  �ضمي  وق��د 
امل�ضلم املعروف قادر حمي الدين ، امللقب ب� ) كابنت 
كلينيك( الذي قام ببناء هذا امل�ضجد يف بداية القرن 

التا�ضع ع�ضر امليالدي.
• م�سجد تو�نكو تينجاه زهر�) يف ولية ترينجانو(

هو  و  اجلنوب  اإىل  5.4ك��م  املدينة  مركز  عن  ويبعد 
اإليه انطباعا بان  م�ضمم ب�ضكل فريد يعطي الداخل 

امل�ضجد يطفو على املاء.
• م�سجد �لولية) يف ولية كالنتان(

بناوؤه  ا�ضتغرق  قد  و  املحمودي  امل�ضجد  اأي�ضا  وي�ضمى 
عقدا كامال يف عهد ال�ضلطان اإ�ضماعيل الرابع.

• م�سجد �لظاهر) يف ولية قدح(
ولية  يف  ال��ب��ارزة  املعامل  من  الظاهر  م�ضجد  يعترب 
هذا  ويتميز  الور�ضتار  مدينة  و�ضط  يف  يقع  و  ق��دح، 

امل�ضجد بت�ضميمه التقليدي .
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مثلما يختلف الكتاب املبدعون يف اأ�ضاليب طرحهم لالأعمال 
الأدبية، بكيفيات تناولهم ملو�ضوعات ن�ضو�ضهم، ويتفاوتون 
مبديات عمق اأو �ضطحية مثل ذلك الطرح  عرب ن�ضو�ضهم 
الأدبية الإبداعية كذلك �ضيختلف القراء اأو املتلقون يف عملية 
وقربًا..  بعدًا  و�ضعفًا،  قوة  ودرجاتها  وال�ضتقراء..  التلقي 
ويتفاوتون اأي�ضًا مبديات ال�ضتلهام ملعطيات الن�س الإبداعي، 
للك�ضف عن خمبئاته  بهذه الدرجة اأو تلك، وح�ضب قدراتهم 
اخلا�ضة حتى ي�ضل حدًا  من الإبداع اأن يتفوق بع�س املتلقني 
اأو القراء اأحيانًا على املبدعني اأنف�ضهم اأ�ضحاب الن�ضو�س 

املقروءة.
ا�ضتلهام  يف  التعمق  حماولة  يف  اأي�ضًا  عليهم  ويتفوقون  بل، 
املبثوثة  �ضبياًل اىل فك �ضفراته  الإبداعي،  الن�س  معطيات 
بني ثناياه، وتف�ضري عالئقه امل�ضمرة ب�ضورة منطقية مقنعة، 
وبكيفية مل ينتبه اليها اأحيانًا حتى الكاتب نف�ضه .. 
املبدع لها، ناهيك عن قدرته على تف�ضريها، ومن ثم الوقوف 
حماولة  يف  الإبداعية،  اأ�ضرارها  اأبعد  عن  للك�ضف  عندها، 
العالقات  كنه  وتو�ضيح  للتف�ضري،  ون�ضه  املبدع  بني  الربط 
امل�ضمرة، فى حينئذ  ما مل نكن لاه لول ك�ضوفات 
مثل ذلك ال�ضتقراء املعريف املعمق الواعي يف متون الن�س 
الأدبي، وتلك باحلقيقة هي اأعلى درجات القراءة وال�ضتقراء 
الإبداعي.. متمثلة بالقارئ املوهوب الذي يندر وجوده يف كل 

زمان ومكان.
فمثلما هنالك القلة ممن يتمتعون مبوهبة الكتابة والإنتاج 
الأدبي، ويف اإبداع الن�ضو�س الأدبية الرائعة هنالك قلة من 
املوهوبني اأي�ضًا، الذين قد يفوقون اأولئك ندرة رمبا.. ممن 
يف  املتلقني،  من  املتقدمة  ال�ضتق�ضائية  بالذائقة  يت�ضفون 

عملية القراءة وال�ضتقراء الأدبي امل�ضار اليها اآنفًا.
اإذ اإن الكاتب املبدع  لريب  لبد واأن يتوفر كمنتج 
على املوهبة، من اأجل اخلو�س يف غمار الكتابة الإبداعية ، 
بيد اإن القارئ املثايل يجب اأن يتمتع مبوهبتني معًا للقراءة 

وال�ضتقراء، وهما:
 اأوًل : موهبة الكتابة الأدبية كمنتج.

وثانيًا: موهبة ال�ضتقراء مل�ضمرات الن�س الإبداعية كقارئ.     

مثلما يختلف الكتاب املبدعون يف اأ�ضاليب طرحهم لالأعمال 
الأدبية، بكيفيات تناولهم ملو�ضوعات ن�ضو�ضهم، ويتفاوتون 

�لقار �ملوهوب
◄  يكتبها: طالب عبا�س الظاهر

◄ مشتاق جباري األسدي



قبل �إن يلتم �سمل �أحبتي ويحط رحاب قافلتي وت�سرق 
�سم�سي وتزول غمامتي.

 �ساأروي لكم حكايتي �أنا �لغريب في هذه �لأر�س و�سحية 
و�أنا   ل�سجي� �ل�سمت حين يكثر  و�أنا  تر�بية �لإن�سان 
�أنا �لإن�سان  �ل�سمت حا�سنة للظلم  �لنطق حين يكون 
�لذي تعلم وعلم �لرف�س للخطية و�أنا �لخطية حين 
ترغب بالتوبة �ساأروي لكم حكايتي منذ تجمعت �سحب 

�ل�سر فوق �أجنحتي و�أبعدتني عن فطرتي.
�أنا �لإن�سان مخلوق ذو بعدين، �لأول هو �لمادة  و�لثاني 
عن  �لحقيقة  حجبت  يوم  حكايتي  �بتد�أت  �لروح  هو 
و�أنا حّر  �لزيف قيد� للحرية  �أ�سفاد  �لعقول وو�سعت 
ن�سلي  وقطعو�  �ر�سي  �سلبو�  �أنهم  �إل  �هلل  خليفة  لأني 
و�أنا  �ل�سماء  و�لتحف  �لأر�س  �فتر�س  وحيد�  ع�ست 

�لدمع ر�سالة �لبوؤ�ساء، 
�ساأروي لكم حكايتي، منذ ولدتي �لى يوم رحلت �بحث 
عن ذ�تي �بحث عن حلم لم يبق منه �سوى ذكريات قليلة 
ول عذر لي لأني م�سوؤول وحكايتي �ستتغير بقوة �إر�دتي 
بطلها  �لحياة  بابت�سامة  تنتهي  �لحكايات  ككل   وهي 
�لإن�سان �لذي ي�سنع م�ستقبله وعدوها �لإن�سان �لخامل 

�ل�سعيف �لذي ل وجود له على �ر�س �لو�قع.



قبل �إن يلتم �سمل �أحبتي ويحط رحاب قافلتي وت�سرق 

مشتاق جباري األسدي◄ مشتاق جباري األسدي◄ مشتاق جباري األسدي



قبل �إن يلتم �سمل �أحبتي ويحط رحاب قافلتي وت�سرق 

وعلى �ملاء �لرماد
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تاأتي املوا�شم م ترحل
والباد هي الباد

واملل دتاأتي املوا�شم من اأقاليم ال
يبتكر البف�ش بعشه

والني ي�شعد يف حلاء ال�شدر
عن  املتاأخرين  ال�شبية  ع��رو���ص  يف  يركص 

املدار�ص
جوعهم ولهاهم 

  وال�ش ال�شى  عهن   شيي والم���ه���ات 
ماات�ش احلني

قال الفتى ل�شديقه احلايف
انتب�شا اأم�ص ق النتار

ففر ع�شفور توهما رو اأبي القتيل
-----------------------

تاأتي املوا�شم م ترحل 
واحلني هو احلني

ود من املعارعاد ا
عاد راأ�ص ابي

على رم
و�ص اإىل دم�شل بالروو�شافرت القبا

اأم��ي تعل يف ج��دار اليب فانو�ص  و ت��زل 
احلكاية كل ليل

----------------------
تاأتي املوا�شم يبت العاقول يف ق�شر المارة

ا اأجرا�ص ايول احل مي
الخ وخيبة الوا

ويرحلون
---------------------

تاأتي املوا�شم 
ي�شي التار من ق�شر المارة ق�شرها

وعلى �ملاء �لرماد
حميي �لدين �جلابري

ويو الفقهاء كرا�شاتهم باليا�شمني
ويدخل القا�شي ويخر

والحاة يرون
------------------------------

تاأتي املوا�شم م ترحل
والحاة يرون

راأ�شي على با املدية كوكب
ويداي قديان يف جدران وح�شتها

 شفاي نوار�ص يف الوا�شا
يايف �شماوات ال راأ�شي املعل

ويف عيون الده�شة ار�شاء
فعل جامد ميشي

فتحتك العبارة بالعبارة
كلما اأخرت من خ تقدم

قيل )زيد قام( فا�شر الدهاقني
ا�شتبدت باحلقول روا احلاء

وارت�شمت على القم الدي براءة
 يفهم احلرا�ص لط الري عها

 الع فالتفتت حقول  ق��ام(  )زي��د   قيل
اشراء 

لليم املوجل
والحاة توقفوا عن ررات الحو

البهية  ا���م���ل  م���ن  ب��ق��ر��ا���ص   و��� ل���ف
وال�شفات

اأو يف عيون ال�شبية املتاأخرين عن  وخب
املدار�ص

 اأكن بعد احقت ول انفيت
ول مت ول ارتويت

ول تقا�شمي الحاة
ا وب�شريا ف�شرت كوفي

ول خشت الفرات
فقيل زيد قام يف الشفتني

وقيل ميت
--------------------

تاأتي املوا�شم
كلما اخرت من خ تقدم

اإ امل�شلو وحدي يف الكا�شة
والشمار بني م�شت حلزن مبهم فيه

واخر اهر
اأو �شامر ل ي�شتعاد

 يف ال��ب��اد ع��ام��ة للفت و����راأ���ش��ي امل
يرفعها اود

ر يا باد تاأخ تي خوج
----------------------

تاأتي املوا�شم باملوا�شم
حتب�ص ال�شار ده�شتها

وتبتكر الف�شول لا وما ل تشيء
ل با يةاأغ ورج

اإا ا�شتبكت عيون ايل بالليل
امل�شافة اأن اأناديك  اح�ص يا ماء

من ماء ي�شي بي كلما األقيت لولوتي
ومن ماء يخون

-----------------------
تاأتي املوا�شم باملوا�شم

يقر الع�شفور �شبا الد ع�شا
وترتبك ال�شونة الأخة

من دخان يدي
وترتبك الباد

راأ�شي على با املدية كوكب
واأنا رماد

61 �ضهر رم�ضان املبارك  1433ه��



• حيدر التكمجي

التلفاز وعقل الإن�ضان :
قرر  وال�ضباب  بالطفل  للعناية  الدولية  ال�ضبكة  عن  �ضادر  لتقرير  وفقًا 
وفقًا  والتعلم،  التفكري  يف  عاداته  يطور  الدماغ  )اأن  الأع�ضاب  علماء 

للنظام الذي ن�ضعه به(.
�ضلبي  وتلّقي  ا�ضرتخاء  حالة  يف  تكون  التلفاز  م�ضاهدة  اأثناء  فحوا�ضنا 
على  للح�ضول  وتعويده  دماغك  تدريب  ذلك  عن  و�ضينتج  منوم،  و�ضبه 

املعلومات بهذه الطريقة.
ومبجرد اأن يتعلم دماغك على هذه الطريقة للح�ضول على املعلومات، فاأن 
الف�ضول الدرا�ضية ت�ضبح بيئة غري ماألوفة للتعلم – ولهذا نرى هروب 
والعالقات  الجتماعية  التن�ضئة  ت�ضبح  وكذلك    - التعلم  من  الأطفال 
الإب��داع. باخت�ضار ميكن  للفرد اكرث �ضعوبة، مع �ضعف يف  ال�ضخ�ضية 

القول: اإن التلفاز هو �ضيء للدماغ باأكرث نواحيه.
ومن الآثار ال�ضلبية الخرى للتلفاز انخفا�س النتباه والرتكيز حيث اأن 
الوترية املت�ضارعة مل�ضاهدة الربامج التلفزيونية، وما يتبعها من حماولة 
العقل القفز مع تلك امل�ضاهد ملتابعتها، كل ذلك ينتج برجمة العقل على 

انخفا�س  اإىل  يوؤدي  املعلومات يف هياأة قطع ق�ضرية فقط وهذا  قبول 
قدرته على متابعة الق�ض�س اأو الأفكار اأو الق�ضايا الطويلة.

باإبقاء  تو�ضي  الأطفال  لطب  الأمريكية  الأكادميية  فاأن  ال�ضبب،  لهذا 
ال�ضن  كبار  اأما  متامًا،  التلفزيون  عن  بعيدًا  الثانية  �ضن  حتت  الأطفال 

فيجب اأّل ي�ضاهدوا التلفاز اأكرث من �ضاعتني يف اليوم.
علما اإن اإحدى النتائج ال�ضلبية الناجمة عن م�ضاهدة التلفاز هي التاأثري 
وقلة  الذاكرة  فقدان  م�ضاألة  ن�ضبت  البالغني،  ففي  النوم،  اأمن��اط  على 

النوم اإىل م�ضاهد التلفاز.
اإن حقيقة "الإدمان على التلفاز"، تاأتي من زيادة انتاج الندروفني عند 
م�ضاهدة التلفاز، والتي يكون لها تاأثري ال�ضرتخاء وال�ضتمتاع، وبالتايل 
�ضيوف يقل الندروفني عندما ل ت�ضاهد التلفاز، وتدريجيًا فاأن الدماغ 
ت�ضاهده  ل  عندما  اأما  التلفاز،  م�ضاهدة  عند  ال�ضرتخاء  عادة  �ضيطور 
رغبة  توليد  اأي  مب�ضاهدته،  ال�ضديدة  والرغبة  بال�ضطراب  ف�ضت�ضعر 

�ضبيهة بالإدمان.
للتلفاز  م�ضاهدته  وقت  الفرد  ي�ضتبدل  اأن  وب�ضدة  اخلرباء  ين�ضح  لهذا 

من  و�حدة  باعتبارها  بالبد�نة  �ست�سهد  ي ما  •كثريً� 
�ساعات  فق�ساء  للتلفزيون،  �ل�سلبية  �لآث��ار   ��أك�
�لتمارين  ممار�سة  م��ن  ب��دًل  �لأف���الم  �أم���ام  طويلة 

توؤدي �إىل �رتفاع و��سح يف وزنك.
�لآثار  تلك  �أ�سهر  هي  �لبد�نة  �أن  من  �لرغم  وعلى 
�أن  له  ميكن  �أنه  �إل  �لإن�سان،  على  للتلفاز  �ل�سلبية 
جنب  �إىل  جنبًا  �لدماغ  يف  دقيقة  تغيري�ت   يحد
�لبدنية  �للياقة  على  �لو��سحة  �لتغيري�ت  تلك  مع 

�خلا�سة بك.

كيف يؤثر التلفاز 

على الدماغ؟
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�سح��ة �لبدن 
يف رم�س����ان

والهوايات  الل��ع��اب  مثل  والب��داع��ي��ة،  التفاعلية  الن�ضطة  ببع�س 
والن�ضطة البدنية.

التلفاز واجل�ضم
ان ق�ضاء �ضاعات يف م�ضاهدة التلفزيون يقلل من الوقت الذي ميكن 
فالن�ضاط   خطرية ع��ادة  وه��ذه  البدنية،  الأن�ضطة  على  تنفقه  اأن 
البدين اأمر حيوي لل�ضحة، حيث يتم تن�ضيط الدورة الدموية وتنمية 
من  حتفيزها  يتم  ل  الأم��ور  هذه  كل  الغذائي،  والتمثيل  الع�ضالت 

خالل امل�ضاهدة ال�ضلبّية للتلفاغز.
كذلك يوؤدي اجللو�س ب�ضكل طويل اأمام التلفاز بدًل من النخراط يف 
اأن يوؤدي اإىل  الأن�ضطة البدنية اإىل خف�س التمثيل الغذائي، وميكن 

زيادة الوزن ب�ضورة كبرية.
التلفاز  م�ضاهدتك  اأوق���ات  م��ن  تقلل  اأن  ر  ق��رِّ ال��ي��وم  فمنذ  وعليه 
حياًة  وع�س  واجل�ضدية،  الفكرية  والتمارين  بالأن�ضطة  وا�ضتبدلها 

�ضحية �ضليمة.

والهوايات  الل��ع��اب  مثل  والب��داع��ي��ة،  التفاعلية  الن�ضطة  ببع�س 

ان ق�ضاء �ضاعات يف م�ضاهدة التلفزيون يقلل من الوقت الذي ميكن 
فالن�ضاط   خطرية ع��ادة  وه��ذه  البدنية،  الأن�ضطة  على  تنفقه  اأن 
البدين اأمر حيوي لل�ضحة، حيث يتم تن�ضيط الدورة الدموية وتنمية 
من  حتفيزها  يتم  ل  الأم��ور  هذه  كل  الغذائي،  والتمثيل  الع�ضالت 

كذلك يوؤدي اجللو�س ب�ضكل طويل اأمام التلفاز بدًل من النخراط يف 
اأن يوؤدي اإىل  الأن�ضطة البدنية اإىل خف�س التمثيل الغذائي، وميكن 

التلفاز  م�ضاهدتك  اأوق���ات  م��ن  تقلل  اأن  ر  ق��رِّ ال��ي��وم  فمنذ  وعليه 
حياًة  وع�س  واجل�ضدية،  الفكرية  والتمارين  بالأن�ضطة  وا�ضتبدلها 

ال�ضحة ق�ضية ل يزايد الإن�ضان عليها كما ل يتوانى يف اأن يقدم ح�ضاد عمره ونفي�س 
ملكه لإ�ضتعادتها اإذا مر�س، والتلذذ بها كيف ل، وهي نافذته اإىل هذه الدنيا وو�ضيلته 

اإىل تذوقها والتنعم مبتاعها وحلمه اإذا مر�س واأداته التي ير�ضم بها اآماله واأحالمه.
ول�ضك اأن �ضحة امل�ضلم تاأخذ اأهمية اأخرى اإ�ضافية يف هذا ال�ضهر الكرمي الذي اأوجب 
احلق -تبارك وتعاىل- طاعته فيه ب�ضيامه. وذلك لأنه �ضهر ت�ضتبدل فيه العبادات 
بعادات اأخرى، بل تتغري احلياة اليومية اإىل نظام يومي اآخر �ضواء كان ذلك يف الطعام 
اأن  اأو يف النوم. ومن ثمة فاإن احلديث عن ال�ضحة يف رم�ضان ل يجب  اأو يف العمل 
يخ�ض�س لأمور ال�ضيام واأثرها على ال�ضحة فقط ، بل يجب اأن يتعدى ذلك اإىل �ضمول 

التغريات يف النظام اليومي من عمل ونوم
�لتمر فاكهة مباركة

التمر فاكهة مباركة اأو�ضانا بها ر�ضول اهلل )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم( اأن نبداأ بها 
فطورنا يف رم�ضان. فقد ورد عن ر�ضول اهلل )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم( قوله : اإذا 
اأفطر اأحدكم فليفطر على متر ، فاإنه بركة ، فاإن مل يجد مترا فاملاء ، فاإنه طهور رواه 

اأبو داود والرتمذي
ول �ضك اأن وراء هذه ال�ضنة النبوية املطهرة اإر�ضاد طبي وفوائد �ضحية ، وِحَكما نظيمة 
يف اختيار هذه الأطعمة دون �ضواها لفوائدها ال�ضحية اجلمة ، ولي�س فقط لتوافرها يف 

بيئته ال�ضحراوية .
فعندما يبداأ ال�ضائم بتناول اإفطاره تتنبه الأجهزة، ويبداأ اجلهاز اله�ضمي يف عمله ، 
وخ�ضو�ضًا املعدة التي تريد التلطف بها ، وحماولة اإيقاظها باللني . وال�ضائم يف تلك 
احلال بحاجة اإىل م�ضدر �ضكري �ضريع يدفع عنه اجلوع ، مثلما يكون يف حاجة اإىل 

املاء .
واأ�ضرع املواد الغذائية التي ميكن اإمت�ضا�ضها وو�ضولها اإىل الدم هي املواد ال�ضكرية ، 
وخا�ضة تلك التي حتتوي على ال�ضكريات الأحادية اأو الثنائية ) اجللوكوز اأو ال�ضكروز ( 
لأن اجل�ضم ي�ضتطيع امت�ضا�ضها ب�ضهولة و�ضرعة خالل دقائق معدودة . ول �ضيما اإذا 

كانت املعدة والأمعاء خالية كما هي عليه احلال يف ال�ضائم
ولو بحثت عن اأف�ضل ما يحقق هذين الهدفني معًا )الق�ضاء على اجلوع والعط�س ( فلن 
جتد اأف�ضل من ال�ضنة املطهرة ، حينما حتث ال�ضائمني على اأن يفتتحوا اإفطارهم مبادة 

�ضكرية غنية باملاء مثل الرطب، اأو منقوع التمر يف املاء
ي�ضاوي  التمر  من  املاأكول  اجلزء  اأن  والبيولوجية  الكيميائية  التحاليل  اأظهرت  وقد 
  3–2 ، ضكريات�  75–70 ، ماء  24–20 من وزنه . واأنه يحتوي على  87–85

بروتني ،  8،5 األياف ، واأثر زهيد جدا من املواد الدهنية .
 58 مواد �ضكرية– 2 بروتيني  5 األياف ، واأثر زهيد من املواد الدهنية

املواد  من  كبرية  بن�ضبة  اجل�ضم  يزود  الإفطار  بدء  عند  التمر  اأو  الرطب  تناول  .اإن 
ال�ضكرية فتزول اأعرا�س نق�س ال�ضكر ويتن�ضط اجل�ضم

اإن خلو املعدة والأمعاء من الطعام يجعلهما قادرين على امت�ضا�س هذه املواد ال�ضكرية 
الب�ضيطة ب�ضرعة كبرية .

 اإن احتواء التمر والرطب على املواد ال�ضكرية يف �ضورة كيميائية ب�ضيطة يجعل عملية 
تكون على �ضورة  التمر  املوجودة يف  ال�ضكرية  امل��ادة  ثلثي  فاإن   ، �ضهاًل جدًا  ه�ضمها 

كيميائية ب�ضيطة ..
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يعّد التفاح من الفواكه املحببة لدى جميع 
العمار ويكاد ل يخلو بيت منه يف وجبات 

والتي  للج�ضم  الكثرية  الفوائد  وله من  غذائه  
اكت�ضفها ان�ضان ما قبل امليالد واىل يومنا هذا وبني 

فرتة واخرى يتو�ضل العلماء اىل فوائد جديدة للتفاح ومن 
العط�س،  ي�ضكن  واخلفقان،  املفا�ضل  اآلم  ع��الج  فوائده  بع�س 

ويوقف الق، ويذهب ع�ضر التنف�س وي�ضلح الكبد، وينقي الدم من ال�ضموم، 
ويقوي ع�ضلة القلب . وهو غني بفيتامينات A ، B ، C ويحتوي على مواد �ضكرية 
وبروتني ومواد دهنية وبكتينية واأحما�س ع�ضوية واأمالح معدنيه كذلك هو م�ضدر مهم 
لتخلي�س اجل�ضم من ال�ضموم كما اأن ع�ضريه ي�ضاعد على قتل الفريو�ضات والبكترييا 

وله فوائد اخرى لجمال لذكرها .
�ضكل التفاحة: 

 من املعروف ان �ضكل التفاحة يف الغالب كروية ال�ضكل ولها �ضّرة يف العلى ويف طبيعتها 
ال�ضجرة )منذ  التفاحة يف  . وخالل فرتة حياة  ال�ضجرة  ال�ضرة يف  معلقة من  تكون 
ا�ضجار  بر�س  عليها  املتطفلة  الزراعية  الفات  مكافحة  يتم  الن�ضج(  وحتى  التزهري 
التفاح مببيدات ح�ضرية وت�ضل احيانا اىل خم�س ر�ضات يف عمر التفاحة ا�ضافة اىل 
ال�ضمدة الورقية واخل�ضرية والتي تر�س على اوراق ال�ضجار وخا�ضة يف زراعة التفاح 
داخل البيوت الزجاجية وهذا الر�س امل�ضتمر يكون ب�ضب جزء من املبيد احل�ضري يف 

ة التفاحة ) املوؤ�ضر عليها يف ال�ضورة ( حالها حال ال�ضجرة .  ضر�
والنقطة التي يجب الوقوف عندها ان هذا املبيد عندما يكون يف ال�ضرة لميكن ان 
تتخل�س منه التفاحة اثناء فرتة منوها كون ال�ضرة مو�ضعها اىل العلى وتكون بالن�ضبة 
للمبيد كالكاأ�س اي ان املبيد يبقى يف ال�ضرة ومبرور الوقت يجف وال�ضموم تبقى جافة يف 
ال�ضرة وتتكرر هذه العملية كلما تر�س املزرعة باملبيدات وال�ضمدة الكيمياوية  حتتفظ 

ال�ضرة مبقدار من هذا املبيد ويرتاكم ر�ضة بعد اخرى .

وعند الن�ضج تكون هذه املنطقة م�ضدر تلوث غذائي عايل للج�ضم كون جميع ال�ضموم 
ة وما يزيد من تاأثري هذه ال�ضموم  التي تعر�ضت لها التفاحة مرتكزة يف منطقة ال�ضر
اكرث انه عند غ�ضل التفاحة يف البيت ولو اجتهدت ام البيت على تنظيف التفاحة تبقى  
غافلة متاما عن منطقة ال�ضرة وليح�ضل لها تنظيف كامل، اي تبقى املنطقة ملوثة 
�ضموم  كونها  الكبد  داخل  بال�ضموم  الحتفاظ  يتم  تناولها  وعند  التنظيف  بعد  حتى 

تراكمية وبا�ضتمرارية الكل توؤدي اىل ال�ضابة بال�ضرطان 
لذا ين�ضح عند �ضراء التفاح وتناوله قطع هذه املنطقة بال�ضكني والتخل�س منها ومن ثم 

تناول التفاحة فهو اأ�ضلم لكل من ياكلها.. 

احذر سّرة

التفاحة

في  إليها   المشار  المنطقة 
تسبب  قد  التي  هي  التفاحة 

أمراض السرطان  

 
• املهند�س الزراعي/عبد الكرمي �ضالح 

الغضب 
كيف تسيطر عليه؟
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• املهند�س الزراعي/عبد الكرمي �ضالح 

الغضب 
كيف تسيطر عليه؟

• �إعد�د: حيدر مرت�ضى

ومع اأن الغ�ضب هو حالة طبيعية، اإل اأن تنامي هذه 
احلالة وخروجها عن احلد امل�ضموح، يعد حالة غري 
�ضحية لأن الغ�ضب يف حقيقته ل ي�ضاعدك، بل يبدد 

وعالقاتك،  ب�ضحتك  وي�ضّر  وي�ضيعها،  طاقتك 
ي�ضيع  ما  وكثريًا  الفر�ضة،  عليك  ويفّوت 

الغ�ضب حّقك، مبعنى ثان اإن الغ�ضب 
م�����ض��احل��ك متامًا  ���ض��د  ي��ع��م��ل 

اأنواعها كافة.
على  ال�ضيطرة  اأردت  اإذا 

اأن  امل��ه��م  م��ن  غ�ضبك، 
الأم���ور  اأن  اأوًل:  تعلم 
وفقًا  دائ��م��ًا  جت��ري  ل 
لتخطيطك وتوقعاتك، 
يت�ضرفون  ل  والنا�س 
التي  بالطريقة  دائ��م��ًا 
ترغب اأن يت�ضرفوا بها، 

ت�ضتطيع  اأنت ل  وبالتايل 
الظروف  على  ال�ضيطرة 

ولكنك  واملوؤثرات اخلارجية، 
ت�ضتطيع ال�ضيطرة على مواقفك 

فاأنت   اأف��ع��ال��ك وردود  وم�ضاعرك 
يوؤثر  باأن  ال�ضماح ل�ضخ�س ما  خمري بني 

على مزاجك ويعّكر �ضفوك، اأو ميكنك احلفاظ 
ميكن  فكيف  �ضافيًا.  الداخلي  وموقفك  م�ضاعرك  على 

ذلك؟ 
اأول :من خالل ف�ضل م�ضاعرك عن عقلك، وعدم ال�ضماح لكل حدث طفيف اأن 

يلعب مب�ضاعرك ويثري غ�ضبك.
يف  فاأنت  اأع�ضابك،  على  ال�ضيطرة  تقرر  عندما  اإن��ك  تعلم  اأن  عليك  ثانيًا: 
احلقيقة ت�ضتثمر وقتك وطاقتك، واأنك �ضتتغلب لي�س على الغ�ضب فقط، ولكن 

اأي�ضًا �ضتتغلب على القلق والتوتر والتفكري ال�ضلبي.
ان هدوء النف�س وطماأنينة البال يتطلبان تطوير مهارات ف�ضل العاطفة عن 
لك  يوفر  لأن��ه   الغ�ضب على  للتغلب  حيوية  اأهمية  ذو  الف�ضل  وه��ذا  العقل، 

اأو  يقولونه  وم��ا  النا�س  يظّنه  ما  �ضد  احلماية 
يفعلوه، وعندما نقول ف�ضل العاطفة عن العقل، 
ل نعني به موقف عدم الكرتاث اأو الالمبالة اأو 
انعدام احل�ضا�ضية، بل نعني موقف احل�س ال�ضليم 
والقوة الداخلية الذي يجعلك تتعامل مع 
ولي�س  الأمور مبو�ضوعية وعقالنية 

بانفعال وغ�ضب.
�خلطو�ت  بع�س  وه��ن��ا 
�ل����ت����ي ت�������س���اع���دك 
حالتك  ف�سل  على 
عن  �ل���ع���اط���ف���ي���ة 
�لعقلية،  حالتك 
وت�������س���اع���دك يف 
�ل���ت���غ���ل���ب ع��ل��ى 

�لغ�سب:
بع�س  خ�����ض�����س   •
بكم  للتفكري  الدقائق 
اأف�ضل  حياتك  �ضتكون 

بدون غ�ضب.
بالغ�ضب  ت�ضعر  ع��ن��دم��ا   •
واب����داأ  ب���اهلل  فا�ضتعذ  يت�ضاعد 
بالتنف�س بعمق وبطء عدة مرات اأو اأبداأ 

بالعّد للع�ضرة.
• ا�ضرب بع�س املاء، فهو ذو تاأثري مهدئ على اجل�ضم.

• حاول اأن تكون اأكرث �ضربًا، بغ�س النظر عن مدى �ضعوبة املوقف.
•  كن اأكرث ت�ضاحمًا جتاه النا�س مبن فيهم النا�س الذين ل حتّبهم.

•  تذكر اأن لكل �ضخ�س راأيه اخلا�س، ميكنك اأن تخالفهم الراأي، ولكن اأبقى 
حمافظًا على لباقتك ودبلوما�ضيتك، واخرت رّدك بهدوء.

• التفكري الإيجابي �ضيجعل من ال�ضهل جتاهل الت�ضريحات والت�ضرفات التي 
ميكن اأن ت�ضبب حالة الغ�ضب.

•  ل تاأخذ كل �ضيء على حممل اجلد، فالأمر ل ي�ضتحق ذلك.

تنتاب 
�لإن�سان حالة 

�لغ�سب عادة عندما يو�جه 
مو�قف حمبطة �أو تعي�سة �أو 

موؤذية، �أو عندما ل ت�سري �لأمور 
كما يريد، بل يغ�سب �لبع�س 
حتى عندما يو�جه معار�سة 

�أو �نتقاد.
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هلل �أنت !

• �ضالح اخلاقاين

برقة من ع�سجد منائرك
 تختزل كل فل�سفات �حلياة 

�يها �ملوغل بالزهد 
و�ملوغل بالقد��سة 

و�ملوغل يف قلوب �ل�سرفاء 
�كاد �ر�ك وحيد� يف طريقك 

وقد �أقحل فيه �ل�سائرون 
ت�ستعني بركبتك على ك�سر قر�س �خلبز �لياب�س 

وت�سمخ مرجعا �أعلى 
يف �حلق و�لن�سانية و�ل�سلو�ت

ويخالك من ير�ك ميتا 
ولكنها �لرعدة �لتي تاأخذك من خ�سية �هلل 

�أي طاهر نف�س يعرفك فال يع�سقك
و�أي ملتم�س هدى ليجّد بال�سري خلفك  

حني ��سرقت �سم�سك يف ربيع �لكعبة 
كانت يد �ل�سماء توم من ور�ء ذلك مدلة 

ملا �نت عليه دون �لعاملني
وحني ت�سوع منك �ملحر�ب بدم �ل�سهادة 

كان �سوت �ل�سماء ينعى �لهدى  
وبني �مياءة �ل�سماء ونعيها 

د�رت رحلة عمر د�رت يف �هلل وهلل ولن�سرة �هلل 
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ِذي �أُنزَِل فِيهِ �ْلُقرْ �آُن هلل �أنت ! اَن �لَّ ْهرُ  رَ َم�ضَ �ضَ
َن �ْلُهَدى  ِّ َناٍت م ِّ ا�سِ َوَبي لنَّ ِّ ُهًدى ل

ِ َو�ْلُفرْ َقان

ـهِ �لرَّ ْحَمـنِ �لرَّ ِحيمِ بِ�ْضمِ �للَّ



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:

تابعو� جميع 
�إ�سد�ر�تنا على موقع �ل�سعبة

http:imhussain.com
وصفحتنا على الفيس بوك:

شعبة االعالم الدولي 


