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 مو�سوعة ويكيبيديا: زيارة الأربعني اأكرب جتمع 
ب�سر عل الكرة الأر�سية 

 جلنة الوقا النيابية ت�سيد بجهود ديوان الوقف 
ال�سيعي القرانية 

العراقي  النواب  جمل�ش  ع�سو  ا�ساد 
عن جلنة الوقاف ال�سيخ ممد علي 
النا�سري بجهود ديوان الوقف ال�سيعي 
التي اثمرت عن تنظيم مفل قراآين 
القراء واحلفظة من  كبري يجمع بني 
العراق على هام�ش  جميع مافظات 
زيارته لال�سبوع القراآين الذي ينظمه 
التابع  القراآن  لعلوم  الوطني  املركز 
يف  النبياء  خامت  قاعة  على  للديوان 

العتبة احل�سينية املقد�سة .
وقال م�سدر اعالمي بالوقف ال�سيعي 

ان ال�سيخ النا�سري اأكد اأهمية مثل هذه املوؤمترات 
يف  القراآنية  الثقافية  احل��رك��ة  دع��م  يف  واملحافل 

النظام  ابان  بعد ما عانت من اهمال كبري  العراق 
القراآن  لعلوم  الوطني  املركز  بجهود  م�سيدا  البائد 
جميع  واحت�سان  رعاية  يف  ال�سيعي  للوقف  التابع 
القراآن  بقراء  الرتقاء  �ساأنها  من  التي  الفعاليات 

جمل�ش  ان  موؤكدًا  واملف�سرين  واحلفظة 
اقامة مثل  وبقوة  العراقي يدعم  النواب 
دور  من  لها  ملا  القراآنية  املحافل  ه��ذه 
الكرمي  ال��ق��راآن  مكانة  تعزيز  يف  كبري 
�سرورة  على  م��وؤك��دًا  ل��الم��ة  ك��د���س��ت��ورًا 
بالقراآن  مايتعلق  بكل  الكبري  الهتمام 
واملهم  امل�سرتك  القا�سم  لن��ه  ال��ك��رمي 
ال����ذي جت��ت��م��ع ح��ول��ه ج��م��ي��ع امل��ذاه��ب 
هكذا  مثل  اقامة  اىل  داعيًا  ال�سالمية 
موؤمترات يف كل مافظة ويف كل منطقة 
املواهب  اكت�ساف  يف  كبري  اثر  من  له  ملا 

القراآنية الكبرية يف العراق .

 الوقف ال�سيعي يفتت املرلة 
الثانية م م�سروع اإعمار مرقد 

 ر�س اإبراهيم الأ�سرت
ثبتت مو�سوعة وكيبيديا العاملية ان اكرب جتمع 
ب�سري يف تاريخ الكرة الأر�سية هو يف اأربعينية 

المام احل�سني عليه ال�سالم.
املو�سوعة  موقع  بها  ق��ام  اإح�سائية  وذك��رت 
احلرة)ويكيبيديا( ان "زيارة اربعينية المام 
احل�سني يف عام 2013 بلغ عدد امل�ساركني فيها 

�سهدت  فيما  �سخ�ش  مليون   )19(
 15 املا�سي  العام  يف  ذاتها  ال��زي��ارة 

مليون“.
"عدد زوار �سريح  وا�ساف املوقع ان 
الربعينية  ذكرى  يف  احل�سني  الم��ام 
لعامي 2009 و2010  بلغ مابني )10 

اىل 14( مليونا“.
عليه  احل�سني  الم���ام  اربعينة  وتعد 
ال�����س��الم م��ن اك���ر امل��ن��ا���س��ب��ات التي 
من  املوؤمنني  قبل  من  م�ساركة  ت�سهد 

العراق وعدة دول ا�سالمية .
بال�سري  املوؤمنني  من  العديد  ويقوم 

العراق  مافظات  خمتلف  من  الق��دام  على 
يف  ك��رب��الء  يف  الم���ام  �سريح  اىل  للو�سول 
تقليد لعودة �سبايا ال البيت عليهم ال�سالم من 

ال�سام اىل كربالء �سريا على القدام.

�سالح  مافظة  يف  ال�سريفة  ال�سيعية  امل��زارات  ممثلية  افتتحت    
اجلليل  ال�سحابي  مرقد  اإعمار  م�سروع  من  الثانية  املرحلة  الدين 
اإبراهيم بن مالك الأ�سرت )ر�سوان اهلل عليه(، يف ق�ساء الدجيل 

باملحافظة.
اأن  بلد  يف  ال�سيعي  الوقف  مالحظية  من  اإع��الم��ي  م�سدر  وق��ال 
املرقد ال�سريف تعر�ش لتفجري اإرهابي اأدى اإىل هدمه، لكن �سواعد 
الأبرار من اأبناء الديوان متعا�سدة مع الوزارات والهيئات ال�ساندة 

ا�ستطاعت اإعادة اإعمار جزء كبري من املرقد بوقت قيا�سي.
واأ�ساف امل�سدر اأن حفل افتتاح املرحلة الثانية من م�سروع اإعمار 
املرقد ح�سره عدد كبري من رجال الدين الأفا�سل، ومدير مكتب 
اأع�ساء  ال�سادة  من  وع��دد  �سامراء،  يف  )ق��ده(  ال�سدر  ال�سهيد 
من  وعدد  الدين  �سالح  مافظ  وال�سيد  العراقي  النواب  جمل�ش 

ال�سادة اأع�ساء جمل�ش املحافظة، ومدير �سرطة �سالح الدين.
واأ�سار امل�سدر اإىل اأن الكلمات التي األقيت يف املنا�سبة عربت عن 
ال�سكر والتقدير لدور ديوان الوقف ال�سيعي ورئي�سه �سماحة ال�سيد 
البيت  اأه��ل  ملراقد  امل��وىل  الكبري  الهتمام  على  احليدري  �سالح 

)�سلوات اهلل و�سالمه عليهم( و�سحابتهم الأبرار.
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   وثيقة عهٍد و ولء لبنانّية لأبي عبد اهلل÷ 

 العتبة احل�سينية تكّرم اجلهات الإعالمّية 
التي �ساهمت بتغطية زيارة الأربعني 

 ِق�سم الإعالم يطلق م�سروع 
اإدراج واقعة الطف جرمية �سد الإن�سانية  

 بدعٍم وتن�سيق من ِقبل ق�سم الإعالم يف الَعتبة احُل�سينية املقّد�سة ت�سلم الأمني 
العام للَعتبة احُل�سينية املقّد�سة ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي وثيقة عهد َحملت 
ا�سماء اآللف الطلبة من اجلامعة اللبنانية اخلام�سة يف جنوب لبنان ويف لقاء 
�سحفي مع ممثل الطلبة ال�سيد ح�سني ال�سلطان ا�ساف قائاًل"ان هذه البيعة 
متثل ميثاق �سرف بني احل�سني )عليه ال�سالم(وهوؤلء الطلبة الذين عربوا عن 

ولئهم للح�سني و�سدق عقيدتهم.
 ولفت الكربالئي على هام�ش اللقاء الذي جمعه مع ممثل الطلبة اىل ان هذه 
يجب  ال�سالم(،م�سيفًا  للُح�سني)عليه  ا�ستن�سارا  مثلت  والتي  �سادقة  البيعة 
وان  اليومية  واقع عملي يف احلياة  العهد اىل  الطلبة حتويل هذا  الخوة  على 
يتفهموا معنى البيّعة وخ�سو�سًا نحن ندخل اليوم حرب فكرية مع اأعداء اأهل 

البيت )عليهم ال�سالم(.
الإمام  �سريح  يف  و�سعُه  �سيتم  العهد  ه��ذا  ب��اأن  �َسماحته  وع��د  اخلتام  ويف   
العامة بدعوٍة خا�سة ملن  ال�سالم( ملدة معينة و�ستقوم المانة  احل�سني)عليه 

قاموا بتوقيع هذا امليثاق يف العام املقبل.

�سماحة  العام  باأمينها  مَتمثلًة  املُقّد�سة  احُل�سينية  للَعتبة  العاّمة  الأمانة  َعمدت 
ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي على تكرمي القنوات الف�سائية التي غّطت وب�سورة 
احُل�سني)عليه  لأبي عبد اهلل  الأربعينية  الزيارة  كاّفة مرا�سيم  مبا�سرة ومتميزة 
ال�سالم( والتي بلغ عددها )19( ف�سائية عملت طيلة اأيام الزيارة على ن�سر اأبعاد 

الق�سية احُل�سينية لكافة اأنحاء العامل .
 الإعالميون من جانبهم تقدموا باال�سكراجلزيل ل�سماحة المني العام على هذه 
التغطية  عملية  اعرت�ست  التي  امل�ساكل  لبع�ش  تطرقوا  كما  الكرمية،  اللتفاتة 
�َسيتم  اأنُه  احُل�سينية  العتبة  يف  اإعالميًا  امل�سوؤولة  اجلهات  اأكدت  الذي  الوقت  يف 

معاجلتها يف ال�سنوات القادمة .
ثورة  لكل  باأن  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  من  اإميانا  ياأتي  التكرمي  ذلك  اأن  يذكر 
ة �سعوب العامل لتتعرف على هذا الهدف  وق�سية هدفا ومبداأً ت�سعى لإي�ساله لكافَّ
الذي قامت من اأجله، وما قامت به احلوراء زينب )عليها ال�سالم ( دليٌل و�ساهٌد 
على اأهميِة الإعالم ودوره يف اإيقاظ �سمري الإن�سانية من �سباتِه الذي ق�ساه حتت 

�سيطرة الطغاة والتعرف على القيم ال�سامية التي جاءت بها الثورة احُل�سينية . 

 
ب�ُسعبه  طاقته  ة  كافَّ �سة  املقدَّ احل�سينية  الَعتبة  يف  الإع��الم  ِق�سم  ا�ْسَتْنَفَر 
الإمام  ار  لزوَّ اخلالدة  وامل�سرية  املليونية  الزيارة  لتغطية  املُختلفة  ووحداته 
احُل�سني )عليه ال�سالم( يف ذكرى الزيارة الأربعينية ، حيث قامت ُكّل �ُسعبة 
ِخدمة  �سة يف  املُقدَّ احُل�سينية  الَعتبة  ن�ساطات  بتغطية  اخت�سا�سها  بح�سب 
ار اأبي عبد اهلل احُل�سني )عليه ال�سالم( و توفري احتياجاتهم ،حيث يقوم  زوَّ
ة فعاليات  ِق�سم الإعالم بالعمل الدوؤوب واملتوا�سل كخلية نحٍل لتغطية كافَّ
ة  الزيارة ، فقد قام راديو الرو�سة احُل�سينية باإعداد دورة براجمية خا�سَّ
التي  وكذلك  والإر�سادية  الدينية  الربامج  من  جمموعة  ت  �سمًّ بالزيارة 
ت�سلِّط ال�سوء على الق�سّية احُل�سينية وتتناول اأبعادها املُختلفة ، كما عملت 
ل �سوت الإذاعة اىل املنطقة الو�سطى  الإذاعة على تقوية بثِّها حيث �سي�سِ
ة  اإذاعة داخلية خا�سَّ واجلنوبية ما عدا ُمافظة الب�سرة ، كما متَّ ن�سب 
من�سورات  الن�سربعمل  دار  قام  كما   ، الزائرين  مدينة  يف  الإع��الم  بِق�سم 
احل�سني)عليه  اهلل  عبد  لأبي  الأربعينية  الزيارة  نت  ت�سمَّ بالزيارة  ة  خا�سَّ
،وكان  الزائرين  لالإخوة  والإر���س��ادات  الن�سائح  من  وجمموعة  ال�سالم( 
وتزويد  الف�سائية  القنوات  عمل  تنظيم  هو  اأي�سًا  الإعالم  ِق�سم  مهام  من 
ة الت�سهيالت لها للقيام مبهاّمها  ة ، وتقدمي كافَّ كوادرها بالباجات اخلا�سَّ

ب�سهولٍة وُي�سر، وتخ�سي�ش �سحن العقيلة كمكاٍن للنقل املُبا�سر.
مافظة  جمل�ش  مع  بالتعاون  الِق�سم  به  يقوم  م�سروعا  هناك  اإنَّ  ويذكر 
قبل  من  التواقيع  من  عدد  اأكرب  جمع  على  بالعمل  فكرته  تتلخ�ش  كربالء 
�سعبي  كا�ستفتاء  الدولية  للمنظمات  وتقدميها  للزائرين  املليونية  اجلموع 
و�سيلة  مبثابة  لتكون  الإن�سانية  �سد  جرميًة  الطف  واقعة  لدرج  جماهريي 
احل�سينية  الثورة  تقوي�ش  اىل  الرامية  والأنظمة  احلكومات  على  �سغط 

وماربة �سعائرها .
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 املبا�سرة بتنفيذ م�سروع 
ت�سقيف ال�س الكامي ال�سريف  

الأم���ني  م��ن  مبا�سر  وب��اإ���س��راف  اهلل  ب��رك��ة  ع��ل��ى 
)فا�سل  احل��اج  املقد�سة  الكاظمية  للعتبة  العام 
العتبة،  اإدارة  اأع�ساء جمل�ش  الأنباري( وعدد من 
انطلق م�سروع ت�سقيف ال�سحن الكاظمي ال�سريف 
والبدء بتثبيت الركائز الكونكريتية، و�سي�سمل هذا 
امل�سقف جانبي جامع الإمامني اجلوادين )عليهما 
ابتداًء من  ال�سرقية والغربية  ال�سالم( من اجلهة 

املدخل الرئي�ش له عند باب الرجاء
باب  اإىل  انتهاًء  املقد�ش  احل��رم  اإىل  ثم  وال���رواق 
للت�سقيف  الكلية  امل�ساحة  و�ستكون  الأن��ب��اري��ني، 
ت�سقيف  م�ساحة  تبلغ  حيث  م2،   )2310( ح��وايل 
الغربية  واجل��ه��ة  م2   )1330( ال�سرقية  اجلهة 

)980( م2.

الأمانة  حر�ش  من  انطالقا  امل�سروع  ه��ذا  وياأتي 
العامة للعتبة الكاظمية املقد�سة على تقدمي اأف�سل 
)عليهما  اجل��وادي��ن  الإم��ام��ني  لزائري  اخلدمات 
ال�سالم(، من خالل توفري م�سقف عبادي ي�سمن 
عدم تعر�ش الزائر الكرمي اىل الأجواء والظروف 
امل�سروع  ب��ه��ذا  �سيلحق  ك��م��ا  املختلفة،  اجل��وي��ة 
والذي  اجلديد  ال�سمايل  التو�سعة  �سحن  ت�سقيف 
تبلغ م�ساحة م�سقفه )5000( م2 تقريبًا، وقد مت 
)فرامكان(  �سركة  قبل  من  والتنفيذ  الت�سميم 
العتبة  يف  الهند�سي  الق�سم  واإ���س��راف  الإي��ران��ي��ة 

الكاظمية املقد�سة.

واأجنبي )ومن 71 بلدًا يف العامل( هي )ال�سنغال، ال�سودان 
فل�سطني،  العاج،  �ساحل  ال�سويد،  مايل،  املغرب،  �سوريا،   ،
ميامنار ، غينيا بي�ساو، كينيا، جزر القمر، النيجر، لبنان، 
زامبيا، الكامريون، الفلبني، نيجرييا، مدغ�سقر، جورجيا، 
الكونغو،  كوملبيا،  غانا،  ماليزيا،  الهند،  كمبوديا،  كندا، 
اليمن،  اإي���ران،  ال�سلفادور،  ال�سني،  ال��دمن��ارك،  رو�سيا، 
تون�ش، اجلزائر، اإيرلندا، بنغالد�ش، بوركينا فا�سو، تايلند، 
تنزيانا،  البي�ساء،  رو�سيا  البحرين،  اأوغندا،  اأفغان�ستان، 
طاجيك�ستان،  ب��ورون��دي،  اأملانيا،  بريطانيا،  الأرج��ن��ت��ني، 
اأذربيجان، بنني، باك�ستان، ت�ساد،  اإندوني�سيا،  اأوزبك�ستان، 
الكويت، الوج، ال�سعودية، اأمريكا، تركيا، قطر، النم�سا، 
تركمان�ستان،  موريتانيا،  املغرب،  عمان،  اأ�سرتاليا،  فلندا، 
الأكرب  الزائرين هو  لعدد  الرقم  وهذا   ،  ) النم�سا  م�سر، 
ب��دءا من  ي��وم��ًا  تتجاوز 20  ل  م��دة ق�سرية  ال��ع��امل يف  يف 
اإىل  الزائرين  و�سول طالئع  تاأريخ  1�سفر اخلري 1434ه��� 
عتبات كربالء املقد�سة، وحتى يوم الزيارة املخ�سو�سة يوم 
20�سفر، وهذا الرقم القيا�سي الأول الذي مل ت�ستطع بقعة 

يف العامل حتقيقه حتى الآن".

الطعام وعدد املواكب
امتدت  توزيعه، فقد  يتم  الذي  الطعام  اأما يف جمال كمية 
موائد الطعام على طول الطرق املوؤدية اإىل كربالء املقد�سة 
من جهتها ال�سمالية )طريق بغداد- كربالء املقد�سة( الذي 
 – )بابل  وطريقي  اأي�سًا،  ال�سمالية  باملحافظات  يربطها 
املقد�سة(  الأ�سرف–كربالء  )النجف  و  املقد�سة(  كربالء 
التي تربطها باملحافظات الواقعة جنوب بغداد، واإن جمموع 
امل�سائف التي ُتقدم هذه املوائد املجانية املفتوحة وعلى طوال 
مئات الكيلومرتات يجعلها كمائدة طويلة مفتوحة ومتنوعة 
والع�سائر  احللويات  عن  ف�ساًل  الطعام،  واأطيب  باأ�سهى 
الأط��ول يف  ت�سكل  املوائد  والفاكهة، وهذه  واملعجنات  واملاء 
احل�سينية  املواكب  عدد  اأن  علمًا  قيا�سي،  رقم  وهو  العامل 
والإي���واء  وال��ع��الج  وال�سراب  الطعام  خدمات  تقدم  التي 
للزائرين ب�سكل جماين ف�ساًل عن اإحياء ال�سعائر احل�سينة، 
واملواكب  ال�سعائر  ق�سم  ل��دى  منها  امل�سجل  امل��واك��ب  ه��ذه 
 للعتبي التابع  الإ�سالمي  وال��ع��امل  ال��ع��راق  يف  احل�سينية 
 )17500( جت��اوزت  قد  والعبا�سية  احل�سينية  املقد�ستني 
موكبًا، منها)6150(موكبًا �سمن احلدود الإدارية ملحافظة 

 م 1مليون بينهم اأك الأبعينية جتاوز عدد زائر   
األف م1  دولة  

اأرقام قيا�سية جديدة ت�سجلها اأربعينية هذا العام1434 
ه� يف اأعداد الوافدين، وكمية الطعام الذي يتم توزيعه، 
امل�سري  رحلة  ول��وازم  العالج  وخدمات  املبيت  وجمانية 
فيها  يح�سل  التي  امل��دة  ق�سر  كربالء،  نحو  الزاحفة 
امل�سري قيا�سًا باأعداد الزائرين، كل ذلك وغريه الكثري 

هو ما يجري يف اأربعينية الإمام احل�سني عليه ال�سالم.
الر�سمي  الناطق  العاملية  الكفيل  ل�سبكة  �سرح  فقد 
ال�سفار  علي  الأ�ستاذ  املقد�سة  العبا�سية  العتبة  با�سم 
اأربعينية الإمام احل�سني عليه ال�سالم قد  " زيارة  باأن 
�سجلت اأرقامًا قيا�سية جديدة فاقت ما �سجل يف الأعوام 
وكانت  العامل،  يف  م�سبوقة  غري  اأرق��ام  وهي  املا�سية، 

الإح�سائيات الأولية كالتايل ".
اأعداد الزائرين والدول 

توافدوا على عتبات  الذين  الزائرين  اأع��داد  يف جمال 
كربالء املقد�سة كانت احل�سيلة الر�سمية التي اأعلنتها 
هامة  ملعلومة  توؤ�سر  2013/1/3م  الر�سمية  اجلهات 
الزائرين جت��اوزت )17(  اأع��داد  ب��اأن  املجال،  يف هذا 
األ��ف زائ��ر عربي  اأك��ر من )750(  مليون زائ��ر بينهم 
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اإدارة العتبة العبا�سية املقد�سة برئا�سة  اجتمع جمل�ش 
يوم  املجل�ش  مقر  يف  ال�سايف  اأحمد  ال�سيد  �سماحة 
23�سفر اخلري 1434ه� املوافق 2013/1/6م يف �سعيها 
احلثيث لتطوير اخلدمات املقدمة للزائرين، ومن اأجل 
رفع العقبات التي اعرت�ست الأعمال اخلدمية الكثرية 
العام،  هذا  املختلفة  العتبة  اأق�سام  من  لهم  املقدمة 

وتالفيها يف الأعوام الالحقة.
و�سرح نائب الأمني العام للعتبة املقد�سة املهند�ش ب�سري 
ممد جا�سم باأن الجتماع "ا�سرتك فيه روؤ�ساء اأق�سام 
العتبة املقد�سة يف املجالت الأمنية والهند�سية والفنية 
وغريها،  والإر�سادية  والدينية  والثقافية  واخلدمية 
حيث طرح كاًل منهم ملخ�سًا عن اجنازات ق�سمه يف 
من  اعرت�سها  وما  للزيارة  املختلفة  اخلدمات  توفري 
تذليلها  اأجل  من  البحث  طاولة  على  لتطرح  معوقات، 

القادمة،  املليونية  الزيارات  ويف  الالحقة  الأع��وام  يف 
وو�سع  ال�سيا�سات،  ور�سم  اخلطط  و�سع  خ��الل  من 

املقرتحات".
واأو�سح اأن " �سماحة الأمني العام اأوعز بت�سكيل جلنة 
قدر  اأكرب  بتوفري  الكفيلة  املقرتحات  ملتابعة  خمت�سة 
والنهو�ش  القادمة  الزيارات  يف  اخلدمات  من  ممكن 
لتقوم  ال�سنة  م���دار  على  اللجنة  عمل  وج��ع��ل  ب��ه��ا، 
العتبة  يف  املختلفة  اجل��ه��ات  م��ع  دوري���ة  باجتماعات 
اجتماع  هناك  ليكون  عمله،  جم��ال  يف  ك��ٌل  املقد�سة، 
وثالثة  للخدمية  واأخرى  الهند�سية  املقرتحات  ملناق�سة 
لتقدمي الطعام وال�سكن والفر�ش وتوفري الغذاء الروحي 

والفكري للزائر وغريها من املجالت". 
اأربعينية 1434ه�  الزائرين يف مو�سم  اأعداد  اأن  يذكر 
 )750( من  اأك��ر  بينهم  زائ��ر  مليون   )17( جت��اوزت 

 جمل�س اإدارة العتبة العبا�سية املقد�سة برئا�سة ال�سيد ال�سايف 
يناق�س نتائج اأربعينية 1434هـ وي�سع اخلطط لتطوير خدماتها  

كربالء املقد�سة، هذا كله ف�ساًل عن اآلف املواكب وع�سرات 
لهم  وقدمت  الزائرين  اآوت  التي  املواطنني  دور  الآلف من 
اأفخر الطعام وال�سراب على طول الطرق املوؤدية اإىل كربالء 

املقد�سة".
الطعام  يخ�ش  فيما  اآخ��ر  قيا�سي  رق��م  " وهناك  مو�سحًا 
وال�سراب، حيث اأن هذه الكمية املهولة من الطعام وال�سراب 
قبل  من  منها  وقليٌل  العراق  مواطني  قبل  من  ت��وزع جمانًا 
�سبه  اأو  حكومية  موؤ�س�سات  تقدمه  ما  غري  عرب  مواطنني 
حكومية، ول يوجد يف العامل كمية اأكرب من الطعام قد وزعت 

جمانُا من خالل ُجهٍد �سعبي خالل )25( يومًا فقط".
جهد العتبتني املقد�ستني احل�سينية والعبا�سية:

اأخرى يف اجلوانب اخلدمية  قيا�سية  اأرقاما  اأن هناك  كما 
للعتبتني املقد�ستني احل�سينية والعبا�سية ومنها :

مناطق  من  الزائرين  لنقل  الآل��ي��ات  من  املئات  توفري   .1
مركز املدينة اإىل القطع املروي وبالعك�ش، كما ن�سرت اآليات 
اإطفاء  اإ�سعاف وعجالت  تخ�س�سية خدمية منها عجالت 
ال�سرف  مياه  �سحب  وعجالت  النفايات  جلمع  وعجالت 
ال�سحي اإ�سافة اإىل �سيارات حو�سية لتوزيع املياه ال�ساحلة 
العامة  الأمانة  قامت  لذلك  اإ�سافة  املواكب،  على  لل�سرب 
لنقل  احلافالت  مئات  با�ستئجار  املقد�سة  العبا�سية  للعتبة 
الزائرين من مركز املدينة واإىل مناطق القطع املروري كما 
وامل�ستلزمات  بالوقود  وجمهزة  للوقوف  �ساحات  تهيئة  مت 

على  حركتها  تنظيم  مت  حيث  العجالت،  لهذه  ال�سرورية 
املنافذ الرئي�سية )كربالء بغداد – كربالء بابل – كربالء 
املعنية،  وال��دوائ��ر  العمليات  قياده  مع  النجف(وبالتن�سيق 
الع�سكري  والنقل  النقل  ل��وزارة  التابعة  للعجالت  اإ�سافة 
وال��وزارات والدوائر احلكومية، كما خ�س�ست وزارة النقل 
) 10( قطارات لنف�ش الغر�ش وقد وفرت الوزارات املعنية 
للزائرين  الناقله  للعجالت  الوقود  من  لرت  مليون   )5،4(

خالل 10اأيام فقط.
اإىل كربالء  2. ن�سب وتهيئة امل�سائف على الطرق املوؤدية 
بواقع  العامة،  واخلدمات  واملبيت  الطعام  لتقدمي  املقد�سة 
م�سيفني كبريين ومدينة الزائرين التي اأ�ستاأجرتها العتبة 
من دائرة البلدية وكذلك مدن الزائرين وامل�سائف التابعة 

للعتبة احل�سينية املقد�سة
اخلدمية  املواكب  على  120000بطانية  من  اأكر  توزيع   .3
احلدود  �سمن  الزائرين  ت��اأوي  التي  احل�سينية  والهيئات 
قرابة  اإىل  بالإ�سافة  املقد�سة،  ك��رب��الء  ملدينة  الإداري����ة 
ال�)100( خيمة هذا فقط ما يخ�ش العتبة العبا�سية املقد�سة 

فقط، هذا غري ما وزعته العتبة احل�سينية املقد�سة.
4. توزيع اأكر من )3( ماليني وجبة طعام من م�سائف اأبي 
الف�سل العبا�ش عليه ال�سالم طيلة اأيام الزيارة ومثلها تقريبا 
من م�سيف العتبة احل�سينية املقد�سة ومنها وجبات الطعام 
العتبتني  يف  للخدمة  واملتطوعيني  للمنت�سبني  تقدم  التي 

اأكر من 10000ف��رد لكل عتبة  املقد�ستني والبالغ عددهم 
التابعة  وال�سحية  اخلدمية  الكوادر  اإليهم  ي�ساف  مقد�سة 
للدولة واملوؤ�س�سات واملنت�سرة يف املنطقة املحيطة بالعتبتني 
املقد�سيتني اأما الق�سم الأكرب من هذا الطعام فقد مت توزيعه 

على الزائرين الكرام.
والتائهني  للمفقودين  مركزا  م���ن)42(  اأك��ر  ن�سر  مت   .5
وهي ماور )كربالء-جنف(ومور   ، اأربعة ماور  وعلى 
داخل  ومور  )كربالء-بابل(  ومور  –بغداد(  )كربالء 
مركز املدينة، ومت جتهيز كل مركز من هذه املراكز ب�اأجهزة 
ل�سلكية لالت�سال تعمل مٌبعيدة بث )REPEATER ( لزيادة 

مدى الت�سال واحلفاظ على نقاء ال�سوت.
اجلانب الإعالمي 

زيارة  �سعائر  بنقل  قامت  التي  الإع���الم  و�سائل  ع��دد  بلغ 
اأربعينية الإمام احل�سني )عليه ال�سالم( 53 جهة اإعالمية 
منها 23 مطة ف�سائية نقلت اأحداث الزيارة بثا مبا�سرا، 
فيما بلغ عدد الإعالميني الذين �ساهموا بنقل تلك ال�سعائر 
الإعالميني غري  ف�ساًل على ع�سرات  ر�سميًا  اإعالميا   333
الر�سميني، بالإ�سافة اإىل ع�سرات مواقع الأنرتنت والإذاعات 

وال�سحف واملجالت.
وهكذا جتتاز �سرخة ) ي�����ا ح�سني ( املدى، لتحيي ال�سمائر 
وتزلزل عرو�ش الظاملني وتبعث يف الإمة احلياة الر�سالية من 

خالل نداء ) لبيك ي����ا ح�سني (.

األف زائر عربي واأجنبي )ومن 71 بلدًا يف العامل( وقد 
املقد�سة  العتبة  ووح��دات  و�سعب  اأق�سام  كل  ا�ستنفرت 
لأ�سبوعني  امتدت  التي  الزيارة  اأي��ام  طوال  خلدمتهم 
تقريبًا حيث �سجلت الزيارة اأرقامًا قيا�سية جديدة يف 

كل نواحيها. 
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• يعّدها ويحررها : �سباح الطالقاين
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خطبة اجلمعة   22-مرم احلرام-1434 ه�  املوافق 7-12-2012خطبة اجلمعة    15-مرم احلرام- 1434ه�  املوافق  2012-11-30

�سة �سماحة ال�سيد  تناول مُمّثل املرجعية الدينية العليا وخطيب ُجمعة كربالء املُقَدّ
اأحمد ال�سايف يف اخلطبة الثانية من �سالة اجُلمعة التي اأقيمت يف الَعتبة احُل�سينّية 
�سة يف 15 مرم احلرام 1434ه� املوافق 30 ت�سرين الثاين 2012م، بع�ش  املُقَدّ
امل�ساكل التي يعاين منها العراق يف خُمتلف اجلوانب ومنها الرتّدي الوا�سح يف 
التي  الأخ��رية  الإرهابية  العتداءات  اىل  �سماحته  ق  تطَرّ حيث  الأمني  اجلانب 
داعيًا  �سة،  املقَدّ كربالء  مدينة  ول�سيما  العراق  من  متفرقة  مناطق  ا�ستهدفت 
اجلهات الأمنية اأن تاأخذ احليطة واحلذر يف جميع الأوقات واأّل تغفل، لأَنّ ذلك 
�سيودي بحياة الكثري من الأبرياء. واأ�ساف �سماحته" اإَنّ اأعداء العراق يتحّينون 

ل ". الفر�ش والثغرات من اأجل اأن يلحقوا ال�سرر باملواطنني الُعَزّ
ق �سماحته يف املحور الثاين من اخلطبة اىل ُم�سكلة التلّوث البيئي التي  كما تطَرّ
ُيعاين منها العراق والتي ت�سّببت بتف�سي الكثري من الأمرا�ش ُم�سيفًا" على اجلهات 
امل�سوؤولة و�سع اخلطط والربامج التوعوية من اأجل النهو�ش بالواقع البيئي املرتّدي 
والذي عزاه �سماحته اىل افتقار املواطن واملوظف اىل الثقافة البيئية وعلى خمتلف 
يف  البيئية  الثقافة  تر�سيخ  اأج��ل  من  تعمل  اأن  ال�سعب  و�سرائح  الدولة  قطاعات 

رهم ". جمتمعنا لأَنّها ُتعرّب عن م�ستوى ُرقي املجتمعات و حت�سّ
وتناول ال�سّيد ال�سايف يف املحور الثالث من اخلطبة م�سكلة الف�ساد الإداري واملايل 
املُ�ست�سري يف العراق داعيًا �سماحته اىل" و�سع احللول الناجعة للق�ساء على الف�ساد 
وا�ستئ�ساله من جذوره، فهناك مع الأ�سف جهات �سيا�سية متغا�سية عن الف�ساد اإن 
مل تكن داعمًة له، كما اإَنّ هناك جملة من القوانني التي حتتوي على الثغرات التي 
ي�ستغلها الفا�سدون لتحقيق ماآربهم، ونقولها �سراحة اإَنّ هناك روؤو�ش فا�سدة اإذا مل 
ل �سيبقى الو�سع على ماهو عليه فاأين ال�سلطة امل�سوؤولة عن اإفراز هذه احلالة،  ُتبَدّ
واأ�سار �سماحته اىل " وجوب الإ�سراع يف تنفيذ الأحكام بحق الفا�سدين ليكونوا 

عربًة ملن ت�سّول له نف�سه امل�سا�ش باأموال ال�سعب وقوته".
خُماطبًا اجلهات احلكومية" اإن مل ت�ستطيعوا معاجلة ملف الف�ساد واأ�سبح من 
وا جانبًا واف�سحوا املجال اأمام الكفاءات املُخل�سة والنزيهة  الأمور املُ�ستع�سية فتنُحّ

والعراق مليء بهم واحلمد هلل. "
وختم �سماحته" اإَنّ ال�سعب العراقي �سعب الت�سحيات وبلُدنا بلد الأ�سالة واملكرمات 
الذي �سنع تاأريخه بدم �ُسهدائه و�سرب اأبنائه فلن ن�سمح مب�سادرة �ُسمعة العراق 

والعراقيني من اأجل حفنة من الفا�سدين" .

جددت املرجعية الدينية العليا تاأكيدها على ال�سراع ب�سرورة امل�سادقة على قانون املحكمة 
الحتادية العليا من اجل مواجهة حالت الختالفات بني الكتل ال�سيا�سية، داعية حكومتي 
املركز واقليم كرد�ستان اىل اعتماد على اللغة الهادئة واحلوار والبتعاد عن اللغة املت�سنجة 

والت�سرفات ال�ستفزازية والتي تنقل اجواء الت�سنج اىل ال�سارع العراقي.
وقال ممثل املرجعية وخطيب ال�سحن احل�سيني �سماحة ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي 
خالل خطبة اجلمعة الثانية اليوم 22/مرم /1434 املوافق 2012/12/7: فيما يتعلق 
بالزمة بني املركز والقليم فان هنالك موؤ�سرات ايجابية لقرب التو�سل اىل حل لالزمة 
مع تاكيدنا على ما ذكرناه �سابقا ان املبنى من مثل هذه اخلالفات هو اللجوء اىل الآليات 
الد�ستورية والتفاقات املربمة بني اجلانبني والتي لتتعار�ش مع مواد الد�ستور. ولبد من 
ال�سراع بت�سريع الية التحكيم يف مورد الختالف يف تف�سري بع�ش مواد الد�ستور- وهي 
امل�سكلة التي تواجه مثل هذه احلالت من الختالفات- وهي تف�سري كل طرف ملواد الد�ستور 
مبا ينا�سب اهدافه وطوحاته... وحل�سم ذلك يتاأكد لنا �سرورة ال�سراع يف امل�سادقة على 
قانون املحكمة الحتادية العليا. كما نوؤكد على الطرفني وجميع الطراف ال�سيا�سية ان 

املطلوب من اجلميع هو احلفاظ على:
1- العالقات الوثيقة والطيبة بني جميع مكونات ال�سعب العراقي.

2- عدم ال�سماح بالو�سول بالزمة اىل حالة ال�سطدام واإراقة الدماء فانه يكفي ما يعانيه 
ال�سعب العراقي من نزف لدماء مواطنيه ب�سبب العمال الرهابية.

3- ندعو الطرفني اىل اعتماد اللغة الهادئة واحلوار والبتعاد عن اللغة املت�سنجة والت�سرفات 
ال�ستفزازية والتي تنقل اجواء الت�سنج اىل ال�سارع العراق.

وعّرج الكربالئي خالل خطبته اىل ق�سية الالجئني ال�سوريني، �ساكرا جميع من �ساهم يف 
اي�سال امل�ساعدات الن�سانية التي قدمتها املرجعية الدينية العليا اىل خميمات الالجئني 
ال�سوريني يف منطقة القائم ومنهم م�سوؤويل النبار – جمل�ش املحافظة وقائمقامية القائم 
والجهزة المنية الذين رافقوا القافلة- وبهذا اخل�سو�ش قال ممثل املرجعية العليا" قامت 
املرجعية الدينية يف النجف ال�سرف بتقدمي م�ساعدات عينية اىل الالجئني ال�سوريني يف 
منطقة القائم ونتوجه بال�سكر اىل جميع الذين �ساهموا يف اي�سال هذه امل�ساعدات وتوزيعها 
ومنهم م�سوؤويل النبار – جمل�ش املحافظة وقائمقامية القائم والجهزة المنية الذين 
رافقوا القافلة- مو�سحا ان هناك دافعان لتقدمي امل�ساعدات: اجلانب الن�ساين والتخفيف 
عن معاناة هوؤلء الالجئني، ورّد الف�سل لل�سعب ال�سوري حينما حتمل متطلبات اليواء 

وال�سيافة ملئات اللف من ابناء ال�سعب العراقي �سواء اكان قبل �سقوط النظام ام بعده...

�سة �سماحة ال�سيد  �سة �سماحة ال�سيد تناول مُمّثل املرجعية الدينية العليا وخطيب ُجمعة كربالء املُقَدّ تناول مُمّثل املرجعية الدينية العليا وخطيب ُجمعة كربالء املُقَدّ

 معة العرا مب�سادرة �س ن�سم ل
ف�سديامل فنة م اأجل م

جددت املرجعية الدينية العليا تاأكيدها على ال�سراع ب�سرورة امل�سادقة على قانون املحكمة جددت املرجعية الدينية العليا تاأكيدها على ال�سراع ب�سرورة امل�سادقة على قانون املحكمة 

املرجعّية العليا تدعو كومتي املركز 
والإقليم ا اعتماد لغة احلوار 
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انتقد ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب جمعة ال�سحن احل�سيني ال�سريف عملية 
التهجني يف املوؤ�س�سة الع�سكرية العراقية والتي توؤثر �سلبا على الو�سع المني العام 
يف البالد فيما قدم عدد من الو�سايا للزائرين القادمني اىل كربالء خالل زيارة 

الربعني القادمة.
/7 اليوم  اجلمعة  ل�سالة  الثانية  اخلطبة  خ��الل  ال�سايف  احمد  ال�سيد  وق��دم 

الذين  الزائرين  لالخوة  الو�سايا  بع�ش  2012/12/21م  املوافق  �سفر/1434ه� 
�سيت�سرفون بزيارة المام احل�سني )عليه ال�سالم( يف يوم الربعني حيث ان بع�ش 

الخوة بداأوا فعاًل بامل�سري م�سيًا على القدام لزيارة �سيد ال�سهداء )عليه ال�سالم(:
النقطة الوىل" هذه ال�سعرية �سعرية تربوية مبعنى ان الن�سان لو يتاأمل فيها وهذه 
الفرتة املنق�سية من عمره ع�سرة ايام او �سبعة او اكر او اقل فليتاأمل املق�سد هو 
ق�سد ملن؟ ويحاول ان ي�ست�سعر واقعة الطف.. ما هي ال�سباب؟ ما هي النتائج؟ كيف 

الن�سان يكون على حق."
النقطة الثانية" وهذه موجودة واحلمد هلل عند اغلب ال�سعب العراقي بالتاأكيد األ 
وهي الهّمة والنجدة وامل�ساعدة لكل من يحتاج اىل م�ساعدة، واقعًا النظمة ال�سابقة 
حاولت قدر المكان ان تقتل النخوة عند النا�ش وحاولت ان تبعد النا�ش عن بع�سهم 
البع�ش ولكن بحمد اهلل ما زالت هذه الروح موجودة وخ�سو�سا يف هذا الطريق 
الطويل، احرتام الكبري والعطف على ال�سغري والرجل املعاق والرجل الذي يحتاج 

م�ساعدة.."
للزائرين وخ�سو�سًا يف م�ساألة  �ساء اهلل -  العودة -ان  الثالثة" يف حالة  النقطة 
التزاحم على ال�سيارات لبد ان نعطي املجال للمراأة ان ت�سعد وللرجل الكبري ان 
ي�سعد اأول، كذلك و�سّيتي اىل اخواتي الزائرات باحل�سمة وقطع الطريق بال�سكينة 

والوقار،  ولبا�ش العزة وال�سرف والكرامة". 
النقطة الرابعة" احلفاظ على ال�سالة.. فامل�سلم عندما يحافظ على �سالته يف هذا 
الطريق فهذا نحو من املعاهدة والوفاء ل�سيد ال�سهداء )عليه ال�سالم( خ�سو�سًا ان 

بع�ش الماكن فيها �سالة جماعة.."
وحول امل�سالة المنية قال ال�سيد احمد ال�سايف" اأقول لالخوة المنيني ان امل�سائل 
امام حتديات  انتم    : العلمية هي  بامل�سائل  واملق�سود  المنية هي م�سائل علمية 
�سخمة وعتيدة ويف كل مّرة تعاد الكّرة ويف كل مرة نقع يف خطاأ. مو�سحا انه" يف 
بناء املوؤ�س�سة المنية لبد ان يكون ال�سخ�ش المني �سخ�سًا مهنّيًا، واأن ل نهّجن 

املوؤ�س�سة المنية باأُنا�ش غري اأمنيني فهذا غري �سحيح وغري جمدي".

 

انتقد ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب جمعة ال�سحن احل�سيني ال�سريف عملية 
التهجني يف املوؤ�س�سة الع�سكرية العراقية والتي توؤثر �سلبا على الو�سع المني العام 

ينتقد عمليات التهجني باملو�س�سة الأمنية 
العراقية باأ�سا�س  مهنّيني 

يف البالد فيما قدم عدد من الو�سايا للزائرين القادمني اىل كربالء خالل زيارة 
الربعني القادمة.

اليوم  اجلمعة  ل�سالة  الثانية  اخلطبة  خ��الل  ال�سايف  احمد  ال�سيد  وق��دم 
�سفر/1434

�سيت�سرفون بزيارة المام احل�سني )عليه ال�سالم( يف يوم الربعني حيث ان بع�ش 
الخوة بداأوا فعاًل بامل�سري م�سيًا على القدام لزيارة �سيد ال�سهداء )عليه ال�سالم(:

�سيت�سرفون بزيارة المام احل�سني )عليه ال�سالم( يف يوم الربعني حيث ان بع�ش 
الخوة بداأوا فعاًل بامل�سري م�سيًا على القدام لزيارة �سيد ال�سهداء )عليه ال�سالم(:

�سيت�سرفون بزيارة المام احل�سني )عليه ال�سالم( يف يوم الربعني حيث ان بع�ش 

النقطة الوىل
الفرتة املنق�سية من عمره ع�سرة ايام او �سبعة او اكر او اقل فليتاأمل املق�سد هو 
ق�سد ملن؟ ويحاول ان ي�ست�سعر واقعة الطف.. ما هي ال�سباب؟ ما هي النتائج؟ كيف 

الن�سان يكون على حق.
النقطة الثانية

وهي الهّمة والنجدة وامل�ساعدة لكل من يحتاج اىل م�ساعدة، واقعًا النظمة ال�سابقة 
النقطة الثانية

وهي الهّمة والنجدة وامل�ساعدة لكل من يحتاج اىل م�ساعدة، واقعًا النظمة ال�سابقة 
النقطة الثانية

حاولت قدر المكان ان تقتل النخوة عند النا�ش وحاولت ان تبعد النا�ش عن بع�سهم 
البع�ش ولكن بحمد اهلل ما زالت هذه الروح موجودة وخ�سو�سا يف هذا الطريق 
الطويل، احرتام الكبري والعطف على ال�سغري والرجل املعاق والرجل الذي يحتاج 

م�ساعدة..
الثالثة النقطة 

التزاحم على ال�سيارات لبد ان نعطي املجال للمراأة ان ت�سعد وللرجل الكبري ان 
ي�سعد اأول، كذلك و�سّيتي اىل اخواتي الزائرات باحل�سمة وقطع الطريق بال�سكينة 

والوقار،  ولبا�ش العزة وال�سرف والكرامة
النقطة الرابعة

الطريق فهذا نحو من املعاهدة والوفاء ل�سيد ال�سهداء )عليه ال�سالم( خ�سو�سًا ان 
النقطة الرابعة

الطريق فهذا نحو من املعاهدة والوفاء ل�سيد ال�سهداء )عليه ال�سالم( خ�سو�سًا ان 
النقطة الرابعة

بع�ش الماكن فيها �سالة جماعة..
وحول امل�سالة المنية قال ال�سيد احمد ال�سايف

امام حتديات  انتم    : العلمية هي  بامل�سائل  واملق�سود  المنية هي م�سائل علمية 
�سخمة وعتيدة ويف كل مّرة تعاد الكّرة ويف كل مرة نقع يف خطاأ. مو�سحا انه

بناء املوؤ�س�سة المنية لبد ان يكون ال�سخ�ش المني �سخ�سًا مهنّيًا، واأن ل نهّجن 
�سخمة وعتيدة ويف كل مّرة تعاد الكّرة ويف كل مرة نقع يف خطاأ. مو�سحا انه

بناء املوؤ�س�سة المنية لبد ان يكون ال�سخ�ش المني �سخ�سًا مهنّيًا، واأن ل نهّجن 
�سخمة وعتيدة ويف كل مّرة تعاد الكّرة ويف كل مرة نقع يف خطاأ. مو�سحا انه

املوؤ�س�سة المنية باأُنا�ش غري اأمنيني فهذا غري �سحيح وغري جمدي
بناء املوؤ�س�سة المنية لبد ان يكون ال�سخ�ش المني �سخ�سًا مهنّيًا، واأن ل نهّجن 

املوؤ�س�سة المنية باأُنا�ش غري اأمنيني فهذا غري �سحيح وغري جمدي
بناء املوؤ�س�سة المنية لبد ان يكون ال�سخ�ش المني �سخ�سًا مهنّيًا، واأن ل نهّجن 

انتقد ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب جمعة ال�سحن احل�سيني ال�سريف عملية 
التهجني يف املوؤ�س�سة الع�سكرية العراقية والتي توؤثر �سلبا على الو�سع المني العام 

ينتقد عمليات التهجني باملو�س�سة الأمنية 
العراقية باأ�سا�س  مهنّيني 

 س� اأ ِتي ِهيِبال م ه اِدل ج ِة و ــــ�سن  ـــــِة احل ِعظ و امل ِة و م ك ِ ِباحل  ب ِبيِل ر س� ِاإ ع اد

خطبة اجلمعة    7 - �سفر -1434 ه�  املوافق  2012-12-21 خطبة اجلمعة    29- مرم احلرام -1434 ه�  املوافق  2012-12-14

�سماحة  �سة  املُقدَّ ُجمعة كربالء  الُعليا وخطيب  الدينية  املرجعية  تناول ممثِّل 
يف  اأقيمت  التي  اجُلمعة  �سالة  من  الثانية  اخلطبة  يف  ال�سايف  اأحمد  ال�سيد 
ال�سحن احُل�سيني ال�سريف يف 29 مرم احلرام 1434ه� املوافق 14 كانون الأول 
2012م، الزيارة الأربعينية والأحاديث الكثرية واملتواترة لالأئمة الطاهرين التي 
م �سماحته  حّثت املوؤمنني عليها ملا لها من عظيم الف�سل والأجر الكبري، كما تقدَّ
ال�سُهداء احل�سني  �سّيد  لزيارة  القا�سدين  الزائرين  الن�سائح لالأخوة  ببع�ش 

)عليه ال�سالم( �سريًا على الأقدام ومنها: 
1-ا�ستغالل الوقت الذي يق�سى يف امل�سي يف اإ�سالح الذات �سواًء اأكان الذي توّفق 
للم�سي م�سوؤوًل يف موقع ر�سمي اأم من عاّمة النا�ش، وا�ستغالل هذا الوقت يف 

تربية الذات وال�سلوك. 
2-تعّلم النظام والتنظيم من �سرية الإمام احل�سني ف�سريته الطاهرة وحركته 
اجلهادية حركة واعية ومنّظمة، وتطبيقه ب�سكٍل عملي يف م�سرية الأربعني من 
خالل احلفاظ على املمتلكات ال�سخ�سية واملمتلكات العامة، وال�سعور بامل�سوؤولية 

اجلماعية يف تنظيم م�سرية الأربعني على اأكمل وجه . 
الإرهابية  املجاميع  من  واحلذر  احليطة  ياأخذوا  اأن  الكرام  الزائرين  3-على 
التي ترتّب�ش بهم الدوائر فننا�سدهم اأّليعينوا على اأنف�سهم، ونحّثهم على اإبداء 

التعاون مع الأجهزة الأمنية. 
واجبهم يف  واأن ليغفلوا عن  يكونوا متيقظني  باأن  الأمنية  الأجهزة  4-ننا�سد 

حماية اأرواح النا�ش.
ب الزيارة و�سعرية  5-على الزائر الكرمي اأن ي�ست�سعر قدا�سة من ق�سد اإليه ويجنِّ
امل�سي كل الت�سرفات الدخيلة. كما طالب �سماحته يف املحور الثاين من اخلطبة 
م�سوؤويل الدولة بتهيئة ال�سبل الكفيلة بت�سهيل الزيارة لالأخوة القادمني من خارج 
ح�سلت  التي  املعرقالت  وتفادي  اجلوية  اأو  الربية  املنافذ  خالل  من  العراق 
الالزمة  الإ�ستعدادات  تهيئة  الآن  من  امل�سوؤولني  فعلى  ال�سابقة،  ال�سنوات  يف 
لإ�ستقبال الزائرين، وهذا يحتاج اىل زيادة يف كوادر املنافذ اآنفة الذكر، وت�سهيل 
املخاطبات القانونية فيها، وتخفيف الروتني، وتقليل القنوات الإجرائية فالزيارة 
�سخمة جدًا وتو�سف باملليونية، ولن�سرتك جميعًا لتوفري ماميكن توفريه للزائرين 

من الداخل ومن اخلارج . 

�سماحة  �سة  املُقدَّ ُجمعة كربالء  الُعليا وخطيب  الدينية  املرجعية  �سماحة تناول ممثِّل  �سة  املُقدَّ ُجمعة كربالء  الُعليا وخطيب  الدينية  املرجعية  تناول ممثِّل 

يدعو الأجهزة الأمنية لأخذ 
الإ�ستعدادات الالزمة للزيارة الأربعينية
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وحينما �آل �الأمر ملعاوية بن �أبي �ضفيان �زّور عن كل رجاالت �لوحي، بل قاتلهم و�ضفك دمائهم 
قلوبهم  �ملوؤلفة  وعلى  �أمية  بني  من  �لطلقاء  على  �عتماده  جل  ليجعل  �أحيًاء،  بع�ضهم  ودفن 
و�لدرهم  �لدينار  �أم��ام  �لكامل  �خلنوع  يف  �ل�ضبق  ق�ضب  حاز  من  وعلى  �لعا�ض  بن  كعمرو 
ك�ضمرة بن جندب و�أبي هريرة، بل و�عتمد على بع�ض �ليهود �أو من كان يهودًيا عدًو� لالإ�ضالم 

يف عهده �ملا�ضي.
وفيما �ضبق روينا لك �أّن مرو�ن بن �حلكم قال لالإمام �ل�ضجاد )عليه �ل�ضالم(: ما كان �أدفع 

عن �ضاحبنا )عثمان( من �ضاحبكم )علي(.
فقال له �الإمام �ل�ضجاد: فلم ت�ضّبونه على �ملنابر؟

فقال له مرو�ن: ال ي�ضتقيم �الأمر )�لبغي على �مل�ضلمني( �إّال بهذ�.
�لو�قع  �أر�ض  �أمية ميكاّفلي يف �ضيمها على  و�لغاية تربر �لو�ضيلة قاعدة �ضبق مرو�ن وبنو 
من  معينه  من  �غ��رتف  ومن  �ملوؤمنني  �أم��ري  �بقاء  على  تنطوي  �لقاعدة  هذه  �إذ  �الإن�ضاين؛ 
رجاالت �لوحي �أعدً�ء كيما يت�ضنى الأفكارهم �جلاهلية �أن تاأخذ طابًعا ��ضطورًيا حيوًيا، وهو ما 
ًيال �جتماعًيا ووجوًد� تاريخًيا يحققون خالله ما يريدون   يبني لهم يف �ملجتمع �الإ�ضالميُ َمَتَخّ
حتقيقه من مطامح �ضيا�ضية وم�ضالح �ضخ�ضية؛ تعود بالنفع للعائلة �لقر�ضية �ملالكة )�ملوؤلفة 
قلوبهم و�لطلقاء وذر�ريهم(، وقد ّعودنا �ملجتمع  �لب�ضري حينما يعرب عن نف�ضه يف �لتاريخ 

�أّنه كيان �ضاذج على �لدو�م ي�ضحك بكلمة ويبكي باأخرى �إّال من ع�ضم �هلل...
روي �أّن عمر بن عبد �لعزيز قال:

مع  �ألعب  و�أنا  يوًما  بي  فمر  م�ضعود،  بن  عتبة  ولد  بع�ض  على  �لقر�آن  �أق��ر�أ  كنت غالًما 
�إليه  وجئت  �ل�ضبيان  فرتكت  �مل�ضجد،  ودخل  ذلك  فكره  علًيا،  نلعن  ونحن  �ل�ضبيان، 
لى و�أطال يف �ل�ضالة – �ضبه �ملعر�ض عني–  الأدر�ض عليه وردي، فلما ر�آين قام ف�ضّ

حتى �أح�ض�ضت منه بذلك، فّلما �أمّت �ضالته كلح يف وجهي، فقلت له: ما بال �ل�ضيخ؟
فقال يل: يا بني �أنت �لالعن علًيا منذ �ليوم؟!.

شرط بقاء
 الحكم األموي
شرط بقاءشرط بقاء
 داشتا
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قلت: نعم.
قال: فمتى علمت �أّن �هلل �ضخط على �أهل بدر بعد �أن ر�ضي عنهم؟!.

قلت: وهل كان علي يف بدر؟
قال: ويحك! وهل كانت بدر كّلها �إّال له؟

فقلت: ال �أعود.
فقال: �هلل �أّنك ال تعود.

و�أبي  �ملدينة،  منرب  حتت  �ح�ضر  فكنت  بعدها،  �ألعنه  فلم  نعم،  قلت: 
يخطب يوم �جلمعة  - وهو حينئذ �أمري �ملدينة – فكنت �أ�ضمع �أبي مّير 
�ل�ضالم(  )عليه  علي  لعن  �إىل  ياأتي  حتى  �ضقا�ضقه،   تهدر  خطبته  يف 
فكنت  به،  عامل  �هلل  ما  و�حل�ضر  �لفهاهة  من  له  ويعر�ض  فيجمجم، 
�أعجب من ذلك، فقلت له يوًما:  يا �أبت �أنت �أف�ضح �لنا�ض و�أخطبهم، 
هذ�  بلعن  م��ررت  �إذ�  حتى  حفلك  يوم  خطيب  �أف�ضح  �أر�ك  بايل  فما 

�لرجل، �ضرت �ألكن؟
فقال: يا بني  �إّن من ترى حتت منربنا من �أهل �ل�ضام وغريهم ، لو علمو� 

من ف�ضل هذ�  �لرجل ما يعلمه �أبوك مل يتبعنا �أحد منهم.
�لعد�ء  �أ�ضطورة  و�أّنه  عدو،  �أّنه  على  علي  �ملوؤمنني  �أمري  فت�ضوير  و�إذن 
يحتاجها  �إ�ضالمية  �ضعرية  ليكون  �آل  �ملنابر،  يلعن على  �أن  ينبغي  �لذي 
�لنظام �ل�ضيا�ضي غاية �حلاجة؛ �إذ لوالها الجتثت جذور دولة بني �أمية 
�إليها �أحد من �لرعية، وعبد �لعزيز بن مرو�ن  من �الأ�ضا�ض، وملا �نقاد 
يعلم �أّن �لف�ضيلة تدور مع �أمري �ملوؤمنني  علي حيثما د�ر، ومل يَر  بد� �أمام 
�بنه عمر من �الإقر�ر بها كحقيقة  تّعرب  عن مر�د �لوحي و�ضنة �لر�ضول 
�مل�ضطفى )�ضلى �هلل عليه و�آله و�ضلم(  و�ل�ضمري �الإ�ضالمي، ولكن �لذي 
فعله عبد �لعزيز �أّنه �ضلل �مل�ضلمني  جاًعال �حلقيقة �ملحمدية �لقائلة: 
)يا علي من �ضّبك فقد �ضّبني ( و�لقائلة: )علي مع �حلق و�حلق مع علي 

حيثما د�ر( و�ضوى ذلك .
�إّن عملية �خرت�ع �الأعد�ء حاجة �ضيا�ضية حم�ضة ير�د منها ف�ضال عن 
�لتمويه  و�لتعتيم على مباديء �الإ�ضالم �الأوىل �لتي لو �طلع عليها �ل�ضعب 
لنظام  �أخ��رى  �أ�ضطورة  بناء  بالكامل،  �ل�ضيا�ضي  �لنظام  وج��ود  لهدد 
�حلكم وخيٍال �جتماٍعي  يجعل �ملجتمع �لذي �أ�ضحى �أ�ضرًي� حتت وطاأة 
ذلك �خليال، و�لذي  �ضين�ضاع ملقرر�ت نظام �حلكم بو��ضطة ذلك خري 
�ن�ضياع، هو �لقاعدة �لقانونية و�ل�ضيغة �ل�ضرعية �لتي �ضيربر �لنظام 

كل �أفعاله �الإجر�مية خاللها �أي�ضر تربير، �الأمر �لذي �ضيدمي وجود 
�لنظام �ل�ضيا�ضي �لظامل،  �ملّقنع بقناع �حلقيقة �ملزيفة..

يربر  ما  لديها  يكن  �لتاأ�ضي�ض مل  �أمية يف مرحلة  بني  دولة  فمًثال 
�أمري  بويع  فّلما  ذل��ك،   تفعل  �أن  �أر�دت  حني  للخالفة  �غت�ضابها 
عليه  �ضارت  فيما  ي�ضريو�  �أن  �أبيه  وبنو  معاوية  ورف�ض  �ملوؤمنني 
�الأمة و�أهل �حلل و�لعقد، مل يبح معاوية باأهد�ف قري�ض �لطليقة 
با�ضرتجاع جمد �جلاهلية يف �ضيادة �جلزيرة �لعربية، �إذ لو فعل 

كان  �لذي  معاوية  بد�أ  �الأثناء  هذه  ويف  بالكامل،  �لد�ئرة  عليه  ل��د�رت 
الأن  بالتخطيط   كامل  ��ضتحكام  بغري  قب�ضته  حتت  �الإ�ضالمي  �لغرب 
�ل�ضام   �أهل  ��ضتمالة  هو  فعله  ما  �أول  وكان  متاًما،  قب�ضته  حتت  يجعله 

باأ�ضطورة �خلليفة �ملظلوم و�أّنه �أوىل �لنا�ض به وبثاأره.
ولكن هذ� ال يكفي، �إذ البّد  من ت�ضفيه �الإ�ضالم �ملتمثل بعلي �لذي يدور 
�حلق معه حيثما د�ر، والبّد �أن يكون عليٌّ عدًو� للحق كيما يت�ضنى ملعاوية 
وملن تبعه ّمن ال يدري من هو علي �أن ي�ضهر �ل�ضيف يف وجهه، متخ�ض 
طم�ض  �إىل  تهدف  �لتاريخ،  يف  �ضود�ء  ك�ضفحة  �ضفني  ظهور  ذلك  عن 
مظهر  �لباغي  معاوية  وليظهر  �لوحيوية،  �ملحمدية  �حلقيقية   معامل 
�الإ�ضالمية  �لقيادة  ذروة  �رتياح  بكل  وليعتلي  �حلق،  حرمي  عن  �ملد�فع 

�لعامة كنائب عن �لر�ضول �مل�ضطفى )�ضلى �هلل عليه و�آله و�ضلم(.
هذ� هو �لذي يف�ضر �إ�ضر�ر بني �أمية على جعل �ضب �أمري �ملوؤمنني على 
�أولوية  تفرت�ض  �لتي  �الأموية  فمبادئهم  �الإ�ضالم؛  �ضعائر  �أه��م  �ملنابر 
�لعن�ضر �الأموي يف �ضيادة �لنا�ض ومبقام �لر�ضول )�ضلى �هلل عليه و�آله 
و�ضلم(، ال يكتب لها �لنجاح باأدناه من دون عد�وة علي �لذي يدور معه 
�حلق حيثما د�ر؛ �إذ هو �ل�ضرط �لذ�تي ل�ضمان بقاء نظام �حلكم �الأموي 
قوًيا يف �ضر�عه �لدوؤوب مع �لوحي، وهو ما �أّقر به عبد �لعزيز بن مرو�ن 

البنه عمر بقناعة كاملة و�ضر�حة خميفة..
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دمابقلم: ولء ال�سفار  ا  ◄

 شا مااال ة قر

  كرامٌة من كراماته 
ودليٌل لمظلوميته  

�ن ما قدمه �المام �حل�ضني عليه �ل�ضالم من ت�ضحيات ج�ضام يف �ضبيل ن�ضرة �ال�ضالم ومنع دعاة 
�جلور و�لف�ضاد من بلو ماأربهم ،وهذه �لت�ضحيات  متثلت با�ضت�ضهاده و�أهل بيته و�أ�ضحابه،بل حتى 
طفله �لر�ضيع مل ي�ضلم من كيد �العد�ء و�لظلمة ومل ينته �المر عند ذلك حيث �خذت �لعقيلة زينب 
)عليها �ل�ضالم( و�لن�ضاء و�الأطفال �ضبايا �ىل �ل�ضام عند �حلاكم �لفاجر يزيد -لعنه �هلل- ،وبهذ� 
�ل�ضرب �لعظيم و�لثبات �لذي كانو� عليه �أهل �لبيت )عليهم �ل�ضالم( بقيت �ضريتهم �ملعطاء خالدة 
يف �ضمري �لب�ضرية وعلى مر �لزمن ،ففي ذكرى  ��ضت�ضهاد �المام و�ربعينيته ويف كل عام يق�ضد 
ع�ضاقه مرقده �ل�ضريف وقد �ضاء �هلل �ن مييز منا�ضبة ��ضت�ضهاد �المام �حل�ضني )عليه �ل�ضالم( يف 

هذ� �لعام بحدث �ذهل �لكثريين ،وهو حتول لون تربة �لقرب �ل�ضريف �ىل لون �لدم !
جملة �لرو�ضة �حل�ضينية كانت حا�ضرة عند وقوع �حلدث و�أجرت عدة لقاء�ت حوله 

م�ضوؤول �ملتحف �ل�ضيد عالء �ضياء �لدين حتدث للرو�ضة �حل�ضينية عن هذ� �حلدث �لهام قائاًل"منذ 
فرتة طويلة ومتحف �المام �حل�ضني )عليه �ل�ضالم(  يعر�ض حتفة ثمينة جد� ، وهي تربة مباركة 
ماأخوذة من قرب قرب �المام �حل�ضني )عليه �ل�ضالم( �ملبارك ، وموقع عر�ض �لرتبة عند �لبو�بة 

�لرئي�ضية للمتحف ،ويتم عر�ضها بني لوحتني هما لوحة كربالء قبل و�قعة �لطف وكربالء �ليوم ".
و�أ�ضاف "لقد مت �حل�ضول على هذه �لرتبة عن طريق جمع جمموعة من �لرتب �ضغرية �حلجم �لتي 
كانت بحوزة ��ضخا�ض كبار �ل�ضن وعند بع�ض �لعلماء و�مل�ضايخ حمتفظني فيها للتربك حتى ��ضبحت 

بهذ� �حلجم �لتي هي عليه �الن ". 
"يف يوم �لعا�ضر من حمرم �حلر�م لعام 1434 �ملو�فق �خلام�ض و�لع�ضرين من ت�ضرين  مو�ضحًا 
�لثاين ذكرى  ��ضت�ضهاد �المام �حل�ضني )عليه �ل�ضالم( ويف �ل�ضاعة �لتا�ضعة �ضباحًا  ر�أينا لون 
�لرتبة يتغري �ضيئا ف�ضيئا �ىل �للون �الحمر ، وقد كان  �الأمر مفاجاأة كبرية لنا، خ�ضو�ضا وهي حتدث 
الأول مرة يف متحف �المام �حل�ضني )عليه �ل�ضالم( وكان هذ� مبثابة �جلو�ب من �المام �حل�ضني 
)عليه �ل�ضالم( �ىل �ملاليني من حمبيه �لذين جاءو� لزيارة �ملرقد �لطاهر، وهي كر�مة من كر�مات 

�المام �حل�ضني )عليه �ل�ضالم(  تدل بان ر�ضالة �المام ر�ضالة �ضادقة ، ور�ضالة �إميانية . 

قوامي�ش  ت�ستوعبها  مل  �سورا  كربالء  �سهدت  قالئل  اي��ام  قبل 
العادة  انظمة  عاك�ست  اذ  الولء  وترانيم  الع�سق  ولغات  احلب 

و�سارت يف غري املاألوف بعد ان حتدى الع�ساق فل�سفة املوت .
هذه ال�سور التي قل نظريها يف عامل الدنيا ج�سدها مبو اهل 
البيت عليهم ال�سالم يف ذكرى الربعني، اذ �سارت قلوبهم قبل 
القدام غري مكرتثني مبا خّلفوه خلف ظهورهم من اموال وبنني 
اعتاب جنة اهلل يف  للو�سول اىل  �سوقا  ذاب��ت مهجهم  ان  بعد 

ار�سه ليلثموا ثراها .
حقيقة ال�سور كثرية والو�سف قا�سر والكلمات عاجزة عن ر�سم 

تلك ال�سورة العظيمة التي اذهلت العدو قبل ال�سديق .
الربعني  زي��ارة  ال�سارة اىل ق�سة حدثت خالل  اود  ومن هنا 
لحد ابناء مدينة كربالء الذي كان يعاين من مر�ش ع�سال اأمّل 
به واأو�سله اىل قاب قو�سني او ادنى من الرحيل اىل عامل الخرة 
بعد ان عجز الطباء عن عالجه ومل يتبَق لديه �سوى رحمة اهلل ال 
ان هذا ال�سخ�ش وخالل مروره باأحد املواكب التي تفتقر لأب�سط 
اخلدمات ول يوجد فيها �سوى عدد من التمر املغطاة بحبات 
من ال�سم�سم والتي تكاد تكون معدودة وخلفها خم�ش ا�سخا�ش 
ر�سمت على وجوههم اثار التعب والفقر ترتعد فرائ�سهم من 
�سدة الربد، فاراد هذا ال�سخ�ش ان يجرب خواطرهم وي�ساركهم 
فاأكل مترتني وم�سح بحبات ال�سم�سم على بطنه وبعد مرور عدة 
ب�سوؤال  فوجئ  املخت�ش  لطبيبه  الدورية  مراجعته  ايام وخالل 
الطبيب عن املكان الذي عالج فيه نف�سه ومن هو الذي قام بكيِّ 
بطنه م�سريا اليه ان املر�ش زال باأكمله والعملية ناجحة واذا به 

قد اذهل واخربه انه مل يراجع اي طبيب.
م�سرعا  فهرع  املوقف  لذلك  فانتبه  ذاكرته  ي�سرتجع  وهو  عاد 
�سوب املوكب وا�ستف�سر عن هويتهم فاأجابوه انهم من الرتكمان 
وال�سم�سم  التمر  وا�سرتوا  مالب�سهم  فباعوا  امل��ال  ميلكون  ول 
للم�ساركة بخدمة الزائرين واق�سموا عليه بان ل يف�سي �سرهم .

املوقف اعاله اذهلني وهنا �ساءلت نف�سي عن ال�سر وراء حبات 
ال�سم�سم التي �ساهمت بعالج مر�ش ع�سال ك�سرطان الكبد .



قوامي�ش  ت�ستوعبها  مل  �سورا  كربالء  �سهدت  قالئل  اي��ام  قبل 
العادة  انظمة  عاك�ست  اذ  الولء  وترانيم  الع�سق  ولغات  احلب 

ّبات ال�سم�سم 
وق�سية احل�سني

• قي: ف�ضل �ل�ضريفي ���� حممود �مل�ضعودي 
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 االما   قد ش  د او قةروايات مو
�ل�ضيد علي عارف من ق�ضم �ل�ضوؤون �لدينية يف �لعتبة �حل�ضينية �ملقد�ضة حتدث 
عن بع�ض �لرو�يات �ملوثوقة �لتي دلت على �لعز�ء �حل�ضيني قائاًل : حتول تربة 
�المام �حل�ضني )عليه �ل�ضالم( �ىل �للون �الحمر لي�ض �مر� جديد� �و �نه يحدث 
الأول مرة و�إمنا هذ� �المر متكرر وقد تو�تر �لنقل به من �زمان و�أماكن خمتلفة  
ولكن روؤية ح�ضول هذ� �المر له وقع كبرية يف �لنفو�ض يختلف عن �ضماع ذلك دون 
روؤيته ، وبكل تاأكيد هو يدل على عظم �مل�ضاب وفد�حة  �لرزية ملنزلة �ضيد �ل�ضهد�ء 
)عليه �ل�ضالم( يف �ل�ضمو�ت و�الأر�ض وعند ��ضت�ضهاده )عليه �ل�ضالم( حدث ما هو 
�عظم من تلّون �لرتبة بلون �لدم فقد بكت عليه �ل�ضمو�ت كما هو و�رد يف �الخبار 

�ل�ضحيحة عن �الئمة �الطهار )عليهم �ل�ضالم(.
و�أو�ضح �ل�ضيد عارف " فقد روي عن �بي عبد �هلل �ل�ضادق )عليه �ل�ضالم( : �ن 
�حل�ضني بكت لقتله �ل�ضماء و�الأر�ض و�حمرتا ومل تبكيا على �حد قط �ال على يحيى 

بن زكريا و�حل�ضني بن علي عليهما �ل�ضالم .) كامل �لزيار�ت (.
وروى زر�رة قال : قال �بو عبد �هلل )عليه �ل�ضالم( : يازر�رة �ن �ل�ضماء بكت على 
�حل�ضني �ربعني �ضباحًا بالدم و�إن �الأر�ض بكت �أربعني �ضباحًا بال�ضو�د و�إن �ل�ضم�ض 

بكت �أربعني �ضباحًا بالك�ضوف و�حلمرة .) كامل �لزيار�ت ( .
ومل يبق �ضيء �ال وقد بكى على �حل�ضني )عليه �ل�ضالم( فقال �المام حممد �لباقر 
)عليه �ل�ضالم( بكت �الإن�ض و�جلن و�لطري و�لوح�ض على �حل�ضني بن علي )عليه 

�ل�ضالم( حتى ذرفت دموعها .) كامل �لزيار�ت (.
وتابع "لقد �ضاع خرب تربة كربالء �لتي �عطاها �لر�ضول حممد )�ضلى �هلل عليه 
و�له و�ضلم( لزوجه �أم �ضلمة، و�خربها �نها تتحول �ىل دٍم عبيط يف يوم ��ضت�ضهاد 
�المام �حل�ضني )عليه �ل�ضالم(  يف كتب �مل�ضلمني عامة وقد علمو� مبقتل �المام 
�حل�ضني من خالل هذه �لرتبة فقالت �م �ضلمة : فر�أيت �لقارورة �الن وقد �ضارت 

دمًا عبيطًا تفور .) بحار �النو�ر ( .
وختم قائاًل "فهذه م�ضيبة �حل�ضني )عليه �ل�ضالم( تتجدد يف كل عام وتعود  غ�ضة  
جديدة كاأنها ح�ضلت �الن وال ز�لت �ال�ضار�ت و�لدالالت �لد�لة على عظم �مل�ضيبة 
حتدث كل عام ون�ضمع بها ولكن يف هذ� �لعام ر�أيناها باأعيننا و�ضاهدنا �لرت�ب 
وهو يفور دمًا يف ذكرى يوم ��ضت�ضهاد �بي عبد �هلل �حل�ضني ليخربنا بحزن جميع 
�ملوجود�ت ، مبا فيها �جلماد�ت على ريحانة ر�ضول �هلل حممد )�ضلى �هلل عليه 

و�له و�ضلم( .

 دشاهدوا ا روزا
�ل�ضفري �لعر�قي يف �ير�ن : �ن تلون تربة قرب �المام �حل�ضني بلون �لدم كر�مة من 

كر�ماته .
قال �ل�ضفري �لعر�قي يف جمهورية �ير�ن �ال�ضتاذ  حممد جميد �ل�ضيخ �ثناء زيارته 
متحف �لعتبة �حل�ضينية �ملقد�ضة  "�ن حتول لون تربة قرب �المام �حل�ضني )عليه 
�ل�ضالم( �ىل لون �لدم هو �لذي جعلني �آتي بنف�ضي �ىل متحف �لعتبة �حل�ضينية 

�ملقد�ضة  و�طلع على هذه �لرتبة �ملباركة ، وهذه هي كر�مة من كر�مات �المام  
�حل�ضني )عليه �ل�ضالم( ،وهي حقيقة و�قعة ويف �لتاريخ توجد مثل هذه �الحد�ث 

كثري� .
�لز�ئر �ضالح �لفائز من �ل�ضعودية "�ن �هل �لبيت )عليهم �ل�ضالم( كر�م ذوو جاه  
ومنزلة ، وما حتول هذه �لرتبة �لكرمية وتلونها بلون �لدم �ال معجزة من معاجز 
�المام �حل�ضني )عليه �ل�ضالم( وثقتنا و�عتقادنا باأهل �لبيت �أكرب من هذ� �حلدث 
�ضيد  و�لرب�هني على عظمة منزلة  �الدل��ة  �لكثري من  فيهما  و�لتاريخ  فالرو�يات 
�ل�ضهد�ء )عليه �ل�ضالم( و�ن تربة �لقرب �ل�ضريف هي دليل �آخر لتو�ضيح منزلته 

ومظلوميته وما جرى عليه يف و�قعة �لطف �الليمة ".
�لز�ئر يو�ضف �حلمد من مدينة �الح�ضاء "�ن تربة �لقرب �ل�ضريف �لتي ��ضبحت 
حمر�ء بلون �لدم �مر لي�ض بغريب على �تباع �هل �لبيت )عليهم �ل�ضالم( فهم 
موؤمنون مبا ح�ضل لالإمام �حل�ضني )عليه �ل�ضالم( من معاجز �ضو�ء يف و�قعة �لطف 
�الليمة �و يف غريها لكن مع ذلك،فاالأمر يحتاج �ىل عناية �أكرب، و�لرتبة حتتاج �إىل 
تو�ضيح و�إبر�ز �أكرث يف طريقة �لعر�ض �ضو�ء من ناحية �لديكور و�الإ�ضاءة و�للوح 
�ملعلوماتي ليت�ضنى للز�ئر �لب�ضيط معرفة �بعاد هذ� �حلدث وم�ضمونه خ�ضو�ضًا 
من �لذين ت�ضيعو� حديثا،  فهوؤالء يحتاجون �ىل تو�ضيح وتعريف وبالذ�ت عندما 

يتعلق �المر مبثل هذ� �حلدث �ملوؤثر و�ملوحي ".
�ل�ضالم(  )عليه  �حل�ضني  "�المام  �لب�ضرة   من  عبا�ض  ح�ضني  فا�ضل  �لز�ئر    
�عطى كل �ضيء يف �ضبيل �الن�ضانية جمعاء فلي�ض بالغريب �ن حتدث هكذ� كر�مة 
لالإمام �حل�ضني ،وفيما يتعلق مبظلومية �المام )عليه �ل�ضالم( و��ضت�ضهاده فقد 
��ضار �ىل ذلك �لر�ضول �لكرمي )�ضلى �هلل عليه و�آله و�ضلم (مر�ت عديدة ومنها 
حديث �لقارورة �لو�رد يف �غلب �لرو�يات وملّخ�ضه �أن جربئيل )عليه �ل�ضالم( 
�خرب�لر�ضول �لكرمي  )�ن �مته �ضتقتل �بنه �حل�ضني و�عطى �لر�ضول �لكرمي تربة 
من �الر�ض �لتي  �ضي�ضت�ضهد بها �المام �حل�ضني )عليه �ل�ضالم( فا�ضتودع �لر�ضول 
)�ضلى �هلل عليه و�آله و�ضلم( تلك �لرتبة عند �أم  �ضلمة و�أخربها بانها �ضتتحول دمًا 
عند مقتل �حل�ضني فاأخذتها �م �ضلمة وو�ضعتها يف قارورة فلما كان يوم �لعا�ضر من 
حمرم يوم ��ضت�ضهاد �المام �حل�ضني عليه �ل�ضالم عام 61 هجرية �متالأت �لقارورة  

دمًا فعلمت �م �ضلمة �ن �حل�ضني عليه �ل�ضالم قتل".
مو�ضحًا" �إّن تربة قرب �المام �حل�ضني �ملعرو�ضة حاليًا يف متحف �لعتبة �حل�ضينية 
�ملقد�ضة و��ضطباغها بالدم تثبت لنا �ن يوم حتولها �ىل دم هو حتديدً� يوم �لعا�ضر 
من حمرم �حلر�م يوم ��ضت�ضهاد �بي �الحر�ر )عليه �ل�ضالم( ولكي تتفق وتتوحد 

�ل�ضفوف يف هذ� �ليوم وتكون هناك مر��ضيم عز�ء م�ضرتكة ".
�حلاج �بو ماجد من كربالء " �ن حادثة تربة �لقرب �ل�ضريف برهان ودليل وحجة 
لكل من مل يتعرف جيدً� على �المام �حل�ضني )عليه �ل�ضالم( ولكل معاند وخمالف 
و�نا �ضخ�ضيًا مل�ضت �لكثري من معاجز �المام �حل�ضني فقد �ُضفي �لكثري من �ملر�ضى 
�لذين ز�رو� قربه �ل�ضريف وُق�ضيت حاجات �لكثري منهم بف�ضل �لتو�ضل باهلل عند 

مرقده �ملبارك ".
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• قي: ف�ضل �ل�ضريفي �� علي عبد �لنبي

• رير: علي �لها�ضمي

  جملة )�لرو�ضة �حل�ضينية( �لتقت �لباحث و�ملوؤر �ضعيد ر�ضيد زميزم، م�ضوؤول 
و�لذي حتدث عن  �ملقد�ضة  �لعتبة �حل�ضينية  و�ملعار�ض يف متحف  �لتوثيق  �ضعبة 
تاريخ بع�ض هذه �ملكتبات قائاًل" لكربالء �ملقد�ضة من �لناحية �لدينية و�لتاريخية 

وذلك  �مل���دن،  باقي  ع��ن  متيزها  مكانة 
يعود ملا حتتويه من مر�كز دينية وثقافية 
علمية  مكتبات  لبناء  توؤهلها  و�جتماعية 

ر�ضينة".
و�أو�ضح زميزم"من �هم �ملكتبات �ملوجودة 
�لعبا�ض  �الم���ام   مكتبة  ه��ي  ك��رب��الء  يف 
عليه �ل�ضالم �لتي كانت تقع يف باب قبلة 

المدينة المقدسة إرٌث يوّثق حضارة المدينة المقدسة إرٌث يوّثق حضارة المدينة المقدسة إرٌث يوّثق حضارة المدينة المقدسة 
مكتبات كربالء

من  يا  ا   ري  شار  را  ر دية 
شواهد وما يية ا�شر وا توي من 
وادات   الكت من  الديد   ش� مكتات 
 ا  اواا واموا�شي  و الت
تف ال�شرا الرية واشتويات الثقاية 
 ثاو  تا من  زاريا   ا  رو  وه

الا تو شاة وو او
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إرٌث يوّثق حضارة المدينة المقدسة 
كانت  �لكا�ضاين،  عبا�ض  �ل�ضيد  وموؤ�ض�ضها  �ضابقا،  �ل�ضالم  عليه  �لعبا�ض  �المام 
و�لكتب  و�الأدبية،  �ل�ضعرية  و�لدو�وين  �لتاريخية،  �ملخطوطات  �هم  على  حتتوي 
حيث  �ل�ضالم  عليه  �حل�ضني  �المام  مكتبة  �ىل  باالإ�ضافة  و�ل�ضيا�ضية،  �لدينية، 
�ملكتبات  بني  م�ضتمر  تعاون  هناك  وكان  و�لكتب،  �ملخطوطات  �هم  ت�ضم  كانت 
يف تقدمي �لكتب �جلديدة و�لنادرة و�ملهمة �لتي تفيد �لقارئ و�لباحث و�أ�ضحاب 
�لعلمية و�لفكرية  �لناحية  �لقول بان كربالء كانت �ضباقة من  �لدر��ضة.. ميكن 

على م�ضتوى �ملحافظات �لعر�قية". 

 المكتبة المركزية شاهد حضاري من شواهد المدينة 
تاريخ  �ملركزية يف كربالء حتدثت عن  �ملكتبة  �ل�ضت هناء علو�ن عبود، مديرة 
تاأ�ضي�ض �ملكتبة قائلة" تاأ�ض�ضت �ملكتبة �ملركزية �لعامة يف كربالء �ملقد�ضة عام 

1945م وكانت تقع يف �ضوق �لنجارين 
�لبناية  �ىل  حتولت  ثم  ومن  �ضابقا، 
�جلديدة عام 1971، وحتتوي رفوف 
�ملكتبة ما يقارب 20000 �ألف كتاب، 
وخمطوطات  �الخت�ضا�ضات  متنوعة 
ومطبوعات قدمية يعتمد عليها طالب 

�ملاج�ضتري و�لدكتور�ه وكافة �ل�ضر�ئح �ملهتمة بالثقافة و�لعلوم و�لتاريخ".
�ال�ضتاذ  �ملكتبة  مديرة  معاون  ر�فقنا  �ملركزية  �ملكتبة  �أروق��ة  يف  و�لنا  �أثناء 
)حممود �الأنباري( ليحدثنا عن وحد�ت �ملكتبة قائاًل" تنق�ضم �ملكتبة �ملركزية 
�ىل �ضعبة �الد�رة وبدورها تنق�ضم �ىل وحدة �لفهر�ضة و�لت�ضنيف وهناك قاعة 
هي  �لثانية  و�لوحدة   و�لت�ضنيف  �لفهر�ضة  وحدة   �ىل  تتبع  �لفهار�ض  ملر�جعة 
�ال�ضتعارة )�لكتب( وتلحق بها قاعتان �حدهما للطالب و�أخرى للطالبات تتيح 
لهم �لقر�ءة و�ملطالعة، كما �ن �الد�رة فيها )خز�نة �لكتب( وهي حتتوي �أكرث من 
)20000( �ألف كتاب كما �أ�ضلفنا، حيث توجد �لكتب �لقدمية و�لنادرة وبع�ضها 
�لبيانات  �إدخ��ال  وحدة  �الد�رة  وتت�ضمن  عام،   100 من  �أكرث  �ىل  تاريخه  يعود 
�ملوؤلف  و��ضم  �ضفحاته  وعدد  �لكتاب  بعنو�ن  تتعلق  معلومات  �دخ��ال  وتت�ضمن 
�لطبع،  ومكان  �لطبع  و�ضنة  �ملطبعة  و��ضم  �لن�ضر  و�ضنة  �لن�ضر  ود�ر  و�ملحقق 
مكتبة  �ضمولها  �ىل  باالإ�ضافة  و�النرتنت  �حلا�ضبة  وحدة  كذلك  �الد�رة  وت�ضمل 
�لطفل و�لتي تعنى بثقافة �لطفل وهذه �ملكتبة عبارة عن قاعة جمهزة ب� 20 جهاز 

و�ضا�ضة  )البتوب(  حممول  حا�ضوب 
تعنى  وجمالت  وكتب  بالزما  عر�ض 
باالأطفال باالإ�ضافة �ىل وجود �ألعاب 

�أطفال".
" �ضيفتتح جناح  �أّن��ه  وب��نّي  �الأنباري 
�ضمن  و�ضيكون  �ال���ض��ري  ل��الإر���ض��اد 
�لطفل  �ن  �عتبار  على  �ملكتبة  قاعة 
ج��زء م��ن �ال���ض��رة وه��و بحاجة �ىل 

 تعد مكتبة العتبة احل�سينية املقد�سة 
يعود تاريها ل�سنة 1م  م اقدم املكتبات يف افظة كربالء، يث 
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�لرتبية و�لتعليم و�لرعاية �البوية. م�ضيفًا �أن هناك م�ضلى يف �حد �روقة �ملكتبة، 
باالإ�ضافة �ىل �أن�ضطة �أخرى ُتقام فيها بع�ض �لفعاليات و�لن�ضاطات كدور�ت تعليم 

�أحكام �لتالوة �الن�ضطة  �الدبية و�لثقافية و�لفكرية".  

 اهم معالم كربالء الثقافية
�ل�ضيد مي�ضر �حلكيم، م�ضوؤول �ضعبة يف ق�ضم �ل�ضوؤون �لفكرية و�لثقافية يف �لعتبة 
�حل�ضينية �ملقد�ضة، حتّدث عن �أهم معلم من معامل مدينة كربالء قائاًل" تعد 
�ملكتبات يف حمافظة كربالء، حيث  �قدم  �ملقد�ضة من  �لعتبة �حل�ضينية  مكتبة 
يعود تاريخها ل�ضنة 100م، وكانت عبارة عن خز�نة ت�ضمى با�ضم �المام �حل�ضني 
)عليه �ل�ضالم( يو�ضع د�خلها �لهد�يا �لتي ترد من �المر�ء و�مللوك وحتتوي على 
�لكتب �ملخطوطة و�ملكتوبة على �لرق وخمتلف �نو�ع �جللود و�ألو�ح �لعظام، وكل 

ما يرد �ىل �ملرقد �ملطهر من �ال�ضياء �الثرية".  
و�أ�ضاف" بد�أت هذه �خلز�نة تتطور تدريجيا �ىل �ن ��ضبحت مكتبة د�خل ح�ضرة 
�المام �حل�ضني )عليه �ل�ضالم( يف خم�ضينيات �لقرن �ملا�ضي، وهي عبارة عن 
قاعة كبرية حتتوي على �لكتب �الولية للمر�جع و�ملجتهدين، و�لعلوم �ال�ضالمية 
وعدد من �لرفوف و�القفا�ض �لتي يو�ضع فيها �لكتب وبع�ض �ملنا�ضد حيث كان 
عدد �لكتب قبل عام 2003م ي�ضل �ىل 3000 كتاب، وكانت �غلب طبيعة �لكتب 
�لتي  �مل�ضي�ضة  �لطائفية  �ىل  وتدعو  �لفرتة  تلك  يف  �حلاكم  �لبعث  حلزب  تعود 

حترف ذهن �الن�ضان".
 �ما يف �لوقت �حلا�ضر فقد و�ضل عدد �لكتب �ملوجودة �ىل 63000 �ألف، ت�ضمل 
و�لفيزياء  و�ل�ضيا�ضية  و�القت�ضادية  بفروعها  �لدينية  منها  �لعلوم،  �نو�ع  كافة 
�لقدمي  و�لتاريخ  و�لريا�ضيات  �لتدري�ض  وطر�ئق  و�جلغر�فية  و�لفلك  و�لكيمياء 
بامل�ضرح  تعنى  �لتي  و�لكتب  و�لن�ضو�ض  و�الأدب  و�ل�ضعر  �للغات  وعلم  و�حلديث 
�حلجرية  و�لكتب  و�لت�ضوف  �لعرفان  وكتب  �لبديل  و�لطب  و�لطب  و�ال�ضرة 
و�ملقاالت  و�الأ�ضعار  و�لقدمية،  �جلديدة  و�ملجالت  �لدوريات  وكذلك  �لقدمية، 
وتاهيلها  طباعتها  �أعيد  قدميا  �ملوؤلفة  وكذلك  �لطف،  و�قعة  ب�ضاأن  ُكتبت  �لتي 
وو�ضعت يف �ملكتبة يف ق�ضم خا�ض من  كتب ور�ضائل �ملاج�ضتري و�لدكتور�ه �لتي 
كتبت يف �الونة �الخرية و�لفرت�ت �ل�ضابقة لكي تكون حتت يدي �ملطالع و�لقارئ 

وب�ضكل مطبوع".
و�لباك�ضتانية  و�الوردو  و�ل�ضينية  و�الملانية  �لفار�ضية  باللغة  كتب  وتابع" هناك 
هذه  جلب  �م��ا  و�ل��ك��ردي��ة،  و�لهندية 
�اله���د�ء  ط��رق  ب��ث��الث  فيتم  �لكتب 
و�لتربع من قبل ��ضحاب �ملكتبات يف 
�ل�ضر�ء  خالل  ومن  �لقدمية،  �لبيوت 
�لبلد  ت��ق��ام يف  �ل��ت��ي  �مل��ع��ار���ض  م��ن 
وحدة  �ر���ض��ال  يتم  حيث  وخ��ارج��ه، 
�لتزويد جلمع �لكتب غري �ملتوفرة يف 
�ملكتبة، وبعد ذلك يتم �خذ �لكتب �ىل 

خمازن �لعتبة ثم �ىل وحدة �لفهر�ضة و�لت�ضنيف ويو�ضع فيها عالمة د�لة على 
عنو�ن �لكتاب، ومن ثم ير�ضل لوحدة �العارة �مل�ضوؤولة عن و�ضع �لكتاب و�أعطائه 
على  ت�ضجيله  يتم  وكذلك  باملكتبة  �خلا�ض  �ل�ضجل  يف  وي�ضجل  به،  خا�ضا  رقما 
قر�ض �لكرتوين، حتى ي�ضتفاد منه �لباحث و�لقارى ال�ضتخرج �لكتاب من خالل 
�لفهر�ضة  �لن�ضر م�ضتخدمني  �و جهة  �لكتاب  ��ضم  �و  �ملو�لف  ��ضم  ثالث  طرق 

�حلديثة يف علم �ملكتبات".  

 مكتبات عامة وخاصة 
�لكاتب و�ملوؤر �ل�ضيد )�ضلمان هادي �ل طعمة( من �ملخت�ضني بتدوين تاريخ مدينة 
ثنا عن �برز ما فيها من مكتبات ونتاج ثقايف قائاًل" يف مدينة كربالء  كربالء، حدَّ
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عدد كبري جد� من �ملكتبات �لعامة و�خلا�ضة �لتي كان لها �الأثر �لكبري يف زيادة �لوعي �لثقايف يف 
�ملدينة. ومن �أهم تلكم �ملكتبات �لتي ت�ضم خز�ناتها �آالف �لكتب �لنفي�ضة بني خمطوط ومطبوع 

نذكر للقارئ:
1-خز�نة �ل�ضيد عبد �حل�ضني �لكليد�ر �آل طعمه

2-خز�نة �ل�ضيد ح�ضني �لقزويني
3-خز�نة �ل�ضيد حممد باقر �حلجة �لطباطبائي.

4-خز�نة �ل�ضيخ �أحمد زين �لعابدين �حلائري.
5-خز�نة �ل�ضيد حممد مهدي �حلجة �لطباطبائي.

6-خز�نة �ل�ضيخ حم�ضن �بو �حلب.
7-خز�نة �ل�ضيخ حممد بن د�ود �خلطيب.

-خز�نة �ل�ضيد مهدي �حلكيم �ل�ضهر�ضتاين.
9-خز�نة �ل�ضيد عبد �لرز�ق �لوهاب �آل طعمه.

10-خز�نة �الأ�ضتاذ �ضادق �لوكيل.
11-خز�نة �ل�ضيد حممد �ضعيد �آل ثابت.

12-خز�نة �الأ�ضتاذ ح�ضن عبد �الأمري �ملهدي.
13-خز�نة �الأ�ضتاذ جا�ضم حممد �لكلكاوي.

وبنّي �ل�ضيد �ل طعمة" �ن هناك مكتبات �أخرى حتتوي على كتب قيمة مطبوعة وخمطوطة 
من �أهمها، خز�ئن �لكتب �لعامة:

1-مكتبة �جلعفرية �لعامة.
2-مكتبة �ضيد �ل�ضهد�ء �لعامة.

3-  �ملكتبة �ملركزية �لعامة.
4-مكتبة �أبي �لف�ضل �لعبا�ض.
5-مكتب �لرو�ضة �حل�ضينية.

و�أ�ضاف �ل طعمة" لو �أردنا جرد حمتويات �ملكتبات �ملدر�ضية �لتابعة ملديرية تربية كربالء، وما 
فيها من �لكتب �لعلمية و�الأدبية الحتجنا �ىل جهد كبري، لكننا نذكر للقارئ �أ�ضهر تلك �ملكتبات 

و�أهمها من خز�ئن �ملكتبات �ملدر�ضية:
1-مكتبة �عد�دية كربالء للبنني.

2-�ملكتبة �ملهنية )�لوثائقية(.
3-مكتبة �عد�دية كربالء للبنات.

4-مكتبة مدر�ضة �ل�ضبط �البتد�ئية.
5-مكتبة مدر�ضة �حل�ضني �البتد�ئية.

6-مكتبة متو�ضطة �لثورة للبنني.
7-مكتبة ثانوية �لنجاح للبنات.

-مكتبة متو�ضطة �لقد�ض للبنني.
9-مكتبة مدر�ضة �لعزة �البتد�ئية.

10-مكتبة ثانوية حي �حل�ضني للبنني.
11-مكتبة متو�ضطة �لوحدة للبنني.

12-مكتبة �عد�دية �لزر�عة.

◄  يكتبها: حيدر املنكو�سي

و�أنا �أول بني �ملو�قع �اللكرتونية �خلربية، �طلعت على تقرير �أجرته 
�إحدى �ملنظمات �الأمريكية تناولت فيه م�ضتوى �ضعادة �لفرد �لعربي 
نهاية  يف  �لعر�ق  وج��دت  عندما  و�نده�ضت  �مل�ضتويات،  جميع  على 
�لقائمة �لعربية وبن�ضبة �ضعادة  50 بعد �ل�ضومال و�ل�ضود�ن و�لدول 
�لتي متر باأزمات �ضتى مثل �ضوريا وليبيا و�ليمن بعد �أن �أخذت �آر�ء 
�أكرث من �ألف وخم�ضمائة فرد من جميع �لدول �لعربية. وقفت مت�ضائال 
مل �لتعا�ضة يا ترى؟ هل هو دخل �لفرد �لذي تز�يد وب�ضكل كبري عما 
كان عليه يف �لزمن �لغابر �أو �جلانب �الأمني �لذي وباعتقادي �ملتو��ضع 
�إن بلدنا يف �ملرحلة �حلالية يعترب �أف�ضل ما متر به بع�ض �ل�ضعوب 
�لعربية �أو هو �جلانب �لنف�ضي �لذي يعانيه �ل�ضعب �لعر�قي بحيث �إن 

�لفرد مهما يكن من�ضبه �أو دخله يعترُب نف�ضه تعي�ضا.
   وبعد �إن فكرت مليًا تو�ضلت �ىل عدة نقاط من منطلق �ضخ�ضي 
قد تف�ضر �ضبب كون �لعر�قي يف ذيل قائمة �ل�ضعد�ء من بني �لعرب، 
فهي �إما �أن تكون تاأثري�ت �حلروب �لتي تو�لت على �لعر�ق منذ بد�ية 
�لتقومي �لهجري، �أو �إن يكون هنالك حالة نف�ضية �نتابت كل عر�قي 
بحيث يعرب عن تعا�ضته رغم توفر و�ضائل �حلياة �ال�ضا�ضية ونظرته 

�مل�ضتقبلية للو�قع �لذي يحيط به.
ولكنني تر�جعت عن �أفكاري وقلت يجب �أن نكون �ضعد�ء الأننا يف بلد 
�إن  �ضعيد�، وقلت  �لفرد فيه  يكون  �أن  يكفي  �ملقومات ما  ميتلك من 
�لتقرير غري �ضائب بالن�ضب �لتي �أ�ضار �إليها، فمن وجهة نظر �لعديد 
من �لنا�ض �لعرب و�الجانب �لذين �ألتقيهم بحكم عملي �أ�ضبح �لعر�ق 
قبلة لكل متابع ومن �ضتى بقاع �لعامل، وخ�ضو�ضا يف �ضهر �ضفر �لذي 
و�ملذ�هب  �جلن�ضيات  خمتلف  من  وف��ود�  كربالء  �ر���ض  فيه  �ضمت 
و�لديانات، وكل �ضخ�ض �لتقي به من خارج �لبلد كان �جنبيا �أو عربيا  
يقول يل �نك حمظوظ الأنك تعي�ض يف بلد �حل�ضني عليه �ل�ضالم. لذ� 
�نتابني �ل�ضعور بالتفاوؤل وقلت �إننا �ضعد�ء مبعنى �لكلمة، ال الأنه ب�ضبب 
قلة �خلدمات �أو عدم توفر جزء منها �أو �خللل �المني �لذي قد يجعلنا 
م�ضتقبلية  نظرة  نرى  �أن  �لتي حترمنا من  �لتعا�ضة  �لقدر من  بهذ� 
للعر�ق، ولكن الأننا ن�ضكن يف بلد ي�ضم �حل�ضني و�أب��اه �مري �ملوؤمنني 
�لدميقر�طية  يعي�ض زمن  �لبلد  و�ن  �ل�ضالم  و�أحفادهم عليهم  علي 
�لتي يجب �أن ترت�ضخ يف ذهن كل فرد عر�قي مع �ضرورة �إثبات هويتنا 
نحن كعر�قيني من خالل �البتعاد عن كل �ملعوقات �لتي علنا تع�ضاء 
كالطائفية و�لعن�ضرية، الأننا نحن من ن�ضنع �ل�ضعادة ونختار باأيدينا 

من يقودنا �إىل طريق �ل�ضعادة.      

و�أنا �أول بني �ملو�قع �اللكرتونية �خلربية، �طلعت على تقرير �أجرته 
�إحدى �ملنظمات �الأمريكية تناولت فيه م�ضتوى �ضعادة �لفرد �لعربي 

ل نكون �سعداء 

 عدد كبري جد� من �ملكتبات �لعامة و�خلا�ضة �لتي كان لها �الأثر �لكبري يف زيادة �لوعي �لثقايف يف 
�ملدينة. ومن �أهم تلكم �ملكتبات �لتي ت�ضم خز�ناتها �آالف �لكتب �لنفي�ضة بني خمطوط ومطبوع 

�ن هناك مكتبات �أخرى حتتوي على كتب قيمة مطبوعة وخمطوطة 

لو �أردنا جرد حمتويات �ملكتبات �ملدر�ضية �لتابعة ملديرية تربية كربالء، وما 
فيها من �لكتب �لعلمية و�الأدبية الحتجنا �ىل جهد كبري، لكننا نذكر للقارئ �أ�ضهر تلك �ملكتبات 
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 قو عاتقها الدفاع ع يث اخذت عل 23 دثت بعد عامالوزارات التي ا�ست ون املراأة متعد وزارة الدولة ل�سو 
املراأة ومايتها والعمل عل اخذ قوقها وتنميتها ب�سورة تتالئم مع مكانة املراأة العراقية، وعراقة التاري امل�سر للمراأة 

يف كافة امليادي واملجالت احليوية.

في حوار مع وزيرة الدولة لشؤون المرأة

الدكتورة ابتهال كاصد الزيدي

ن�سع لالرتقاء بالواقع الن�سو وتطوير 
املهارات والكفاءات الن�سوية يف العرا

وزيرة  احل�سينية(  )الرو�سة  جملة  التقت  ح���وارات  فقرة  يف 
الدولة ل�سوؤون املراأة الدكتورة ابتهال كا�سد الزيدي فكان معها 

هذا احلوار:

 وزارتكم بني  تعاون   هنا هل    

اجل خدمة املراأة العراقية م والوزارات الخر
 نحاول بكل الو�سائل وبالتن�سيق 

للمراأة  خدمة  فيه  ما  نقدم  ان  املعنية  واجلهات  ال���وزارات  مع 
ال���وزارات،  من  ع��دد  مع  م�سرتكة  برامج  خ��الل  من  العراقية 
فو�سعنا عمال للتن�سيق مع وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
الن�سانية،  الكليات  يف  الن�سان  حلقوق  اق�سام  فتح  ب�سرورة 
وكذلك مع وزارة الرتبية حيث طلبنا منها ادخال  مادة حقوق 
الن�سان يف املناهج الدرا�سية، واتفقنا  مع الوزارة على �سرورة 
اقامة  ندوات حول حقوق الن�سان للمدر�سني و جمال�ش الباء 
العنف  تن�سئة جيل خال من  اجل  الطالب، من  قبل  والأمهات 

يدعو اىل ثقافة الت�سامح واملودة وال�سالم. 
بالهتمام  والدفاع  الداخلية  وزارت��ي  مع  تن�سيق  لدينا  واأي�سا 
بحقوق الن�سان اثناء عملهم يف ال�سارع او ال�سجون او يف مراكز 
ال�سرطة، واأي�سا يوجد تن�سيق مع وزارة ال�سحة من اأجل تثقيف 
املر�سى  واح���رتام  م��راع��اة  ب�سرورة  العاملة  الطبية  ال��ك��وادر 

وتطبيق حقوق الن�سان.
 اي�سا نعمل على تنفيذ برامج توعية للمراأة والرجل انف�سهما  
بالتعاون مع وزارة ال�سباب ول�سيما لل�سباب املقبلني على الزواج 

يف كيفية ادارة ال�سرة والتعاون باحل�سنى وح�سن تربية البناء 
مع  بالتن�سيق  ذل��ك  ب�سدد  ال��ربام��ج  من  جمموعة  تنفيذ  ومت 

جمتمعات املجتمع املدين. 
وقدمنا ا�سرتاتيجية ملناه�سة العنف واأي�سا لدينا ا�سرتاتيجية 
النهو�ش وهي قيد الن�ساء و هي الن ب�سيغة ورقة م�سودة واأي�سا 
لدينا برامج للتن�سيق مع الوزارات بخ�سو�ش توفري وحدات تكافوؤ 

فر�ش وكذلك برامج توعية .

 هل خ�س�ستم قطع ارا�س او �سقق 

 ة الراملسكنية ل�سري�
خم�س�سة  ن�سبة  هناك      

لالأرامل واآلية توزيع عن طريق دائرة رعاية املراأة املوجودة يف 
كل مافظة، وقد مت العالن عن هذا المر و مت توزيع وحدات 
�سكنية يف مافظة النجف ال�سرف وكانت الن�سبة 5، ولكن 
بعد لقاءنا مع املعنيني مت زيادة الن�سبة اىل 10، حيث تقدم 
الطلبات اىل رعاية املراأة وهناك تعهد من قبل املتقدمة باأن لي�ش 
الينا يف بغداد ثم جنري  لديها �سكن، وجتمع الطلبات وتقدم 
قرعة على من تت�ساوى بينهم النقاط والأولوية خا�سة ملن لديها 
العامة  المانة  من  ا�سخا�ش  بح�سور  القرعة  وتتم  قا�سرون، 
ملجل�ش الوزراء وتقدم ال�سماء اىل وزارة العمار واأول مافظة 
وزعت فيها ال�سقق ال�سكنية هي مافظة النجف ال�سرف.واأي 
جممع �سكني حكومي تكون منه ن�سبه 10 لالأرامل وبتخفي�ش 
الرامل  م�ساعدة  اجل   من  كان 50  ان  بعد    75 اىل ي�سل 

   المية 

متف�سية عند 
 تلفة م سرائ�

املجتمع العراقي 
ومع ال�سف بان 

الن�سبة العليا عند 
الن�ساء 
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  التن�سيق مع 
وزارة التعليم 

العايل والبث 
العلمي ب�سرورة 

 اق�سام حلقو فت
الن�سان يف 

الكليات الن�سان

•  رير: علي الها�سمي
•  وار  : ممود امل�سعودي 

واملطلقات ويق�سط على ع�سرين �سنة، وب�سرط ان تكون املتقدمة 
من امل�ستفيدات من دائرة رعاية املراأة الرامل حتديدا و مراعاة 

الظرف الجتماعي .

 الن�سو الواقع  بان  املعلوم   م   

يعاين م انت�سار الأمية، ماهي خطواتكم للتل�س 
منها

المية  ب��اأن  ن��درك متاما  نحن      

متف�سية عند �سرائح خمتلفة من املجتمع العراقي ومع ال�سف 
بان الن�سبة العليا عند الن�ساء وحتديدا عند البنات املت�سربات 
واقرها  عدة جهات  من  الظاهرة عوجلت  وهذه  املدار�ش،  من 
قانون مو الأمية اللزامي يف بداية هذا العام، وحددت ميزانية 
وزير  قبل  وبتنفيذ مبا�سر من  ال��وزراء  خا�سة من قبل جمل�ش 
الرتبية، وعلى رغم قلة املراكز ب�سبب حجم امليزانية املخ�س�سة 
لهذا امل�سروع  لكن ا�ستطعنا ان ندخل عدد كبري من الميات لهذه 

املراكز و ان �ساء اهلل يف كل �سنة تتو�سع هذه املراكز.
املدار�ش  اىل  الرجوع  باإمكانهن  ال�سغريات  للفتيات  وبالن�سبة 
فهناك مدار�ش يافعات ويافعني وبعمر ع�سر �سنني حيث ت�ستطيع 
ان تلتحق باملدار�ش، وهناك خطة عمل لزيادة عدد هذه املدار�ش 
لكي ت�ستوعب اكرب عدد ممكن من البنات والبنني املت�سربني و 

املت�سربات.

 يفيةالو الـــدرجـــات  هــل    

امل�س�سة للن�ساء هي م موات الوزارة خ�سو�سا 
  يف وزارة الرتبية

مبا  تلتزم  مل  الرتبية  وزارة  ان     

 50 اأقر يف جمل�ش ال��وزراء، ونحن يف عام 2012 طلبنا ن�سبة
البكالوريو�ش،  �سهادة  والأولوية من حملة  للن�ساء  التعينات  من 
ولكن ما ح�سل ان وزارة الرتبية مل تطبق هذا القرار، وما طبق 
النواب  نية جمل�ش  والن يف  تعيني عامالت اخلدمة فقط،  هو 
املطالبة باإقرار ن�سبة 50 من التعيينات للن�ساء يف عام 2013 

ان �ساء اهلل.

 الرامل بزيادة م الكث تطال 

213 زيادة ي�سهدها عام فهل هنا رواتبه
 هذا المر لي�ش من تخ�س�ش 

الوزارة، واإمنا من اخت�سا�ش جمل�ش النواب حيث توجد �سمن 
تخ�سي�سات دائرة رعاية املراأة، ولكن نحن نطالب بزيادة هذه 
زيادة  التخ�سي�سات، فقد مت احل�سول يف موازنة 2013 على 

خم�سني مليار دينار لل�سريحة الرامل.

 ت الوزارة يف الرتقاء هل 

 يف العرا بالواقع الن�سو
 من املعلوم باأن هذه  الوزارة 

هي وزارة دولة وغالبا ماتكون قليلة الكادر والمكانيات، ولكن 
الن�سوي وتطوير  بالواقع  ن�ستطيع لالرتقاء  ن�سعى قدر ما  نحن 

املهارات والكفاءات الن�سوية يف العراق.
اكرب عدد  ت�ستوعب  لكي  املدار�ش  لزيادة عدد هذه  خطة عمل 

ممكن من البنات والبنني .
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 ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
)وربك يخلق ما ي�ساء ويختار ما كان لهم اخلرية( الق�س�ش/68

لنهج  واإمنا هي ماولة ت�سحيح  املا�سي،  الق�سية املطروحة هنا من ق�سايا  لي�ست 
�ساد واقع الأمة منذ قرون طويلة وت�سبب يف تخلفها.. والت�سحيح يبداأ من املا�سي لكي 
ي�ستقيم به احلا�سر، فاإن نهو�ش الأمم ل يتم مبعزل عن تراثها وقيمها الثابتة.. وقد 
ورث الإ�سالم تراًثا اأثقل كاهله، لعبت فيه ال�سيا�سة دوًرا بارًزا ولعبت فيه الروايات دوًرا 

اأكرب..
واأدى  الإ�سالم وجوهره،  �سورة  انعك�ست على  ونتائجها  ومالب�ساتها  الو�سية  وق�سية 
اأمر اإغفالها وتنحيتها اإىل الجتاه بالإ�سالم نحو اأ�سحاب النفوذ وال�سلطان، والجتاه 

بامل�سلمني نحو الفرقة والتمذهب والتخلف..
اإن هدف الو�سية هو �سبط حركة التلقي والتناول لن�سو�ش الدين واحليلولة دون التالعب 

بها من خالل اإمام ميلك موؤهالت الريادة والتوجيه وميلك احلكمة والب�سرية..
من اأجل ذلك رّكز عليها الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( يف اأواخر اأيامه وكانت 
مور اهتمامه كما هو وا�سح من خالل ن�سو�ش خطبة الوداع وخطبة الغدير التي 
�سوف نعر�ش لها.. وركز عليها يف حدود القراآن الكرمي.. وركز عليها يف حدود اأهل 

البيت )عليهم ال�سالم(..
اإل اأن الروايات التي برزت ل�سرب اجتاه الو�سية قادت الفقهاء اإىل ال�سري يف اجتاه 
اأ�ساءت اإىل القراآن بالإ�سافة اإىل نبذ اأهل  اأدي بهم اإىل تبني ت�سورات  معاك�ش لها 

البيت )عليهم ال�سالم(..
و�سن�سعى اإىل اإلقاء ال�سوء على ق�سية الو�سية والآثار التي نتجت عن غيابها.. وجعلها 

مبثابة مدخل لطرحها ب�سورة اأو�سع واأكر �سموًل.. 

علي والو�سية
هل اأو�سى الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( لعلي خا�سة..؟

حوت خطبة الوداع العديد من الو�سايا التي ركز عليها الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله 
اإىل  التي ت�سري  الن�سو�ش  بالعديد من  القوم  الكتاب، وقد جاء  راأ�سها  و�سلم(، على 

و�سايا اأخري منها: 
و�سى الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( عند موته بثالث: ل يبقني بجزيرة العرب 

دينان واإجازة الوفد، ومل يذكر الراوي الثالثة...
كان اآخر ما تكلم به ال�سالة وما ملكت اأميانكم...

هذا بالإ�سافة اإىل اأمور اأخرى كثرية لي�ست جمال البحث هنا ميكن تتبعها يف كتب 
ال�سنن..

مربرات الرف�س..
الفقهاء  اأن  اإل  البيت  باأهل  تتعلق  التي  الن�سو�ش  العديد من  ورود  الرغم من  وعلى 
من  الأم��ر  هذا  ويعتربون  علي  بالإمام  خا�سة  و�سية  وج��ود  قاطًعا  ا  رف�سً يرف�سون 

اخرتاعات ال�سيعة..
روي: ذكروا عند عائ�سة اأن عليا كان و�سيا..

فقالت: متى اأو�سى اإليه وقد كنت م�سندته اإىل �سدري - اأو حجري - فدعا بالط�ست 
فلقد انخنث يف حجري فما �سعرت اأنه قد مات، فمتى اأوحي اإليه...

ونقل ابن حجر عن القرطبي قوله: كانت ال�سيعة قد و�سعوا اأحاديث يف اأن النبي )�سلى 
اهلل عليه واآله و�سلم( اأو�سى باخلالفة لعلي، فرد عليهم جماعة من ال�سحابة ذلك 
وكذا من بعدهم، فمن ذلك ما ا�ستدلت به عائ�سة، ومن ذلك اأن عليا مل يّدع ذلك 

لنف�سه ول بعد اأن ويل اخلالفة، ول ذكره اأحد من ال�سحابة يوم ال�سقيفة...
وقال غريه: الذي يظهر اأنهم ذكروا عندها - اأي عائ�سة - اأنه - اأي الر�سول - اأو�سى 
اإنكار ذلك وا�ستندت اإىل  له - اأي لعلي - باخلالفة يف مر�ش موته فلذلك �ساغ لها 
مالزمتها له يف مر�ش موته اإىل اأن مات يف حجرها، ومل يقع منه �سيء من ذلك ف�ساغ 

لها نفي ذلك لكونه منح�سًرا يف جمال�ش معينة مل تغب عن �سيء منها...
واآل��ه و�سلم(  النبي )�سلى اهلل عليه  اأوف��ى �سئل: هل كان  اأبي  اأن عبد اهلل بن  وروي 

اأو�سى؟
قال: ل..

ف�سئل: كيف كتبت علي النا�ش الو�سية، اأو اأمروا بالو�سية..؟
قال: اأو�سي بكتاب اهلل!!!...

ونقل ابن حجر العديد من الروايات التي توؤكد اأن الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( 
مل يو�ش باخلالفة لعلي م�سرًيا اإىل اأن ال�سيعة تنق�سوا عليا من حيث ق�سدوا تعظيمه 
لأنهم ن�سبوه مع �سجاعته العظمى و�سالبته يف الدين اإىل املداهنة والتقية والإعرا�ش 

عن طلب حقه - يف اخلالفة - مع قدرته على ذلك...
ونقل عن اأحمد والبيهقي يف الدلئل عن علي اأنه ملا ظهر يف يوم اجلمل قال: يا اأيها 
الإمارة  هذه  اإلينا يف  يعهد  و�سلم( مل  واآل��ه  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول  اأن  النا�ش، 

�سيًئا...
ويروى عن عمر: مات ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( ومل ي�ستخلف...

ويروى عن اأبي جحيفة، قلت لعلي: هل عندكم كتاب..؟
قال: ل. اإل كتاب اهلل، اأو َفْهٌم اأُعِطَيُه رجٌل م�سلم، وما يف هذه ال�سحيفة..

قال: وما يف هذه ال�سحيفة..؟
قال: العقل وفكاك الأ�سري ول ُيقَتل م�سلٌم بكافر...

ويف رواية اأخري: �سهدت عليا على املنرب وهو يقول: واهلل ما عندنا كتاب نقروؤه عليكم 
اإل كتاب اهلل وهذه ال�سحيفة..

ويف رواية اأخرى: فيها فرائ�ش ال�سدقة...
وعند ابن ماجة: الديات بدل العقل..

ويروى عن علي: ما خ�سنا ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( ب�سيء مل يعم به 
النا�ش، اإل ما يف قراب �سيفي هذا، واأخرج �سحيفة مكتوبة فيها: لعن اهلل من ذبح 

لغري اهلل...
ويف رواية: فاإذا فيها - اأي ال�سحيفة - املدينة حرم...

ويف رواية فيها: املوؤمنون تتكافاأ دماوؤهم وي�سعي بذمتهم اأدناهم...
ال�سيعة كانوا  اأي جحيفة - لأن جماعة من  �ساأله عن ذلك -  واإمن��ا  ابن حجر:  قال 
يزعمون اأن عند اأهل البيت - ل �سيما عليا - اأ�سياء من النبي )�سلى اهلل عليه واآله 
و�سلم( خ�سهم بها ومل يطلع غريهم عليها.. واجلمع بني هذه الأحاديث اأن ال�سحيفة 
كانت واحدة وكان جميع ذلك مكتوب فيها، فنقل كل واحد من الرواة منه ما حفظه...  
اإل اأن كل هذه املحاولت من قبل الرواة والفقهاء ل�سرب فكرة الو�سية تعد غري �سائبة 
وترتاجع اأمام كم الروايات الأخرى التي تك�سف لنا اأن الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله 
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و�سلم( كان ي�سغله م�ستقبل الدين والأمة، فمن ثم فاإن ماولة اإنكار و�سية الر�سول 
)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( باإمامة الدين والأمة من بعده يعد اتهاًما له بالإهمال 
والتق�سري يف اأداء دوره ور�سالته وهو النبي اخلامت الذي جاء بر�سالة م�ستمرة من 

بعده اإىل يوم الدين...
الدين  م�ستقبل  عن  تتحدث  كثرية  قراآنية  لن�سو�ش  اإن��ك��اًرا  اآخ��ر  جانب  من  ويعد 

واملعوقات التي تعرت�ش م�سريته...
والر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( اإمنا هو من�سبط بالقراآن ويتبع ما يوحى اإليه، 
وهذا الن�سباط والتباع يفر�سان عليه اأن يو�سي ويحدد الأئمة الذين يتولون اأمر 
الدين والأمة بعده.. وقد اأو�سى الر�سول وحدد الأمور يف حدود اأهل البيت )عليهم 
ال�سالم( لكن الأمة من بعده مل تتقيد بهم واتبعت الروايات واأقوال الرجال التي األقت 

بها يف اأح�سان احلكام الذين عدهم الرواة والفقهاء اأئمة امل�سلمني...

املناق�سة 
ول يت�سع املجال هنا ملناق�سة الن�سو�ش ال��واردة عن الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله 
على  يدل  مما  وفاته،  قبل  الأم��ور  من  بالكثري  اأو�سى  فقد  الو�سايا،  حول  و�سلم( 

اهتمامه بالدين والأمة وم�ستقبل امل�سلمني..
حتى اأن بع�سهم يروي: تركنا ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( على املحجة 

البي�ساء...
اإل اأننا �سوف نركز هنا على الن�سو�ش النبوية والقراآنية التي تتعر�ش لق�سية الإمامة 

و�سرورتها، واأن الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( مل يغفلها يف و�سيته..
وكيف له اأن يغفلها وقد ركز عليها القراآن الكرمي..

 .. اإم��ام��ا  للنا�ش  جاعلك  اإين   .. ال�����س��الم(:  )عليه  لإب��راه��ي��م  �سبحانه  ي��ق��ول 
البقرة/124.

ويقول عن طاعة الأئمة: يا اأيها الذين اآمنوا اأطيعوا اهلل واأطيعوا الر�سول واأويل الأمر 
منكم.. الن�ساء/59.

ويقول عن يوم احل�ساب: يوم ندعو كل اأنا�ش باإمامهم.. الإ�سراء/71.
ويقول لبني اإ�سرائيل: وجعلناهم اأئمة يهدون باأمرنا.. الأنبياء/73.

وهذا ما يتعلق باأئمة الهدي واحلق..
اأما ما يتعلق باأئمة الباطل وال�ساللة..

قال �سبحانه: فقاتلوا اأئمة الكفر.. التوبة/12.
وقال: وجعلناهم اأئمة يدعون اإىل اإىل النار.. الق�س�ش/41.

وما جاء عن الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( حول الإمامة فهو كثري..
يروى: من مات ومل يعرف اإمام زمانه مات ميتة جاهلية...

ويروى: من فارق اجلماعة قيد �سرب فمات فميتته جاهلية...
ويروى: من مات ولي�ش يف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية...

وروي: ل يزال الإ�سالم عزيًزا اإىل اثني ع�سر خليفة...
وعلى �سوء هذه الن�سو�ش القراآنية والنبوية يظهر لنا اأن الإمامة من ق�سايا الدين 
اجلوهرية، واإن الإمام املق�سود منها هو اإمام خا�ش ميلك موؤهالت الريادة والعدالة 

والعلم والب�سرية وفوق ذلك كله هو مل ثقة امل�سلمني وقبولهم ومبتهم..
ا اأن الإمامة كانت مل اهتمام الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(  ويظهر لنا اأي�سً

واأنه قد حددها يف دائرة مددة 
ووجهها اإىل جهة مددة..

ول يعقل اأن يقول )من مات ومل 
يحدد  ول  زمانه..(  اإمام  يعرف 

هذا الإمام.. 
امل�سلمني  يطالب  اأن  يعقل  ول 
بالبيعة لإمام جمهول ولي�ش مل 

ثقتهم وقبولهم.. 
ول يعقل اأن يربط امل�سلم بجماعة 
متثل  ول  احل���ق  ع��ل��ى  ت��ك��ون  ل 

الإ�سالم ال�سحيح.
ول يعقل اأن يربط عزة الإ�سالم 
اأن  دون  خ��ل��ي��ف��ة  ع�����س��ر  ب��اث��ن��ي 
�سراط  وعلى  هدى  على  يكونوا 
م�ستقيم، ودون اأن يحدد هويتهم 

واأ�سماءهم..
اإن الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله 
قاعدة  وف��ق  ي�سري  ك��ان  و�سلم( 

قراآنية حتدد دوره ودور الأئمة من بعده وهو ما يت�سح لنا من خالل قوله تعاىل:
اإمنا اأنت منذر ولكل قوم هاد  /الرعد/7.

واملنذر هو النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(..
والهادي هو الإمام..

ولي�ش هناك يف تاريخ امل�سلمني من ميلك موؤهالت الإمامة والريادة والعدالة والفقه 
والب�سرية �سوى اأهل البيت )عليهم ال�سالم( الذين ربطهم الر�سول )�سلى اهلل عليه 
اأنهم هم  اإىل  واآل��ه و�سلم( بالكتاب يف ن�سو�ش عديدة مما ي�سري يف دللة قاطعة 
الأو�سياء يف هذه الأمة.. وقد حدد لنا القراآن الكرمي اأن اهلل قد ا�سطفى عدًدا من 

الر�سل والأنبياء والآل، وهذا ال�سطفاء ي�سمل ذريات هوؤلء الر�سل والأنبياء..
يقول �سبحانه: اإن اهلل ا�سطفى اآدم ونوحا واآل اإبراهيم واآل عمران على العاملني * 

ذرية بع�سها من بع�ش واهلل �سميع عليم /اآل عمران/،33 34.
ويقول: )ومن اآبائهم... الآية(.

واأهل البيت هم امتداد ذرية اإبراهيم )عليه ال�سالم( الذين َمنَّ اهلل عليهم بف�سله 
ليكونوا اأئمة اأمة ممد )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( من بعده..

واكبت ر�سالة  بل  لي�ست خا�سة بر�سالة ممد وحده  ال�سنة  اأن هذه  القراآن  ويوؤكد 
اإبراهيم واآله من اأنبياء بني اإ�سرائيل مثل داود و�سليمان )عليهما ال�سالم(.. 

يقول �سبحانه: اأم يح�سدون النا�ش على ما اآتاهم اهلل من ف�سله، فقد اآتينا اآل اإبراهيم 
الكتاب واحلكمة واآتيناهم ملكًا عظيمًا، /الن�ساء/54.

اإل اأن الفقهاء والرواة كان لهم راأي اآخر يف مواجهة هذه الن�سو�ش القراآنية والنبوية 
حيث وجهوها جميعها نحو احلكام واعتربوهم اأئمة امل�سلمني من بعد الر�سول وقد 
ا�ستمدوا هذا املوقف من كم الروايات الواردة حول ولة الأمور يف كتب ال�سنن، وعلى 

�سوئها مت الت�سحية باأهل البيت واإحالل احلكام مكانهم..

ربيع الأول 1434ه� 24



ومن هذه الروايات:
اأهانه  ال�سلطان  اأه���ان  من 

اهلل...
واإن  واأط���ي���ع���وا،  ا���س��م��ع��وا 
ا�سُتعمل عليكم عبد حب�سي، 

كاأن راأ�سه زبيبه...
من خلع يًدا من طاعة لقي 
حجة  ول  القيامة  ي��وم  اهلل 

له...
يف  والطاعة  ال�سمع  عليك 
ومن�سطك  وي�سرك  ع�سرك 

ومكرهك واأثره عليك...
فاأعطاه  اإم���اًم���ا  ب��اي��ع  م��ن 
قلبه،  وث��م��رة  ي���ده،  �سفقة 
فاإن  ا�ستطاع،  اإن  فليطعه 
جاء اآخر ينازعه، فا�سربوا 

عنق الآخر...
اأم����ريه �سيًئا  م��ن ك���ره م��ن 

فلي�سرب، فاإنه من خرج من ال�سالطني �سرًبا مات ميتة جاهلية...
اأطع الأمري واإن جلد ظهرك واأخذ مالك...

اأما رواية الثني ع�سر خليفة فهم واإن كانوا قد حددوهم يف دائرة احلكام، اإل اأنهم 
حاروا يف تعيينهم وتخبطوا واختلفوا ومل يقطعوا فيها ب�سيء...

قال ابن اجلوزي: قد اأطلت البحث عن معنى هذا احلديث وتطلبت مظانه و�ساألت عنه، 
فلم اأقع علي املق�سود به...

وقال اآخر: مل األق اأحًدا يقطع يف هذا احلديث ب�سيء معني...
ولو اأن الفقهاء اجتهوا نحو اأهل البيت لو�سلوا اإىل احلقيقة وخرجوا من دائرة هذا التيه 

الذي اأوقعوا اأنف�سهم فيه..
وذلك ي ما يروى: مثل اأهل بيتي فيكم كمثل �سفينة نوح، من ركبها جنا، ومن تخلف 

عنها هلك...
اإن و�سية الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( بالكتاب تعني و�سية بالإمامة، لأن هذا 
الكتاب لبد له من اإمام يبلغه ويبينه للنا�ش من بعده ويكون مرجًعا لهم ومل ثقتهم 
وقبولهم وال�سخ�سية الوحيدة التي كانت موؤهلة للقيام بهذا الدور هي الإمام علي)عليه 

ال�سالم(..
ويكفي يف هذا املجال القول اأن عليا هو ال�سخ�سية الوحيدة من بني ال�سحابة واخللفاء 

التي يطلق عليها لفظ اإمام..
واآله  الر�سول )�سلى اهلل عليه  ل�سان  ال��واردة على  الروايات  ا�ستعرا�ش  ا  اأي�سً ويكفي 

و�سلم( يف حق ال�سحابة تلك الروايات التي ت�ستثنيهم من القيام بدور الإمامة...
وقد اأ�سرنا فيما �سبق اإىل قول الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( ل ترجعوا بعدي 

كفاًرا..
وروي: خيار اأئمتكم الذين حتبونهم ويحبونكم، وت�سلون عليهم وي�سلون عليكم، و�سرار 

اأئمتكم الذين تبغ�سونهم ويبع�سونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم...
وهذه اإ�سارة �سريحة منه )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( اإىل الأئمة بنوعيهم:

الأئمة الأخيار وهم اأهل البيت)عليهم ال�سالم(..
والأئمة الأ�سرار وهم َمن دونهم..

وقد تنباأ الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( بالإمام املهدي يف اآخر الزمان وهو من 
ذريته اأي من اأهل البيت، وو�سفه وحدده، وهو اآخر الأئمة...

ولي�ش من املعقول اأن يكون قد تنباأ باآخر الأئمة من اأهل البيت، ول يكون قد تنباأ باأولهم 
وحدده وو�سفه..

واحلق اأن الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( تنباأ باأول الأئمة وهو الإمام علي وو�سفه 
وحدده، كما و�سف وحدد احل�سن واحل�سني وعلي بن احل�سني ،ممد بن علي الباقر 
وجعفر بن ممد ال�سادق وباقي الأئمة الثني ع�سر املق�سودون برواية الثني ع�سر 

املذكورة...
وقد كانت لالإمام علي �سفات ومالمح ودور خا�ش يبدو بو�سوح من ذلكم الكم الكبري 
من الروايات الواردة يف حقه على ل�سان الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(، تلك 
اأ�سماه:  علي  الإم��ام  كتاًبا يف  يكتب  اأن  اإىل  كالن�سائي  دفعت مبحدث  التي  الروايات 

خ�سائ�ش الإمام علي كان ال�سبب يف م�سرعه...
قال ابن عبا�ش: لي�ش من اآية يف القراآن يا اأيها الذين اآمنوا...

اإل وعلي على راأ�سها واأمريها و�سريفها و�سيدها، ولقد عاتب اهلل اأ�سحاب ممد يف 
القراآن وما ذكر عليا اإل بخري...

وقال ابن حنبل: ما جاء لأحد من اأ�سحاب ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( من 
الف�سائل ما جاء لعلي ابن اأبي طالب...

وهذه بع�ش مناذج من الروايات الواردة يف حق الإمام علي والتي توؤكد اإمامته وو�سية 
الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( له..

اإن عليا مني واأنا منه، وهو ويل كل موؤمن بعدي...
اأنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن اأراد العلم فلياأت الباب...

من اأطاع عليا فقد اأطاعني. ومن ع�سي عليا فقد ع�ساين...
اإن منكم من يقاتل على تاأويل القراآن، كما قاتلت على تنزيله، يعني عليا...

علي مع القراآن، والقراآن مع علي، لن يفرتقان حتى يردا علي احلو�ش...
اأنت مني مبنزلة هارون من مو�سى، اإل اأنه ل نبي بعدي...

اللهم اآتني باأحب خلقك اإيل ياأكل معي هذا الطائر، فجاء علي واأكله معه...
علي مني واأنا من علي، ول يوؤدي عني اإل اأنا اأو علي...

هذا - علي - اإمام الربرة، قاتل الفجرة، من�سور من ن�سره، خمذول من خذله...
يا علي اأنت �سيد يف الدنيا، و�سيد يف الآخرة...

ل يحبك – يا علي - اإل موؤمن، ول يبغ�سك اإل منافق...
وغري هذا كثري يف كتب ال�سنن وكتب ال�سري، مما ي�سري يف دللة قاطعة اإىل اأن عليا كان 
مور اهتمام النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( وكان يعده لتحمل وظيفة الإمامة من 

بعده.. 
هذا بالإ�سافة اإىل اأن هناك العديد من الن�سو�ش الواردة عن الر�سول )�سلى اهلل عليه 
واآله و�سلم( التي تقول بالو�سية �سراحة لعلي، غري اأن الفقهاء واأهل احلديث �سككوا 

فيها والبع�ش منهم �سححها...
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ولالطالع عن كثب على عمل ق�ضم �لزينة و�لت�ضجري 
حتقيق  لعمل  �حل�ضينية(  )�ل��رو���ض��ة  جملة  هرعت 
�لعتبة  م�ضتل  يف  �مل�ضيئة  �الب��د�ع��ات  على  مف�ضل 

�حل�ضينية حيث كانت �لبد�ية مع،  
رئي�ض �لق�ضم �ل�ضيد عبا�ض �ملو�ضوي �لذي حدثنا عن 
ق�ضم  كان  قائاًل"  عمله  و�آلية  �لق�ضم  تاأ�ضي�ض  بد�ية 
�لزينة و�لت�ضجري عبارة عن �ضعبة تاأ�ض�ضت عام  2007 

حيث كانت �حدى �ضعب ق�ضم �ل�ضوؤون �الد�رية".
�لعام  �الم���ني  قبل  م��ن  وبتكليف  �ملو�ضوي"  �أ���ض��اف 
�ضماحة �ل�ضيخ عبد �ملهدي �لكربالئي با�ضرنا باإن�ضاء 
م�ضتل مب�ضاحة تقدر )4 دومن( لرفد �حلد�ئق �ملحيطة 

بالعتبة �حل�ضينية �ملقد�ضة باالأ�ضجار و�الأزهار وو�ضعها 
يف �ل�ضحن �حل�ضيني �ل�ضريف، وب�ضورة كبرية و�ضريعة 
وبربكة �المام �حل�ضني-عليه �ل�ضالم- مت �لو�ضول �ىل 
حالة �الكتفاء �لذ�تي يف كل حد�ئق �لعتبة �حل�ضينية 
من  و�أ�ضناف  �ن��و�ع  بيع  باالإمكان  فاأ�ضبح  �ملقد�ضة، 
�ملحلية وبجودة عالية  �ال�ضو�ق  و�الأ�ضجار يف  �الزه��ار 
تباع  �لتي  و�ال�ضجار  �الزه��ار  كون  تناف�ضية،  وباأ�ضعار 
�ل�ضحيح  �النتخاب  منها  كثرية  ��ض�ض  على  مبنية  
للبذرة ومن�ضاأها وطريقة تربيتها و�العتناء بها، وبعد 
�ل�ضغرية وحتقيقه هذ�  �مل�ضتل مب�ضاحته  �ن�ضاء هذ� 

�لنجاح �ملتميز يف مدة وجيزة.

قسم الزينة والتشجير
إنجازات متعددة ولمسات إبداعية 

 الت شاشة من االققدية اشية اتال  ة والت�شيشم الد قي
يت ااا وشورها ادع وتاا الا من ل رد ادا ايطة 
 قيو راة اليار الشت واشت ي شةقدية اشية اتال

شةقدة اتامة لة الاالما شر من قام مد اال اتاال

• قي: ف�ضل �ل�ضريفي �� حممد �لي�ضاري 
• رير: علي �لها�ضمي
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   امل�ستل مبثابة مدر�سة لتلقي الدرو�س 

التطبيقية والعملية لطلبة اجلامعات 
واملعاهد الزراعية  

وعن �نو�ع �ال�ضجار �ملوجودة يف م�ضتل �لعتبة �حل�ضينية 
�ملوجودة هي  �ال�ضجار  "�ن  �ملو�ضوي  �و�ضح  �ملقد�ضة 
�ضبه نادرة وغري متوفر يف �ال�ضو�ق �ملحلية �لعر�قية 
مثل ��ضجار �ل�ضايك�ض فهي حتى و�ن وجدت يف م�ضاتل 
�خرى فهي �قل حجما من �ملتوفرة يف �مل�ضتل، و��ضجار 
�ملجنونة )�جلهنمية(بارتفاع �كرث من مرتين باالإ�ضافة 
�ىل مو�ضوع عافية �لنباتات �ملتوفرة فهي تتمتع بعافية 
بقية  يف  �الخ��رى  �لنباتات  بقية  عافية  عن  تختلف 
�مل�ضاتل؛ وذلك لوجود مهند�ضني خمت�ضني بالوقاية 
كبري  ب�ضكل  يختلف  و�لعمل  �ملجال  و�لتغذية يف هذ� 
عن بقية �مل�ضاتل من ناحية �ل�ضقي و�لعناية بالنبتة، 
�مل�ضتل  على  كبري�  �قباال  فنالحظ  �لت�ضويق  وكذلك 
�ملحافظات  وبقية  �ملقد�ضة  كربالء  �ه��ايل  قبل  من 
على �ضر�ء �ل�ضتالت و�ال�ضناف �ملتميزة من �ال�ضجار 

و�لنباتات من �لظليات ونباتات خارجية".
�لعتبة  م�ضتل  �مل�ضيئة يف  �لنقطة  �ملو�ضوي" �ن  وبني 
�حل�ضينية �ملقد�ضة هو ��ضبقيته يف جمال �لزر�عة قبل 

�لعر�ق، وقد  �ملقد�ضة �الخ��رى يف  �لعتبات  غريه من 
��ضبح متفوقا ب�ضكل كبري على دو�ئر �لدولة �ملخت�ضة 
يف جمال �لزر�عة، و�إن�ضاءه م�ضتل خا�ض بزهور �لقطف 
يف بيت زجاجي خا�ض لهذ� �لغر�ض، وقد مت ��ضتري�د 
�مهات �ل�ضتول من هولند� مثل)زهرة �جلربرة وزهرة 
�لروز(لغر�ض �نتاجها يف �مل�ضتل ونحن يف �ضدد �نتاج 

هذه �الزهار يف �لوقت �لقريب".
تطوير  عملية  �مل�ضتل  �ضهد  �ملو�ضوي"  و����ض��اف 
و��ضتحد�ث وحدة ��ضتثمارية تاأخذ على عاتقها توفري 
�ال�ضجار و�الزهار و�ملتطلبات �لزر�عية من �ل�ضنادين 
و�لنافور�ت و�الآالت و�ملعد�ت �لزر�عية �لتي حتتاجها 
وباأ�ضعار  باملو�طنني  �خلا�ضة  �لبيوت  يف  �حل��د�ئ��ق 

منا�ضبة".
و�ملعاهد  �لكليات  طلبة  ��ضتقبال  يتم  و��ضتطرد" 
�لزر�عية من جامعة كربالء وبابل و�لكوفة الإطالعهم 
عملية،  ب�ضورة  �ل�ضتول  وتربية  زر�ع��ة  كيفية  على 
و��ضبح �مل�ضتل مبثابة مدر�ضة لتلقي �لدرو�ض �لتطبيقية 

و�لعملية لطلبة �جلامعات و�ملعاهد �لزر�عية .
وعن زيادة م�ضاحة �مل�ضتل و�إ�ضافة م�ضاحات ��ضافية 
له قال رئي�ض �لق�ضم" بتوجيه من قبل �المني �لعام 
للعتبة �حل�ضينية �ملقد�ضة �ضماحة �ل�ضيخ عبد �ملهدي 
�حل�ضينية  �لعتبة  متطلبات  �ت�ضاع  وم��ع  �لكربالئي 
متطلباتها  وزي���ادة  لها  �جلغر�فية  �لرقعة  و�ت�ضاع 
فتم  �خ��ر؛  م�ضتل  ��ضتحد�ث  �ل�ضروري  من  ��ضبح 
�الر�ض قدرها )4دومن( حماذية  م�ضاحة من  �ضر�ء 
عليها  و�قيم  �الول  �مل�ضتل  عليها  �قيم  �لتي  لالأر�ض 
�ضر�ء م�ضاحة )4دومن(�خرى  وكذلك  �لثاين  �مل�ضتل 
مل�ضروع بيت زهور �لقطف وبالتايل ��ضبحت �مل�ضاحة 

�الجمالية للم�ضتل بحو�يل )12دومن(".
يف  �ل��ث��اين  �مل�ضتل  منتوج  ��ضتغالل  كيفية  وملعرفة 
خدمة �لعتبة �حل�ضينية �ملقد�ضة �و�ضح �ملو�ضوي" �ن 
�مل�ضتل �لثاين هو خا�ض لرفد حد�ئق �لعتبة �حل�ضينية 
بالعتبة  يحيط  وم��ا  �ل�ضريف  �ل�ضحن  يف  �ملقد�ضة 
�خلا�ضة  و�ملو�ضميات  باالأزهار  حد�ئق  من  �ملقد�ضة 

27ربيع الأول   1434ه��



�ل�ضريف  �حل�ضيني  �ل�ضحن  تزيني  ويتم  كما  بها، 
تبعث  �لتي  و�الزه��ار  �ل�ضنادين  و�ضع  بها من خالل 
�لروحانية  �الج��و�ء  �ىل  ��ضافة  �ملعنوية  �ل��روح  على 
يف ح�ضرة �المام �حل�ضني -عليه �ل�ضالم-، وكذلك 
�لفنية  و�لت�ضاميم  �العمال  باعد�د  �لق�ضم  يتكفل 
�لتي  و�لدولية  �ملهرجانات  يف  �لرمزية  و�ملج�ضمات 
�لقر�ن  حمافل  يف  وكذلك  �ملقد�ضة  �لعتبة  تقيمها 

�لكرمي".
�خلارجية  �جل��ه��ات  م��ع  �ل��ت��ع��اون  طبيعة  وح����ول 
تعاون مع  "هناك  �ملحلية يف كربالء قال  و�حلكومة 
�حلكومة �ملحلية يف كربالء �ملقد�ضة من �جل �لقيام 
بعملية زر�عة �ال�ضجار و�لزهور يف �حلد�ئق �لعامة 
يف �ملحافظة، وكذلك يف �ل�ضو�رع �لرئي�ضية من �جل 

�ن ي�ضاف نوع من �جلمالية لهذه �ل�ضو�رع و�حلد�ئق 
�جل جمالية  �مل�ضروع من  بهذ�  �لعمل  ونحن ب�ضدد 

�ملدينة �ملقد�ضة".
�ملهرجانات  يف  للق�ضم  �مل�����ض��ارك��ة  طبيعة  وح���ول 
�لدولية قال رئي�ض �لق�ضم" �ن م�ضاركة ق�ضم �لزينة 
كانت  �لعر�ق  �لعديدة يف  �ملهرجانات  و�لت�ضجري يف 
على  وح�ضلنا  وفعالة  متميزة  م�ضاركات  جميعها 
�لعديد من �جلو�ئز، وكانت �ول م�ضاركة للق�ضم منذ 
حو�يل 3�ضنو�ت يف مهرجان �قامته �مانة بغد�د على 
حد�ئق �لزور�ء، وهو مهرجان دويل �ضنوي وح�ضلنا 
على �ملركز �لثاين فيها ويف �لعام �لذي تاله ح�ضلنا 

على �ملركز �الول يف �لعر�ق.
 م�ضيفًا" يف �مل�ضاركة �لثالثة لنا عملنا كل ما بو�ضعنا 
�لثانية  لل�ضنة  �الول  �ملركز  على  �ملحافظة  �جل  من 

على �لتو�يل وبالفعل ح�ضلنا على �ملركز �الول للمرة 
�ملهرجان  يف  �الول  و�ملركز  للعر�ق  بالن�ضبة  �لثانية 
على �مل�ضتوى �لدويل برغم من م�ضاركة دول عربية 
و�جنبية ذ�ت باع طويل يف جمال �لزر�عة وتعترب من 
�لدول �ملتطورة يف هذ� �ملجال وقد كان �القبال كبريً� 

جدً� على جناح �لعتبة �حل�ضينية �ملقد�ضة".

 الوقاية من االمرا�ض 
�لزر�عي  �ملهند�ض   )1( رقم  �مل�ضتل  وحدة  م�ضوؤول 
مكافحة  كيفية  عن  لنا  حت��دث  �لر�ضا  عبد  فا�ضل 
نقوم  قائاًل"  �ل��ن��ب��ات��ات  ت�ضيب  �ل��ت��ي  �الم���ر�����ض 
�لبذ�ر  منها  مر�حل  عدة  على  �المر��ض  مبكافحة 
مرحلة  وه��ي  �لرتبة،  يف  �لبذرة  غر�ض  عملية  وه��ي 
ومن  �لرتبة،  تعقيم  �لبذ�ر  عملية  وي�ضبق  ح�ضا�ضة 

�إ�ضابات  هنا  تكون  فقد  و�ملكافحة  �ملتابعة  تبد�أ  ثم 
�مل�ضتل  �ن  خ�ضو�ضًا  ح�ضرية  �و  بكتريية  �و  فطرية 
فبع�ض  و�لفو�كه،  �لنخيل  ب�ضاتني  من  بالقرب  يقع 
�الحيان نعاين من �ضعوبة �ل�ضيطرة على �حل�ضر�ت 

ومع كل هذ� ��ضتطعنا �لتغلب على كل �مل�ضاكل".
مبينا" �ما مرحلة )�لبادر�تو( فهي مر�عاة �لنباتات 
تكون يف  �لنباتات  تنمو  فعندما  )�لد�ية(  �ل�ضغرية 
هذه �ملرحلة حرجة جدً� فهي حتتاج �لرعاية خا�ضة 
�المر��ض  �و  �لفطريات  �و  بالبكرتيا  ت�ضاب  فقد 
�ال�ضابة  ن��وع  بح�ضب  �ملعاجلة  وتكون  �لفريو�ضية، 
ي�ضميها  �لتي  �ل��ب��ادر�ت��و  ت�ضيب  �لتي  فاال�ضابات 
�لتعفن  �و  �لبني  �لتعفن  ه��ي  ب���)�ل��د�ي��ة(  �مل���ز�رع 

�لرمادي ��ضافة �ىل �ل�ضقي �ملنظم.
ميكن  �لتي  و�حل�ضر�ت  �المر��ض  و�ب��رز  م�ضيفًا"   
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وحفار  �لقار�ضة  �لديد�ن  هي  �لنباتات  ت�ضيب  �ن 
�الور�ق   و�لذبابة �لبي�ضاء �لتي حتتاج �ىل مكافحة 
م�ضتمرة فهي معروفة مبقاومتها للمبيد لذلك نلجاأ 

�ىل معاجلتها باأنو�ع �أخرى من �ملبيد�ت.

 م�شروع زهور القطف
م�ضوؤول وحدة �مل�ضتل رقم )2( و�مل�ضرف على م�ضروع 
زهور �لقطف �ملهند�ض �لزر�عي ح�ضام �ضمري قال" 
بالن�ضبة مل�ضروع زهور �لقطف �ملو�ضوعة د�خل �لبيت 
�لزجاجي توجد هناك �جهزة ت�ضمى �لبويلر�ت وهي 
�لزجاجي وتوفري درجات  �لبيت  م�ضوؤولة عن تدفئة 
ف�ضل  يف  �لنباتات  تدفئة  لغر�ض  مالئمة  ح���ر�رة 
�ل�ضتاء، فعندما تكون درجة �حلر�رة 10 درجة مئوية 
درجة   16 �ىل  �حل���ر�رة  درج��ة  برفع  �جلهاز  يقوم 

�لقطف،  لزهور  ح��ر�رة  درج��ة  �أف�ضل  وه��ي  مئوية 
�نابيب  جمموعة  خ��الل  من  �لتدفئة  عملية  وتكون 
�ملاء  على  حتتوي  �لزجاجي  �لبيت  د�خل  مو�ضوعة 

�ل�ضاخن �لذي يتولد عنه �لبخار".
فيه  �لقطف  زه��ور  وم�ضروع  �لزجاجي  �لبيت  وعن 
فهي  �لتربيد  منظومة  �م��ا  �لوحدة"  م�ضوؤول  ق��ال 
باالإ�ضافة  �لتربيد  عن  م�ضوؤول  جهاز  على  حتتوي 
�لبارد  �لهو�ء  �ضحب  مهمتها  تكون  مفرغات   6 �ىل 
�لناجت من �جلهاز حلني �لو�ضول �ىل درجة �حلر�رة 

�ملالئمة حيث ترت�وح بني 20 �� 30 درجة مئوية. 
�لغذ�ئية  �مل��و�د  خللط  خا�ضة  غرفة  هناك  مبينًا" 
�ل��و�ح��د 5000  �خل���ز�ن  �ضعة  خ��ز�ن��ني  فهي حت��وي 
و�لثاين  �جل��رب��رة  ب��زه��رة  خا�ض  يكون  �الول  ل��رت، 
خا�ض بتوفري �لتغذية لزهرة �لروز، ويتم خالل هذه 

�خلز�نات خلط �ملو�د �لغذ�ئية ودفعها د�خل �لبيت 
�لزجاجي حيث حتتاج كل زهرة �و نبتة من 75 ��100 
�ضي�ضي، وكلما تنمو �لزهرة �و �لنبتة حتتاج �ىل مو�د 
غذ�ئية �كرث وهذه �ملو�د �لغذ�ئية هي عنا�ضر كربى 
و�حلديد  و�لف�ضفور  و�لبوتا�ضيوم  �لكال�ضيوم  هي 
و�ل�ضوديوم  �لبورون  فهي  �ل�ضغرى  �لعنا�ضر  �ما 

و�لنحا�ض".

 الت�شاميم والديكورات 
�لفني يف وحدة �لديكور عالء �لتميمي قال" يتمحور 
و�لديكور�ت  �لت�ضاميم  و�جن���از  عمل  يف  عملنا 
وقد  �ملقد�ضة،  �حل�ضينية  �لعتبة  مب�ضتل  �خلا�ضة 

كانت لنا م�ضاركات فاعلة يف �جناز بع�ض �لت�ضاميم 
�لعر�ق  وخ��ارط��ة  �لنجاة  �ضفينة  كت�ضميم  �لفنية 
و�ضاركنا فيهما يف مهرجان دويل �أقامته �أمانة بغد�د 
يف حد�ئق �لزور�ء، وكذلك مت �جناز ت�ضاميم فنية 
�الإمام  و�ضريح  لقبة  ترمز  جم�ضمات  باأن�ضاء  تتمثل 

�حل�ضني )عليه �ل�ضالم(. 
ومتنوعة  ع��دي��دة  ت�ضاميم  عمل  مت  �ن��ه  م�ضيفًا" 
و�لزينة  �ل��ورد  ودي��ك��ور�ت  و�ل�ضالالت  كالنافور�ت 
بها م�ضتل  ن  زيِّ و�لت�ضاميم �الخرى  وبع�ض �العمال 

�لعتبة �حل�ضينية �ملقد�ضة".
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 نكتفي من تلك الكلمات باإ�سارات :يقول اأبو حنيفة : ما 
د ، مَلّا اأقدمه املن�سور بعث  راأيت اأفقَه ِمن جعفر بن مَمّ
اإيَلّ فقال : يا اأبا حنيفة ، اإَنّ النا�ش قد افُتِتُنوا بجعفر ، 
اأُت له اأربعني م�ساألة    فهِيّئ له من امل�سائل ال�ِسداد . فهَيّ
ا اأب�سرُت به دخَلْتني من الهيبة جلعفر ال�سادق ما  فلَمّ
اأُلقي عليه  . فجعلُت  املن�سور   لأبي جعفر   يدخلني  مل 
املدينة  واأه��ل   ، كذا  تقولون  اأنتم   (  : فيقول  فُيجيبني 
ا  ا تابعناهم ، ورمَبّ يقولون كذا ، ونحن نقول كذا ، فرمَبّ
خالفنا جميعًا ( . حتى اأتيت على الأربعني م�ساألة ، ثم 
قال : ) اأَل�ْسنا َروينا اأَنّ اأعلم النا�ش ، اأعلُمهم باختالف 
النا�ش ( ؟ . واعرتف اأبو جعفر املن�سور ، واأقَرّ بف�سله 
ن قال اهلُل فيه : )ُثَمّ اأَْوَرْثَنا  حني قال : اإَنّ جعفرًا كان مَمّ
َطَفْيَنا  ا�سْ اَلِّذيَن  اْلِكَتاَب 
َظامِلٌ  َفِمْنُهْم  ِعَباِدَنا  ِمْن 
ٌد  ْقَت�سِ ُمّ َوِمْنُهم  َنْف�ِسِه  ِلّ
اِت  رْيَ ِباخْلَ �َساِبٌق  َوِمْنُهْم 
ُه��َو  َذِل�����َك   ِ اهلَلّ ِب�������اإِْذِن 
اْل��َك��ِب��رُي ( ، )  ��ُل  اْل��َف�����سْ
ن  فاطر : 32 (. وكان مَمّ
ا�سطفاه اهلل ، وكان من ال�سابقني يف اخلريات .ورغم 
اعرتافه بف�سل الإمام ال�سادق )عليه ال�سالم( يف قوله 
ُد اأهل البيت ، وعامِلُهم ، وبقَيّة الأخيار منهم ، اإل  : �سِيّ
اأنه كان ي�سِيّق على الإمام ) عليه ال�سالم ( ، ويكيد له ، 
حتى اغتاله بعد اأن قال : هذا ال�سجا املعرِت�ُش يف َحْلقي 
ِمن اأعلم النا�ش يف زمانه . امتازت الفرتة التي عا�سها 
الإمام ال�سادق )عليه ال�سالم( باأنها مرحلة منو العلوم 
البالد  انفتاح  ب�سبب   . املتنِوّعة  الثقافات  وت��زاح��م   ،
الإ�سالمَيّة على الأمم الأخرى ، وانت�سار الرتجمة التي 
.فبداأ  العرب  اإىل  الغربَيّة  الفل�سفات  نقل  �ساعدت على 
الغزو الفكري باجتاهاته املنحرفة ، وعاداته الهجينة ، 
ون�ساأت على اأثره تَيّارات الإحلاد ، وِفَرق الكالم ، والآراء 
الغريبة ، والعقائد ال�ساَلّة . وقد تطَلّبت تلك الظروف اأن 
ينه�ش رجل ، عامِل ، �سجاع ، يرُدّ ال�سالل عن ح�سون 
الر�سالة املحمدية .فكان اأن قَيّ�ش اهلل ولَيّه الإمام جعفر 
ال�سادق  الذي فا�ست حياته بالعطاء ، والعلوم الغزيرة 

دة ، من : احلديث ، والتف�سري ، والعقيدة ، و�سائر  املتعِدّ
اأمينًا ، عن منابع  اأبواب الفقه ، وال�سريعة .َنقَلها نقاًل 
، حتى  الت�سريع  ، وعن منابع  دَيّة اخلامتة  املُحَمّ ة  النبَوّ
ق( ، و)كا�سف احلقائق(   ب )عليه ال�سالم( ب�)املحِقّ ُلِقّ
واإماَمها   ، ِبَحٍقّ  ��ة  الأَمّ َمرِجَع  كان  ال�سالم(  لأنه )عليه 
 ، الفقهاء  م��ن  الأع���الم  مئات  يديه  على  تتلمذ  ال��ذي 
العلمي  التخ�س�ش  ب��اب  لهم  فتح  اأن  بعد   ، وامل�سايخ 
 ، والكيمياء   ، ، كالكالم  ، والطبيعَيّة  العقلية  العلوم  يف 

والريا�سيات ، اإ�سافًة اإىل اأبواب ال�سريعة الإ�سالمَيّة .
مل�سائل  الوا�سحة  القواعد  ال�سالم(  )عليه  و�سع  كما 
الجتهاد   َمَلكَة  تالمذته  يف  لرُيِبّي   ، والفقه   ، الأ�سول 
 ، وال����رباءة  ال�ست�سحاب،  ك��ق��اع��دة   ، وال���س��ت��ن��ب��اط 
وال�سمان ، والتخيري ، وغريها . ومبا اأَنّ الغزو الفكري 
يف  وانفتاح   ، هة  موَجّ غ��ري  ��ة  ح��رَيّ راف��َق��ْت��ه  ق��د  الغربي 
اأحدث  لذا   . احلاكمة  ال�سلطة  اأتهما  هَيّ  ، الآراء  اإب��داء 
الإمام  د  فجَنّ  ، امل�سلمني  عقائد  يف  ارتباكًا  الغزو  ذلك 
ال�سادق )عليه ال�سالم( جهوده العلمية الهائلة ملواجهة 
 . وعقائدية   ، ٍة  علمَيّ مبواقف   ، والتحريف  النحراف 
وذلك كان من خالل اإجابته على كِلّ امل�سائل ، ورِدّ كل 
ال�سبهات ، واإفحام كِلّ الت�سكيك ، والأ�ساليل ، وبيان كِلّ 
ا ُيت�ساَءل عنه . حتى  اأمٍر من اأمور الدين ، والدنيا ، مَمّ
ا�ستطاع بذلك اجلهاد العلمي املوؤَيّد برعاية اهلل وعنايته  
 ، الإ�سالمي  العامل  على  ال�ساليل  الزحف  يوقف  اأن 

ويك�سف زيفه ، ويبني اأباطيله .
تاأ�سي�ش املدر�سة :

مع  �ساهم  قد  ال�سالم(  )عليه  ال�سادق  الإم���ام  ك��ان 
د الباقر )عليه ال�سالم( ، يف تاأ�سي�ش  اأبيه الإمام مَمّ
املنورة  املدينة  يف  ال�سالم(  )عليه  البيت  اأهل  مدر�سة 
لإلقاء  مركزًا  املنور  النبوي  احل��رم  من  اتخذا  وق��د   .
املعاهد  م��ن  معهٍد  اأك���رب  اإىل  حت���ّول  حتى   ، ال��درو���ش 
الإ�سالمية يف زمانه . فرّبى جياًل عاملًا انت�سر يف اأنحاء 

البالد ، يبث حقائَق الدين ، وُيبنِيّ معامله. 
وال�سيخ   ، املفيد  ال�سيخ   : مثل   ، العلماء  اأج��م��ع  وق��د 
 ، الثاين  وال�سهيد   ، الني�سابوري  والفَتّال   ، الطرب�سي 
وابن �سهر اأ�سوب وغريهم ، اأّنه ُنقل عن الإمام ال�سادق 

• ال�سيخ عبد احلافظ البغدادي

ا�سطفاه اهلل ، وكان من ال�سابقني يف اخلريات .ورغم 

 مدر�سة الإمام ال�ساد 
 العلمية   

 ، والــداين  القا�سي  �سهد 
 علي الإمام ال�ساد ّاأن
ال�سالم هو �سا املقام 
العلمِيّ الرفيع ، الذ ل 
 ت . داأ في ينازع
الثناء    كلمات  تــوافــدت 
 والإعــجــا ، والإكـــبـــار 
�سواء   وعلم  س�ب�س
ة  ّواأئم  ، ام  ّاحلك ل  ِقب  م
املـــذاهـــ ، والــعــلــمــاء ، 

وتراجم الرجال
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◄  يكتبها: عبدالّرحمن الاّلمي

�ستفرح الزهراء )عليها ال�ّسالم( حينما ي�ستب�سر الإن�سان طريَق احلّق، و�ستفرح 
)عليها  الزهراء  و�ستفرح  للمظلوم،  ُر  ُينت�سَ حينما  ال�ّسالم(  )عليها  الزهراء 

ال�ّسالم( حينما يكُرُ موالوها وَمن ينت�سبون اإليها بالقول والعمل.
لقد امتالأ قلب ال�سّديقة الزهراء )عليها ال�ّسالم( حرقة واأملًا، واعت�سر �سدرها 
القوم،  فعال  من  واآه��ات  غ�س�ش  من  جتّرعته  ما  على  وكمدًا،  حزنًا  ال�سريف 
خ�سو�سًا بعد رحيل اأبيها الّر�سول الأكرم )�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم(، فتلّونت 

�ساعات حياتها واأيام عمرها باألوان املاآ�سي والّرزايا وهي القائلة:
ن لياليا ر ّبت عل الأياِم �سِ لو اأنها             �س علّي م�سائ ّبت س�

فهل يا ُترانا نحر�ش على اأن ل ُنْنكئ جروحها )عليها ال�سالم( التي ما اندملْت 
اىل اليوم؟!، وهل �س�سم على مّياها ابت�سامة الفرح والر�سا بُح�ْسن ما ي�سدر 

عّنا؟!
وملاذا ي�ستكر البع�ش على مولتنا فاطمة الزهراء )عليها ال�سالم( اأن تفرح يومًا 
واحدًا فقط، فيبالغ يف البحث والتنقيب لي�ستنتج فكره القا�سر "اأن ل وجود ليوم 

فرحة الزهراء" واأّنه من مبتدعات الدولة البويهّية، اأو غري ذلك.
ول داعي من اخلو�ش يف اأ�سل املنا�سبة وهل لها �سند علمّي اأو ل، اأو اخلو�ش يف 
واآله  الّر�سول الأك��رم )�سّلى اهلل عليه  اأبوها  اأخربها  �سبب فرحتها، وهل هو ما 
و�سّلم( من اأنها اأ�سرع اأهل بيته حلوقًا به، اأو لنجاح حركة املختار الثقفي )ر�سوان 
اهلل عليه( يف مثل هذا اليوم وانتقامه من جمرمي فاجعة كربالء املقّد�سة والذي 
اأدخل الفرح على بني ها�سم ل�سّيما الإمام ال�سجاد )عليه ال�ّسالم(، اأو هو فرحتها 
بولية الإمام احلجة )عّجل اهلل فرجه( لأنه الطالب بدم احل�سني )عليه ال�ّسالم(، 

واإقامة الدليل على ترجيح راأي دون اآخر، فلي�ش املقام ي�سمح لكّل ذلك.
�سدرها  وين�سرح  كثريًا  تفرح  ال�ّسالم(  )عليها  الزهراء  اأّن  من  يقني  على  واإّننا 
ال�سريف حينما ترى مّبيها ومّتبعيها ثابتني على خّط الر�سالة املحمدّية، وهم من 

فوٍز اىل انت�سار على خ�سومها من �سياطني الإن�ش واجلّن.
وحتمًا اأّن يوم الفرح الأكرب، والعيد الأعظم لها ولنا ولكّل املوؤمنني هو يوم الظهور 
ن اهلل �سبحانه وتعاىل على الب�سرية املظلومة بارتفاع الظلم وب�سط  املوعود حني مَيُ
العدل، بقيام املهدي املنتظر )عّجل اهلل فرجه( بالأمر، فهو فرحة لكل مظلوم 
وم�ست�سعف، ولكل مّب للخري والعدل وال�سالم، ولكل َمن يرنو لإعالء كلمة احلّق، 

وجعلنا واإّياكم من املتنّعمني يف ظالل دولته الوارفة.

�ستفرح الزهراء )عليها ال�ّسالم( حينما ي�ستب�سر الإن�سان طريَق احلّق، و�ستفرح 

 الزهراء تفر مت

 )عليه ال�سالم( من العلوم ما مل ُينَقل عن اأحد . حتى اأن اأ�سحاب 
احلديث جمعوا اأ�سماء الرواة الذين رووا عن الإمام ال�سادق )عليه 

ال�سالم( - على اختالف اآرائهم - ، فكانوا اأربعَة اآلف راٍو .
وهكذا كانت جهوده املباركة جهادًا علمّيًا كبريًا ، اأر�سى من خالله 
قواعَد الدين ، وثَبّت اأ�سوله ، وفروعه ، وعقائده .وبقيت اأطروحاته 
وتوجيهاته   ، احلكيمة  والآراء  العلم  النا�ش  منها  ي�ستمد  نقية  حية 
َمة .ولي�ست العلوم الإ�سالمّية وحدها عياًل على مدر�سته و كثريًا  الَقِيّ
الكيمياء  يف  لطالبه  اقتدار  بكل  يقدمها  كان  احلديثة  العلوم  من 

والفلك والطب والهند�سة فتلقفها الفقهاء وتاأثروا بها ...
لأهل  حّبه  اإظهار  يف  املجتمع  من  يتحّفظ  ل  ال�سافعي  الإم��ام  فهذا 
فاأن�سد   !! الت�سّيع فقط  ولي�ش  الرف�ش (  ب  )  ، حّتى ي�سفوه   : البيت 
يف ذلك �سعرًا كثريًا يوؤّكد ما هو عليه من حّب ، واأّن ما يقال فيه ل 

يزيده اإل اإ�سرارًا عليه .
اأّما اأبو حنيفة فقد خرج من ولء الأمويني اإىل ولء الثورات العلوّية 
بن  اهلل  عبد  اأولد  واإبراهيم  مّمد  وبعده   ، ال�سهيد  زيد  ثورة  منذ 

احل�سن ، حّتى مات على ذلك يف �سجن اأبي جعفر املن�سور .
اأظهر    ، فقد  الب�سري  ، كاحل�سن  وتقّية  فيه مداراة  وحتى من كان 
اأ�سهر  من  هي  معاوية  يف  وكلمته   ، الدائرة  تلك  عن  يبعده  متنف�سا 
ما قيل فيه : » اأربع خ�سال كّن يف معاوية ، لو مل يكن فيه اإل واحدة 
لكانت موبقة : انتزاوؤه على هذه الأمة بال�سيف .. وا�ستخدامه بعده 
ابنه �سّكريًا خّمريًا .. واّدعاوؤه زيادًا .. وقتله ُحجرًا واأ�سحاب ُحجر ، 

فيا وياًل له من ُحجر ! ويا وياًل له من ُحجر « !!
روى ال�سيخ الكليني والطو�سي عن اأبي اأيوب النحوي انه قال: بعث اأيل 
اأبو جعفر املن�سور يف جوف الليل فاأتيته فرايته جال�سًا على كر�سي 
واأمامه �سمعة وبيده كتاب، قال: فلما �سلمت عليه رمى بالكتاب اإيل 
بن  جعفر  اإن  يخربنا  �سليمان  بن  ممد  هذا  يل:  فقال  يبكي.  وهو 
ممد قد مات، فانا اهلل واإنا األيه راجعون واأين مثل جعفر؟ ثم قال 
يل: اكتب، قال: فكتبت ان كان اأو�سى اإىل رجل واحد بعينه فقدمه 
خم�سة  اإىل  اأو�سى  قد  انه  اجل��واب  اإليه  فرجع  قال:  عنقه  وا�سرب 
�سليمان وعبد اهلل ومو�سى  املن�سور وممد بن  اأبو جعفر  واأحدهم 

وحميدة.
فاأ�سرك  �سيقتل و�سيه  املن�سور  اإن  يعلم  ال�سالم(  الإمام)عليه  كان 
كان  ال���ذي  ه��و  ول���ده  وم��و���س��ى  املن�سور  ا���س��م  فكتب  النفر  ه���وؤلء 

خم�سو�سًا بالو�سية دونهم .....
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أواُم  ف����ي����ك  وط���������ال  ال��������������ورود،  ع�������ّز 
ت��������زودوا  س����ن����اك  وم�������ن  اجل����م����ي����ع  ورد 
أك����د  ومل  أح����������وم،  أن  ح����ت����ى  وم����ن����ع����ت 
اغ��ل��ق��ت  ودوين  وام�����ت�����دح�����وا  ق�����ص�����دوك 
أدن����������و ف������أذك������رم������ا ج����ن����ي����ت ف���أن���ث���ن���ي 
أم�������ن احل����ض����ي����ض أري��������د مل����س����ا ل����ل����ذرى 
األس�����ى  ي���ك���ب���ل���ن���ي..وخي���رس���ن���ي  وزري 
يف  اهلل  ح����ب����ي����ب  ي������ا  ن�����ح�����وك  ي����م����م����ت 
أرج������وال������وص������ول ف���ل���ي���ل ع����م����ري غ���اب���ة 
ي������ا م������ن ول���������دت ف������أرشق������ت ب���رب���وع���ن���ا 
أأع������������ود ظ����م����آ ن������ا وغ����������ري ي����رت����وي 
امل��ص��ط��ف��ى؟  رح������اب  إىل  ال����دخ����ول  ك���ي���ف 
ب���ه  إمل��������ام��������ا  ح��������اول��������ت  ك�����ل�����ا  أو 
م���������اذا أق���������ول وأل���������ف أل��������ف ق���ص���ي���دة 
م�����دح�����وك م�����ا ب����ل����غ����وا ب����رغ����م والئ����ه����م 
أرى  ال  أس���������را  م�������ذه�������وال   ودن�����������وت 
ومت���������ّزق���������ت ن�����ف�����ي ك����ط����ف����ل ح����ائ����ر 
ح����ت����ى وق�����ف�����ت أم����������ام ق��������رك ب���اك���ي���ا 
وت������وال������ت ال�����ص�����ور امل���ض���ي���ئ���ة ك����ال����رؤى 
دم���ي  ح���ب���ك يف  وه������ج  م������لءروح������ي،  ي����ا 
ل��ن��ا  أروى  م�����ن  وأن��������ت  احل���ب���ي���ب  أن������ت 
ال���ع���دى  خت������َش  ومل  خت���ض���ع  مل  ح�����ورب�����ت 
وم�������أت ه������ذا ال�����ك�����ون ن�������ورا ف��اخ��ت��ف��ت 
احل���������زن ي����م����أ ي������ا ح���ب���ي���ب ج�����وارح�����ي 
وال������������ذل خ�����ّي�����م وال������ن������ف������وس ك��ئ��ي��ب��ة 
احل����������زن أص�����ب�����ح خ����ب����زن����ا ف���م���س���اؤن���ا 
وال�������ي�������أس أل�����ق�����ى ظ�����ّل�����ه ب���ن���ف���وس���ن���ا 
أن�������ى اجت����ه����ت ف����ف����ي ال����ع����ي����ون غ����ش����اوة 
ال�������ك�������رب أّرق��������ن��������ا وس�������ّه�������د ل���ي���ل���ن���ا 
امل���س���ل���م���ون  ذّل  اخل�����������رات،  ط���ي���ب���ة  ي�����ا 
دي����اَره����م  ال���غ���ري���ب  س���ل���َب  أن  ي���غ���ض���ون  
ب�������ات�������وا أس��������������ارى ح�����������رة، ومت���������ّزق 
ن�����ام�����وا ف�����ن�����ام ال����������ذّل ف�������وق ج���ف���وهن���م 
ي����ا ه�������ادي ال���ث���ق���ل���ن،  ه����ل م����ن دع�������وة ؟

وأرق�����������ت وح�����������دي، واألن�������������ام ن����ي����اُم 
وط����������ردت ع�����ن ن����ب����ع ال����س����ن����ا وأق�����ام�����وا 
وح����ام����وا   ، ع���ل���ي���ك  ن����ف����ي  وت���ق���ط���ع���ت 
أب����������واب م������دح������ك..ف������احل������روف ع���ق���ام 
خ����ج����ا..ت����ض����ي����ق ب����ح����م����ي األق����������دام 
ج�������ل امل���������ق���������ام.. ف�������ا ي������ط������ال م����ق����ام 
ك����ام  ال�����ل�����س�����ان..  ط�������رف  يف  ف����ي����م����وت 
ش������وق..ت������ق������ض م����ض����اج����ع����ي اآلث��������ام 
واآلالم  أش������������واك������������ه������������ا،األوزار، 
ن����ف����ح����ات ن�������ورك،وان�������ج�������ى اإلظ��������ام 
أي���������رد ع������ن ح��������وض ال�����ن�����ب�����ي  ه����ي����ام؟
وال����ن����ف����س ح�������رى وال�������ذن�������وب ج���س���ام 
اإلمل���������ام  ف����ي����ص����ع����ب  ال�������ب�������اء  أزف 
ع�����ص�����اء ق������ب������ي.. س�����ط�����رت أق��������ام؟ 
أس����������������وار جم�����������دك ف�������ال�������دن�������و مل������ام 
ح����������ران ي����ل����ج����م ش�����ع�����ري اإلح�����ج�����ام 
ق��������د ع�������اق�������ه ع������م������ن حي��������ب زح��������ام 
ف�����ت�����دف�����ق اإلح���������س���������اس واإلهل�������������ام 
وط����������وى ال�������ف�������ؤاد س���ك���ي���ن���ة وس������ام 
ق�����ب�����س ي����������يء رسي���������������ريت، وزم����������ام 
ح�����ت�����ى أض������������اء ق����ل����وب����ن����ا اإلس����������ام 
م������ن حي����م����ه ال������رمح������ن ك����ي����ف ي����ض����ام؟ 
ص��������ور ال������ظ������ام..وق������وض������ت أص����ن����ام 
ف���امل���س���ل���م���ون ع�����ن ال����ط����ري����ق ت���ع���ام���وا 
وع��������ى ال�����ك�����ب�����ار ت������ط������اول األق����������زام 
ش�����ج�����ن، وط�����ع�����م ص����ب����اح����ن����ا أس����ق����ام 
ف�������ك�������أن وج����������ه ال�������ن�������ري�������ن  ظ�����ام 
وع�������ى ال����ق����ل����وب م�����ن ال�����ظ�����ام رك�������ام! 
م�����ن م�����ه�����ُده األش�����������واك ك����ي����ف ي����ن����ام ؟
أح����������ام  وض�������ي�������ع�������ت  جم����������ر  وال 
وع������ى ال����ق����ري����ب ش������ذى ال���������راب ح�����رام 
ف������ك������أهن������م ب��������ن ال����������������ورى أغ������ن������ام 
الغ������������رو، ض��������اع احل����������زم واإلق������������دام 
ت������دع������ى هب�������ا ي���س���ت���ي���ق���ظ ال��������ن��������ّوام!



 ال�سالم: الأمر باملعرو قال اأبو عبداهلل علي
والنهي ع املنكر خلقان م خلق اهلل

 الأمر باملعرو

 :اجلوا
تعا ب�سم

بجوز ل يف ّد نف�س، ولك ل يجوز اإهاره اأمام 
الأجان اإا كان م الزينة، واإا كان الطالء فو اجللد 

 و�سول املاء للب�سرة يف الو�سوء فيج مينع م اجبا وكان
اإزالت عند الو�سوء، واإن كان يتعّذر ل ففي جواز الطالء 

ب اإ�سكال، واهلل املوفق.

:الأمر باملعرو وم
ال�ساء والكرم واِليثار:

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

»ما  قال:  اأّنه  واآله  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  وعن 
اخللق«  وح�سن  ال�ّسخاء  على  ِاّل  اأولياءه  اهلل  جعل 
وقال �سلى اهلل عليه واآله: »ِان من موجبات املغفرة 
وعنه  الكالم«  وح�سن  ال�سالم  وِاف�ساء  الطعام  بذل 
ذنب  عن  »جتافوا  قال:  اأّنه  واآله  عليه  اهلل  �سلى 

ال�سخي فِاّن اهلل اآخذ بيده كلما عر«. 
اَل�سخياء«.  دار  »اجلّنة  واآله:  عليه  اهلل  �سلى  وعنه 
وعنه �سلى اهلل عليه واآله: »ِان اف�سل النا�ش اميانًا 

اأب�سطهم كّفًا«. 
اِلنفا عل الأهل والعيال: 

فعن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله اأّنه قال: »الكادُّ 
على عياله كاملجاهد يف �سبيل اهلل« وقال �سلى اهلل 
عليه واآله: »خريكم، خريكم َلهله« وعنه �سلى اهلل 
فهو  اهله  على  الرجل  اأنفق  »ما  قال:  اأّنه  واآله  عليه 
�سدقة« وعنه �سلى اهلل عليه واآله: »دينار اأنفقته على 
اأهلك ودينار اأنفقته يف �سبيل اهلل ودينار انفقته يف 
رقبة ودينار ت�سّدقت به على م�سكني واأعظُمها اأجرًا 

الدينار اّلذي اأنفقته على اأهلك«. 

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

 

 ال�سالم: الأمر باملعرو قال اأبو عبداهلل علي ال�سالم: الأمر باملعرو قال اأبو عبداهلل علي
والنهي ع املنكر خلقان م خلق اهلل

 ال�سالم: الأمر باملعرو قال اأبو عبداهلل علي ال�سالم: الأمر باملعرو قال اأبو عبداهلل علي
والنهي ع املنكر خلقان م خلق اهلل

 الأمر باملعرو الأمر باملعرو

 :اجلوا
تعا ب�سم

بجوز ل يف ّد نف�س، ولك ل يجوز اإهاره اأمام 
الأجان اإا كان م الزينة، واإا كان الطالء فو اجللد 

 و�سول املاء للب�سرة يف الو�سوء فيج مينع م اجبا وكان و�سول املاء للب�سرة يف الو�سوء فيج مينع م اجبا وكان
اإزالت عند الو�سوء، واإن كان يتعّذر ل ففي جواز الطالء 

ب اإ�سكال، واهلل املوفق.

:الأمر باملعرو وم
وفق فتاوى املرجع الديني الأعلى �سماحة اآية اهلل العظمى 

ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين

 :اجلوا
تعا ب�سم

بجوز ل يف ّد نف�س، ولك ل يجوز اإهاره اأمام 
الأجان اإا كان م الزينة، واإا كان الطالء فو اجللد 

 و�سول املاء للب�سرة يف الو�سوء فيج مينع م اجبا وكان
اإزالت عند الو�سوء، واإن كان يتعّذر ل ففي جواز الطالء 

ب اإ�سكال، واهلل املوفق.

ال�ساء والكرم واِليثار:
قال اهلل �سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي: )ويوؤثرون 

على اأنف�سهم ولو كان بهم خ�سا�سة(. 
»ما  قال:  اأّنه  واآله  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  وعن 
اخللق«  وح�سن  ال�ّسخاء  على  ِاّل  اأولياءه  اهلل  جعل 
وقال �سلى اهلل عليه واآله: »ِان من موجبات املغفرة 
وعنه  الكالم«  وح�سن  ال�سالم  وِاف�ساء  الطعام  بذل 
ذنب  عن  »جتافوا  قال:  اأّنه  واآله  عليه  اهلل  �سلى 

ال�سخي فِاّن اهلل اآخذ بيده كلما عر«. 
اَل�سخياء«.  دار  »اجلّنة  واآله:  عليه  اهلل  �سلى  وعنه 
وعنه �سلى اهلل عليه واآله: »ِان اف�سل النا�ش اميانًا 

اأب�سطهم كّفًا«. 
وعنه �سلى اهلل عليه واآله: »ِان اف�سل النا�ش اميانًا 

اأب�سطهم كّفًا«. 
وعنه �سلى اهلل عليه واآله: »ِان اف�سل النا�ش اميانًا 

اِلنفا عل الأهل والعيال: 
فعن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله اأّنه قال: »الكادُّ 

اِلنفا عل الأهل والعيال: 
فعن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله اأّنه قال: »الكادُّ 

اِلنفا عل الأهل والعيال: 

على عياله كاملجاهد يف �سبيل اهلل« وقال �سلى اهلل 
عليه واآله: »خريكم، خريكم َلهله« وعنه �سلى اهلل 
فهو  اهله  على  الرجل  اأنفق  »ما  قال:  اأّنه  واآله  عليه 
�سدقة« وعنه �سلى اهلل عليه واآله: »دينار اأنفقته على 
اأهلك ودينار اأنفقته يف �سبيل اهلل ودينار انفقته يف 
رقبة ودينار ت�سّدقت به على م�سكني واأعظُمها اأجرًا 

الدينار اّلذي اأنفقته على اأهلك«. 

ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين

 :اجلوا
تعا ب�سم

بجوز ل يف ّد نف�س، ولك ل يجوز اإهاره اأمام 
الأجان اإا كان م الزينة، واإا كان الطالء فو اجللد 

 و�سول املاء للب�سرة يف الو�سوء فيج مينع م اجبا وكان و�سول املاء للب�سرة يف الو�سوء فيج مينع م اجبا وكان
اإزالت عند الو�سوء، واإن كان يتعّذر ل ففي جواز الطالء اإزالت عند الو�سوء، واإن كان يتعّذر ل ففي جواز الطالء 

ب اإ�سكال، واهلل املوفق.

ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين )دام ظله الوارف(
يف اأكام العباداتيف اأكام العباداتوفق فتاوى املرجع الديني الأعلى �سماحة اآية اهلل العظمى يف اأكام العبادات

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

زعم العلم
ب�سم اهلل الرم الريم

ل دام ال�سيد علي ال�سي�ستاين ية اهلل العظما ة املرجع الديني الأعلسما�
ال�سالم عليكم ورمة اهلل وبركات، وبعد: فاإن يظهر بني احلني والخر اأ�سا�س يف و�سط ال�سبا يف احلوزات 
العلمية اأو ها يّدعون اأنهم يت�سفون بالعرفان و�سفاء البا ويزعمون لأنف�سهم مقامات يف القر م اهلل 
-�سبان وتعا- ويقولون اأن ر�سالتهم هي توجي املجتمع اإ اهلل بالأكار والأوراد واملجال�س اخلا�سة، 
ولو اأن قد ي�ستجي لهم جمع م ال�سبا ت�سديقا لدعاويهم، يف ني ينظر اخرون اإ هذه الت�سرفات 
واحلركات بعني الريبة وال�س، فهل يجوز العتماد عل اأ�سا هذه الدعاو والثقة بهم والعمل بو�ساياهم 

 احلذر منهم والبتعاد عنهم وال�ستجابة لهم، اأو يج
.احلوزات العلمية ال جمع م... .ومنارا فظكم اهلل عزاو اأفتونا ماأجوري

ب�سمه تعاىل: ل �سك يف اأنه ينبغي لكل موؤمن العناية بتزكية النف�ش وتهذيبها عن اخل�سال الرذيلة وال�سفات الذميمة 
وحتليتها مبكارم الخالق ومامد ال�سفات ا�ستعدادًا لطاعة اهلل تعاىل وحذرًا من مع�سيته، اإل اأن ال�سبيل اإىل ذلك 
ما ورد يف الكتاب العزيز وال�سنة ال�سريفة من ا�ستذكار املوت وفناء الدنيا وعقبات الآخرة من الربز والن�سور واحل�سر 
واحل�ساب والعر�ش على اهلل -تعاىل- وتذكر اأو�ساف اجلنة ونعيمها واأهوال النار وجحيمها واآثار العمال ونتائجها، 
فاإن ذلك مما يعني على تقوى اهلل -�سبحانه وتعاىل- وطاعته والتوقي عن الوقوع يف مع�سيته و�سخطه، كما اأو�سى به 
الأنبياء والأو�سياء -عليهم ال�سالم- وعمل به العلماء الربانيون جياًل بعد جيل، وهذا طريق وا�سح ل لب�ش فيه، ول عذر 
ملن تخلف عنه، وامنا ُيعرف حال املرء مبقدار تطابق �سلوكه مع هذا النهج وعدمه، فان الرجال يعرفون باحلق ومن 
عرف احلق بالرجال وقع يف الفتنة و�سل عن �سواء ال�سبيل. وقد حّذر اأمري املوؤمنني ع عن بع�ش اأهل اجلهل ممن يبتدع 
بهواه اأمورًا ويزعم اأنه من العلماء فيجمع حوله فريقًا من اجلهال قائاًل: "اإمنا بدء وقوع الف اأهواء تتبع واأحكام تبتدع 
يخالف فيها كتاب اهلل ويتوىل عليها رجال رجاًل على غري دين اهلل، فلو ان الباطل خل�ش من مزاج احلق مل يخف 
على املرتادين، ولو اأن احلق خل�ش من لب�ش الباطل لنقطعت عنه األ�سن املعاندين، ولكن يوؤخذ من هذا �سغث ومن 
هذا �سغث فيمزجان، فهنالك ي�ستويل ال�سيطان على اأوليائه وينجو الذين �سبقت لهم من اهلل احل�سنى". ومن عالئم 
اأهل الدعاوى الباطلة مبالغتهم يف تزكية اأنف�سهم على خالف ما اأمر اهلل -تعاىل- به وتوجيه الآخرين اإىل الغلو فيهم 
وال�ستغناء عن املناهج املعروفة لدى الفقهاء يف ا�ستنباط الحكام ال�سرعية ودعوى الوقوف عليها وعلى مالكاتها من 
طريق المور الباطنية والت�سدي للفتيا من غري ا�ستح�سال الهلية لها وا�ستغالل املبتدئني يف التعليم والتعلم، واملوالة 
اخلا�سة ملن اأذعن بهم واملعاداة مع من مل يجر على طريقتهم والوقيعة فيمن ان�سلخ منهم بعد الميان بهم، و�سلوك �سبل 
غري متعارفة لالمتياز عن غريهم من اأهل العلم وعامة النا�ش واملبالغة يف العتماد على املنامات وما يّدعون ترائيه لهم 
يف احلالت املعنوية والتميز يف اللب�ش والّزي واملظهر عن الآخرين، مت�سكًا يف بع�سه باأنه عمل ماأثور من غري مالحظة 
اجلوانب الثانوية التي يقدرها الفقهاء يف مثل ذلك. ومن تلك العالئم البتداع يف الدين والتو�سية بالريا�سات التي مل 
تعهد من النبياء والو�سياء ع وال�ستناد فيما يّدعى ا�ستحبابه اإىل ما ورد يف م�سادر غري موثوقة تذرعًا بالت�سامح يف 
اأدلة ال�سنن، واأي�سًا التاأثر باأهل امللل والديان الخرى والت�ساهل يف ما يعّد �سربًا من املو�سيقى والحلان الغنائية املحرمة 
ووجوه اختالط الرجال بالن�ساء، والعتماد على م�سادر مالية غري معروفة، وارتباطات غام�سة مريبة اإىل غري ذلك 

مما ل يخفى على املوؤمن الفطن.
واإننا نو�سي عامة املوؤمنني -وفقهم اهلل تعاىل ملرا�سيه- بالتثبت وعدم ال�سرت�سال يف العتماد على مثل هذه الدعاوى، 
فاإن هذا الأمر دين يدان اهلل -تعاىل- به، فمن اتبع امام هدى ح�سر خلفه وكان �سبيله اإىل اجلنة ومن اتبع امام 
�سالل ح�سر معه يوم القيامة و�ساقه اإىل النار، وليتاأمل اجلميع -يف هذا- حال من كانوا قبلهم كيف وقع الكثري منهم 
يف ال�سالل لّتباع اأمثال من ُذكر، ن�ساأل اهلل -تعاىل اأن يجّنب اجلميع البدع والهواء ويوفقنا للعمل ب�سرعه احلنيف، 

مقتدين ب�سرية العلماء الربانني انه ويل التوفيق.
وال�سالم عليكم وعلى جميع اخواننا املوؤمنني ورحمة اهلل وبركاته.
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بني اآية اهلل العظمى املرحوم ال�سيد اأبي القا�سم اخلوئي )قّد�ش �سّره( 
واآية اهلل العظمى ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين )دام ظّله الوارف(

قّد�س �سّره وم ال�سيد ابو القا�سم اخلوئياملر ية اهلل العظما

الوار ّل دام ال�سيد ال�سي�ستاين ية اهلل العظما

الطهارة
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 مرا دا�شته   
مرحلة  فاأنهى  املقد�سة،  قم  اىل  انتقل  تربيز  يف  املقدمات  درا�سة  اأكمل  اأن  بعد 
ال�ّسطوح وال�سطوح العالية والعلوم الفل�سفية على اأيدي كبار جهابذة العلماء الأعالم 
هناك، وكان قبل الع�سرين من عمره قد �سرع يف ح�سور درو�ش البحث اخلارج ملدة 
خم�سة �سنوات، ولحت عليه اإمارات الّنبوغ العلمي وهو ملا يبلغ من العمر الع�سرين 

عامًا.
فاأ�سبح مقّررًا لبحث اأ�ستاذه اآية اهلل العظمى ال�سيد مّمد احلجة الكوكمري اأّيام 
لل�سيخ،  اأطوع  اأّيهما  اأدري  الأ�ستاذ:" ل  املقد�سة، حتى قال عنه هذا  بقّم  اإقامته 

الألفاظ اأم اخلامت الذي يديره يف اإ�سبعه كيف ي�ساء".

 ته ال النجف ال�شرف   
و�سّد �سيخنا )قده( الرحال مرة اخرى فكانت وجهته النجف ال�سرف، و�سكَن يف 
غرفة مبدر�سة اخلليلي، وهذه الغرفة كان �سيفه فيها بعد 3 �سنوات ال�سيخ جواد 
التربيزي عندما هاجر اإىل النجف ال�سرف من ايران، ومكث عنده اأيام اإىل اأن 

تهياأت ل�سيفه غرفة يف مدر�سة القوام الواقعة خلف م�سجد الطو�سي يف حينها.
لقد ح�سر ال�سيخ الغروي )قده( الدرو�ش عند كبار العلماء وزعماء الأمة الإ�سالمية 
يف النجف ال�سرف، فتكلف من قبلهم عام 1379ه� بتدري�ش الدرو�ش العليا والبحث 

اخلارج، و�سهد له اأعالم الّطائفة واأ�ساروا اإىل ف�سله وعلمه.
)قده(:" جناب  اخلوئي  القا�سم  اأب��و  الإم��ام  الإ�سالمية  الأم��ة  زعيم  عنه  فقال 
الفا�سل العالمة املحقق ركن الإ�سالم قرة عيني العزيز املريزا علي التربيزي اأدام 
بط والإتقان وقد اأعجبني اأحاطته  اهلل ف�سله وو�سف تقاريره قائاًل: يف غاية ال�سّ

 مرا دا�شته   
مرحلة  فاأنهى  املقد�سة،  قم  اىل  انتقل  تربيز  يف  املقدمات  درا�سة  اأكمل  اأن  بعد 

 روي ال شد الشهال 
ه  ه

 هو م 
لد اية اهلل العظم ال�سهيد ال�سي علي الغرو يف تربيز  و
باإيران عام 134هـ، وكان ا�ست�سهاده عام 141هـ زيران 

1م.
 ال�سي الغرو تويف و يزل  اأ�سد   ال�سي والده هو احلاج 
علي قده بعمر ال�سنتني. ووالدت علوية ها�سمية اهرة، 
ّذت احلنان ومكارم الأخال وكانت ث عل ل العلم 
منذ نعومة اأفاره فاأحلقت باحلوزة العلمية يف تربيز وهو 

يف �س ال�ساد�سة.
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بدقائقها وا�ستيعابه حلقائقها، ببيان بليغ رائع وا�ستق�ساء جميل نافع. فال غرو فاإنه 
ممن اأ�ساب ظني يف مقدرته العلمية وكفاءته الفكرية، وقد بلغ بحمد اهلل الدرجة 
العالية يف كل ما ح�سره من اأبحاثنا يف الفقه والأ�سول والتف�سري واأنع�ش اآمايل ببقاء 
نربا�ش العلم يف م�ستقبل الأيام، فلم تذهب اأتعابي على تقومي احلوزة العلمية �سدًى 
بل اأثمرت تلك اجلهود بوجود اأمثاله من العلماء العظام، واأينعت واآتت اأُكلها كّل 
حني، فلله تعاىل دّره فيما كتب ودّقق وحّقق واأ�ساأله جّل �ساأنه اأن ياأخذ بيده ليكون 
قدوة الأفا�سل الكرام واأحد املراجع يف الأحكام ويوفقه للجد يف عمله وال�ستمرار 

لني". يف ن�ساطه لينتفع بجوده زمالوؤه من طاّلب العلم املح�سّ

  اأ�شاتذته في مدينة الّنجف الأ�شرف هم:
1� اآية اهلل العظمى ال�سيخ ح�سني احلّلي )قده( املتوفى �سنة 1394ه�

�سنة  )قده(املتوفى  ال��زجن��اين  باقر  ممد  م��ريزا  ال�سيخ  العظمى  اهلل  اآي��ة   .2
1394ه�.

3� اآية اهلل العظمى زعيم احلوزة العلمّية وفقيه الطائفة ومرجعها ال�سّيد اأبو القا�سم 
اخلوئي )قده(.

  كُتب وم�ؤلفات:
1. الفتاوى امل�ستنبطة، ر�سالة يف العبادات واملعامالت.

2. موجز الفتاوى امل�ستنبطة.
3. منا�سك احلج.
واأما املخطوطات: 

1� دورة اأ�سولية كاملة لبحث اأ�ستاذه ال�سيخ ح�سني احلّلي )قده(
6� دورة اأ�سولية كاملة لبحث ا�ستاذه ال�سيخ مريزا ممد باقر الزجناين )قده(

7� �سرح ا�ستدليل على املكا�سب .
8 � تعليقة على الكفاية لل�سيخ الآخوند اخلرا�ساين )قده(

9� ر�سالة يف قاعدة الطهارة.
10� ر�سالة يف قاعدة التجاوز.

11� ر�سالة يف قاعدة اليد.
12� ر�سالة يف الر�ساع.
13� املكا�سب املحّرمة.

14� البيع.
15� اخليارات.

16� خم�ش دورات يف علم الأ�سول.
17� طائفة كبرية من تقارير الأبحاث املختلفة.

18� ت�سنيد الفتاوى امل�ستنبطة، وهو بيان مل�ست�ن���د فتاواه يف ر�سالته العملية.

 �شهادته )قده(
كان لل�سيخ الغروي دور رئي�ش يف احلفاظ على احلوزة بعد النتفا�سة ال�سعبانية عام 
1991م وما جرى فيها من ت�سفية للعلماء وطلبة العلم وتدمري للمدار�ش وامل�ساجد 

واملكتبات.
وبعد رحيل اأ�ستاذه اخلوئي )قده( ت�سدى للمرجعية وطبع ر�سالته العملية با�سم 

الفتاوى امل�ستنبطة.
يف  العظام  املراجع  على  والعتداءات  اجلرائم  من  ب�سل�سلة  البائد  النظام  فقام 
النجف ال�سرف، وقام البعثيون واأجهزتهم القمعية بت�سفية واغتيال بع�ش العلماء 

الأعالم.
ال� تي ان تي يف الطرق  فكانت اول ماولة اغتيال و�سع قناين غاز معباأة مبادة 
)قده(  الربوجردي  مرت�سى  ال�سيخ  املرجع  فاأ�سيب  العلماء،  منازل  من  القريبة 
واملرجع ال�سيخ الغروي باإ�سابات ب�سيطة حيث انفجرت قنينة واحدة ومل تنفجر 

البقية.
ويف تاريخ 18|6|1998 ا�ستهدف ال�سيخ علي الغروي )قده( عندما كان عائدا من 
زيارة المام احل�سني )عليه ال�سالم( ويف الطريق من كربالء اىل النجف ال�سرف 
اعرت�ست �سيارة ال�سيخ الغروي جمموعة من ال�سيارات تعود اإىل الأجهزة الأمنية 
كثيفة  بنريان  الغروي  ال�سيخ  �سيارة  واأمطرت  �سدام  املقبور  للدكتاتور  التابعة 
ا�ست�سهد خاللها املرجع املعظم، وقد اأ�سيب يف راأ�سه ووجهه و�سدره ويده الي�سرى، 
وكان معه زوج ابنته )ال�سيخ ممد علي الفقيه( وهو لبناين اجلن�سية و�سائق �سيارته 
)فرج وايف علوان كاظم امليايل( وخادم ال�سيخ الغروي )ابراهيم طاهر عبد ال�سادة 

الربمكي( وقد ا�ست�سهدوا جميعا رحمهم اهلل تعاىل واأ�سكنهم ف�سيح جناته.
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ب�سم اهلل الرم الريم
يِف  وا  س� ام ف  ــول ل   ـــس� رأ ال  م كل  ل ع ج  ــِذ ال  ــو ه
1 �سورة  ور س� الن  ِ ي اإِل و  ِِق ِرز  ِم لوا  ك و ا  اِكِبه ن م

 املل
وري يف دية املباركة نتال انطالقا م

1- هد الدي م احلياة.
.2- الدور الر�سايل للمغرت

هناك �سوؤال طاملا طرحه الكثري وهو: هل اأّن الدين 
هدفه  ي�سمل  اأم  الفرد؟  بناء  على  هدفه  يقت�سر 

بناء الفرد واحلياة؟

ول اإ�سكال اأّن الإن�سان له دوران يف هذه احلياة:
املبنّية  الجتماعية  العالقات  اإقامة  يف  دوره   -1

على اأ�س�ش وقيم.
2- دوره يف بناء احل�سارة املادية.

الدين  لأّن  ق��ط��ع��ًا،  الأول  ب��ال��دور  ال��دي��ن  وي��ه��ت��ّم 
قوله  يف  كما  لالإن�سان  ال�سلوكية  القيم  بناء  هدفه 
اِء  رَّ َوال�سَّ اِء  رَّ ال�سَّ يِف  ُيْنِفُقوَن  ِذيَن  »الَّ وجّل(:  )عّز 
ُ ُيِحبُّ  ا�ِش َواهللَّ َواْلَكاِظِمنَي اْلَغْيَظ َواْلَعاِفنَي َعِن النَّ
امْلُْح�ِسِننَي« )134اآل عمران( لكن ال�سوؤال هو: هل 
احل�سارة  بناء  وهو  الثاين؟  بالدور  الدين  اهتّم 

اقت�سر  اأم  املادية؟  احل�سارة  وبناء  التكنولوجية 
القيم  ب��ن��اء  وه���و  الأول؟  ال����دور  ع��ل��ى  اه��ت��م��ام��ه 

اخللقية؟!
هنا عندنا ثالثة اجتاهات يف هذا احلديث:

 الجتاه الأول: الجتاه العرفاين:
للدين  الأ�سا�ش  الهدف  يقولون:  العرفان  فعلماء 
 هو )بناء الروح( اأو التكامل نحو ال�سمّو الروحي
احل�سارة  بناء  الأوىل  الدين  اأه��داف  من  ولي�ش 

املادية، ويوؤ�ّس�سون نظرتهم هذه على اأمرين:

المغترب 
والّدور الّرسالي

• بقلم: ال�سيد منري اخلباز - رير: عبدالرحمن الالمي

ربيع الأول 1434ه� 38



• الأمر الأول: 
هو اأّن الإن�سان يعي�ش دائما يف الآخرة. وذلك باأّن 
الإن�سان عندما كان يف بطن اأمه ما كان يعرف اأن 
اأّمه؟! لكن حينما  اآخر تعي�ش فيه  وراء ذلك عامل 
خرج من رحم اأّمه عرف احلقيقة واأنه كان يعي�ش 
اأو�سع،  يعي�ش يف عامل  بل كان  لي�ش يف رحم فقط 
وكاأّن  الدنيا  من  اإذا خرج  لالإن�سان  ال�سيء  ونف�ش 
ن�سبة الدنيا لالآخرة ن�سبة رحم الأّم لدنيا الإن�سان، 
الآخ��رة وهو ل  يعي�ش يف  اإمن��ا  الدنيا  وهو يف هذه 
يعلم لأّن الآخرة هي عبارة عن العامل الأو�سع من 

هذا العامل املادّي.
ومبعنى اأدّق.. نحن الآن نظّن اأن العامل هو ما نراه 
نلتفت  منوت  اأن  مبجرد  ولكن  واأر���ش،  �سماء  من 
اأو�سع،  عامل  يف  �سغرية  نقطة  العامل  هذا  اأّن  اإىل 
ال�سيء  نف�ش  فيه  نعي�ش  كّنا  الذي  العامل  واأن هذا 
بالن�سبة للرحم اإىل عامل الدنيا متاما، لذلك يعترب 
لعوامل  وانك�ساف  للحجاب  ارتفاٌع  لالإن�سان  املوت 
بها،  ي�سعر  يكن  مل  لكنه  فيها  يعي�ش  كان  اأخ��رى، 
ولقد كنت يف غفلة من هذا ومل تكن تعلم اأن العامل 
اأو�سع، اإذ يقول الباري )تبارك وتعاىل(: »َلَقْد ُكْنَت 
ُرَك  يِف َغْفَلٍة ِمْن َهَذا َفَك�َسْفَنا َعْنَك ِغَطاَءَك َفَب�سَ
اأّن  الآن  عرفت  اأي  ق(  �سورة   22( َحِديٌد«  اْل��َي��ْوَم 

العامل اأو�سع من عامل الدنيا.

• الأمر الثاين: 
مبا اأّن الإن�سان يعي�ش يف الآخرة فهو يف باله يعي�ش 
يف الدنيا وهذا غري �سائب، فالعرفاء يقولون: اإن 
الرحم  مثلما  الآخ��رة  مناطق  من  منطقة  الدنيا 
كلها  ه��ذه  وال��دن��ي��ا  ال��دن��ي��ا،  مناطق  م��ن  منطقة 
منطقة من مناطق الآخرة، ومبا اأّن الإن�سان يعي�ش 
الدنيا  يف  يعي�ش  اأن��ه  يعتقد  وهو  دائما  الآخ��رة  يف 
فالهدف  ل��ذل��ك  الآخ����رة  يف  حقيقة  يعي�ش  لكنه 
اأعمار  ل  الآخ��رة  اإعمار  هو  وج��وده  من  الأ�سا�ش 
الرحم طريق وممّر،  والدنيا طريق مثلما  الدنيا، 
والهدف الأ�سا�ش هو: اإعمار الآخرة وي�ستدّل علماء 
العرفان على هذه النظرية من قوله عز وجل: »َوَما 
اَر اْلآِخَرَة  َواإِنَّ الدَّ َوَلِعٌب  َلْهٌو  اإِلَّ  ْنَيا  َياُة الدُّ َهِذِه احْلَ
العنكبوت(  َيْعَلُموَن«)29  َكاُنوا  َل��ْو  ��َي��َواُن  احْلَ َلِهَي 

واحليوان تعني احلياة احلقيقة.

 الجتاه الثاين: الجتاه العلماين:
القيم  بناء  هدفه  الدين  اإن  يقولون:  واأ�سحابه 
يتحول  اأن  ه��دف��ه  اأّن  اأي  والإن�����س��ان��ي��ة،  اخللقية 
يحرتم  ع��ادل  اأم��ني  �سادق  متوا�سع  اإىل  الإن�سان 
الآخرين، ولي�ش هدف الدين اإقامة ح�سارة مادية، 
وقد اعتمد الدين على التجربة الإن�سانية واخلربة 

العقلية يف بناء احل�سارة، ومل يتكّفل الدين بنظام 
نظام  ول  دول��ة  نظام  عنده  لي�ش  لأن��ه  ح�ساري 
ح�سارة، فهدفه اأن يبني القيم اخللقية والإن�سانية 

لذات الإن�سان.
على  ترتكز  املفهوم  هذا  تطرح  عندما  والعلمانية 

اأمرين:

• الأمر الأول:
عبارة عن ت�ساوؤل: هل اأن التدّين يخدم التمّدن؟! 

اأم اأّن التمّدن يخدم التدّين؟!
فلرمبا يت�سور الإن�سان اأنه كلما اأ�سبح متدينا اأ�سبح 
وهذا  املتدين،  غري  من  احل�سارة  بناء  على  اأقدر 
لي�ش �سحيحًا، فالتدين لي�ش له عالقة باحل�سارة، 
اأ�سبح الإن�سان  ول عالقة له بالتمّدن، ولي�ش كلما 
تقّدَم  اأو  احل�سارة  بناء  على  قدرة  اأمتلك  متدينا 
تكنولوجيًا اأكر من غري املتدين، بل الأمر بالعك�ش، 
فالتمّدن يخدم التدّين اأي اأّن الإن�سان اإذا عا�ش يف 
العي�ش  و�سائل  له  وُوّف��رت  م�ستقرة  مادية  ح�سارة 
اإقباله  و�سيقوى  اهلل  اإىل  متوّجهًا  �سيكون  الكرمي 
م�سغول  يعد  مل  لأّن��ه  وتعاىل(،  )تبارك  اهلل  على 

باحلاجات املادية.
بينما اإذا عا�ش يف اقت�ساد منهار واأ�سبح م�سغوًل 
يتوّجه  اأن  ي�ستطع  مل  العي�ش  لقمة  عن  البحث  يف 
اأ�سبح  واإذا  ال��ت��دّي��ن،  يخدم  فالتمّدن  رّب���ه،  اإىل 
اأ�سبح  اإذا  اأ�سبح متدينا، ولي�ش  الإن�سان ح�ساريا 
ورد  ما  هذا  يوؤّيد  ورمب��ا  ح�ساريا،  اأ�سبح  متدينا 
عن الر�سول الأكرم )�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم(: 
وبينه  بيننا  تفرق  ول  اخلبز  يف  لنا  بارك  "اللهّم 
اأّدينا فرائ�ش  ْمنا ول  ّلينا ول �سُ فلول اخلبز ما �سَ
ربنا" ول ُيق�سد باخلبز هذا الذي ناأكله بل كناية 
فقر  عا�ش يف  اإذا  الإن�سان  اأّن  ال��روة، مبعنى  عن 

فال ي�ستطيع اأن يتوجه اإىل اهلل )تبارك وتعاىل(.

• الأمر الثاين:
مّما يوؤكد اأن التمّدن يخدم التدين، اأن التدين مثل 
ما هو مل يتغرّي من قبل األف �سنة فهو موجود، ولكن 
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التمّدن مل يكن موجودا، ولكنه مل يخلق ح�سارة 
الذي �ساهم يف خلق  واإمنا  ومل يخلق تكنولوجيا، 
العلمي  التقدم  هو  احل�سارة  و�سنع  التكنولوجيا 
العلمانية  توؤكد  لذا  الديني،  التقدم  ل  لالإن�سان 
بناء على هذا اأّن الدين ل يهدف اإىل بناء ح�سارة 
الإن�سان  اإىل عقل  ال���دور  ه��ذا  اأوك���ل  ب��ل  م��ادي��ة، 
نف�سه، فيما يرتكز الدين على بناء القيم اخللقية 

والإن�سانية لدى الإن�سان. 

 الجتاه الثالث: الجتاه الإ�سالمي: 
ل  احلياة  بناء  هدفه  الدين  اإّن  اأ�سحابه:  ويقول 
بناء  اإىل  الدين  يهدف  فكما  فقط،  الفرد  بناء 
القيم الإن�سانية التي ت�سمن العالقات الجتماعية 
بناء احل�سارة  اإىل  اأي�سًا  ال�سليمة، كذلك يهدف 
الإ�سالمّيون  وي�ستّدل  العامر،  والقت�ساد  املادية 

على هذا بقولهم:
ببناء  يتعلق  ل  ال��ق��راآن  طرحه  ال��ذي  الهدف  اإّن 
الفرد بل الهدف الذي طرحه القراآن يتعلق ببناء 
العدالة على الأر�ش فاإّن اهلل )عّز وجّل( يقول: » 
َناِت َواأَْنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب  َلَقْد اأَْر�َسْلَنا ُر�ُسَلَنا ِباْلَبيِّ
ِديَد ِفيِه  ا�ُش ِباْلِق�ْسِط َواأَْنَزْلَنا احْلَ َوامْلِيَزاَن ِلَيُقوَم النَّ
ُرُه  ُ َمْن َيْن�سُ ا�ِش َوِلَيْعَلَم اهللَّ َباأْ�ٌش �َسِديٌد َوَمَناِفُع ِللنَّ
َ َقِويٌّ َعِزيٌز« )25 احلديد(  َوُر�ُسَلُه ِباْلَغْيِب اإِنَّ اهللَّ
يعني لتحقيق العدالة الجتماعية، وهكذا جند اأن 
بناء  لي�ش  كّلها  ال�سماوية  الر�سالت  من  الهدف 
الأر�ش،  على  العدالة  تطبيق  بل  فقط  الأخ��الق 
اأّن هديف هو تطبيق العدالة  والدين عندما يقول 
اأن ي�سع نظاما لتطبيق هذا  له  على الأر�ش لبد 

امل�سروع الإلهي الكبري.
والنظام  العدالة  بتطبيق  تنادي  اأي�سًا  املارك�سية 
ومن  العدالة  بتطبيق  ينادي  اأي�سًا  الراأ�سمايل 
ينادي بتطبيق العدالة لبّد اأن يطرح روؤية ونظاما 
لتطبيقها حتى تن�سجم فل�سفته مع نظامه، فالدين 
فالبّد  الأر�ش  على  العدالة  لتطبيق  يدعو  عندما 
اأنه تكّفل بو�سع نظام على �سوئه تتحقق العدالة 

العامة على الأر�ش هذا الوجه الأول.

الوجه الثاين: ما معنى احل�سارة عندنا؟
احل�سارة لها دعائم ثالثة:

1- الفنون. 
2- العالقات.

3- القت�ساد.
هو  ح�سارة  لكّل  والرئي�ش  الأ���س��ا���ش  والع�سب 
)القت�ساد(، واإذا اأردنا اأن نعرف اإْن كان للدين 
نظام  للدين  هل  ن�ساأل:  اأن  فالبّد  ل  اأم  ح�سارة 
اقت�سادي اأم ل؟ اأو هل للدين فل�سلفة اقت�سادية 
تخت�ش به اأم ل؟ واإذا اأثبتنا اأن الدين له فل�سفلة 
اقت�سادية نكون قد اأثبتنا اأنه يهدف لبناء ح�سارة 

مادية كما يهدف لبناء الفرد.
هذا  يف  رئي�سية  اأنظمة  ثــالثــة  ولدينا 

املجال، وهي:
1- النظام الراأ�سمايل: وهو الذي ي�سود العامل 

اليوم.
:الذي  وال�سرتاكي  املارك�سي  النظام   -2

ت�ساءل دوره وانح�سر.
3- النظام الإ�سالمي.

امل�سكلة  ت�سخي�ش  يف  الأن��ظ��م��ة  ه��ذه  وتختلف 
اأّن  يعتقد  ال��راأ���س��م��ايل  فالنظام  القت�سادية، 
امل�سكلة القت�سادية هي يف قّلة املوارد الطبيعية، 
تلبية  عن  قا�سرة  اأ�سبحت  الطبيعة  اأّن  مبعنى 
اأ�سبحت  الطبيعية  املوارد  واأّن  الإن�سان،  حاجات 
املتنوعة،  الإن�سان  حاجات  تلّبي  اأن  ت�ستطيع  ل 
الأعمال  والت�سابق بني رجال  التزاحم  يقع  لذلك 
واأ�سحاب امل�ساريع ال�ستثمارية على حيازة الروة، 
الإن�سان،  يحتاجه  مما  اأقّل  الطبيعية  املوارد  لأّن 

وهذه هي امل�سكلة بنظر القت�ساد الراأ�سمايل.
يف  عنده  امل�سكلة  ف��اإّن  املارك�سي  القت�ساد  واأّم��ا 
التناق�ش بني �سكل الإنتاج وبني نظام التوزيع، فهل 
اأّن نظام التوزيع نظام فردي وكّل فرد ي�ستطيع اأن 
تاأميمي،  نظام  التوزيع  نظام  اأو  ي�ساء؟  ما  ميلك 
للمجتمع  فتكون  تاأّمنت  اإذا  ال��روات  اأّن  مبعنى 
الإنتاج  �سكل  ب��ني  فالتناق�ش  للفرد،  ل  باأ�سره 
ونظام التوزيع هو م�سدر امل�سكلة القت�سادية يف 

روؤية النظام ال�سرتاكي.
يف  امل�سكلة  جوهر  اأّن  ي��رى  الإ�سالمي  والنظام 

الإن�سان نف�سه فالإن�سان هو امل�سكلة فكيف ذلك؟
َماَواِت  ال�سَّ َخَلَق  الَِّذي   ُ »اهللَّ وتعاىل:  تبارك  يقول 
ِمَن  ِبِه  ْخَرَج  َفاأَ َماًء  َماِء  ال�سَّ ِمَن  ْن��َزَل  َواأَ َواْلأَْر����شَ 
يِف  ِلَتْجِرَي  اْلُفْلَك  َلُكُم  َر  َو�َسخَّ َلُكْم  ِرْزًقا  َمَراِت  الثَّ
َر َلُكُم  ْنَهاَر )32( َو�َسخَّ َر َلُكُم اْلأَ اْلَبْحِر ِباأَْمِرِه َو�َسخَّ
َهاَر  َوالنَّ اللَّْيَل  َلُكُم  َر  َو�َسخَّ َداِئَبنْيِ  َواْلَقَمَر  ْم�َش  ال�سَّ
وا  َتُعدُّ َواإِْن  ْلُتُموُه  �َساأَ َم��ا  ُك��لِّ  ِم��ْن  َواآَت��اُك��ْم   )33(
اٌر«  َكفَّ َلَظُلوٌم  اْلإِْن�َساَن  اإِنَّ  وَها  �سُ حُتْ َل   ِ اهللَّ ِنْعَمَت 
املوارد  يف  لي�ست  اإذن  فامل�سكلة  اإبراهيم(،   34(
الطبيعية، فالطبيعة ثرية ولي�ش كما يقول النظام 
مملوءة  فهي  �سيقة،  الطبيعة  اأّن  ال��راأ���س��م��ايل 
الإن�سان،  يف  امل�سكلة  واإن  وال��ك��ن��وز،  ب��ال��روات 
َنا  َعَر�سْ ��ا  اإِنَّ  « وتعاىل(:  )�سبحانه  اهلل  يقول  اإذ 
َفاأََبنْيَ  َباِل  َواجْلِ َواْلأَْر���شِ  َماَواِت  ال�سَّ َعَلى  اْلأََماَنَة 
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◄  يكتبها: �سباح الطالقاين

خطر  داهم




العام  خ��الل  ط��الق  دع��اوى  عن  عبارة  ال�سخ�سية  الأح���وال  ق�سايا  من   70
...2012

قرابة 30 من الزيجات يف بلدنا تنتهي بالف�سل...
ن�سب عالية تت�سدر قوائم الأحوال ال�سخ�سية اخلا�سة بالطالق يف مافظتني 

تقعان و�سط وجنوب العراق. بح�سب تقرير اإخباري تلفزيوين موثَّق.
والذرائع"  احلجج  مبختلف  احلناجر  ت�سدح  الأ�سباب  عن  ال�ستق�ساء  وعند 
الزواج املبكر، تدّخل الأهل، �سوء الرتبية، م�ساكل اقت�سادية، قلة الوعي والإدراك 

مل�ساألة الزواج، نق�ش الواعز الديني، عدم التكافوؤ وغري ذلك... 
اجل نحن بارعون يف ايجاد املربرات والأ�سباب ولكن هل نحن بنف�ش الرباعة يف 

اإيجاد احللول؟ وهل نحن كذلك يف ال�سعي لتنفيذ هذه احللول؟ اأ�سك يف ذلك.
ولعلنا نت�ساءل هل ان منظمات املجتمع املدين القانونية منها وتلك املعنية بحقوق 
الن�سان تهتم فعاًل بهذه اجلنبة املهلكة للمجتمع، اأم انها ل تعرف �سوى الدفاع 
عن حقوق املتهمني بق�سايا ارهابية و�سرورة اطالق �سراحهم!؟ وهل ان برامج 
وزارة الدولة ل�سوؤون املراأة ووزارة العمل وال�سوؤون الجتماعية خ�س�ست حيزا 
منا�سبا ملعاجلة اأ�سباب الطالق والبحث عن اآليات لتخفيف ن�سبه املخيفة هذه؟ 

مل نَر او ن�سمع �سيئا من هذا القبيل. 
اأ�سكالها وذلك لقرتابها  الدينية مبختلف  للموؤ�س�سات  نعم هناك دور موري 
من خلجات املجتمع ومعرفتها املبا�سرة ب�سوؤونه اإل ان هذه املوؤ�س�سات ت�سطدم 
عادًة بالعادات والتقاليد الجتماعية البائ�سة، التي تخفي خلف جدران البيوت 
انتهاكات يومية ل حدَّ لها حلقوق املراأة، ونقول حقوق املراأة لأننا جميعا نعرف ان 
جمتمعنا ذكوري بامتياز ول حول ول قوة للمراأة فيه. مهما ادعى بع�سنا خالف 

ذلك.
نحاول هنا اأن ندق ناقو�ش اخلطر حول ت�ساعد حالت الطالق التي ا�سبحت 
ظاهرًة �ستولد م�ساكل اجتماعية وموؤ�سرات �سلبية تنخر بقيم املجتمع وتعيث فيه 
ف�سادًا، ونقول ان الأمر بحاجة اىل ت�سافر اجلهود احلكومية واملجتمعية والدينية 
على حد �سواء، للتاأثري اليجابي على املعنيني بهذه الظاهرة وحثهم على عدم 
الت�سّرع باتخاذ القرارات التي من �ساأنها اأن توؤثر عليهم وعلى عوائلهم واملجتمع 

والدولة ككل.
ونقرتح على كل من ي�سمع �سوتنا، ال�سعي لإقرار يوم او اأ�سبوع وطني او تخ�سي�ش 
ها ما �سئت، املهم انها تكون خا�سة مبكافحة ظاهرة  معاهد او موؤ�س�سات و�سمِّ

الطالق، واحلد من انت�سارها بكافة ال�سبل املتاحة قانونيا و�سرعيا واجتماعيًا. 

ُه َكاَن َظُلوًما َجُهوًل« )72  �ْسَفْقَن ِمْنَها َوَحَمَلَها اْلإِْن�َساُن اإِنَّ اأَْن َيْحِمْلَنَها َواأَ
لديه من غريزة حّب احلياة  الإن�سان مبا  فامل�سكلة هي يف  الأح��زاب( 
التي وّلدت لديه غريزة ال�سيطرة على كّل �سيء، حتى مل يعد يقف اأمام 
نهمه وج�سعه �سيء اأبدًا، وي�سف اهلل )جّل جالله( ذلك بقوله: »َكالَّ اإِنَّ 

اْلإِْن�َساَن َلَيْطَغى )6( اأَْن َراآُه ا�ْسَتْغَنى « )7 العلق(.
اإذن فامل�سكلة هي يف الإن�سان ونزعته التمّلكية ال�سلطوية الفردية التي 
ت�سيطر عليه، ومن خاللها يريد اأن يتمّلك الأ�سياء كّلها، حتى واإن كانت 
تتعار�ش مع امل�سالح العامة، وهنا مكمن امل�سكلة وهي: كيف نوّفق بني 
الدين،  بنظر  امل�سكلة  هي  وه��ذه  العامة؟  وامل�سلحة  الفردية  النزعة 
فاملوارد الطبيعية غري قا�سرة، ولي�ش التناق�ش بني �سكل الإنتاج ونظام 
التناق�ش عند الإن�سان  التوزيع كما يقول ال�سرتاكيون هو امل�سكلة، بل 
نف�سه، فالإن�سان يعي�ش تناق�سا بني نزعته الفردية واحرتامه للم�سلحة 

العامة. 
اإّن الإ�سالم �سّخ�ش امل�سكلة ولبّد اأن يكون قد و�سع لها حاًل، اأي و�سع 
َع نظام اقت�سادي فقد و�سعت ح�سارة  نظاما اقت�ساديا، ومتى ما ُو�سِ

مادية و�سوهم يف بناء ح�سارة مادية.

72
لديه من غريزة حّب احلياة  الإن�سان مبا  فامل�سكلة هي يف  الأح��زاب( 
التي وّلدت لديه غريزة ال�سيطرة على كّل �سيء، حتى مل يعد يقف اأمام 
نهمه وج�سعه �سيء اأبدًا، وي�سف اهلل )جّل جالله( ذلك بقوله: »َكالَّ اإِنَّ 

اإذن فامل�سكلة هي يف الإن�سان ونزعته التمّلكية ال�سلطوية الفردية التي 
ت�سيطر عليه، ومن خاللها يريد اأن يتمّلك الأ�سياء كّلها، حتى واإن كانت 
تتعار�ش مع امل�سالح العامة، وهنا مكمن امل�سكلة وهي: كيف نوّفق بني 
الدين،  بنظر  امل�سكلة  هي  وه��ذه  العامة؟  وامل�سلحة  الفردية  النزعة 
فاملوارد الطبيعية غري قا�سرة، ولي�ش التناق�ش بني �سكل الإنتاج ونظام 
التناق�ش عند الإن�سان  التوزيع كما يقول ال�سرتاكيون هو امل�سكلة، بل 
نف�سه، فالإن�سان يعي�ش تناق�سا بني نزعته الفردية واحرتامه للم�سلحة 

اإّن الإ�سالم �سّخ�ش امل�سكلة ولبّد اأن يكون قد و�سع لها حاًل، اأي و�سع 
َع نظام اقت�سادي فقد و�سعت ح�سارة  نظاما اقت�ساديا، ومتى ما ُو�سِ
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• ري ال: حممود �مل�ضعودي- ف�ضل �ل�ضريفي -  في�ضل غازي- حممد �لي�ضاري - علي �لها�ضمي

ـ كربالء) مدينة الزائرين طريق (بابلـ 
 تفتح �أبو�بها للز�ئرين �لكر�م 

�ضرح ح�ضاري حديث �أن�ضاأته �المانة �لعامة للعتبة �حل�ضينية �ملقد�ضة على طريق 
)بابل - كربالء( يقدم جملة من �خلدمات لز�ئري �المام �حل�ضني عليه �ل�ضالم 

على مد�ر �ل�ضنة. 
�مل�ضوؤول عن  �ل�ضرح �حل�ضاري وما قدمه من خدمات قال  وللحديث عن هذ� 
�المري طه  – كربالء( �حلاج عبد  )بابل  �لو�قعة على طريق  �لز�ئرين  مدينة 
عبد �هلل للرو�ضة �حل�ضينية"  بد�أت �ملدينة با�ضتقبال �لز�ئرين منذ �ليوم �الأول 

ل�ضهر �ضفر، حيث كانت جموع �لز�ئرين تتو�فد �إلينا.
نبد�أ  �لنوعية حيث كنا  �لكثري من �خلدمات  بتقدمي  بد�أنا  �لفرتة   وخالل هذه 
يوميًا من �ل�ضاعة �لر�بعة �ضباحًا بتقدمي وجبة �الفطار �ىل �لز�ئرين، ومن ثم 
�ل�ضاعة �حلادية ع�ضر، وبعدها تقدمي  توزيع �لع�ضائر و�ملعجنات و�لفو�كه �ىل 
وجبة �لغد�ء بعد �ضالة �لظهر �لبالغ عددها �كرث من 12000 وجبة تقدم �ىل 
�كرث من 10000 وجبة وهناك وجبات  تبلغ  �لع�ضاء  �لكر�م، ووجبات  �لز�ئرين 

طعام خفيفة تقدم على مد�ر �ل�ضاعة". 
م�ضيفًا" ويوجد �ي�ضا من �ضمن �خلدمات �لتي تقدم مركز �ت�ضاالت جماين، 
ومركز للمفقودين، و�ضالة جماعة للرجال و�لن�ضاء، وهناك مركز طبي، وقاعات 

العتبة الحسينية المقدسة 
والحشود المليونية في 

 أربعينية سيد الشهداء
    اال ها  اقدشة   ر مدية  شدت 
ر اريية شيد ال�شدا ي الش �شوا 
 داف الت ر ومنزا يوم  اوزت يةيوم
التات     ال االمر   ايواال واشيات 
اقاا   شتو قواها   ام شتر  اقدشة 
ال�شرية وااية من ا قد ة ادمات 
الت يتاا الار الكر اقشا وش التة 
اشيية اقدشة ا  لي ار  راة 
 د ارت  اشيية  الرو�شة  ة  الار 
لقاات م  اقشا وش التة اقدشة  ليتدوا 

 لية الولة واا ون ا
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عدد  ي�ضل  حيث  ز�ئ��ر،   300 من  الكرث  �لو�حدة  �لقاعة  تت�ضع  �لز�ئرين  ملبيت 
�لز�ئرين �لذين يتم مبيتهم يف مدينة �لز�ئرين �كرث من 7000 ز�ئر يوميًا من 
�لرجال و �لن�ضاء، ويتم توزيع جو�رب رجالية ون�ضائية للز�ئرين  وتوزيع مالب�ض 

على �الأطفال، وحتتوي �ملدينة على غ�ضاالت خا�ضة بغ�ضل �ملالب�ض". 
تز�يد  �ملدينة فقال" �إنها يف  �لتي تدخل  �الع��د�د  وختم عبد �المري حديثه عن 
م�ضتمر فاالرقام �رتفعت من 5000 وتز�يدت حتى بلغ عدد �لز�ئرين �ىل �كرث من 
90000 ز�ئر، ويف يوم �ل�ضابع ع�ضر من �ضهر �ضفر دخل �ملدينة �كرث من 170000 
ز�ئر، و�الأرقام تقول �نه و�ضل عدد �لز�ئرين �لذين يدخلون �ىل مدينة �لز�ئرين 

�كرث من 1000000 ز�ئر". 
�ملركز  علي"  �ن  عبد  حيدر  �ملدينة   يف  �ل�ضحي  �ملركز  يف  �لطبيب  ذكر  فيما 
باخلدمات  �ملركز  وقد مت هيز  �لعا�ضر من حمرم �حلر�م  �فتتح يف  �ل�ضحي 

�ل�ضحية و�لعالجية ". 
�أ�ضرة،    على  قاعة  كل  كبريتني وحتتوي  قاعتني  على  يحتوي  و�أو�ضح"  �ملركز 
وذلك من �أجل �حتو�ء �حلاالت �لطارئة و �ال�ضعافات �الولية وكذلك �جر�ء بع�ض 
�لعمليات �ل�ضغرى و�ملغذيات، حيث نعمل على �جناز ما هو مكن حلني ��ضتقر�ر 
حالة �ملري�ض �و �ر�ضاله �ىل �مل�ضت�ضفيات �لرئي�ضية الإكمال �لعالج، باالإ�ضافة �ىل 
��ضتقبال �ملر�ضى يف �لعيادة �خلارجية كااللتهابات و�لكدمات ومعاجلة �جلروح 
�لب�ضيطة وغريها من �حلاالت وهناك كادر من �الطباء و�ملمر�ضني يعملون على 

معاجلة �ملر�ضى".
مدينة �لز�ئرين على طريق �لنجف ��� كربالء م�ضيف د�ئم وخدمة التنتهي 

ة للَعتبة �حُل�ضينية قامت مدينة �لز�ئرين �لو�قعة على  بتوجيٍه من �الأمانة �لعامَّ
طريق �لنجف ���� كربالء  بفتح �أبو�بها للز�ئرين ُرغم عدم �إكتمالها ب�ضكٍل كامٍل؛ 
ه�ضام  �ل�ضّيد  ث  حت��دَّ �ملو�ضوع  ه��ذ�  وع��ن  للز�ئرين.  �خلدمات  لتقدمي  وذل��ك 
�لنجف  طريق  على  �لز�ئرين  مدينة  وم�ضوؤول  �الت�ضاالت  �ضم  ق رئي�ض  �لعميدي 
�� كربالء  قائاًل"  حتت�ضن مدينة �لز�ئرين حاليًا خالل �ليوم �لو�حد �أكرث من 
وعر�ض  مرت   0 طولها  يبلغ  للز�ئرين  خيمة  �أكرب  ن�ضب  متَّ  حيث  ز�ئ��ر،   6000
حتتوي  كما  للز�ئرين،  �إ�ضرت�حٍة  مطعٍم  على  �خليمة  و�إ�ضتملت  تقريبًا.  مرت   15
لة بالتن�ضيق مع د�ئرة �ضحة كربالء ملُعاجلة �حلاالت  �ملدينة على م�ضت�ضفى متنقِّ
و�إنعا�ض وخمترب  �إفاقة  �أجهزة �ضونار و�أجهزة  �ملُ�ضت�ضفى على  �لطارئة، وحتتوي 
حتليل و�ضيدلية، ويوجد د�خل �ملدينة �أي�ضًا مركز لالإ�ضتفتاء �ل�ضرعي باالإ�ضافة 

�ىل مكوى و وحدة لغ�ضل �ملالب�ض �لز�ئرين". 
 وتابع"  �إنَّ �ملدينة تقوم بتوفري �لطعام للز�ئرين خالل 24�ضاعة، كذلك متَّ هيز 
�ملدينة مبعمل ماء)RO( ومعمل قناين للمياه �ملُعقمة لكي يتم توزيعها ب�ضكٍل 
�ملدينة  هيز  متَّ  فقد  كبرية  �منية  ��ضتعد�د�ت  وهناك  �لز�ئرين،  على  مبا�ضٍر 
م�ضتلزمات  كافة  توفري  ومت  �ملتفّجر�ت  ك�ضف  يف  �ضة  متخ�ضِّ وك��و�در  باأجهزة 

�المن".

   كربالء الحســـين كربالء الحســـين  كربالء الحســـين   كربالء الحســـين  كربالء الحســـين
تحتضن تحتضن تحتضن ١٦١٦ مليون زائر  مليون زائر 
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م�ضيف �المام �حل�ضني )عليه �ل�ضالم( كرم ح�ضيني م�ضهود
وفيما يتعلق بعمل م�ضيف �المام �حل�ضني عليه �ل�ضالم قال رئي�ض ق�ضم م�ضيف 
�المام �حل�ضني عليه �ل�ضالم �حلاج م�ضطفى �بو دكة" هناك عدة منافذ لتوزيع 
وجبات �لطعام على ز�ئري �ضيد �ل�ضهد�ء عليه �ل�ضالم، منها �مل�ضيف �لرئي�ضي 
�الجنبية  �ل��وف��ود  من  �لعديد  ��ضتقبل  فقد  �ل�ضريف  �ل�ضحن  د�خ��ل  �مل��وج��ود 
و�لعربية ��ضافة �ىل �لز�ئرين �لعر�قيني و�الإخوة �لعاملني و�ملتطوعني من خدمة 
�المام �حل�ضني عليه �ل�ضالم، و�مل�ضيف �الخر هو م�ضيف �ضحن �لعقيلة زينب 
�ملوجود  و�مل�ضيف  �ل�ضالم،  عليه  �ل�ضهد�ء  �ضيد  وم�ضيف جممع  �ل�ضالم،  عليها 
على طريق بابل ��� كربالء، و�مل�ضيف �ملوجود على طريق جنف ���� كربالء، وكذلك 
موكب د�ر �لقر�آن �لكرمي �لذي يعمل على �ضيافة طلبة �جلامعات، وموكب ق�ضاء 

عني �لتمر".
وتابع رئي�ض �لق�ضم" يكون �لتوزيع  على �ضكل وجبات حيث مت توزيع ثالث وجبات 
من �لطعام باالإ�ضافة �ىل توزيع �لع�ضائر و �ملعجنات و �لفو�كه ومت �ضرف �أكرث 
من  مليار ون�ضف مليار دينار عر�قي من قبل ق�ضم �مل�ضيف  خلدمة �لز�ئرين 

�لكر�م".

دؤوبة   جهود  الخارجية..  الخدمية  الشؤون  قسم 
في خدمة الزائرين 

�خلدمة  تقدمي  يف  �الق�ضام  كبقية  �ضارك  �خلارجية  �خلدمية  �ل�ضوؤون  ق�ضم 
�ضم �خلدمية �خلارجية  للز�ئرين وكان له دور فاعل وم�ضهود حيث قال رئي�ض ق
حممد عّبا�ض �أبو دكة"   تنفيذً� لتوجيهات �ضماحة �الأمني �لعام للَعتبة �حُل�ضينية 

�ضة متَّ ن�ضر جماميع �ضحية ُمتنّقلة ومت تق�ضيمها على ثالثة حماور". �ملُقدَّ
ُنقطة  �لنجف هو  �لو�قع على طريق كربالء -  " �لعمود رقم )932 (  �إنَّ مبينا 
�لَعتبة  من   طلب هنالك  �أنَّ  �ىل  ُم�ضريً�  للز�ئرين،  دمة  خل� تقدمي  يف  �لبد�ية 
ت  ب�ض تزويدهم  بالفعل  ومتَّ  �ل�ضحية  باملجاميع  لتزويدهم  �ضة  �ملُقدَّ �لعلوية 

 د ا  د االمة وض ااةم�شط وض اا  دطاش ما 
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لة هذ� بالن�ضبة ملحور كربالء – �لنجف".  جماميع �ضحية ُمتنقِّ
ُقمنا بتقدمي �خلدمة من مدينة طويريج و�ضواًل  �لثاين فقد  وتابع" �أّما �ملحور 
�ىل مدينة كربالء  �ملقد�ضة، �أّما طريق كربالء - بغد�د فقد كانت �لبد�ية من 

�ضيطرة )54( و�ضواًل �ىل مركز �ملدينة".
�ضة ، على و�ضع  جماميع �ضحّية  ُم�ضيفًا" �إنَّه متَّ �الإّتفاق مع حُمافظة كربالء �ملُقدَّ

ون�ضب �ملخيمات الإيو�ء �لز�ئرين يف �لكر�جات �لتي مت �إ�ضتحد�ثها موؤّخرً�". 
عليها  �أجريت  متنقلة  �ضحّية  جماميع  ت�ضع  لدينا  دكة" توجد  �أبو  �ل�ضّيد  ��د  و�أكَّ
عملية �ل�ضيانة بهدف تاأهيلها وهيزها و�ضر�ء �ملو�د �ل�ضحية �لالزمة ل�ضمان 

دميومة عملها على مد�ر 24 �ضاعة". 
�ضم" متَّ ن�ضب خميمات الإيو�ء �الأخوة �لز�ئرين حيث متَّ ن�ضب  و�أو�ضح رئي�ض �لق

�خليام �لالزمة حلماية �لز�ئرين من ق�ضاوة �لربد و�ملطر.
مبينًا"  ُقمنا بن�ضب �ملخّيمات يف �ضحن �لعقيلة زينب )عليها �ل�ضالم ( و�لتي 
�ضم بتوزيع �ملياه  بلغ عددها 6 خيام باالإ�ضافة �ىل ُمبا�ضرة تناكر �ملياه �لتابعة للق

�ل�ضاحلة لل�ضرب على �ملو�كب �خلدمية". 
ق�ضم �ل�ضوؤون �ملالية.. جهود م�ضاعفة لتغطية نفقات �لزيارة �ملليونية 

ومن جانبه قال رئي�ض  ق�ضم �ل�ضوؤون �ملالية يف �لعتبة �حل�ضينية �ملقد�ضة �ال�ضتاذ 
تقدمي  �جل  من  �لزيارة  لهذه  �ملخ�ض�ضة  �ملبالغ  �ن"  �ل�ضيالوي  نعمة  جالوي 
�خلدمات فيها لي�ضت لل�ضرف على  �لطعام فقط، و�إمنا تدخل فيا �لكثري من 
�ل�ضرفيات  من  وغريها  �الت�ضاالت  وتوفري  و�ل��دو�ء  �لوقود  مثل  �ل�ضرفيات 
�لتي ت�ضاهم يف تذليل عقبات �لزيارة وتوفري �كرب كم من �خلدمات للز�ئرين 

�لكر�م".
للعتبة �حل�ضينية �ملقد�ضة  �لعامة  �ملبلغ �ملر�ضود من �المانة   وبني جالوي" �ن 
�لعتبة  م��و�ق��ع  تغطي جميع  ع��ر�ق��ي  دي��ن��ار  ملياري  ه��و،  �ل��زي��ارة  ه��ذه  الإح��ي��اء 
�حل�ضينية �ملقد�ضة لتقدمي �خلدمات ومنها مدينة �لز�ئرين �لو�قعة على طريق 
كربالء(   - )جنف  طريق  على  �لو�قعة  �لز�ئرين  ومدينة  كربالء(   – )بابل 
ومدينة �لز�ئرين �لو�قعة على طريق )بغد�د – كربالء( وباالإ�ضافة �ىل م�ضيف 
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�الإمام �حل�ضني عليه �ل�ضالم وم�ضيف جممع �ضيد �ل�ضهد�ء وجممع �ل�ضفري.
 مو�ضحا �ن لدى �لعتبة �حل�ضينية �ملقد�ضة �و كرث من 370 �آلية تعمل على مد�ر 

�ليوم وهذه جميعها حتتاج �ىل �ضرفيات". 
وختم جالوي قائال" �ضاهم رئي�ض ديو�ن �لوقف �ل�ضيعي �ل�ضيد �ضالح �حليدري 
�لعتبة  وتكفلت  �الج��م��ايل  �ملبلغ  �ضمن  من  ع��ر�ق��ي،  دينار  مليون   500 مببلغ 
عر�قي،  دينار  �ملليار  ون�ضف  مليار  قدرها  و�لتي  بالبقية  �ملقد�ضة  �حل�ضينية 
و�لنذور  �لهد�يا  ق�ضم  �ملقد�ضة من  �لعتبة �حل�ضينية  �ير�د�ت  وهي جميعها من 
�لعتبة مب�ضاعدة ديو�ن  �ال�ضتثمارية وهناك خطط مر�ضومة و�ضعتها  و�مل�ضاريع 
�لوقف �ل�ضيعي، تعمل على جمع �ملبالغ �لكافية لتقدمي كافة �خلدمات للز�ئرين 

�لكر�م يف �لزيار�ت �ملليونية". 

آليات نقل الزائرين 
 قال �مل�ضرف على ق�ضم �الليات يف �لعتبة �حل�ضينية �ملقد�ضة" �ن �عد�د �لعجالت 
تقوم يف خدمة  �لتي  �الليات  ��ضافة �ىل  نقل زو�ر �المام �حل�ضني،  �مل�ضاهمة يف 

�لزو�ر و�لبالغة عددها 600 �ضيارة وعلى مد�ر 24 �ضاعة".
طاقتها  كافة  ��ضتنفرت  �ملقد�ضة  �لعتبة  �ن  �لبري"  �لو�حد  عبد  �حل��اج  و�أ�ضاف 
�خلدمية خالل زيارة �الربعني �حلالية حيث وفرت بحدود 345 �ضيارة لنقل ز�ئري  

�لعتبات �ملقد�ضة من مناطق �لقطع �ملروري �ىل �قرب نقطة للعتبتني �ملقد�ضتني.
 ��ضافة �ىل �كرث من 250 �آلية خدمية �ضاركت �ي�ضا بخدماتها حيث بلغ �عد�د 
�الليات �لد�خلة يف �خلدمة لزيارة �الربعني بحدود 600 �آلية وعجلة، وهي تعمل 
علة مد�ر 24 �ضاعة وحلني �النتهاء من مر��ضيم �لزيارة �لتي من �ملتوقع �ن ت�ضل 

�عد�دها �ىل �كرث من 15 مليون ز�ئر من �لعر�ق وخارجه".

واقعة الطف.. جريمة ضد االنسانية 
وكانت �لن�ضاطات �لثقافية و�لفكرية حا�ضرة يف �ربعينية �المام �حل�ضني عليه 
�ل�ضالم فم�ضروع �لتوقيع على مطالبة  �ملنظمات �لدولية ذ�ت �ل�ضاأن بحقوق 

�الإن�ضان بجعل و�قعة �لطف جرمية �ضد �الن�ضانية.
 وحول هذ� �ملو�ضوع  �ضرح رئي�ض ق�ضم �الإعالم يف �لعتبة �حل�ضينية �ملقد�ضة 
�الأ�ضتاذ علي كاظم �ضلطان ي�ضيف" �ن �أول خطوة يف هذ� �مل�ضروع هي جمع 

�لتو�قيع و�لب�ضمات  لرفعها �إىل �الأمم �ملتحدة لتحقيق �لغر�ض �الآنف. 
�الإن�ضان  حلقوق  �النتهاكات  من  �لكثري  فيها  �لطف  جرمية  �أن  �إىل"  و�أ�ضار 
ولقو�نني �حلرب و�الأعر�ف �لدولية و�لدينية و�الأخالقية و�الإن�ضانية ولذلك من 
�ملهم تثبيت هذه �جلرمية لدى �الأمم �ملتحدة، من �جل �أن يعرف �لعامل حجم 

وفد�حة هذه �جلرمية.

 لذلك قامت �لعتبة �حل�ضينية �ملقد�ضة بالتعاون مع قائمقامية ق�ضاء كربالء 
�ضو�بق  لها  كان  �ملبادرة  هذه  �أن  علما  �ملنكو�ضي،  ح�ضني  �الأ�ضتاذ  وباإ�ضر�ف 

ماثلة يف �جلامعات �لعر�قية". 
و�أكد �ضلطان" �أن �خلطوة �لتالية �ضتكون بتاأليف فريق من �ملحامني �ملحرتفني 
بالق�ضايا و�ل�ضوؤون �لدولية ملتابعة �ملو�ضوع لتثبيت هذه �لق�ضية كجرمية �ضد 

�الإن�ضانية".
م�ضري� �إىل"  �أن �الع��رت�ف بها وتثبيتها كجرمية �ضد �الإن�ضانية �ضوف متنع 
كل من يحاول �مل�ضا�ض بال�ضعائر �حل�ضينية �أو �لتعر�ض لها وحماربتها، ولذلك 
ينبغي �أن تتحول هذه �مل�ضاألة �إىل ق�ضية عاملية، م�ضت�ضهد� باأن �لق�ضية �لتي 
بالعامل  �ل�ضالم هي ق�ضية ال تخت�ض  �الإم��ام �حل�ضني عليه  �أجلها  نه�ض من 
�الإ�ضالمي �أو �ل�ضيعي بل ت�ضمل جميع بني �لب�ضر يف كل �أ�ضقاع �ملعمورة، وت�ضعى 
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�إىل حتقيق �لعد�لة �لعاملية و�لق�ضاء على كل �أ�ضكال �ال�ضتبد�د و�لهيمنة �لغا�ضمة 
يف �لعامل. 

و�أّكد �ضلطان" �أن باإمكان �مل�ضروع جمع ماليني �لتو�قيع يف �لعامل، ولكنه �ضيتم 
�الكتفاء بجمع مليون توقيع ليكون د�فعا لهذ� �مل�ضروع �الإن�ضاين.

حملة العهد والميثاق لتثقيف الزائر الكريم 
توفري �حلاجات  �ملقد�ضة على  �لعتبة �حل�ضينية  تقدمها  �لتي  تقت�ضر �خلدمات  مل 
�حلاجات  تلبية  �ىل  ذلك  تعدى  بل  و�مل���اأوى،  و�ل�ضر�ب  كالطعام  للز�ئر  �ال�ضا�ضية 
�لروحية و�لتثقيفية للز�ئر �لكرمي، حيث عمدت �ىل �لقيام مببادرة �لعهد و�مليثاق �لتي 
تعمل على ��ضتثمار جهوده �ثناء قدومه الإحياء ذكرى �ربعينية �المام �حل�ضني عليه 

�ل�ضالم. 

وب�ضدد �و�ضح رئي�ض ق�ضم تطوير �ملو�رد �لب�ضرية يف �لعتبة �حل�ضينية �ملقد�ضة �ال�ضتاذ 
م�ضلم حم�ضن عبود قائاًل " ال يخفى على �حد ما قدمته �لعتبة �حل�ضينية �ملقد�ضة 
من م�ضاريع فكرية وتنموية خدمة للمجتمع ومن �ضمن �الن�ضطة �لتي تقوم بها �لعتبة 
�ملقد�ضة هو مقرتح �لعهد و�مليثاق وقد تبناه ق�ضم تطوير �ملو�رد �لب�ضرية يف �لعتبة 

�حل�ضينية �ملقد�ضة". 
�المام  �ربعينية  ذكرى  الإحياء  �لقادمة  �جلهود  ��ضتثمار  �ىل  يرمي  مبينًا" �ملقرتح 
�حل�ضني عليه �ل�ضالم، وفكرة �مل�ضروع هي �ن يتعهد �لز�ئر �لكرمي با�ضم �ملبادئ و�لقيم 

�الن�ضانية و�الأخالقية �ن يلتزم بثالث ق�ضايا وللز�ئر �ن يلتزم بكلها �و بع�ضها وهي.
قر�ءة ع�ضر �آيات من �لقر�آن �لكرمي يف �ليوم �لو�حد وي�ضتمر عليها، و�لعهد �لثاين هو 
�ن يتعهد �لز�ئر باحلفاظ على جمالية ونظافة مدينة �المام �حل�ضني عليه �ل�ضالم، 

و�لعهد �لثالث هو �ن ال يقبل �لر�ضوة باعتبارها ��ضا�ض �لف�ضاد يف �ملجتمع".

وتابع" هناك عدة مر�كز قامت بتنفيذ �مل�ضروع حيث مار�ضت ن�ضاطها يف عدة مناطق 
���� كربالء، ومدينة �لز�ئرين �لو�قعة  وهي مدينة �لز�ئرين �لو�قعة على طريق بابل 
على طريق �لنجف ����� كربالء، ومدينة �لز�ئرين �لو�قعة على طريق بغد�د ���� كربالء، 
عليه  �الم��ام �حل�ضني  بالقرب من مرقد  �ل�ضهد�ء  �ضارع  وكذلك هناك مركز�ن يف 

�ل�ضالم و�ضنعمل على �ن�ضاء مر�كز �أخرى". 
�لعتبة  قائاًل"  ن�ضكر  �ملبادرة  �ل�ضيد ها�ضم �حل�ضيني على  �لز�ئر  �ثنى  من جانبه 
�حل�ضينية �ملقد�ضة على هذه �ملبادرة �حل�ضنة، حيث عملت على تثقيف �لز�ئر �حل�ضيني 
وخ�ضو�ضًا �لفقرة �لتي تخ�ض �ملعاهدة على �لق�ضاء على �لر�ضوة، فالبد من حماربة 
�آفة �لف�ضاد يف �ملجتمع كما �ن �لفقرتني �الخرتني هما يف غاية �الهمية، فقر�ءة �لقر�آن 
�لكرمي من �هم �المور �لتي ينبغي للز�ئر تاأديتها، وكذلك �حلفاظ على نظافة �ملدينة 

هو دليل وعي �لز�ئر و�هتمامه بقد�ضيتها". 

تغطية اعالمية واسعة 
�مل�ضوؤول �الإد�ري يف ق�ضم �الإعالم يف �لعتبة �حل�ضينية �ملقد�ضة �ال�ضتاذ والء �ل�ضفار 
حتدث عن �عد�د و�ضائل �العالم �مل�ضاركة يف نقل مر��ضيم �لزيارة �ملليونية قائاًل" 
�ضاركت )34( قناة ف�ضائية بنقل مر��ضم زيارة �الربعني، من بينها 17 قناة قامت 
ببث �ملر��ضم مبا�ضرة و )17( قناة قامت بتوثيق �لزيارة و�الكتفاء ببث �لتقارير 

بينما بلغت عدد �لوكاالت و�ل�ضحف و�الإذ�عات )26( و�ضيلة".
ق�ضم  �ضجالت  يف  ت�ضجيلهم  مت  �لذين  �لفعليني  �العالميني  عدد  بلغ  و�أ�ضاف" 
�العالم )412( �عالمي خالل �لزيارة، ��ضافة �ىل ��ضتقبال عدد كبري من �الخوة 
حملة باجات �لعتبة �لعبا�ضية وما بني �حلرمني �ل�ضريفني يتجاوز عددهم )40( 
�عالميًا، ليكون �لعدد �لكلي �كرث من )450( �عالمي، وبذلك ن�ضجل زيادة ملحوظة 
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عن �العو�م �ل�ضابقة حيث بلغ عدد �العالميني يف �لعام �ملا�ضي )350( �عالمي".
وعن م�ضاركة و�ضائل �العالم �الجنبية قال �ل�ضفار" و�ضلتنا كو�در �عالمية من 
مركز �ل�ضيدة زينب )عليها �ل�ضالم( يف �مريكا وبريطانيا، وكذلك قناة �لهادي 
من باك�ضتان و�أملانيا ولندن وكو�در �عالمية من �ير�ن ولبنان و�الإمار�ت و�ل�ضعودية 

و�لكويت، ��ضافة �ىل و�ضائل �عالمية متنوعة من �لعر�ق".

اآلالف من المتطوعين شاركوا في الخدمة 
الحسينية 

يف كل ذكرى ت�ضادف �أربعينية �الإم��ام �حل�ضني عليه �ل�ضالم من كل عام يتطوع 
�الآالف من �أحباب �المام �حل�ضني عليه �ل�ضالم، ومن خمتلف �ملحافظات  لتقدمي 

�خلدمة للز�ئرين �لكر�م.
 وحول عمل هوؤالء �ملتطوعني حتدث  م�ضوؤول �ضعبة �حلو�ر و�لتن�ضيق �حلاج قا�ضم 
م�ضلح قائاًل" قبل كل زيارة مليونية ت�ضهدها �لعتبة �حل�ضينية �ملقد�ضة وخ�ضو�ضًا 
زيارة �الربعينية، نوجه كتاب بو��ضطة �المني �لعام للعتبة �حل�ضينية �ملقد�ضة �ضماحة 
�جل  من  �ملقد�ضة  �لعتبة  �ق�ضام  كافة  على  ويعمم  �لكربالئي  �ملهدي  عبد  �ل�ضيخ 
�لوقوف على �عد�د �ملتطوعني �لتي يحتاجها كل ق�ضم، حتى ي�ضتطيع �لقيام بدوره 

يف ظل �العد�د �ملليونية �لتي تاأتي لزيارة �لعتبة �ملقد�ضة.
�جل  �المر من  بهذ�  �ملعنية  �لدو�ئر  ومع  �ملحافظات  �لتن�ضيق مع  يتم  بعد ذلك   
�ر�ضال �ملتطوعني �ىل �لعتبة �حل�ضينية �ملقد�ضة ويتم توفري �ملكان �ملنا�ضب لهم من 
�جل �لنوم وكذلك توفر لهم وجبات طعام منتظمة طيلة �يام عملهم يف �لزيارة 
�الربعينية ويتم تزويد كل �ضخ�ض متطوع بباج تعريفي حتى ي�ضتطيع �ن ينفذ عمله 

بحرية تامة ".
وتابع" بلغ عدد �ملتطوعني لهذه �لزيارة �الربعينية بحدود 3500 متطوع ومن �ضمنهم 
150 متطوعة وي�ضتمر عملهم بحدود 15 يوم من قبل �لزيارة بعدة �يام وبعد �لزيارة 
بيومني، ومت توزيعهم على نقاط �لتفتي�ض على �بو�ب �لعتبة �ملقد�ضة وكذلك ن�ضر 
�ملو�ضوعة على  �لقطع  مناطق  �لتفتي�ض �خلارجية يف  نقاط  جمموعة منهم على 

حميط مركز �ملدينة وكذلك مع فوج حماية �حلرمني �ل�ضريفني".
و�أ�ضاف" بالنظر للحاجة �ملا�ضة لدى ق�ضم �مل�ضيف الأعد�د ��ضافية من �ملتطوعني 
فقد مت توزيع عدد من �ملتطوعني يف م�ضيف �المام �حل�ضني )عليه �ل�ضالم( ومدن 

�لز�ئرين وجممع �ضيد �ل�ضهد�ء و�ملخيم �حل�ضيني".

وختم" ومن �ضمن �ملتطوعني كان  هناك حو�يل 75 متطوعا من �لكو�در �لطبية من 
�طباء ومعاون طبيب ومر�ضني وهم من حمافظتي ذي قار  و�لب�ضرة".

انطباعات زائري األربعينية...
يف هذ� �لعام 1434ه� تو�فَد �أكرث من 16 مليون ز�ئر من خمتلف �لدول و�لبلد�ن 

يف �أربعينية �الإمام �حل�ضني عليه �ل�ضالم يف كربالء �ملقد�ضة.
جملة )�لرو�ضة �حل�ضينية( �لتقت جمموعة من �لز�ئرين �الأجانب و�ملغرتبني 

لتتعرف على �نطباعاتهم حول �لزيارة:
�للقاء �الول مع م�ضوؤول منظمة �خلوجة �ل�ضيعية �الإثني ع�ضرية �الحتادية �لعاملية 
�حُل�ضني  �الإم��ام  لزيارة  قائاًل" ح�ضرت  فتحدث  لومولودينا(  )�أزك��ر  �لدكتور 
)عليه �ل�ضالم( عّدة مر�ت يف حياتي  ولكن هذه �ملرة هي �الوىل ملجيئي يف يوم 

�الأربعني".
م�ضيفًا" لقد ق�ضينا ثالثة �أيام م�ضيًا على �القد�م من �لنجف �ىل كربالء، حيث 
لقد�ضية  ولذلك  �ل�ضالم(  للُح�ضني )عليه  ن�ضري  ونحن  يو�ضف   �ضعورنا ال  كان 
�لق�ضية �حل�ضينية و�لروحية �لتي تعم تلك �الجو�ء، و�إن هذه �لزيارة تذكرين 
باأجو�ء �حلج ولكنها مب�ضتوى يختلف من حيث �ل�ضيافة و�لكرم على طول �لطريق 

وتعجز �لكلمات لو�ضف تلك �مل�ضرية �ملقد�ضة".
وتابع "�إنَّ زيارة �حُل�ضني )عليه �ل�ضالم( هي �ملحور �الأ�ضا�ض لرفع �لروحية يف 
ة �أنحاء �لعامل لتق�ضي على �لظلم وتن�ضر  نفو�ضنا لنقل ر�ضالته �لعظيمة �ىل كافَّ

�لعد�لة". 
�ضبحانه  �هلل  من  باأنه"معجزة  �ملليونية  للح�ضود  تو�فٍد  من  يجري  ما  وو�ضف 

وتعاىل، و�إن �ال�ضتقبال �لذي القوه يف �حلرم �حُل�ضيني �ملُطّهر هو �الأمثل". 
�أما �لز�ئرة �ضبيليان مونيكا �لقادمة من �أملانيا فقد حتدثت عن �ضعورها قائلة" 
�نتابني �ضعور ر�ئع و�أنا �م�ضي مع �لكم �لهائل من زو�ر �المام �حل�ضني عليه �ل�ضالم 

�ىل نف�ض �لهدف هو طلب ر�ضا �هلل بحق �المام �ضيد �ل�ضهد�ء عليه �ل�ضالم".
م�ضتوى  عن  �ملانيا  يف  �لعر�قيني  و�إخوتي  �خو�تي  من  ��ضمع  كنت  و�أ�ضافت" 
�خلدمات �لتي تقدم للز�ئرين كان يتكون لدي ت�ضور ولكن ما ر�أيته �ليوم و�أنا 
�م�ضي من �لنجف �ىل كربالء قد �ده�ضني فقد ر�أيت �ل�ضعب �لعر�قي باأكمله و�قفا 
كتفا على كتف طول �لطريق وهم يقدمون �لطعام و�ل�ضر�ب وجميع �خلدمات من 

دو�ء و�الأغرب من كل هذ� �أّنها توزع جمانا".
وختمت �ضبيليان" على رغم كرب �ضني ولكنني مل ��ضعر ولو حلظة و�حدة بالتعب 
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وكاأين مل �م�ض تلك �مل�ضافة �لطويلة ، �إذ �ضرت 36 كم يف يوم و�حد، و�أنا �نظر 
للخدمات �لتي تقدم و�ىل �خالق ��ضحاب �ملو�كب وهم يتو�ضلون ب�ضدة لتقدمي �أي 

�ضيء يطلبه �أي ز�ئر".
�لز�ئرة نيا�ض تو�ضكا من دولة كو�ضوفو قالت" تعترب �لزيارة �الوىل يف حياتي ملرقد 
�ضيد �ل�ضهد�ء �المام �حل�ضني بن علي عليهما �ل�ضالم، �أمتنى لو �أزور مرة �خرى 

كربالء، بل �أمتنى �أن ��ضكن �نا وعائلتي فيها و��ضتقّر ما تبقى من عمري".
�المام  مرقد  عند  خ�ضو�ضا  وكربالء  �لعر�ق  يف  ر�أيته  ما  نيا�ض" �ن  �أ�ضافت 
�حل�ضني و�خيه �بي �لف�ضل �لعبا�ض عليهما �ل�ضالم من �أجو�ء روحانية و�ميان مل 

��ضعر به من قبل وكاأين يف عامل �آخر".
�ملهند�ض �ملغرتب �ضيف �أنور �ضعيد من دولة قرب�ض قال" �ل�ضبب �لذي جعلني 
�ح�ضر لزيارة �ربعينية �المام �حل�ضني عليه �ل�ضالم هو حبي لالإمام عليه �ل�ضالم 
وتاأكيدي لرف�ض �دعاء�ت �لوهابية و�ل�ضلفية �لتي تقول باأن زيارة �لقبور حمرمة.. 

فهذه لي�ض قبور عادية بل قبور �أ�ضر�ف �الر�ض وهي رو�ضة من ريا�ض �جلنة".
و�أ�ضاف" على رغم من �النت�ضار �لكثيف  للقو�ت �المنية على طول �لطرق �ملوؤدية 
ملدينة �حل�ضني عليه �ل�ضالم وم�ضاعدتهم يف خدمة �لزو�ر وتعاونهم مع ��ضحاب 

�ملو�كب نطالب �لقو�ت �المنية �لعر�قية �ن يركزو� يف تفتي�ض �لز�ئرين". 
و�أردف" بعد رجوعي �ىل قرب�ض �ضاملًا -�ن �ضاء �هلل- �ضوف �نقل ما ر�أت عيني 
�الحر�ر  �بي  لزيارة  و�أ�ضجعهم  و�أهلي  الأ�ضدقائي  وروحانية  �ميانية  �جو�ء  من 
�المام �حل�ضني عليه �ل�ضالم يف �لزيارة �ملقبلة،  و�أنا  �ولهم  و�ضننطلق مبوكب 

كبري ون�ضارك يف تقدمي �لعز�ء الأهل �لبيت عليهم �ل�ضالم".
�لز�ئر �ملغرتب عبا�ض علي �ملو�ضوي، من �أملانيا، قارئ دويل للقر�آن �لكرمي ر�أى" 
على  تن�ض  �ل�ضالم  عليهم  �لبيت  �هل  للمع�ضومني من  �ملتو�ترة  �الحاديث  �ن 
وجوب زيارتهم �بتد�ًء من �المام علي عليه �ل�ضالم �ىل �المام �ملهدي -عجل �هلل 
فرجه �ل�ضريف - الن زيارتهم فيها ر�ضا هلل �ضبحانه وتعاىل لذ� توجهت لزيارة 
�المام �حل�ضني عليه �ل�ضالم، و�ن �ل�ضورة �لتي ر�أيناها يف �لعر�ق تعطينا زخم 
و�عتقاد �كرث باإمياننا باآل �لنبي عليهم �ل�ضالم ،خالل هذه �مل�ضرية �لق�ضرية من 
�لنجف �ىل كربالء تذكرت �ملظلومية �لتي تعر�ض لها �مري �ملوؤمنني عليه �ل�ضالم 
وباقي �ئمة �هل �لبيت عليهم �ل�ضالم فقد �ضعرت بحزن كبري وبكيت وكان لدي 
�ح�ضا�ض جميل بان �ملاليني من �لزو�ر من خمتلف �لبلد�ن �الجنبية و�لعربية 
ياأتون لزيارة �بنه �المام �حل�ضني �ل�ضهيد عليه �ل�ضالم وفاًء ملا قدم لالإ�ضالم، 
وخالل �مل�ضري �ضعرت بو�جب كبري وم�ضوؤولية عظيمة وهو زيارة �المام �حل�ضني 

�ملظلوم عليه �ل�ضالم".

�ل�ضيد حممد ح�ضني �ملو�ضوي، ز�ئر من �أملانيا" �أنا منذ �أن كنت �ضغري� ��ضمع 
بان �جلنة �لتي وعد �هلل عباده �ل�ضاحلني بها حتتوي على كل �ضيء، فتجري من 
حتتها �النهار كما مذكور يف �لقر�ن �لكرمي وتوجد حور �لعني ومالئكة يف خدمة 
�بن �دم �لذي يدخل �جلنة ، وها �نا �ليوم �م�ضي من �لنجف �ىل كربالء لزيارة 
�المام �حل�ضني عليه �ل�ضالم وكاأننا يف جنة �خللد  فوجدت ��ضخا�ضا يقومون 
بحماية زو�ر �بي عبد �هلل �المام �حل�ضني عليه �ل�ضالم ويقدمون �خلدمات لهم 
وهم كاملالئكة يف �جلنة فمرقد �المام عليه �ل�ضالم هو رو�ضة من ريا�ض �جلنة، 
وعندما ر�أيت �حل�ضود �ملليونية من كبار و�ضغار ون�ضاء متوجهني لكربالء �ملقد�ضة 
كاأنه يوم �حل�ضر وهذ� �لطريق هو طريق �ىل �جلنة و �ضعرت باأننا ذ�هبون للجنة 
وبالفعل �ر�ض كربالء هي �جلنة وحب علي و�أوالده عليهم �ل�ضالم هم طريقنا 

جلنة �خللد �ن �ضاء �هلل".
وتابع" كنت موجود� يف �لعر�ق �أيام �لالنظام �لبائد وكنت �أتاأمل كثري� الأو�ضاع 
�ل�ضعائر  �إحيائهم   ب�ضبب  وتهجري  قتل  من  يو�جهون  ما  �لعر�ق  يف  �ل�ضيعة 
�حل�ضينية وغريها من حقوقهم �مل�ضروعة وكنت �بكي على زو�ر �المام �حل�ضني 
عليه �ل�ضالم على ما يو�جهونه من ظلم وماأ�ضاة و�ليوم �ي�ضا بكيت ولكن كان 
بكاء �لفرح الن �عد�د �لزو�ر فاقت �لتوقع وذلك نتيجة منحهم �حلرية �لتامة 
يف مار�ضة �ضعائرهم �حل�ضينية، وهناك كثري من �حاديث الأهل �لبيت عليهم 
�ل�ضالم تو�ضح �ملظلومية �لتي يو�جهها �أتباع �هل �لبيت عليهم �ل�ضالم على مدى 
�لع�ضور ولكن �ملظلوم د�ئما ينت�ضر ، ولينظر �لظلمة �ىل يزيد �للعني �ين هو 
�الن؟ ولينظرو� �ىل �المام �حل�ضني عليه �ل�ضالم كيف يتوجه �ليه �ملاليني من 

جميع بقاع �لعامل لزيارته متحملني كل �لظروف؟".
�خلدمات  لتقدمي  للز�ئرين  موكبا  ��ضع  �و  ح�ضينية  �أبني  �أن  و�أ�ضاف" �أمتنى 
للزو�ر الأنه �ضرف يل ويف �أي طريق يوؤدي ملرقد �المام �حل�ضني عليه �ل�ضالم وهذ� 
دعائي هلل �ضبحانه وتعاىل و�ن مل ��ضتطع ف�ضاأهب عيني  وج�ضدي لكي مي�ضي 

عليها �لزو�ر".
فارمي عبد �حلكيم من �لفيلبني" �ن زيارة �ضيد �ضباب �هل �جلنة �المام �بي 
عبد �هلل �المام �حل�ضني عليه �ل�ضالم  فر�ضة عظمى يل وهذه �لفر�ضة ال تتعو�ض 
مدى �حلياة فزيارة �المام عليه �ل�ضالم و�جبة على كل م�ضلم ،وجدت �خو�ين 
�لعر�قيني طيبون وذوي �خالق عالية يعطون ما بني �يديهم ويخدموننا بكل �ضيء 
ووجدنا �طفالهم يقدمون �خلدمات للز�ئرين وهم فرحون رغم �لعمل �مل�ضتمر 

على طول �يام �لزيارة".
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 ا�ستطاع املنرب احل�سيني اأن ياف عل مكانت رم تزايد و�سائل الإعالم والطر احلديثة يف 
دعوتها، بل اأ�سب املنرب احل�سيني راقيا عل قّمة الهرم الإعالمي، ول كّل م اأ�سرار الثورة احل�سينية 
املباركة، فرم تزايد الو�سائل الإعالمية املطروة اإّل اأنها  تك تلّبي جميع ربات املجتمع، بل 
 ده يف املنرب احل�سيني الذ ويلها، وهذا ما ل جهة ة اّجتد و�سيلة اإعالمية لي�ست جم ل اأّن
يلّبي كّل اجات الإن�سان واملجتمع ب�سورة عادلة وبطر متميز، افظا عل رو وجوهر الق�سية 

الإ�سالمية.

في حوار مع

الخطيب الحسيني الشيخ جعفر الوائلي

 عليهم ال�ّسالم بيان ف�سائل اأهل البيت
م خالل ما يقولون وما يفعلون

      :  وار  •

اخلطيب  وهو  احل�سيني،  املنرب  اأرب��اب  اأح��د  مع  وقفة  ولنا 
احل�سيني  املنرب  مع  حياته  بداأ  الذي  الوائلي  جعفر  ال�سيخ 
)�سالح  ال�سيخ  لأم��ه  جل��ّده  وك��ان  ه��ج��ري،   1420 ع��ام  يف 
الدجيلي( الدور الأول يف تعّلمه اخلطابة و�سقل مواهبه يف 
بداياته مع املنرب احل�سيني، وكان ملجلة الرو�سة احل�سينية 

الفر�سة يف اإجراء احلوار معه:

 الت�سام  ديــ الإ�ــســالم  اإّن   
 م ّوهت  س� قد  ال�سورة  هذه   ولك وال�سالم،  واملّبة 
 اإ الإ�ساءة   عل داأبــوا   الذي الأفــراد  بع�س  قبل 
ر�سالة الإ�سالم. فماا تقولون مِل ت�سّوهت لديهم �سورة 

الإ�سالم
لهذه  يت�سدى  ملن  جديدًا  لي�ش  الأم��ر  هذا  الوائلي:  ال�سيخ 
الكثري  ترى  التاريخ  اأوراق  تت�سفح  حينما  فاإّنك  املوا�سيع، 
اأيام  يف  ملفت  ب�سكل  برزت  واإنها  الق�سّية،  هذه  اأمثال  من 
الدولة الأموية التي كُرت فيها الأخطاء من قبل احلاكمني، 
كان  خاللها  من  والتي  منهم،  الإ���س��اءات  بع�ش  وت��ع��ّددت 
بدين  الإ�سالم  ي�سفون  الأخرى  الديانات  اأتباع  من  النا�ش 
الهمجية، وكما تعلمون فاإّن الإ�سالم يرّحب بالن�سراين اإذا 
اأراد الدخول لدين الإ�سالم، بل اإّن دخوله ُيعّد من الأغرا�ش 
الأ�سا�سية للدعوة الإ�سالمية، ولكن الدولة الأموية � وهذا من 
اأخطائها اجل�سام � كانت ترف�ش ذلك من الن�سراين، وتقول 
اجلزيةالتي  دفع  من  هربًا  اإّل  لالإ�سالم  دخلت  ما  اإنك  له: 
ل  اإ�سالمه  ب��اأّن  له  وي���رّبرون  امل�سلم،  غري  من  توؤخذ  كانت 

ينفعه، فعليه اأن يدفع اجلزية، اأ�سلَم اأم مل ُي�سلم، وغري ذلك 
كثري من هذه الأفعال والتعامالت البعيدة عن الدين والروح 
الإ�سالمية احلقيقية، مّما اأدى اىل ر�سم �سورة م�سوهة لدى 

الديانات الأخرى عن الإ�سالم منذ القدم.
 � �سواذ  قاعدة  ولكّل   � املتطرفة  الفئات  بع�ش  اليوم  ون��رى 
باأّن الإ�سالم يدعو اىل الإنكار  اأعطت �سورة لغري امل�سلمني 
اإلغائه واإق�سائه، وهذا مّما زاد  على الآخر، بل ويدعو اىل 
يف ت�سويه �سورة ال�سالم، وهي يف احلقيقة ل متّت لالإ�سالم 

باأي �سلة.

 اليوم امل�سلمني  اأن  تــرون  هل    
يواجههم الذ ّدالت وا مب�ستواأ�سب

ال�سيخ الوائلي: امل�سلمون ب�سكل عام والذين ُيقّدر عددهم 
من  يعانون  تقريبًا  املليار  ون�سف  مليار  اليوم  العامل  يف 
مذاهبهم  اأ�سا�ش  على  وال�سراع  والنق�سام  الت�سرذم  حالة 
اأّن  جن��د  لذلك  وتبعًا  امل��ت��ع��ددة،  العقائدية  وانتماءاتهم 
اأن�سطتهم الإعالمية م�سّخرة خلدمة هذا ال�سراع الداخلي، 
مبتعدين بذلك عن ر�ّش ال�سفوف لتقوية الدفاع عن الدين 
ولهذا  له،  املناوئة  والأطراف  خ�سومه  ومواجهة  ال�سالمي 
ولميلكون  التحّدي  مب�ستوى  لي�سوا  امل�سلمني  اأّن  نرى  فاإننا 

القدرة على مواجهة الغري.
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 ول كثة  اأروات   هنا   
 مطلو اأمر ل اأّن الديني، هل تر جتديد اخلطا

 العري�سة لالإ�سالم اخلطو ع تنازل س� ول ي
وله  متطلباته،  له  الأزم��ن��ة  من  زم��ان  لكّل  الوائلي:  ال�سيخ 
التعريف  يت�سّدى جلانب  ملن  اأو  للمتحدث  ينبغي  التي  اللغة 
به،  املحيطة  الأج��واء  مع  ين�سجم  يتحّدث مبا  اأن  بالإ�سالم، 
ويتحّدث باللغة التي ي�سمعها ويفهمها الآخر، فال ُيعّد هذا من 
التنازل، واإمنا ي�سوغ مبتنياته واأ�سوله التي يعتمدها باأ�سلوب 

يتالءم مع الع�سر لكي يفهمه الغري.

 بكّل الغربي  ــالم  الإع  يتبار   
 ،الكر للر�سول  امل�سية  املفاهيم  ن�سر  يف   و�سائل
و�سائل   تناقلت ما   خ�سو�سا  لــ يف  تقول  فماا 
اإزاء  واجبنا  هو  وما   ،خرامو املتلفة  الغربية  الإعالم 

هذه الأمور
ال�سيخ الوائلي: بالنظر اىل ما ن�سر موؤخرًا عن الفلم امل�سيء 
مّما  و�سّلم(  اآله  و  عليه  اهلل  )�سّلى  الأك��رم  الر�سول  ل�ساحة 
ال�سورة  تبيني  امللقى على عاتقنا هو  الواجب  اأّن  ل�سك فيه 
وهناك  و�سلم(،  واآله  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  لر�سول  الواقعية 
نقطة مهّمة يجب التنويه اليها يف هذا ال�سدد وهو اأّن البع�ش 
من طوائف امل�سلمني مبا تعتمده من م�سادر تعتربها �سحيحة 
امل�سادر  وغريهامن  ال�سحاح  ككتب  ال�سّك  اليها  وليرقى 
التي فيها مافيها من الروايات التي ت�سيء اىل جناب الر�سول 
تتحّمل  الطوائف  فهذه  و�سلم(  واآله  عليه  اهلل  الأكرم)�سلى 
جانبًا كبريًا من امل�سوؤولية،وعليه فيجب اأوًل:اأن نهّذب ما يف 
تراثنا مما ي�سيء للنبي ممد )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(، 
وثانيًا:اأن نبنّي براءتنا من كّل جهة تدعو للتطّرف واىل �سفك 
الدماء، وهذا يحتاج مّنا اىل وقفة رجل واحد لتحقيق هذين 

الأمرين.

 املنرب لـــدور  رويــتــكــم  ماهي  
احل�سيني والإعالم ب�سورة عامة يف مواجهة امل�سكالت 

 الجتماعية
احل�سيني  للمنرب  ما  ملمو�سة  حقيقة  الوائلي:هناك  ال�سيخ 
من دور كبري، وهي اأن ّالنا�ش يتقّبلون من املنرب اأكر من اأّي 
جهة اأخرى،وطالب العلم اأو املحا�سرنف�سه اإذا ما حتّدث على 
املنرب يكون تاأثريه اأكرب مّما لو حتدث يف جل�سة خا�سة، وهذا 
ل يعني اأن يخو�ش املحا�سر يف كّل الأمور، فهناك من امل�ساكل 
الجتماعية ما ل ميكن اأن تطرح على املنرب احل�سيني،اأو اأن 
ب�سورة  وجزئياتها  م�ساديقها  بيان  اىل  اخلطيب  يت�سّدى 

مف�سلة،وعلى اأرباب املنرب احل�سيني اأن يتنزهواعن ذلك.
ي�ستوعب  امل�سكلة  تفا�سيل  فاإّن اخلو�ش يف  اأخرى  ومن جهة 
م�ساحة كبرية من وقت املجل�ش، واملفرو�ش على اخلطيب اأن 
يجعل من املجل�ش توليفة متعّددة الألوان من املجالت العلمية 
مّما  والفقهية،  للعقائدية  م�سافًا  والجتماعية  والتاريخية 

ي�سّب يف فائدة ال�سامع، لهذا على اخلطيب اأن يقت�سر على 
ذكر اخلطوط العري�سة للم�سكلة الجتماعية يف اإطار الوعظ 

والإر�ساد واأن يبنّي للنا�ش معامل دينهم.

 التي اخلا�سة  املميزات  ماهي    
احل�سيني اأن يلتزم بها اخلطي يج

َمن  ك��ّل  يف  اأم��ور  جملة  تتوّفر  اأن  يجب  الوائلي:  ال�سيخ 
يت�سّدى للخطابة احل�سينية، ومن اأهّمها:

الإمام احل�سني )عليه  وهو  الق�سّية  ل�ساحب  اإخال�سه  اأوًل: 
ال�ّسالم(.

)عليهم  البيت  اأه��ل  منزلة  يبني  اأن  على  يحر�ش  اأن  ثانيًا: 
ل  اأو  ي�سعر  حيث  من  ذلك  عك�ش  دوره  يكون  واأّل  ال�ّسالم( 
ي�سعر، فمقام اأهل البيت ل يبنّي بالرتويج لكراماتهم فقط، 
اأن  واإمّنا  مقامهم،  وعلّو  �ساأنهم  رفعة  على  دلياًل  لي�ش  فهذا 
نبنّي منزلتهم و�ساأنهم عند اهلل -تعاىل- من خالل ما يقولون 

ويفعلون، ومن خالل ما كانوا يو�سون به اأنف�سهم و�سيعتهم.
العامة واخلا�سة، لأّن  املعلومات  ثالثًا: غزارة ما ميتلكه من 
اأنا�ش اليوم مثقفون بدرجة عالية، ولبّد للخطيب اأن ي�سيف 

اإليهم جديدًا، لكي يكون موؤّثرًا وم�سموعًا لديهم.

 اأن يوّج ة ال�سيسما� نريد م 
 النف�سي م باي�سعر بالإ م كلمة يف اخلتام اإ
التي  والتّديات  الأّمـــة،  يف  املوملة   ـــداالأ واقــع 

تواجهها.
والتحّديات  املوؤملة  الأح��داث  من  ماتذكره  الوائلي:اإّن  ال�سيخ 
الإ�سالمية  الأّمة  ي�سيب  الذي  والرتّهل  وال�سعف  وال�سغوط 
حكومة  زمن  يف  القريب  بالأم�ش  اأ�سعافه  راأينا  قد  اليوم، 
يحدث  مّما  واأكر  اأ�سّد  التاريخ  لنا  ذكر  وقد  البائد،  البعث 
اليوم، ومل يكن ذلك �سببًا يف انبعاث الحباط عند اأتباع اأهل 
البيت )عليهم ال�ّسالم( حيث اأننا نتم�سك مبنهج فر�سه اهلل 
-تعاىل- علينا،األ وهو اأن نتم�ّسك بولية اأهل البيت )عليهم 
ال�ّسالم( وولية اأهل البيت )عليهم ال�ّسالم( هي بحّد ذاتها 
من  لبّد  �سريبة  هو  علينا  يجري  ما  وكّل  لنا،  منجية  تكون 
دفعها كما دفعها َمن كان قبلنا يف �سبيل التم�ّسك باحلق،واأن 
نتاأ�سىبالذين عا�سروا الئمة )عليهم ال�ّسالم( وقد مّر على 

بع�سهم اأ�سّد مّما ميّر علينا الآن.
يف ال�سنوات الأخرية ويف اأيامنا هذه تك�ّسفت الكثري من الأقنعة 
التي كانت ُتخفي عداءها  عن بع�ش اجلهات وبع�ش الدول، 
ل�سيعة اأهل البيت )عليهم ال�ّسالم( وهذا الأمر يحّرك فينا 
روح الوحدة والتكاتف من اأجل الت�سّدي ملوؤامراتهم، ونبقى 
نحتمي باإمام زماننا )عّجل اهلل فرجه ال�سريف( واأّن بظهوره 
الفرج احلتمّي الذي ميحق الباطل كّله، ويقيم دولة احلق التي 
اأعدها اهلل �سبحانه وتعاىل له، واأ�ساأل اهلل )تبارك وتعاىل( 

اأن يكتبنا واإّياكم من جنده املدافعني عنه.

      
   
   
    

    
   

 

هو  الوائلي  جعفر   ال�سي
 املعرو  اخلطي �سبط 
الدجيلي   ــســالــ�  ال�سي
الكب يف  ل الأثر   والذ
 واإعداده، وكذل  تتن�س
القر�سي،   ــالــ  ال�سي
الذ لزم ورافق قرابة 
وا�ستفاد  �سنوات  خم�س 
ــراءة  ــق ــ خــربتــ يف ال م

وخدمة �سيد ال�سهداء.
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 براأيي، لو ان املرء �سارح نف�سه وحتدث ب�سوت عال معها، لكت�سف 
النجاح عندما ينوي فعل  انه مل ي�سمم على  ال�سر يكمن يف  ان 
�سئ، ولذلك يف�سل حتى قبل ان يبدا العمل او امل�سروع، فالت�سميم 
والعزمية التي مبعنى اعداد العدة الالزمة لتحقيق النجاح، هي 
التي حتققه، فاملرء الذي يعزم على النجاح يتهياأ له فينجح، اما 
الخر الذي ل يعزم عليه وكانه يقدم على �سئ كرها او عنوة، من 
دون �سابق ت�سميم على حتقيق النجاح، فانه بالتاكيد ل يحقق �سيئا 

ابدا.
   ويبدو الت�سميم يف فكر املرء عندما يكرر التجربة اذا ما ف�سل 
مرة، اما الهزمية امام اول ف�سل فتنبئ عن عدم الت�سميم على 
حتقيق النجاح، ولقد قالت احلكمة )ل يحزنك انك ف�سلت، ما 
دمت حتاول الوقوف على قدميك من جديد( والخرى التي قالت 
)ل تخجل من ف�سلك فانت م�سنف �سمن الب�سر، ولكن اخجل اذا 
كررت الف�سل، وادعيت انه من فعل القدر( اما الربت اين�ستاين 
فقد قال )اذا اح�ش احد انه مل يخطاأ ابدا يف حياته، فهذا يعني انه 
مل يجرب اي جديد يف حياته( ولذلك قال توما�ش ادي�سون العامل 
اقول  )ل��ن  امل�سهور  امل��خ��رتع 
انني ف�سلت الف مرة، ولكنني 
اكت�سفت ان هناك الف طريقة 

توؤدي اىل الف�سل(. 
القراآنية  الي����ة  يف  ول��ع��ل     
عنها  يتحدث  التي  الكرمية 
اهلل ت��ع��اىل ع��ن ن��واي��ا بع�ش 
احل��رب  ازاء  )امل�����س��ل��م��ني( 
ا�سارة  )���ش(  اهلل  ر�سول  مع 
وا�سحة اىل معنى الت�سميم الذي ينبئ عن ال�ستعداد لتحقيق 

الجناز.
ًة ( فكما ان الذي  وْا َلُه ُعَدّ ُروَج لأََعُدّ    يقول تعاىل )َوَلْو اأََراُدوْا اخْلُ
او  الن�سر  عن  يتحدث  ثم  له  ي�ستعد  القتال  يف  امل�ساركة  ينوي 
الهزمية، كذلك كل ان�سان، فان عليه ان ي�سمم اول على حتقيق 
النجاح ثم يتحدث عنه، اما الذي ل ي�ستعد ل�سئ ابدا ثم ت�سمعه 
يتحدث عن جناح وف�سل، او ن�سر وهزمية، فان مثله كمثل الذي 
وعد �ساحبه بان يعيد له القر�ش يف ا�سرع وقت، وعندما �ساله 
يف  قريبا  �سينزل  ال��ذي  كتابي  ثمن  اقب�ش  عندما  ق��ال:  متى؟ 
�ساله مرة اخرى: ومتى ينزل كتابك يف ال�سواق؟  وملا  ال�سواق، 
اجابه: عندما اجد من يطبعه، فقال له: ومتى جتد من يطبعه لك؟ 
قال عندما اكتبه، قال له: ومتى تكتبه؟ اجابه بالقول: عندما اجد 
الفر�سة املنا�سبة، وعندما قال له: متى �ستجد الفر�سة املنا�سبة 
لتكتب كتابك العظيم هذا؟ قال له: عندما يكون مزاجي منا�سبا 

لجناز مثل هذا العمل.
   اذا مل ي�سمم املرء على حتقيق النجاح، فانه لن ياتي �سدفة، ول 
ميكن ان ي�سمم املرء على مثل ذلك ال اذا اخذ با�سباب وعوامل 

ومقومات النجاح.
   ان الت�سميم على حتقيق النجاح هو اول ما يلزم املرء ان ي�سعه يف 
ح�ساباته قبل ان ينتظر النجاح، وبرايي، فاإّن  اأحد اأهم ا�سباب ف�سل 
الكثريين هو انهم ل ي�سممون على حتقيق النجاح عندما يبداأون 
الواجب(  )ا�سقاط  قاعدة  يعتمدون  انهم  بل  م�سروع،  او  بعمل 

فح�سب، وكانهم يوؤدون العمل �سخرة، ومن الطبيعي فان من يفكر 
بهذه الطريقة ل يجد الدافع للتخطيط من اجل حتقيق النجاح.

   ان الذين ي�سممون اول على حتقيق النجاح هم الذين يحققونه 
يف نهاية املطاف، لنهم �سيوفرون كل ا�سبابه ويبذلون جهدا �سادقا 
ت�ساعدهم على  التي  الفر�ش  من اجل خلق مقوماته اىل جانب 

ذلك.
   فمن الذي ي�سمم على حتقيق النجاح يا ترى؟ انه الذي يحرتم 
حياته ووقته وجهده، انه الذي يحرتم الخرين الذين يقدمون له 
يد امل�ساعدة، انه الذي ينظر اىل ما بعد احلياة، فيفكر كيف يرتك 

ب�سمة ما يف حياته ليتمتع بها الخرون.
   وهناك مقومات كثرية ينبغي ايجادها لتحقيق النجاح، ان على 

�سعيد الفرد او على �سعيد اجلماعة، ال ان من ابرزها، رمبا:
   اول: اليجابية، فالن�سان ال�سلبي الذي ل يرى ال النقطة ال�سوداء 

يف اللوحة البي�ساء، ل يحقق جناحا ابدا،
   ولذلك، فان على من يريد حتقيق النجاح ان يختار ا�سدقاءه من 
الناجحني يف احلياة لنهم �سيخلقون له جوا من المل واليجابية 
والتفاوؤل، اما ال�سلبيون الذين ل تلتقيهم ال وينطلقوا باحلديث 
عن احلياة ب�سلبية وت�ساوؤم وغياب كامل لالمل، فانهم ل ي�سجعون 
على النجاح، ول يهيئون اجلو املالئم والظرف املنا�سب لتحقيق 

النجاح.
   ففي طريقه ملقاتلة جي�ش البغي الذي قاده الطاغية معاوية بن ابي 
�سفيان �سده، و�سل امري املوؤمنني عليه ال�سالم اىل املدائن، فنزل 
يف مكان وملا دخله راأى �سورا على احلائط فقال ل�سحابه: كانت 
هذه كني�سة، فقالوا له: نعم، كان ي�سرك فيها اهلل كثريا، فقال عليه 

ال�سالم: وكان يذكر فيها اهلل كثريا.
   لقد اراد المام عليه ال�سالم ان يعلم ا�سحابه كيف ينظرون اىل 
المور نظرة ايجابية، ليجدوا فيها القوا�سم امل�سرتكة مع الخر 
الذي يختلف معهم يف الدين او املذهب او ما اىل ذلك، اما النظرة 
ال�سلبية فتقتل �ساحبها وتق�سي على اأية عالقة ايجابية بينه وبني 
الوهابي( يكفر الخر  الخ��ر، ولذلك فعندما نرى ان )احل��زب 
ويحر�ش على الكراهية والبغ�ساء واحلقد، فالن اتباعه ينظرون 
اية  ي��رون فيها  �سلبية فال  اىل الم��ور واىل عقائد الخ��ر نظرة 
ايجابية، ولذلك يحر�سون على قتله وميار�سون اب�سع �سور التنكيل 
مبن يظفرون به منهم، فيما جند اأن يف الطرف الآخر واأعني به 
مذهب اأهل البيت عليهم ال�سالم فاإنهم ينظرون اىل كل من �سهد 
ال�سهادتني بل�سانه فهو م�سلم حرمت نف�سه وماله وعر�سه اأن تهتك 

اأو ت�ستباح وبخا�سة من امل�سلمني.
   فعلى من ين�سد النجاح ان يفكر بطريقة ايجابية ويتعامل مع 
احلياة بطريقة ايجابية، كما ان عليه ان يتعامل حتى مع امل�ساكل 

بطريقة ايجابية.
     ثانيا: اجلراأة وال�سجاعة، فاملرتدد واخلائف ل يحقق جناحا، 
لن من طبيعة النجاح انه يحتاج اىل اجلراأة التي تدفع ب�ساحبها 
اىل اقتحام املجاهيل احيانا من دون ان يعني ذلك القاء النف�ش 
من  املطلوبة  اجل���راأة  بني  ووا���س��ح  كبري  ف��رق  فهناك  بالتهلكة، 
اجل حتقيق النجاح وبني التهور الذي يعني تقدم ال�سفوف بال 

ح�سابات.
   ان النجاح يعني، يف جانب من معانيه، حتقيق ما مل يحققه 

• الأ�ستاذ:نزار حيدر 

وا�سحة اىل معنى الت�سميم الذي ينبئ عن ال�ستعداد لتحقيق 

   الف�سل سر� 
النا�س  بع�س  يت�ساءل     
ع �سر ف�سلهم يف احلياة، 
�سر   عــ القـــل   عل او 
ف�سلهم يف ال ما ينوون 

.ازهواإ فعل
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الخرون، مبعنى اآخر، فان الناجح هو الذي ياتي ب�سئ جديد 
وينجز �سيئا عجز الخرون عن اجنازه، ما يعني انه متكن من 
�سئ غري مالوف، وكل ذلك ل ميكن ان يحققه املرء اذا كان 
مرتددا او خائفا، لن الرتدد مينع �ساحبه من التقدم لكت�ساف 
مناطق الفراغ، كما ان اخلوف مينع �ساحبه من التفكري ب�سئ 

غري مالوف، ف�سال عن التعامل معه وفعله واجنازه.
   يقول امري املوؤمنني عليه ال�سالم )اذا هبت امرا فقع فيه، 

فان �سدة توقيه اأعظم مما تخاف منه(.
   وتقول احلكمة بهذا ال�سدد )قد يجد اجلبان �سبعني حال 

مل�سكلته، ولكنه ل يعجبه منها �سوى حل واحد وهو الفرار(.
ثمن  او  ت�سحية  الت�سحية، فكل جناح بحاجة اىل  ثالثا:     
من نوع ما، فالطالب الذي يريد ان يتفوق على اقرانه عليه 
ان ي�سحي براحته ونومه وغري ذلك، من اجل ان ينجز ما مل 
ينجزه غريه، وال�سيا�سي الذي يريد ان ينجح عليه ان ي�سحي 
بالكثري من اجل ان يتقدم �سفوف الخرين قائدا وزعيما ي�سعر 
املجتمع بانه قادر على فعل وحتقيق ما مل يحققه الخرون، اي 

انه اقرب اىل النجاح من غريه، وهكذا.
   ويخطئ من يت�سور او يظن ان بامكانه ان يحقق النجاح بال 
ت�سحية، او بال ثمن، فتلك هي احالم الع�سافري، فاحلكمة 
تقول )النجاح �سلم ل ت�ستطيع ان تت�سلقه ويداك يف جيبك( 
ولقد ا�سار احلديث ال�سريف اىل هذا املعنى، مثال، عند حديثه 
عن ال�سيادة قائال )ما �ساد بخيل( او قوله )�سلى اهلل عليه 
واآل��ه(: )اآلة الرئا�سة �سعة ال�سدر( او القول املاثور : )�سيد 
القوم خادمهم( اما قول اهلل تعاىل يف مكم كتابه الكرمي 
الذي ير�سم فيه معامل الطريق لنبيه الكرمي اذا اراد ان ينجح 
يف ا�ستيعاب النا�ش ليلتفوا حوله وحول ر�سالته اللهية العظيمة 
الت�سحية  اهمية  على  جدا  وا�سحة  ا�سارة  فهو  )ال�سالم( 
لتحقيق النجاح، يقول تعاىل : )فبما رحمة من اهلل لنت لهم 
ولو كنت فظا غليظ القلب لنف�سوا من حولك فاعف عنهم 
وا�ستغفر لهم و�ساورهم يف المر فاذا عزمت فتوكل على اهلل 

ان اهلل يحب املتوكلني(.
النظري  منقطع  ا�ستعدادا  ي��ب��دون  ال��ذي��ن  ه��م  فالناجحون 
للت�سحية ولدفع الثمن لكل جناح، اما البخالء الذين يرف�سون 

دفع الثمن، اي ثمن، فاإنهم اقرب اإىل الف�سل من النجاح.  
   رابعا: حفظ التجارب وال�ستمرارية، فالنجاح يتحقق على 
قاعدة تراكم التجربة، اما الذي يبدا يف كل مرة من نقطة 
ال�سفر، فانه �سوف لن يحقق جناحا ابدا، خا�سة على �سعيد 
ي�ستح�سر  ان  النجاح عليه  ين�سد  الذي  فاملجتمع  اجلماعة، 
جتاربه دائما لي�ستفيد من اخلطا فال يكرره بتجنبه، ويكرر 
ال�سحيح لرياكم به اخلربة، اما املجتمع الذي ين�سى ما مر به 
بالم�ش، فهو من املجتمعات التي تنطبق عليها مقولة )التاريخ 

يكرر نف�سه(.
   هذا من جانب، ومن جانب اآخر فان النجاح هو تراكم جهد 
يف امر ما، ولذلك فانه ل يتحقق اذا كان اجلهد متقطعا وغري 

متوا�سل مع بع�سه.
   ان على من ين�سد النجاح ان يبحث عن ق�س�ش جتارب 
او  الثنية  او  الدين  النظر عن  بغ�ش  ك��ان،  اي  النجاح عند 

اخللفية الثقافية وما ا�سبه، ف� )احلكمة �سالة املوؤمن( كما يف 
احلديث ال�سريف، ومن الوا�سح فان احلكمة يف جانب منها 

هي ق�سة جناح.
   ان من الن�سانية ان يتعلم املرء من ق�س�ش الناجحني، ما 
�سلف منهم وما خلف، فلي�ش يف ذلك اي منق�سة، فق�س�ش 

الناجحني جتارب لنا.
   وبهذا ال�سدد ي�ستح�سن قراءة جتارب العظماء الذين عرفوا 
يف التاريخ بنجاحاتهم، لنتعلم منهم، ولي�ش يف ذلك ما يريب، 

فتجارب النجاح ملك لالن�سانية ولي�ست ملك �ساحبها.  
   خام�سا: الميان واحلب والرغبة، وهي �سروط مهمة لتحقيق 
النجاح، فان من ين�سده يلزمه اول ان يوؤمن مبا يريد اجنازه، 
اما املفرو�ش عليه �سيئا، او املرغم على فعل فانه لن يحقق 
جناحا ابدا، كونه �سيتعامل بالابالية وعدم اكرتاث مع ما يريد 

اجنازه.
   ويكتمل �سرط الميان بحب ذلك ال�سئ الذي يريد اجنازه، 
فقد يوؤمن املرء بعمل ويتح�س�ش اهميته يف املجتمع، او على 
القل ل�سخ�سه هو، ال انه ل يحبه، ولذلك فاذا اجرب عليه 

فانه �سوف يتعامل معه، كذلك، بال ابالية وعدم اكرتاث.
   واىل جانب الميان واحلب يلزم خلق الرغبة يف اجناز هذا 
الهدف او ذاك، لن الميان واحلب بال وجود الرغبة لن حتقق 

�سيئا.
   �ساد�سا: خلق الظروف والقدرة، فالنجاح ل ياتي على طبق 
من ذهب عادة، كما ان الظروف الطبيعية عادة ما تعمل �سد 
النجاح، ولذلك فان على من ين�سد حتقيق النجاح ان يجتهد 
لي�سمن  اجن��ازه  يريد  ملا  املالئمة  الظروف  وخلق  ل�سناعة 
اجناز  على  القدرة  ادوات  يخلق  ان  عليه  ان  كما  النجاح، 

النجاح.
   �سابعا: الثقة، �سواء بالنف�ش او بالقدرة على حتقيق النجاح او 
بتحدي �سعوباته، ولذلك قال امري املوؤمنني علي بن ابي طالب 
عليه ال�سالم : )هلك امروؤ مل يعرف قدره( فاجلاهل بقدره 

يخ�سى القدام فما بالك بالنجاح.
   ولذلك فان من اهم ما يقدمه الأبوان لولدهم، خا�سة يف 
مرحلة الطفولة املبكرة، هو انهم يزرعون الثقة يف نفو�سهم، 
لي�سبوا وهم يعرفون قدر انف�سهم، وذلك من خالل م�ساعدتهم 
اخلطا  وم��ن  �سخ�سيتهم،  وع��ن  انف�سهم  عن  التعبري  على 
الفاح�ش قول البع�ش بان الطفل ل يفهم �سيئا فكيف ميكنه ان 
يعرب عن نف�سه؟ كال والف كال، فالطفل كاحلا�سوب يحتفظ 

بكل ما تغذيه من ثقة وجراأة.  
      ثامنا: المل الذي يعترب اهم عنا�سر الت�سجيع على حتقيق 
يتقدم  الذي ل ميتلك المل ل  والنجاح، فالن�سان  الجن��از 
نحو النجاح، لنه ل ميتلك الغد فكيف يبادر اليه بنجاح او 

اجناز؟.
   ولعل من اعظم اهداف الر�سالت ال�سماوية هي انها تزرع 
المل يف نفو�ش النا�ش، المل يف رحمة اهلل تعاىل، والمل يف 
عفوه والمل يف مر�ساته، فلول هذا المل ملا �سعى امروؤ اىل 
مغفرة قط، وملا �سعى احد اىل عمل خري بال اجر او ثمن، ولول 
المل ملا مد احد يد امل�ساعدة لحد، وبالتايل ملا وجد مبدا 

التكافل الجتماعي يف اي جمتمع من املجتمعات.
   يقول امري املوؤمنني عليه ال�سالم عن المل : )الفقيه كل 
الفقيه من مل يقنط النا�ش من رحمة اهلل، ومل يوؤي�سهم من 

روح اهلل، ومل يوؤمنهم من مكر اهلل(.
   ان زراعة المل يف نفو�سنا، ويف نفو�ش اولدنا ال�سغار يعد 
مهمة عظيمة جدا يجب ان ل نغفل عنها حلظة، لن البديل 
�سيكون اليا�ش الذي يهزمنا فال يدعنا ننجز �سيئا او ننجح يف 

عمل.
   تا�سعا: الهمة العالية، التي ترتفع عن التوافه لت�سل اىل 

النجاح، واىل هذا املعنى ا�سار ال�ساعر:
                على قدر اهم العزم تاتي العزائم       

                                                     وتاتي على قد الكرام املكارم
   ان الرجل بهمته، فكلما كانت همته اكرب كلما تطلع اىل 
العلى، والعك�ش هو ال�سحيح، فكلما كانت همته �سغرية جدا 
او عدمي الهمة، فانه يظل ابد الدهر يعي�ش بني احلفر من دون 

ان يفكر ولو ملرة واحدة بت�سلق قمم اجلبال ال�ساهقات.
   يقول ر�سولنا الكرمي : )يطري املرء بهمته كما يطري الطري 

بجناحيه(.
   ويقول امري املوؤمنني عليه ال�سالم )قدر الرجل على قدر 
همته، و�سدقه على قدر مروءته، و�سجاعته على قدر انفته، 
وعفته على قدر غريته(، ويقول عليه ال�سالم : )العجز اآفة، 
وال�سرب �سجاعة، والزهد ث��روة، وال��ورع جنة، ونعم القرين 

الر�سا( ومن الوا�سح فان العجز �سد الهمة.
   وتبدو همة الن�سان من ان�سغالته، ف��اذا كان م�ستغال يف 
حياته بالتوافه من المور وبالقيل والقال وباحلديث الذي لي�ش 
له معنى او فائدة، يرتاد جمال�ش البطالني، من�سغال بالغيبة 
والنميمة وبالتخا�سم مع هذا ولوم ذاك وعتاب الخر، هذا 
يعني انه قليل الهمة او ل همة له، اما اذا رايت الرجل من�سغال 
بعظائم المور فتاكد بانه ذا همة عالية، ولذلك فهو اقرب اىل 

النجاح من �ساحبه.
الوقت  امل��رء  يك�سب  فبهما  والتخطيط،  التنظيم     عا�سرا: 
الع�سوائية وانعدام  النجاح ب�سكل �سليم، اما  ويوظف ادوات 
ولقد  الكثري من اجلهد،  ب�سببهما  امل��رء  فيخ�سر  التخطيط 
اعجبتي مرة ر�سالة بهذا ال�سدد ت�سبه الع�سوائيني مبن يركب 

القطار وهو ي�سري، تقول الر�سالة:
مع  بحزم  ويتعاملون  اأوق��ات��ه��م،  ينظمون  العظماء  جل       
م�سيعات الوقت، وتوافه احلياة املزعجة، واإن    اإن الت�سويف 
ي�سيع الفو�سى يف حياة املرء منا ويجعلنا دائما �سريعي احلركة 
يف غري اإجناز، كما يجعلنا اأكر توترا، واكر ان�سغال، ولكن، 
يف نف�ش الوقت، اقل عطاءا وانتاجا، متاما كاإمرء يجري ليلحق 
بالقطار بعدما حترك، فقد ت�سقط منه حقيبة، اأو يتعر على 

الر�سيف ورمبا فاته القطار بعدما اأنهكه التعب والإرهاق،
واآخر ركب القطار يف موعده  املتاأخر،  والفرق بني �ساحبنا 
وجل�ش يف هدوء يقراأ يف اجلريدة وهو يتناول م�سروبه املف�سل، 
يعود اىل القليل من التنظيم للوقت، وما اكر الوق��ات التي 

ت�سيع منا، لف�سلنا يف ادارة حياتنا بال�سكل ال�سليم.
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• يعده : عبد الرحمن الالمي

 ال�شي  ا اية  يقول 
 ورال شالط ش
 تا     شر ض  قد
  اقثم الال
ة  ا اماال اوال 
الا  ا االول 

:م
وي عّدة �أقو�ل: ن م نا وا ش 

القول االول:
�أّن �ملهدي )عّجل �هلل فرجه( من �أوالد �لعبا�ض بن عبد 
)ذخائر  يف  �لطربي  �لدين  حم��ّب  روى  فقد  �ملطلب، 
�هلل  )�ضّلى  �هلل  ر�ضول  عن  عبا�ض  �ب��ن  عن  �لعقبى( 
عليه و�آله و�ضّلم( �أنه قال للعبا�ض: "منك �ملهدّي يف �آخر 
�لزمان، به ينت�ضر �لهدى، وبه تطفاأ نري�ن �ل�ضالالت �إّن 

�هلل -عّز وجّل- فتح بنا هذ� �الأمر وبذرّيتك يختم") 
ب��ن عبد �هلل  �ح��م��د  �ل��دي��ن  �لعقبى )حم���ب  ذخ��ائ��ر 

�لطربي(: �ض 206(.
�مل�ضمون،  هذ�  من  قريبًا  �أي�ضًا  هريرة  �أبي  عن  وروي 
وروي �أي�ضًا عن عثمان، �أنه )�ضّلى �هلل عليه و�آله و�ضّلم( 
قال: "�ملهدي من ولد �لعبا�ض" ) ذخائر �لعقبى ملحّب 

�لدين �لطربي: �ض 206(.
لالأخبار  �الأخبار  هذه  وخمالفة  �لقول  هذ�  ول�ضناعة 
�ملتو�ترة �ملروية من طرق �لفريقني فغري خفى على �أي 
ب�ضري نّقاد كونه )عّجل �هلل فرجه( من ذرّية ر�ضول �هلل 
)�ضّلى �هلل عليه و�آله و�ضّلم( غري قابل للخالف و�لنز�ع; 
ولهذ� �أّول �بن حجر وغريه هذه �الأخبار بان للعبا�ض �أبّوة 
له، وذلك الأّن جّد �ملهدي -عّجل �هلل فرجه- قد ر�ضع 
�أن  �أّم �لف�ضل زوجة �لعبا�ض، وعليه فيمكن  من حليب 

يقال �إنَّ �ملهدي -عّجل �هلل فرجه- من ولده.
ولو �أنهم حملو� تلك �الأخبار على �جلعل و�لو�ضع �إر�ضاًء 
خللفاء بني �لعبا�ض كما كانت �لعادة هي كذلك يف ذلك 
�لذي  �لركيك  �لتوجيه  هذ�  من  �أح�ضن  لكان  �لزمان، 

لكرثة برودته �أطفاأ )�ضو�عق( �بن حجر.
:القول الثا

�بن  �ل�ضالم(، وهو  �ملوؤمنني )عليه  �أمري  �أوالد  �أّنه من 
كما  �لكي�ضانية  مذهب  هو  وه��ذ�  �حلنفية،  بن  حممد 
�أبو حممد �حل�ضن بن مو�ضى  قال ذلك �ل�ضيخ �جلليل 
�لنوبختي � �بن �خت �بي �ضهل �لنوبختي � وهو من علماء 
ع�ضر �لغيبة �ل�ضغرى، يف كتاب )�لفرق و�ملقاالت(; �أنه 
بعد �ضهادة �الإمام �حل�ضني )عليه �ل�ّضالم( قالت فرقة: 
"�أّن حممد بن �حلنفية )رحمه �هلل( �أنه �الإمام �لهادي 
�ملهدي وهو و�ضي علي بن �أبي طالب )عليه �ل�ضالم(; 
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لي�ض الأحد من �أهل بيته �أن يخالفه، وال يخرج عن �إمامته 
وال ي�ضهر �ضيفه �إاّل باأذنه" و�إمنا خرج �حل�ضن بن علي 
�إىل معاوية حماربًا باإذن حممد وو�دعه و�ضاحله باإذنه 
ولو خرجا  باأذنه،  يزيد  لقتال  �إمنا خرج  و�ن �حل�ضني 
�لتي  �أق��و�ل فرقهم  �آخ��ر  �ىل  و�ضاّل،  �إذن��ه هلكا  بغري 
بطالنها،  يف  كاف  �نقر��ضها  و�إّن  و�نقر�ضت،  تعّددت 
مع �أن قولهم خمالف لالإجماع و�الأخبار �ملتو�ترة، وقد 
مات مهديهم ومل ميالأ يومًا قرية و�حدة من �لعدل عند 

جميع علماء �الأّمة من �الإمامية و�أهل �ل�ضنة.
القول الثالث:

�أّن �ملهدي �ملوعود -عّجل �هلل فرجه- من �أبناء �الإمام 
�حل�ضن �ملجتبى )عليه �ل�ضالم(، وقد قّوى هذ� �لقول 
�بن حجر و�آخرون، وم�ضتندهم رو�ية رو�ها �لرتمذي يف 
�ضننه �أن ر�ضول �هلل )�ضّلى �هلل عليه و�آله و�ضّلم( قال: 

"�ملهدي من ولد �حل�ضن".
و�أنت خبري باأّن �لرو�ية مل ترَو عن �لنبّي �الأكرم )�ضّلى 
�هلل عليه و�آله و�ضّلم( كما �أثبت يف �لرتجمة، و�إمنا هي 

عن �أمري �ملوؤمنني علّي بن �أبي طالب )عليه �ل�ّضالم(.
و�لظاهر �أّن �ملوؤلف -رحمه �هلل- نقل ما يف �ل�ضو�عق 
البن حجر: �ض 167; �أنه قال: "وروى �أبو د�ود يف �ضننه 
�أنه من ولد �حل�ضن"، وكذلك ما قاله �ملتقي �لهندي يف 
)�لربهان يف عالمات مهدي �آخر �لزمان، نقال عن �بن 

حجر �لهيثمي: �ض97(.
وروى تلك �لرو�ية يو�ضف بن يحيى �ل�ضلمي يف )عقد 
�ل��درر(: �ض 24، وق��ال: " �خرجه �الم��ام �بو د�ود يف 
�ضننه، و�المام �أبو عي�ضى �لرتمذي يف جامعه، و�الإمام 
حمقق  ولكن   " �ضننه  يف  �لن�ضائي  �لرحمن  عبد  �أب��و 
�لكتاب �أ�ضار يف �حلا�ضية بقوله: " مل �أجد �حلديث عند 
�لرتمذي و�لن�ضائي" وهو يوؤّيد ما قلناه من �إنه ال توجد 
�إاّل رو�ية و�حدة وهي �لتي نقلناها عن �ضنن �أبي د�ود; 
ومع ذلك فاّن �لرو�ية مل تذكر يف �ضنن �لرتمذي، ولعل 
�ملوؤلف )رحمه �هلل( �عتمد بالنقل عن �لرتمذي على 

كتاب )عقد �لدرر(، و�هلل �لعامل.
وكذلك نقل �لرو�ية �ل�ضابقة �لتي نقلناها �ل�ضيد �ضدر 
كتابه )�ملهدي(: �ض  �ضره( يف  �ل�ضدر )قّد�ض  �لدين 
67 فقال بعد �أن ذكر �لقول باأّنه من ولد �الإمام �حل�ضني 

وعليه  م�ضتفي�ضة  بذلك  "و�الأخبار  �ل�ضالم(:  )عليه 
�إجماعنا معا�ضر �ل�ضيعة �الإمامية، و�ليه ذهب �مل�ضهور 
ما  �ل�ضو�ذ  بع�ض  يف  ولكّن  �ل�ضنة،  �إخو�ننا  علماء  من 

يخالفه".
ثم نقل رو�ية �أبي د�ود، وقول �بن حجر، ثم بنّي )قد�ض 
�ضره( وجوهًا �ضتة لعدم �ضحة �ال�ضتناد �إىل رو�ية �أبي 

د�ود �ملذكورة...
وقال �بن حجر يف �ل�ضو�عق: "وكاأّن �ضّر ترك �حل�ضن 
�خلالفة هلل -عّز وجّل- �ضفقة على �الأّمة، فجعل �هلل 
من  �إليها  �حلاجة  �ضّدة  عند  �حل��ّق  باخلالفة  �لقائم 
ولده ليمالأ �الأر�ض عداًل، ورو�ية كونه من ولد �حل�ضني 
و�هية جدً�، ومع ذلك ال حّجة فيه ملا زعمْتُه �لر�ف�ضة 
�أبو �لقا�ضم حممد  �أّن �ملهدي عليه �ل�ضالم هو �الإم��ام 
�ملحرقة:  �ل�ضو�عق  �لع�ضكري" )  �حل�ضن  بن  �حلّجة 

�ض 167(.
�إىل �أن يقول: "ومن �ملجازفات و�جلهاالت زعم بع�ضهم 
�أّن  �أي�ضًا  وزعمه  �أوالد �حل�ضن وهم  �أّن��ه من  رو�ي��ة  �أّن 
�الأّم��ة �جتمعت على �أّن��ه من �أوالد �حل�ضني، و�أّن��ى لهم 
بتوهيم �لرو�ة بالت�ضّهي، ونقل �الإجماع مبجّرد �لتخمني 

و�حلد�ض" ) �ل�ضو�عق �ملحرقة: �ض 167(�نتهى.
�جلو�ب:
�أما �أوال:

فان �خلرب �ملذكور بعينه مروي يف �جلمع بني �ل�ضحاح 
�ل�ضورة  فعلى هذه  ال �حل�ضن،  بلفظ �حل�ضني،  �ل�ضتة 
من  ي�ضقط  �ضوف  وبا�ضطر�به  م�ضطربًا،  �ملنت  يكون 

درجة �حلجية، ويكون غري قابل للتعار�ض.
و�أّما ثانيًا:

�إّن ما قاله يف رو�ية �أّن �ملهدي -عّجل �هلل فرجه- من 
�أوالد �حل�ضني )عليه �ل�ضالم( و�هية; فلعّله مل ي�ضدر 
منه يف حالة �ل�ضعور، فاإّن جميع فرق �ل�ضيعة، وجميع 
علماء ورو�ة �الإمامّية قد نقلوه، ورو�ه يو�ضف بن يحيى 
�ل�ضلمي يف كتاب )عقد �لدرر( عن �الإمام �أبي عبد �هلل 
نعيم بن حماد يف كتاب �لفنت عن �الأعم�ض عن �أبي و�ئل 
قال: نظر علّي �إىل �حل�ضني )عليهما �ل�ضالم(، فقال: 
�إّن �بني هذ� �ضّيد، كما �ضّماه ر�ضول �هلل)�ضلى �هلل عليه 
و�آله و�ضّلم(، �ضيخرج من �ضلبه رجل با�ضم نبّيكم، ميالأ 

") عقد �لدرر  �الأر���ض ع��داًل، كما ُملئت ظلمًا وج��ورً� 
)يو�ضف بن يحيى �ل�ضلمي(: �ض 23 � 24(.

�ض  �ل���درر:  )عقد  �إ�ضحاق  �أب��ي  عن  منه  قريبًا  وروي 
�أبو �حل�ضن �لد�ر  �ل�ضنة  �أهل  24(. وروى �ضيخ حديث 
�ضوف  ّم��ن  كثريون  جماعة  عليه  �عتمد  وق��د  قطني 
نذكر �أ�ضماءهم. ونحن نذكر �خلرب بالنحو �لذي نقله 
�لكنجي �ل�ضافعي يف كتاب )�لبيان(، قال هناك: �لباب 
�لتا�ضع: يف ت�ضريح �لنبّي )�ضلى �هلل عليه و�آله و�ضّلم(
باأن �ملهدي عليه �ل�ضالم من ولد �حل�ضني عليه �ل�ضالم.

�أخربنا �حلافظ �أبو �حلجاج يو�ضف بن خليل بن عبد 
�هلل �لدم�ضقي قر�ءة عليه و�أنا ��ضمع مبدينة حلب، قال: 
�أخربنا �أبو �لفتح نا�ضر بن حممد بن �أبي �لفتح �إ�ضماعيل 
بن �لف�ضل �ل�ضر�ج، �أخربنا �أبو طاهر حممد بن �أحمد 
�أهل �حلديث  �ضيخ  �أخربنا �حلافظ  �لرحيم،  بن عبد 
وقدوتهم يف �لنقل �أبو �حل�ضن علي بن عمر �بن �أحمد 
بن مهدي بن م�ضعود �ل�ضافعي �ملعروف بالد�ر قطني، 
حّدثنا �حمد بن حممد �بن �ضعيد، حّدثنا �إبر�هيم بن 
حممد بن �إ�ضحاق بن يزيد، حّدثنا �ضهل بن �ضليمان عن 
�أبي هارون �لعبدي قال: �أتيت �أبا �ضعيد �خلدري، فقلت 
�أال حتّدثني  نعم، فقلت:  ب��درً�؟ فقال:  �ضهدت  له: هل 
ب�ضيء ّما �ضمعته من ر�ضول �هلل �ضلى �هلل عليه و�آله 
و�ضّلم يف علّي عليه �ل�ضالم وف�ضله، فقال: بلى، �أخربك 
�أّن ر�ضول �هلل)�ضلى �هلل عليه و�آله و�ضّلم( مر�ض مر�ضة 
نقه )�أي بريء من �ملر�ض( منها فدخلت عليه فاطمة 
ر�ضول �هلل  و�أن��ا جال�ض عن ميني  تعوده  �ل�ضالم  عليها 
)�ضلى �هلل عليه و�آله و�ضّلم(، فلّما ر�أت ما بر�ضول �هلل 
)�ضلى �هلل عليه و�آله و�ضّلم( من �ل�ضعف خنقتها �لعربة 
�هلل  ر�ضول  لها  فقال  خّدها،  على  دموعها  بدت  حتى 
)�ضلى �هلل عليه و�آله و�ضّلم( ما يبكيك يا فاطمة؟ �أما 
علمت �أّن �هلل تعاىل �ّطلع �إىل �الأر�ض �ّطالعة فاختار 
بعلك،  فاختار  ثانية  �ّطلع  ثّم  نبيًا،  فبعثه  �أب��اك  منها 
�أّنك  علمت  �أما  و�ضّيًا،  و�ّتخذته  فاأنكحته  �إيّل  فاأوحى 
بكر�مة �هلل تعاىل �أباك زّوجك �أعلمهم علمًا، و�أكرثهم 
فاأر�د  و��ضتب�ضرت،  ف�ضحكت  �ضلمًا،  و�أقدمهم  حلمًا 
يزيدها  �أن  و�ضّلم(  و�آل��ه  عليه  �هلل  )�ضلى  �هلل  ر�ضول 
مزيد �خلري كّله �لذي ق�ضمه �هلل ملحمد و�آل حممد �ضلى 
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�هلل عليه و�آله و�ضّلم فقال لها: يا فاطمة ولعلّي ثمانية 
�أ�ضر��ض � يعني مناقب �: �إميان باهلل ور�ضوله، وحكمته، 
وزوجته، و�ضبطاه �حل�ضن و�حل�ضني، و�أمره باملعروف، 

ونهيه عن �ملنكر.
يا فاطمة �إّنا �أهل �لبيت �أعطينا �ضّت خ�ضال مل ُيعَطها 
�أحد من �الأّول��ني، وال يدركها �أحد من �الآخرين غرينا 
�أهل �لبيت، نبّينا خري �الأنبياء وهو �أبوك، وو�ضّينا خري 
�الأو�ضياء وهو بعلك، و�ضهيدنا خري �ل�ضهد�ء وهو حمزة 
ومّنا  �بناك،  وهما  �الأّم��ة  هذه  �ضبطا  ومّنا  �أبيك،  عّم 
مهدّي �الأمة �لذي ي�ضلي عي�ضى خلفه، ثم �ضرب على 
مهدّي  هذ�  من  فقال:  �ل�ضالم،  عليه  �حل�ضني  منكب 
�الأّمة )كفاية �لطالب � �لبيان � )�ل�جني �ل�ضافعي(: 

�ض 501 � 503(.
قال �لكنجي: "هذ� �خلرب �أخرجه بتمامه �لد�ر قطني 
جرحه  مقبول  �ّن��ه  يعني  و�لتعديل"  �جل��رح  �ضاحب 
وتعديله يف علماء �أهل �ل�ضنة يف علم �حلديث و�لرجال، 
ومّتبع، وجاللة قدر )�أبو �حل�ضن �لد�ر قطني( عند �أهل 

�ل�ضنة �أكرث ّما �أ�ضري �إليه.
و�أّما ثالثًا:

من  فرجه(  �هلل  )عّجل  �ملهدي  �أّن  �ضّر  من  ذك��ره  ما 
�أوالد �الإمام �حل�ضن )عليه �ل�ضالم( وتعار�ضه مع �ل�ضّر 
عن  متعّددة  باأ�ضانيد  و�مل��روّي  و�الأق��وى  و�الأمّت  �الأظهر 
�أهل �لبيت )عليهم �ل�ضالم( وهو �ضهادة �الإم��ام �ضيد 
�ل�ضهد�ء )عليه �ل�ضالم( وقد عّو�ضه �هلل )عّز وجّل( 

بعّدة مكرمات �أحدها: �أن جعل �الأئمة من ولده.
ويف �خلرب �الآخر عن �الإمام �ل�ضادق )عليه �ل�ضالم( 
قال: ملا ولدت فاطمة �حل�ضني )عليه �ل�ضالم( �أخربها 
�أبوها )�ضّلى �هلل عليه و�آله و�ضّلم( �إّن �أّمته �ضتقتله من 

بعده.
قالت: فال حاجة يل فيه. فقال: �إّن �هلل )عّز وجّل( قد 
�أخربين �ّنه يجعل �الأئمة من ولده. قالت: قد ر�ضيت يا 

ر�ضول �هلل.
وهذ� �ملو�ضوع و��ضح وبنّي جلميع �مل�ضلمني، فاإّن �ضل�ضلة 
ذرّيته �ملّت�ضلة )عليه �ل�ضالم( من �الإمام �ل�ضجاد )عليه 
�ل�ضالم( �إىل �الإمام �حل�ضن �لع�ضكري )عليه �ل�ضالم( 
�لز�هدين،  �لعاملني  �حللماء  �لعلماء  من  منهم  ك��ّل 
و�لرئا�ضة  للخالفة  و�أه��ل  ومقامات  كر�مات  �ضاحب 

�لعامة، و�إْن مل يتحقق لهم بح�ضب �لظاهر.
و�أّما ر�بعًا:

�إّن ما قاله كونه )عّجل �هلل فرجه( من ولد �حل�ضني... 
�بن  يكون  �أن  البّد  �ملهدّي  ب��اأّن  لالإمامية،  فيه  ال حّجة 

�الإمام �حل�ضن �لع�ضكري )عليه �ل�ضالم(.
�إنَّ ما قاله �ضحيح، ولكن حلّد �الآن مل ي�ضتدّل �أحد من 
�ملّدعى،  �ل�ضيعة ف�ضاًل عن علمائهم بذلك على  عو�م 
و�إمنا هو رّد على قول من قال باأنه )عّجل �هلل فرجه( 
يعني  فعندما  �حل�ضن;  �الإم��ام  �أو  �لعبا�ض،  �أوالد  من 
�الإمام  هو  �أباه  �أّن  فينتج  �ضخ�ضه )عّجل �هلل فرجه( 
وحا�ضا  �ضهاًل،  يكون  ولهذ�  �ل�ضالم(  )عليه  �لع�ضكري 
�أو  حمكمة،  غري  ب��اأدّل��ة  يتم�ّضكو�  �أن  �الإمامية  علماء 
يحتاجون �إليها، و�إذ� كانت هذه �لن�ضبة �ضحيحة فلماذ� 
مل ُي�ضمَّ �لقائل وكتابه؟ �إمنا هو من عمله هو نف�ضه حيث 
يتم�ّضك بكّل ما ال �أ�ضا�ض له ولي�ضتدّل به على �لدعاوى 

�لكبرية. 
:القول الرا

�حل�ضني  �الإم��ام  �أوالد  من  فرجه(  �هلل  )عّجل  "�ّنه 
)عليه �ل�ضالم(".

وهذ� �لقول كما تقّدم هو مذهب جميع �الإمامية و�أكرث 
�ضخ�ضه  �الإمامية يف  و�ف��ق  وقد  �الأخ��رى  �ل�ضيعة  فرق 

)عّجل �هلل فرجه( جماعة من �أهل �ل�ضنة �أي�ضًا.

�ملنتظر  �ملهدّي  يف  �ل�ضيعة  معتقد  حول  �ل�ضبهات  من 
�أّن��ه من ولد �الإم��ام �حل�ضن  )عّجل �هلل فرجه( �ضبهة 
�أبي  ب�ضنده عن  د�ود  �أبو  �أخ��رج  فقد  �ل�ضالم(،  )عليه 
�إ�ضحاق قال: قال علّي ونظر �إىل �بنه �حل�ضن فقال: �إّن 
و�آله  �لنبي )�ضّلى �هلل عليه  اه  د كما �ضمَّ �بني هذ� �ضيِّ
ى با�ضم نبيكم،  ُي�ضمَّ و�ضّلم( و�ضيخرج من �ضلبه رجل 
ي�ضبهه يف �خُلُلق، وال ي�ضبهه يف �خَلْلق. ثم ذكر ق�ضة 

.)104 ميالأ �الأر�ض عداًل( )�ضنن �أبي د�ود(
:واوا

ها  1- �أّن هذه �لرو�ية �ضعيفة �ل�ضند، فاإن �أبا د�ود مل يرو
ثه  و�إمنا رو�ها عمن حدَّ نف�ضه،  �ملغرية  عن هارون بن 

عنه، فتكون �لرو�ية مر�ضلة.
2- �إّنا مل جند عندهم دلياًل �آخر يدل على �أن �ملهدّي 

�ل�ضبط  �حل�ضن  �الإم���ام  ول��د  من  فرجه(  �هلل  )عّجل 
)عليه �ل�ضالم( �إال �ال�ضتح�ضانات و�لظنون �لتي ال تنفع 

يف �ملقام.
�أّن �الإمام �ملهدي  �أّن بع�ض رو�ياتهم قد دلَّت على   -3
)ع��ّج��ل �هلل ف��رج��ه( م��ن ول��د �الإم���ام �حل�ضني )عليه 
كتابه  يف  �الأ�ضفهاين  نعيم  �أب��و  �أخ��رج  فقد  �ل�ضالم(، 
)�ضفة �ملهدّي( ب�ضنده عن حذيفة قال: خطبنا ر�ضول 
رنا مبا هو كائن،  �هلل )�ضّلى �هلل عليه و�آله و�ضّلم(، فذكَّ
َل �هلل  ثم قال: )لو مل يبَق من �لدنيا �إال يوم و�حد َلطوَّ
)عزَّ وجّل( ذلك �ليوم، حتى يبعث فيه رجاًل من ولدي 
يا ر�ضول  �لفار�ضي فقال:  ��ضمي(. فقام �ضلمان  ��ضمه 
�هلل، من �أّي ولدك؟ قال: )هو من ولدي هذ�(، و�ضرب 
بيده على �حل�ضني )�ضفة �ملهدي الأبي نعيم )عن عقد 

�لدرر، �ض 24(.
و�أخرج نعيم بن حماد يف كتاب �لفنت ب�ضنده عن عبد 
�هلل بن عمرو قال: يخرج رجل من ولد �حل�ضني من قبل 
�مل�ضرق، ولو ��ضتقبلْته �جلبال لهدمها و�تخذ فيها ُطُرقًا. 
قبيل  �أب��ي  وع��ن   ،)263 �ض  حماد،  بن  لنعيم  )�لفنت 
قال: يخرج رجل من ولد �حل�ضني لو ��ضتقبلْته �جلبال 
ها و�تخذ فيها ُطُرقًا. )نف�ض �مل�ضدر، �ض  �لرو��ضي لهدَّ

.)264
4- �إّن �لرو�يات �ل�ضحيحة �ملروّية عن �أئمة �أهل �لبيت 
)عليهم �ل�ضالم( دّلت على �أّن �الإمام �ملهدي )عّجل �هلل 

فرجه( من ولد �الإمام �حل�ضني )عليه �ل�ضالم(.
منها: �ضحيحة �ل�ضدوق �ملتقدمة عن �ضلمان �لفار�ضي 
)ر�ضَي �هلل عنه( �أنه قال: دخلت على �لنبي )�ضّلى �هلل 
ل  عليه و�آله و�ضّلم( و�إذ� �حل�ضني على فخذيه وهو يقبِّ
د، �أنت �إمام  د �بن �ضيِّ عينيه ويلثم فاه وهو يقول: �أنت �ضيِّ
�بن �إمام �أبو �الأئمة، �أنت حّجة �بن حّجة �أبو ُحَجج ت�ضعة 
 4752 من �ضلبك، تا�ضعهم قائمهم )كتاب �خل�ضال

.)2621 كمال �لدين ومتام �لنعمة
�أبا  �ضمعت  ق��ال:  �جلعفري  ها�ضم  �أب��ي  ح�ضنة  ومنها: 
�خللف  ي��ق��ول:  �ل�����ض��الم(  )عليه  �لع�ضكري  �حل�ضن 
بعد  من  باخللف  لكم  فكيف  �بني،  �حل�ضن  بعدي  من 
َ جعلني �هلل فد�ك؟ فقال: الأّنكم ال  خللف؟! قلت: ومل�
ترون �ضخ�ضه، وال يحّل لكم ذكره با�ضمه. قلت: فكيف 
نذكره؟ فقال: قولو�: �حلّجة من �آل حممد �ضلو�ت �هلل 

.)2451 و�ضالمه عليه )علل �ل�ضر�ئع

   ال�شي ويقول 
 تا  شن لا
ية  هو  من 
ها    شا

:شر�ال
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ا�سالم في بالد 

الكاميرون
• ترجمة و�عد�د:
     حيدر �ملنكو�ضي

 مطقة اتقالية 
رة والتديد 
 رال شالو 

 راشال من القار
  ق ريقياا

ش ا �شر راية 
الش واول 
 يد كو ا

 الت دان اال
  داال شف�

 شتا الت والكام
اشا من االار 

 ة والتالكر
 شيورا التا

 يويطاوال
ليتقاشوا ه الد 

د اد ا الدول 
را ا وي من 

ةر ارا
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ومابني عامي 1960 و 1961 نالت �لكامريون ��ضتقاللها 
وقد تاأثرت �لبالد باللغتني �لفرن�ضية و�الجنليزية وهنالك 
عدة لغات منها �لبانتو و�لعربية و�ل�ضو�حلية وغريها من 

�للغات �ملحلية.

تاريخ اإلسالم في الكاميرون 
يعترب �أول دخول للدين �الإ�ضالمي عن طريق �لتجارة على 
�أ�ضهر �لتجار وي�ضمى )بالفوالين( نقطة حتول  يد �حد 
لدى �ضكان �لكامرون يف �جلهة �ل�ضمالية من �لبالد يف 
�لقرن �حلادي ع�ضر �لهجري، ��ضتطاعو� من خاللها �أن 
لو�ضول  وكان هذ� متهيًد�   ، �إ�ضالمية  يكونو� جمتمعات 
ثم  �لكامرون،  �ضمايل  �إىل  �الإ�ضالمية  كامن  دول��ة  نفوذ 
ا  تلى ذلك �متد�د �ضيطرة ملكة بورنو �الإ�ضالمية �أي�ضً

هذه  وح��ددت  �لكامرون،  �ضمايل  على 
من  �الإ���ض��الم  توغل  بد�ية  �ملرحلة 

�ضمال �لكامرون �إىل و�ضطه منذ 

�لقرن 17م. 
وبد�أت مرحلة جديدة عندما قاد عثمان بن فودي حركة 
�إ�ضالمي يف �لنطاق �ل�ضرقي من �ل�ضود�ن  حتت م�ضمى 
�لوهاب  عبد  بن  حممد  باأفكار  متاأثًر�  وك��ان  �لغربي، 
�ضاحب �حلركة �لوهابية  فازدهرت على �أثر ذلك حركة 
مبادئ  بتحريف  ق��ام  �ل��ذي  �لوهابي  �الإ���ض��الم  �نت�ضار 
حب  �إىل  و�لت�ضامح  �الإخ��وة  روح  على  �ملعتمدة  �الإ�ضالم 

�لعنف و�لقبلية. 
�لهجري  ع�ضر  �لثالث  �لقرن  من  �لثاين  �لن�ضف  ويف 
ت�ضكلت مالك �إ�ضالمية يف �ضمايل �لكامريون، فانف�ضلت 
يواليف �ضمايل �لكامرون م�ضّكلة هذ� �لنمط من �ملمالك. 
ويف �ضنة 193م، �ضاهم �لعديد من �لدعاة �ملحليني يف 
نحو  �ل�ضمال  من  يتقدم  �الإ�ضالم  وظل   ، �الإ�ضالم  ن�ضر 
�الأملاين  �لتقدم غري �الحتالل  �جلنوب، ومل يوقف هذ� 

�لذي فر�ض نفوذه على �لكامرون �ضنة )1302ه� 
�لبعثات  بعدها  و�نت�ضرت  14م(،   -

�لتن�ضريية يف �لق�ضم �جلنوبي من �لكامريون، و��ضتمدت 
�ضلطانها من �الحتالل �الأملاين.

بين اإلسالم والمسيحية
يبلغ عدد �ضكان جمهورية �لكامريون بالن�ضبة الإح�ضاء 
باملائة   20 منهم  يدين  ن�ضمة،  مليون(   16( 1999م 
باالإ�ضالم، و35 باملائة بامل�ضيحية، و 45 باملائة ال يدينون 
باأي دين. وتعد �لكامريون من �لبلد�ن �الإفريقية �ملنفتحة 
دميقر�طيًا منذ �ضنة 1990م، حيث و�ضل عدد �الأحز�ب 
�ل�ضيا�ضية بها 170 حزبًا �ضيا�ضيًا، �ضبعة فقط منها �ملمثلة 
"كامنيت"  �لوطني ح�ضب ما جاء يف موقع  �لربملان  يف 

�لفرن�ضي.
وتن�ضط �حلركات �لتب�ضريية يف �لكامريون ب�ضكل كبري ملا 
تالقيه من �ر�ض خ�ضبة. فاحلركات �لتب�ضريية �مل�ضيحية 
بد�أت منذ بد�ية �الحتالل �الأمل��اين �ضعيا يف ن�ضر �لفكر 
�مل�ضيحي وذلك من خالل �الأمو�ل �لتي تقدم �إىل 

ا  تلى ذلك �متد�د �ضيطرة ملكة بورنو �الإ�ضالمية �أي�ضً
هذه  وح��ددت  �لكامرون،  �ضمايل  على 

من  �الإ���ض��الم  توغل  بد�ية  �ملرحلة 
�ضمال �لكامرون �إىل و�ضطه منذ 

نحو  �ل�ضمال  من  يتقدم  �الإ�ضالم  وظل   ، �الإ�ضالم  ن�ضر 
�الأملاين  �لتقدم غري �الحتالل  �جلنوب، ومل يوقف هذ� 

�لذي فر�ض نفوذه على �لكامرون �ضنة )1302ه� 
�لبعثات  بعدها  و�نت�ضرت  14م(،   -

وتن�ضط �حلركات �لتب�ضريية يف �لكامريون ب�ضكل كبري ملا 
تالقيه من �ر�ض خ�ضبة. فاحلركات �لتب�ضريية �مل�ضيحية 
بد�أت منذ بد�ية �الحتالل �الأمل��اين �ضعيا يف ن�ضر �لفكر 
�مل�ضيحي وذلك من خالل �الأمو�ل �لتي تقدم �إىل 
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�لعو�ئل �لتي تن�ضم �أو تتحول �إىل �لديانة �مل�ضيحية ،لكن 
�أن  فيما بعد ن�ضطت �حلركات �الإ�ضالمية و�لتي حاولت 
تنتهج نهج �حلركات �مل�ضيحية فظهرت �حلركة �لوهابية 
�لتي تقوم �إغر�ء �لنا�ض باالأمو�ل �ضعيا يف جذبهم ملبادئهم 
�ملزيفة، و ن�ضطت فيما بعد حركات �ضيعية مهمتها �لتبليغ 

عن فكر �أهل �لبيت عليهم �ل�ضالم.

السكان: 
زجنية  قبيلة  مائة  ح��و�يل  من  �لكامريون  �ضكان  يتكون 
�لباقي من  يتكون  بينما  �ل�ضكان،  ت�ضكل 0 من جملة 
جماعات تنتمي �إىل �لرببر، و�ل�ضاوة �لعرب، و�حلاميني، 
وتدين  �لكامريون  �ضمايل  يف  �جلماعات  ه��ذه  وتعي�ض 
و�لبيل  �ل��ف��والين،  �مل�ضلمة  �جلماعات  وم��ن  باالإ�ضالم، 
و�ل��ك��وت��وم��ا و�مل���ان���دور� و�مل��ا���ض��ة و�ل��ك��ان��وري ويف غرب 
�لكامريون توجد قبائل �لبامليكة، و�لباموم ويف �جلنوب 

 .جماعات �لفا

التعليم: 
ظل  يف  حالكة  ف��رت�ت  �الإ���ض��الم��ي  �لتعليم  و�ج��ه  لقد 
�ال�ضتعمار، فكان هناك نق�ض يف �لتعليم �لعايل ال �ضيما 
لرجال �لدين، وذلك ب�ضبب عدم وجود �ملد�ر�ض �لعليا، 
لهذ� د �أن معظم رجال �لدين يف �أثناء �الحتالل تلقو� 
تعليمهم خارج �لكامريون و�لقليل منهم تلقى تعليمه يف 
يف  تعليمها  �الأغلبية  تلقت  بينما  د�خلًيا،  يوال  مدينة 
كان  ع���ام1954م  ويف   ، بنيجرييا،  و�ضكوتو  كانو  مدن 
ال  عالًيا  دينًيا  تعليًما  تلقو�  �لذين  �لدين  رج��ال  عدد 
يتجاوز �ل�ضتني، وبعد �ال�ضتقالل ز�د �الهتمام بالتعليم 
�الإ�ضالمي، فاأ�ضبح تعليم �لدين مادة در��ضية باملد�ر�ض 
�لكامريون،  من  معلمون  بتدري�ضه  وق��ام  �البتد�ئية، 
ونتج عن هذ� زيادة �لتقدم يف �لثقافة �الإ�ضالمية نوًعا 
من  باملزيد  �الإ�ضالمي  �لتعليم  دعم  ويجب  و�نت�ضاًر�، 
�خلرب�ت وذلك ب�ضبب ما يعانيه �لفرد من قلة تعليم 
رغم كون �لبالد �إحدى �أغنى �لبلد�ن عامليا. فالطالب 
يف �ملرحلة �الإعد�دية  يتحولون �إىل �ملد�ر�ض �حلكومية 
بعد تلقيهم �لتعليم يف �ملد�ر�ض �الإ�ضالمية ، و�إىل جانب 

�ملد�ر�ض �حلكومية توجد مد�ر�ض �أهلية. 
مدن  معظم  يف  �الإ�ضالمية  و�ملد�ر�ض  �مل�ضاجد  تنت�ضر 
ن�ضبت  ول��ق��د  �جل��ن��وب،  وت��ق��ل يف  و�ل��و���ض��ط،  �ل�ضمال 
يف  �مل�ضيحية  �الإر�ضاليات  نفوذ  �ضد  �إ�ضالمية  مقاومة 
�إىل  �ال�ضتعمار  حتيز  على  �حتجاًجا  1379ه����،  �ضنة 
جانبي هذه �الإر�ضاليات، وهكذ� رجحت كفة �الإ�ضالم يف 
بالد �لكامريون حتى يف ظل �ال�ضتعمار، وقهر �لتحدي، 
ولكن لالأ�ضف بعد �ال�ضتقالل تهاون �مل�ضلمون يف �إقامة 
�مل�ضاجد، فرغم كرثتها يف �لكامريون �إال �أنها بحال ال 

تليق بقد�ضيتها وت�ضيق بعدد �مل�ضلمني. 

مستقبل اإلسالم في الكامرون: 
تزد�د ن�ضبة �مل�ضلمني ب�ضمايل �لكامرون، وذلك نتيجة 
تو�ضع �لدعوة �الإ�ضالمية يف هذ� �لنطاق، كما �أن �لدعوة 
�لكامرون  �ضكان غربي  بني  �نت�ضاًر�  تزد�د  �الإ�ضالمية 
 ،)Bomileke( ا بني قبائل �لبوميليكي خ�ضو�ضً
�أخذ  �ل��ك��ام��رون  جنوبي  يف  �الإ���ض��الم  �نت�ضار  �أن  كما 
و�لو�ضط  �ل�ضمايل  من  �أق��ل  بدرجة  ولكن  �لنماء،  يف 
و�لغرب، وتقاوم �لبعثات �لتن�ضريية �نت�ضار �الإ�ضالم يف 
�جلنوب بو�ضائل عديدة، �أهمها حماولة ت�ضليم �لتن�ضري 
لرجال �لدين �مل�ضيحي من �الأفريقيني )�أفرقة �لبعثات 
�الإر�ضالية،  �مل��د�ر���ض  ن�ضاط  وك��ذل��ك  �لتن�ضريية(، 

و�ملنهجي  �مل��ادي  �لعجز  م�ضتغلة  مناهجها،  وتطوير 
فالتن�ضري  �خلطط  هذه  ورغم  �الإ�ضالمية،  للمد�ر�ض 
بالكامريون يف موقف �ملد�فع عن مكا�ضبه �لتي �أخذت 

يف �لتناق�ض �أمام �لدعوة �الإ�ضالمية. 

الهيئات والمؤسسات التعليمية: 
�الإ�ضالمية،  �ملوؤ�ض�ضات  من  �لعديد  بالكامريون  يوجد 
ترجمة  وجل��ن��ة  �الإ���ض��الم��ي،  �لوطني  �ملجل�ض  منها: 
�لقر�آن �لكرمي، و�جلمعية �لثقافية، وجمعية �لكامرون 
ومن  1963م،  �ضنة  يف  تاأ�ض�ضت  �ل��ت��ي  �الإ���ض��الم��ي��ة 
�أهد�فها توحيد �مل�ضلمني يف هياأة و�حدة، ون�ضر �لتعليم 
�الإ�ضالمي، وتنظيم �لوعظ يف �مل�ضاجد، و�الإ�ضر�ف على 
�ملد�ر�ض �لفرن�ضية �لعربية، و�لتي و�ضل عددها �إىل 50 
�أهد�فها:  ومن  �إعد�دية  و 5 مد�ر�ض  �بتد�ئية  مدر�ضة 
�إر�ضال �لطالب �إىل �جلامعات �الإ�ضالمية يف �خلارج، 

ومعظم �لهيئات �الإ�ضالمية يف �لعا�ضمة. 

التحديات: 
ا بني �أ�ضحاب  �أبرزها �خلالفات بني �مل�ضلمني خ�ضو�ضً
ومنها  �لكامرون،  م�ضلمي  وجمعية  �لتجارية  �لطريقة 
�الأن�ضطة  بع�ض  وعرقلة  �حلاكمة،  �ل�ضلطات  حت��دي 
�الإ�ضالمية بطريقة غري مبا�ضرة،  ومن �لتحديات �أي�ضا 
نظم �لتعليم �مل�ضرتكة، مثل �ملد�ر�ض �لفرن�ضية �لعربية 
ت�ضكل  �أ�ضبحت  �ملد�ر�ض  هذه  �لعربية،  �الإجنليزية  �أو 
معوقات للتعليم �الإ�ضالمي، حيث تركز �هتمامها على 
تدري�ض �للغة �لفرن�ضية و�الإجنليزية و تهمل �للغة �لعربية، 
�إما لنق�ض يف عدد �ملدر�ضني و�ضعف �أهليتهم �لرتبوية، 
�أو لعدم وجود �ملناهج �جلادة و�لكتب �ملدر�ضية �لعربية؛ 
�البتد�ئية؛  �ملرحلة  بعد  �لتالميذ  ت�ضرب  �أح��دث  ما 

ما �أدى �إىل �إ�ضعاف �لثقافة �الإ�ضالمية. 

متطلبات: 
�الإ�ضالمية،  �لطو�ئف  بني  �خلالفات  �إنهاء  يف  تتمثل 
بالبعثات  و�اله��ت��م��ام  �الإ���ض��الم��ي،  بالتعليم  و�لعناية 
بتاأهيل  و�لعناية  �الإ�ضالمية،  �جلامعات  �إىل  �لطالبية 
�ملدر�ضني باملد�ر�ض �الإ�ضالمية، وتوفري �لكتب �لعربية 
و�لتي  �مل�ضاجد  و�إ���ض��الح  �الإ�ضالمية،  �لثقافة  وكتب 
ثلث  بلد  �لرحمن يف  ببيوت  تليق  ال  �أ�ضبحت يف حالة 

�ضكانه من �مل�ضلمني.

و�لبيل  �ل��ف��والين،  �مل�ضلمة  �جلماعات  وم��ن  باالإ�ضالم، 
و�ل��ك��وت��وم��ا و�مل���ان���دور� و�مل��ا���ض��ة و�ل��ك��ان��وري ويف غرب 
�لكامريون توجد قبائل �لبامليكة، و�لباموم ويف �جلنوب 

 .جماعات �لفا

ونتج عن هذ� زيادة �لتقدم يف �لثقافة �الإ�ضالمية نوًعا 
من  باملزيد  �الإ�ضالمي  �لتعليم  دعم  ويجب  و�نت�ضاًر�، 
�خلرب�ت وذلك ب�ضبب ما يعانيه �لفرد من قلة تعليم 
رغم كون �لبالد �إحدى �أغنى �لبلد�ن عامليا. فالطالب 
يف �ملرحلة �الإعد�دية  يتحولون �إىل �ملد�ر�ض �حلكومية 
بعد تلقيهم �لتعليم يف �ملد�ر�ض �الإ�ضالمية ، و�إىل جانب 

�ملد�ر�ض �حلكومية توجد مد�ر�ض �أهلية. 
مدن  معظم  يف  �الإ�ضالمية  و�ملد�ر�ض  �مل�ضاجد  تنت�ضر 
ن�ضبت  ول��ق��د  �جل��ن��وب،  وت��ق��ل يف  و�ل��و���ض��ط،  �ل�ضمال 
يف  �مل�ضيحية  �الإر�ضاليات  نفوذ  �ضد  �إ�ضالمية  مقاومة 
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◄  يكتبها: ح�سني ال�سالمي

من امل�سلمات اأّنه عندما تكون جتمعات تكون الجواء 
كان هناك  اذا  ومتوترة وخ�سو�سا  العامة م�سحونة 
نفو�ش  يف  ال��رع��ب  تثري  ان  حت��اول  النا�ش  م��ن  فئة 
املتجّمعني، واأليكم هذه النظرية: فلقد اختلفت متاما 
وكانت عك�ش املتعارف بدرجة 360 درجة حيث قبل 
ايام مرت علينا زيارة الربعني لالمام احل�سني عليه 
ال�سالم وقد جتمع حول ال�سريح مايقارب الع�سرين 
مليون زائر وكان كل الزوار متيقنني انهم م�ستهدفون 
اجلو  جند  كنا  ولكن  والنوا�سب،  البعثيني  قبل  من 
وهذا  والطماأنينة  بالهدوء  متيز  قد  للزيارة  العام 
يدل على وعي وفهم الزائر ان ق�سيته ق�سية عادلة 
وانه على يقني من امره ومن اأمر احلبيب الذي وفد 

اإليه. 
تقبل  بل  يثريه،   اأن  �سيء  لأي  لي�سمح  الزائر  وك��ان 
ال�سباب  ينفعل لكرة  بنف�ش هادئة،  ل  الأمور  كافة 
الزائر  ك��ان  متعبة ،   ت��ب��دو  ك��ان��ت  مهما  اخل��ارج��ي��ة 
ال�سدر يف مواجهة  وا�سع  الميان،   قوي  القلب  قوي 
على  والب�سا�سة  ب�سرعة،   يت�سايق  ل  بحيث  املتاعب ، 
العام  هذا  يف  �سطروا  وقد  بادية،  ال��زوار  وجوههم 
مالحم ومعان  كبرية مل يقدمها احد ، اإذ متيز زوار 
احل�سني عليهم ال�سالم بالتزام النظام والن�سباط 
قد�سية  على  باحلفاظ  ال�سرعية  التوجيهات  وطاعة 
نرى  ما  فكثريا  باأوقاتها،  الفرائ�ش  واداء  الزيارة 
�سخ�سا يدفع مقعدا لغريه وهو ليعرفه، ونرى �سخ�سا 
ي�ساعد ابا بحمل ابنه على كتفه، وبذلك  قدموا اروع 
�سور التعاون بينهم ب�سبب هدوء النف�ش من داخلها 
�سليمٌة  مطمئنة  را�سية  �سعيدة،  م�ستقرة  اأنها  يعني 
من �سوائب القلق واحلرية وال�سطراب، ومن نريان 

الغرية اجلانحة واحلقد والبغ�ساء والكراهية ...

                



اإّن و�سائل التوا�سل احلديثة كالنرتنت وما يتوي هدوء وماأنينة
والتي  املتعّددة،  الجتماعي  التوا�سل  مواقع   م
 م يت  للكثاأتا ،انت�سرت يف معظم دول العا
 اإمكانية التوا�سل فيما بينهم فاأ�سب سكان العا�
البا مفتوا للوار وتبادل املعلومات، وا�ستطاع 
الباثون ع احلقائق م اإيجاد �سالتهم، واإرواء 
 اإ�سماعيل ا�سيا  وامل�ستب�سرة  املعريف.  ماأهم 
وادة م هولء الذي تعّرفوا عل منهج احلّق 
منهج اأهل البيت عليهم ال�سالم م خالل و�سائل 

الإعالم واملعرفة هذه.

وكان ملجلة الرو�سة احل�سينية فر�سة التحاور معها، 
وطرح بع�ش الأ�سئلة املهّمة عليها:

 بداية كانت  كيف    
و ال�ستب�سارلتكم نر

ال�سيدة اآ�سيا: كنت دائمًا اأذهب للحّج والعمرة مع 
يقرب  والذين  منطقتي  اأه��ايل  من  والبع�ش  زوج��ي 
عددهم الع�سرين �سخ�سًا، وكنت اأنا م�سوؤولة احلملة، 
قبل  كانت  والتي  الأخ��رية  اأي��ام احلجة  يوم من  ويف 
ال�سيدة  قرب  اأزور  اأن  ق��ّررُت  تقريبًا  �سنوات  خم�ش 
فاطمة الزهراء )عليها ال�سالم( يف البقيع، ففوجئُت 
باأن ل قرب لها، وعندما �ساألُت البع�ش عن مكان قربها 
زجروين، وطردين احلر�ش املوجود يف مقربة البقيع 
م�ستخدمًا العنف والزجر معي، فاأجربُت على اخلروج 
من البقيع، وركبُت اأنا وزوجي يف اأّول حافلة مّرت بنا 

ونحن يف منطقة البقيع.
ومن ح�سن حظي اأّن هذه احلافلة اأخذتني اىل البعثة 
الإيرانية التي ت�سّم اإ�سافة اىل احلجاج علماء دين 
ومفّكرين، وكانت ت�سّم اأي�سا بع�ش الن�ساء، فتعّرفت 
ام��راأة تدعى )اأم �سارة احلائري( وكانت على  على 
قدر من الثقافة واملعرفة، واأح�س�سُت باجنذاب �سديد 
اأ�ستطيع مفارقة هذه  ل  اأنني  نف�سي  وراأي��ُت  نحوها، 

دعاء  ق��راءة  يف  يومّيًا  اأ�ساركهم  ورح��ُت   اجلماعة، 
اأج��واًء  اأعي�ش  فكنُت  التو�سل،  دع��اء  وق��راءة  كميل، 

اإميانية مل اأ�سعر مثلها من قبل.
بعدم  �سارة احلائري  اأّم  الوقت عرفُت من   ومب��رور 
وجود قرب ل�سيدتي فاطمة الزهراء )عليها ال�سالم(، 
تعّر�سْت  قد  ال�سالم(  )عليها  الزهراء  اأّن  وعرفُت 
اىل مظلومّية كبرية واىل م�سادرة اأموالها و�سربها 
وك�سر �سلعها واإ�سقاط جنينها واإق�ساء بعلها من دوره 
املن�سو�ش عليه من قبل اهلل )تبارك وتعاىل(، واأخذت 
من اأّم �سارة احلائري بع�ش الكتيبات والأقرا�ش التي 
ح املعتقد ال�سيعي، وبعد اأيام من القراءة احلثيثة  تو�سّ
اأنا وزوجي  اأعلنُت  واإثارة الإ�سكالت ومعرفة حلولها 
ا�ستب�سارنا، وكان لل�سيدة الزهراء )عليها ال�سالم( 
كّل الف�سل يف اإ�سراقة النور وعودة الروح يف نفو�سنا، 
واإيّن اأ�ساأل اهلل )تبارك وتعاىل( اأن يجعلني مّمن يثاأر 
لها مّمن ظلمها، بني يدي قائم اأهل البيت )عليهم 

ال�سالم( احلّجة املنتظر )عّجل اهلل تعاىل فرجه(. 

 التي ما هي اأهّم الفوار 
مل�ستيها بني الفريقني

احلّج  يف  يومًا  اأربعني  م�سي  بعد  اآ�سيا:  ال�سيدة 
ق�سيتها مع البعثة الإيرانية، التي كانت ت�سّم بع�ش 

 املذهب ال�سابق: مالكي البلد: اجلزائر ال�سم: اآ�سيا اإ�سماعيل من�سوري
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• اأجر احلوار واأعّده: ممود امل�سعودي - عبدالرحمن الالمي

العلماء من املذهب ال�سيعي، لذا فاإين اغتنمُت الفر�سة لأ�ساألهم الكثري من الأ�سئلة التي 
كانت تراودين، ومل�سُت منهم الرتحيب و�سعة ال�سدر، وعمق الأدّلة التي كانوا ي�سوقونها 
يف الرّد على ا�ستف�ساراتي، م�سافًا اىل ذلك فارق الو�سع الذي راأيته عند ال�سيعة الذين 
وزي��ارة اجلامعة  التو�ّسل  ودعاء  بقراءة دعاء كميل  الّروحانية  الأج��واء  يعي�سون  كانوا 
واإقامة املجال�ش احل�سينية، بخالف جماعتي الذين كانوا يق�سون اأغلب وقتهم يف الكالم 

عن الدنيا، ويف �سرب ال�ساي والقهوة وغري ذلك.
وعرفت فيما بعد اأّن للرقم 14 لدى ال�سيعة حظوة دون غريه من الأرقام، فهو مبارك لأّنه 
يدّل على املع�سومني الأربعة ع�سر )عليهم ال�سالم(، وهم الر�سول الأكرم )�سّلى اهلل 
عليه واآله و�سّلم( وال�سديقة الطاهرة فاطمة الزهراء والأئمة الثناع�سر، بدًء باأمري 
املوؤمنني علّي بن اأبي طالب )عليه ال�ّسالم( وانتهاًء بالإمام املهدي املنتظر )عّجل اهلل 
تعاىل فرجه(، ومن ح�سن ال�سدف اأّن رقم احلافلة التي نقلتني من البقيع اىل البعثة 
الإيرانية كانت حتمل الرقم اأربعة ع�سر اأي�سًا، وكان هو طريق الهداية من الظلمات اىل 

النور.

 اخلطوة هي  ما  اجلزائر  بلدكم   ا عودتكم  بعد    
التي قمتم بها الأو

با�سرُت يف  اجلزائر،  اىل  وعودتنا  املبارك  احلّج  مرا�سم  اإمتام  بعد  اآ�سيا:  ال�سيدة 
البحث عن م�سادر املعلومات التي تقّوي اعتناقي ملذهبي اجلديد مذهب اأهل البيت 
)عليهم ال�سالم( فاأ�سبحُت اأ�ساهد با�ستمرار القنوات ال�سيعية، مثل ف�سائية الأنوار 
والكوثر وغريها، واأجل�ش اأي�سًا ل�ساعات طوال على النرتنت، واأت�سّفح مواقع التوا�سل 
الجتماعي مع الأخوة ال�سيعة للتباحث معهم يف الأمور العقائدية، ولأجل احل�سول على 
الإجابات للكّم الهائل من الأ�سئلة التي توّلدت لدّي، فعرفُت الكثري عن مذهب اآل ممد 
)عليهم ال�سالم(، واأح�س�سُت باأنني انتقلُت من الظلمات اىل النور، نور ممد واأهل بيته 
رُت اأنا التي اأجيب البع�ش عن اأ�سئلتهم  الأطهار )عليهم ال�سالم(، ويومًا بعد يوم �سِ

واإ�سكالتهم.

هل واجهتم امل�ساكل بعد انت�سار نباأ ا�ستب�ساركم :

نباأ  الأق��ارب واجل��ريان، وبعد �سماعهم  اآ�سيا: لقد كانت عالقتي طّيبة مع  ال�سيدة 
ا�ستب�ساري مل يتغرّيوا نحوي كثريًا، ومل اأواجه اأي م�سكلة من قبلهم، ولرمبا �ساعدت 
عالقات زوجي الطّيبة اأي�سًا اأن ل يثري اأمر ا�ستب�سارنا فيَمن حولنا اأّي �سخٍط اأو حنق، 
وكنُت روؤوفًة بهم ول اأثري املوا�سيع احل�ّسا�سة بني الفريقني، وهذا ما اأو�ساين به العلماء 
ال�سيعة الذين التقيتهم اأيام احلّج، ومبرور الوقت انت�سر خرب ا�ستب�ساري يف منطقتي 

بكاملها، خ�سو�سًا بعد اأن اأقمُت جمل�ش عزاء لالإمام احل�سني.

 اهل البيت عليهم مذه ا هل اهديتم الخري 
ال�سالم

التي  ال�سبورة  ال�سالم(  )عليها  احل��وراء  زينب  بال�سيدة  اقتدي  اأنا  اآ�سيا:  ال�سيدة 
حتملت الآلم املريرة التي مل تتحملها اأّي امراأة يف العامل، ف�ساألت اهلل بحّقها اأن يعينني 
على هداية الآخرين ملذهب اأهل البيت )عليهم ال�سالم( وباخل�سو�ش اأقربائي، فعملت 

جاهدة وبكّل قوتي اأن اأك�سب اأهلي اىل جاّدة احلّق والب�سرية.
البيت  لأهل  موالني  واأ�سبحوا  معهم  وجنحُت  اأبنائي  مع  خطواتي  اأوىل  كانت  وهكذا 
)عليهم ال�سالم(، وكذلك اأّثرت يف اأختي الأكرب مّني �سّنًا، من خالل ما كانت تراه عندي 
حينما ترتّدد على بيتي، فت�ساهد جلو�سي الطويل على الإنرتنيت والبحث يف املعلومات 
عن مذهبي اجلديد، واأي�سًا كانت ت�ساهدين با�ستمرار واأنا اأنظر للقنوات ال�سيعية وهي 
م�ستغربة يف باد الأمر، وت�ساألني واأنا اأجاوب على اأ�سئلتها، اإ�سافة للمجال�ش احل�سينية 
التي اأقيمها يف بيتي، وهي حت�سر عندي حتى اأ�سبحْت �سيعّية بحمد اهلل، ثم التفتُّ 
�سوب اأولدها، وبحمد اهلل جنحُت معهم اأي�سًا، وكذلك اأختي الأخرى التي هي اأ�سغر 

مّني �سّنًا ت�سّرفْت با�ست�سراف نور مذهب اأهل الرحمة )عليهم ال�سالم(.
وتخّلف من اأهلي اأخي ال�سلفي، الذي بقَي على غّيه معاندًا، وهو دائما يقول يل: اأنكم على 

خطاأ و�سياأتي اليوم الذي ترجعون ملذهبكم ال�سابق، و�ستكت�سفون اأيهما الأ�سح.

 راتواملو املهرجانات  يف  م�ساركات  لكم  كانت  هل    
العاملّية

ال�سيدة اآ�سيا: نعم لقد �ساركت يف مهرجان ربيع ال�سهادة العاملي الثامن الذي تقيمه 
الأمانتان العامتان للعتبتان املقد�ستان احل�سينية والعبا�سية مبنا�سبة مولد الإمام احل�سني 
وابنه علي ال�سجاد واأخيه اأبي الف�سل العبا�ش )عليهم ال�سالم(، فقد التقيت هام�سه مع 
جمموعة من امل�ستب�سرين من عّدة دول وجرى التباحث معهم يف بع�ش الأمور، وكانت 
يل الفائدة العظمى مّما طرحه العلماء من موا�سيع، وعر�سه املفّكرون من البحوث، 
وزادت مكانة اأهل البيت )عليهم ال�سالم( يف نف�سي خ�سو�سًا بعد زيارة م�ساهدهم 

امل�سّرفة.

ّبون اأن توجهوها ةكلمة اأخ 

ال�سيدة اآ�سيا: اأقول لكّل �سخ�ش يدين بغري مذهب اأهل البيت )عليهم ال�سالم(: يا 
اأخوتي اأنتم تعي�سون يف ظالم، ولبّد اأن تتجّردوا من عواطفكم، وتتخّلوا عن عنادكم 
وع�سبّيتكم وتفّكروا بعقولكم، واأنا على يقني اأّنكم �ستقرتبون من نور اأهل البيت )عليهم 
ر يف  هذا اجلانب  ال�سالم( �سيئًا ف�سيئًا، فاإّن البحث والنظر واجب يف املعتقدات، واملق�سّ
ي�ستحّق من اهلل )تبارك وتعاىل( الويالت تلو الويالت، خ�سو�سًا ونحن يف هذه الأيام مع 
وجود و�سائل الإعالم املتنّوعة من الف�سائيات والنرتنت والإذاعات والكتب وغري ذلك.

   اإّن البث والنظر واج يف املعتقدات، 
 تبار اهلل ّق مي�ست ر يف  هذا اجلان واملق�سّ

وتعا الويالت تلو الويالت 
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)اىل الراحلني الكبريين: ممد علي اخلفاجي وهادي الربيعي( 
يف البدء قلت يف نف�سي، اإن ال�سمت �سيبقى اأبلغ من كل كالم .. واإن املراثي 
متربمًا   - -كعادته  احل��رف  ف�ساك�سني   .. بالفر�سان  تليق  ل  قطعا-   �����

با�ستنكار حزين:
 وهل اإن ال�سمت ينفع لغة يف دنيا العميان!!

اأيها احلرف، ول تخ�سى يف  اأي�سًا! قلها  ورددت يف نف�سي، �سم .. وبكم  
احلقيقة املرة �سيئًا. 

اأ�سفًا �سيدي احلرف.. كيف يتجراأ مثل هذا القلم املطعون بن�سل  لكن، 
الإهمال، اأن ين�سد رثاًء للمجروحني؟! 

واأي رثاء ذاك �سيفي اأمل فقدهما، ولوعة احلرمان؟ 
وعر�سان  القلم،  فر�سان  ح�سرة  يف  تقال  اأن  ميكن  تلك  كلمات  اأي��ة  بل 

الأبجدية؟!
فعندما ي�سقط �ساعر ينك�سر قلب احلرف، وتدمع عني الكلمات، ويفي�ش 
�سحراء  اأ�سًى  وتع�سو�سب  املوح�سة..  اللحظة  وه��اد  يف  اأ�سعارًا  احل��زن 

الأفئدة.
عفوًا �سيدي احلرف.. فاإين ل اأجيد لغة الرثاء!، لأين ل اأحب تاأبني براءة 
�سنينهم  يف  احلكمة  كهولة  وتقييد  كلمات،  بحفنة  ال�سعراء  يف  الأطفال 

املجدبات مبجموعة جمل.
بيد اإننا واحلق �سنبقى نرثي بفقدهم اأنف�سنا ل غري!.

 اأجل، فالأول �سيظل اأحد الآباء الروحيني للدراما ال�سعرية، حينما ارت�سع 
حليب منتها جمبوًل بالدمع .. من طقو�ش عا�سوراء، وهزهزته يف مهدها 
بيد واقعة كربالء .. فاأدرك بذائقته املرهفة مبكرًا، اإن الفجائع الكربى ل 
تنطقها اإل مقل ال�سعر، واإن ل�سان النر اأعجز من ا�ستيعاب فورتها فاأطلق 
- بعد نك�سة حزيران امل�سوؤومة ����� لعنان اأمنيته الرائعة .. اأن جتيء ثانية 

مب�سلح لف�ساد الواقع كاحل�سني.  
يرتل  و�سن�سمعه  ال�سوفية،  م��راب  يف  النا�سك  ف�سيبقى  الثاين،  واأم��ا 
مزامريه الكونية.. ب�سمت حزين، تاركًا عنكبوت �سعريته كي ين�سج بهدوء 
دام .. حرير لوعته بني كوى النجوم.. �سكنًا دافئًا، ووجودًا �سرمديًا بال 

اأفول.  

)اىل الراحلني الكبريين: ممد علي اخلفاجي وهادي الربيعي( 
يف البدء قلت يف نف�سي، اإن ال�سمت �سيبقى اأبلغ من كل كالم .. واإن املراثي 
متربمًا   - -كعادته  احل��رف  ف�ساك�سني   .. بالفر�سان  تليق  ل  قطعا-   �����

لي�س رثاء
◄  يكتبها: طالب عبا�ش الظاهر

....... نون  ياء ....... سني� ....... اء
 بل ..عراقيت يف عراقت هذا احل�سني لري 
هكذا �سّر الناق الر�سمي با�سم الإل جربائيل:

اإن رفة عمليات كربالء
 يديرها الإل

ولذا قال احل�سني:
  سبايا� ساء اهلل اأن يراين قتيال ويراه� 

ف�سدر البيان الأول للثورة 
عل الأنبياء اللتا فورا 

يف اليوم العا�سر
يف كل زمان ومكان

برك قافلة احل�سني
....وبعد الفت

�سدر البيان الثاين للثورة
احل�سني كلمة اهلل

األقاها يف قلو الأرار
 ت يف كل ع�سر ثورةفاأ�سب

تاله البيان الثالث
بنو اأمية....

كلمة األقاها ال�سيطان يف قلو الأ�سرار
فتفّق�ست يف كل ع�سر

قاعدة............. واإرها
هكذا ّدثتنا ال�سم�س

ع مفق�س بني �ساعدة 
 اخلم�س وم

 CIA قبل الـ يدار م الذ

              -


�ضعر:جميل  �لغالبي
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يف �لليلة �لعا�ضرة من عا�ضور�ء 
�ضاأعتقل �لتاريخ 

و�أعتق روحي 
-�لليلة -

تذرفني �لدمعة، ت�ضكل لوحة 
تغلق يف كل متاحف هذ� �لعامل 
�للوحة يف درجة �ل�ضفر �ملئوي  

و�لدنيا تت�ضبب عرقًا 
الأن �لربد �الأموي  

�ضيهزم �أمام حر�رة كربالء  
�لليلة يدخل حرب �المة  

يف مدر�ضة عاب�ض 
حني �ألقى بالدرع وباملالب�ض  

�لليلة �ضريقن �لنفّري 
يف مدر�ضة �حلّر �لرياحي  

�لليلة يقيم �النبياء
مو�كب �لرثاء فوق كربالء

و�إذ� تاأّخر نبي عنهم
�ضريقن قيده يف �ل�ضماء

�لليلة
�أّيوب �ل�ضابر ي�ضتلف �ضربً�
من م�ضرف �ضرب �حلور�ء

فما �ضاأن �أبي  �لدرد�ء؟
�للوحة تنّز ب�ضوٍت

�أ�ضرتُق �ل�ضمع
فاإذ� باللوحة تتلو  قر�آنًا بالرتتيل

لو �أنزلنا هذ� �لقر�آن على جبٍل............
و�حل�ضني قر�آن 

بالتف�ضري ، وبالتاأويل
�إذن، ال �ر�َض حتتمل �ضقوط ج�ضد �أبي �ل�ضجاد

غري �لعر�ق
قد حتتّج وترجّت بالد �ل�ضام بعي�ضى ومبو�ضى

فيا �أهل �ل�ضام !
كان مو�ضى ميّر بنعليه تر�ب �ل�ضام

لكن حني ميّم مو�ضى وجهه �ضطَر �لعر�ق 
كان �ملنادي ينادي

يا مو�ضى، �خلع نعليك 
فهذي �أر�ض �ضيدفن فيها �أبو �ل�ضجاد

هذي �أر�ض، فيها �ر�ض
حني هّد �لال متوكل فيها �ملاء 

وقف �ملاء باال�ضتعد�د
�أمام �ضريح �أبي �ل�ضجاد

يهتف باللحن �الأمي �خلالد
باأ�ضًا ويقينا

�أبد و�هلل لن نن�ضى ح�ضينا

• �ضعر:جميل  �لغالبي
• ر�ضم:كمال �لبا�ضا
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اشا الشة
هناك عامل �أو �أكرث ور�ء �ال�ضابة بال�ضمنة:

 - �لور�ثة و�ال�ضطر�بات �لهرمونية.
 - عدم مار�ضة �لتمارين �لريا�ضية.

�ل�ضريعة  )�لوجبات  �ل�ضحي  غري  �لطعام  تناول   -  
،تناول معظم �لطعام ليال، �مل�ضروبات �لغازية(.

ي��وؤدي �ىل  يوميا قد  �ضاعات  �ضبع  �أق��ل من  �لنوم   - 
تغري�ت يف �لهرمونات �مل�ضوؤولة عن �ل�ضهية و�لتي قد 

توؤدي �ىل زيادة �لوزن.
زي���ادة  ت����وؤدي �ىل  ق��د  �الأدوي�����ة  �الأدوي������ة: بع�ض   - 
�ل�ضكري،  �أدوي��ة  بع�ض   �الكتئاب،  �ل��وزن )م�ضاد�ت 
مار�ضة  �ىل  �ملري�ض  يحتاج  وق��د  �ل�ضتريويد�ت( 
�لريا�ضة و�إتباع حمية غذ�ئية عند تناول هذه �الأدوية.

 
مشاات الشة 

• �رتفاع ن�ضبة �لدهون يف �لدم.
• �ل�ضكري )�لنوع �لثاين(.

• �رتفاع �ضغط �لدم.
• �أمر��ض �لقلب.

•  ��ضطر�بات �لنوم.
•  �الكتئاب.

•  ه�ضا�ضة �لعظام.
لدى  �جلن�ضي  و�لعجز  �النت�ضاب  يف  م�ضاكل    •

�لرجال.

 الشة 
�خ�ضائي  مر�جعة  يجب  �لغذ�ئية:  �حلمية   -

�لتي يجب �ن   �ل�ضعر�ت �حلر�رية  تغذية لتحديد 
ي�ضتهلكها �ل�ضخ�ض �ل�ضمني وهي تقدر ب )1000-

�لرتكيز  وي��ج��ب  ي��وم��ي��ا،  ح��ر�ري��ة  �ضعرة   )1600
�مللح  من  و�لتقليل  و�لفاكهة  �خل�ضار  تناول  على 
�لدهون  تناول  ويجب  بال�ضكريات  �لغنية  و�الأطعمة 

بكميات قليلة.
 - مار�ضة �لتمارين �لريا�ضية: �لقيام بالن�ضاطات 
�ليومية و مار�ضة �لتمارين �لريا�ضية مثل ) مثل 
ت�ضاعد  يوميا   �ضاعة  ن�ضف  و�ل�ضباحة(  �لهرولة 

على تخفيف �لوزن.
 - ��ضتخد�م �الأدوية ملعاجلة �ل�ضمنة )�أهم �الأدوية 
�لتي و�فقت عليها منظمة �لغذ�ء و�لدو�ء �لعاملية(: 
عمل  طريقة    )Orlistat( �الورلي�ضتات 
�ملعدة  �لدهون يف  و�مت�ضا�ض  �لدو�ء: مينع ه�ضم 
و�الأمعاء وكذلك ي�ضاعد على �لتخل�ض من �لدهون 

يف �لرب�ز.
 لوركا�ضريين )lorcaserin(  طريقة عمل 
و�لهرمونات  �لكيميائية  �مل��و�د  على  يوؤثر  �ل��دو�ء: 
�ملوجودة يف �لدما �لتي ت�ضاعد على تقليل �ل�ضهية 

وت�ضاعده على �ل�ضعور بال�ضبع.
Phentermine-( فينتري�مني توبري�ميت

topiramate( طريقة عمل �لدو�ء: ي�ضاعد 
على �فر�ز هرمون �لكاتيكوالماين �لذي ي�ضاعد على 
وكذلك  �لطعام  ��ضتهالك  وتخفيف  �ل�ضهية  تقليل 

�لتوبري�ميت ي�ضاعد يف تقليل �ل�ضهية. 
 )phentermine( ف���ي���ن���ت���ري�م���ني 
هرمون  �ف��ر�ز  على  ي�ضاعد  �ل���دو�ء:  عمل  طريقة 
�ل�ضهية  تقليل  على  ي�ضاعد  �ل��ذي  �لكاتيكوالماين 

وتخفيف ��ضتهالك. 
�لطبيب  قبل  �ملو�ضوفة من  �الأدوي��ة  ��ضتخد�م  عند 

لتخفيف �لوزن يجب مر�عاة ما يلي:
1-�حلاجة ملر�قبة �لوزن با�ضتمر�ر عند �لطبيب.

2-هذه �الأدوية قد ال ي�ضتجيب لها جميع �ال�ضخا�ض 
لذ� يجب مر�جعة �لطبيب لريى ما هو �حلل �الأن�ضب 

لهذ� �ل�ضخ�ض.
�لتوقف عن �لدو�ء قد يعود �ملري�ض لوزنه  3-عند 

�ل�ضابق لذ� ال يجب توقيفه �إال با�ضت�ضارة �لطبيب.

الُسمنة
 مرض المجتمعات الحديثة

أسبابها ومضاعفاتها وعالجها 

�خ�ضائي  مر�جعة  يجب  �لغذ�ئية:  �حلمية   -
�لتي يجب �ن   �ل�ضعر�ت �حلر�رية  تغذية لتحديد 

ي�ضتهلكها �ل�ضخ�ض �ل�ضمني وهي تقدر ب )1000-
�لرتكيز  وي��ج��ب  ي��وم��ي��ا،  ح��ر�ري��ة  �ضعرة   )
�مللح  من  و�لتقليل  و�لفاكهة  �خل�ضار  تناول  على 

 مرض المجتمعات الحديثة
أسبابها ومضاعفاتها وعالجها 

 اا الوق  ضاشمن اال الكث شي� ية التشواهر الطر الة من اشد ال
والت ه ار ن هو زاد   اشم وو ا زيا طور االشاة االمرا�ض 

اليةية ااال  هاا ة اشا�اال مرا�ض القاشالشكرال مث

• �عد�د: في�ضل غازي
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للتصفح وقراءة بريدك االلكتروني!
عدسات الصقة

�أ�ضبح �رتد�ء �لعد�ضات �لال�ضقة ال يقت�ضر 
على �ضعاف �لب�ضر، بل �ضارت متاحة لكل 

من ميتلك ح�ضاب بريد �إلكرتوين!! 
�أو  ذك��ي  هاتف  �إىل  بحاجة  تعد  مل  �الآن 
حا�ضوب لت�ضفح بريدك �الإلكرتونى، فقط 
قرنيتك،  على  �لال�ضقة  عد�ضاتك  ثبت 

ومتتع بت�ضفح �ضل�ض و�ضهل لر�ضائلك. 
هذه  �ن  �أو  م��زح��ة  ه���ذه  �أن  تعتقد  ق��د 
ال  جهاز  �إىل  حتتاج  �ملذهلة  �الإمكانيات 
يقل حجمه عن حجم �لهاتف �لذكي لكن 
حتتويها  �لتى  �لدو�ئر  �ضمك  �أن  �ملده�ض 
�الألف  من  و�حد  يبلغ  �ملق�ضودة،  �لعد�ضة 

من �ضمك �ضعرة �الإن�ضان، �أي �أننا نحتاج �إىل عدد يو�زي 1000 من تلك �لدو�ئر 
م�ضطفة فوق بع�ضها حتى ي�ضل �ضمكها �إىل �ضماكة �ضعرة �الإن�ضان!

يف �حلقيقة، �ضار �لباحثون قاب قو�ضني �أو �أدنى من �لتو�ضل �إىل تلك �لعد�ضات 
�لثورية، بعد �أن �أثبتو� جناح �لفكرة مبدئيا، من خالل منوذج �أويل للعد�ضة �لال�ضقة 
ت�ضتطيع �أن تعر�ض بك�ضل و�حد من �ملعلومات تظهر على هياأة نقطة �ضوئية يب�ضرها 

من يرتدى �لعد�ضة.

 ربة �لعد�ضة على عيون �الأر�نب
لي�ضت  �لعد�ضة  حتتويها  �لتى  �لتقنية 
كان  تبدو عليها، فقد  �لتي  بال�ضهولة 
�لعديد  ي��و�ج��ه��و�  �أن  �لباحثني  على 
�أن  منها  �ل�ضعبة.  �مل�ضكالت  م��ن 
وتب�ضرها  �الأج�ضام  تركز على  �لعني 
عدة  عن  تقل  �أال  يجب  م�ضافة  على 
�ضنتيمرت�ت، �أما تلك �مل�ضافة فت�ضمى 
"�لبعد �لبوؤري لعد�ضة �لعني" وهو �حلد 
�الأدنى من �مل�ضافة حتى تتمكن عد�ضة 
�لعني من ميع �ل�ضوء �ل�ضادر عن 
كيف  �ل�ضبكية،  على  وتركيزه  ج�ضم 

�إذن للعني �أن ترى �ملعلومات مال�ضقة لها من خالل �لعد�ضة �لال�ضقة؟
"عد�ضات  ب�  ي�ضمى  ما  با�ضتخد�م  �مل�ضكلة  تلك  على  �لتغلب  من  �لباحثون  متكن 
فريزنل Fresnel lenses " وهي نوع من �لعد�ضات كان ي�ضتخدم قدميا 
لرتكيز �ضوء �لفنار�ت �ل�ضوئية يف �لبحر، وهو نف�ض �لدور �لذي توؤديه عدد من 
"عد�ضات فريزنل" دقيقة �حلجم �ملوجودة بالعد�ضة �لال�ضقة �لذكية �إذ تعمل على 

تركيز �ل�ضورة �لتي تعر�ضها، حتى تقع على �ل�ضبكية وتدركها �لعني.

للم�ضاهمة يف �حلد من م�ضتويات �لتلوث �ملت�ضاعدة يف 
�لهو�ء و�لناة من �حرت�ق �لوقود يف حمركات �الآالت 

مثل �ل�ضيار�ت و�لطائر�ت و�ملكائن وغريها.
قامت �ضركة بريطانية باخرت�ع طريقة الإنتاج �لبنزين 
من �ملاء و�لهو�ء، وذلك من خالل ��ضتخد�م تقنية تاأمل 
�أن ت�ضهم يف �مل�ضتقبل يف �إنتاج وقود نظيف على نطاق 

و��ضع. 
ثاين  ��ضتخال�ض  يف  �جلديدة  �لتقنية  فكرة  وتتلخ�ض 
�ملاء  م��ن  و�لهيدروجني  �ل��ه��و�ء  م��ن  �لكربون  �أوك�ضيد 
وجمعهما يف مفاعل يف ظل وجود مادة حمفزة ل�ضنع 

�مليثانول �لذي يجري حتويله بعد ذلك �إىل بنزين. 

�ضين�ضي�ضي�ض“ يف  فيول  ”�آير  �ضركة  من  باحثون  وب��نّي 
تي�ضايد �ضمال �إجنلرت� �إنه با�ضتخد�م �لطاقة �ملتجددة يف 
�لعملية ميكن �إنتاج وقود خال من �لكربون و��ضتخد�مه 

بطريقة ماثلة للبنزين �لعادي. 
وقال مهند�ضون من �ل�ضركة �نهم �نتجو� خم�ضة لرت�ت 
بيرت  و�أعلن  �أ�ضهر.  ثالثة  خالل  �لتخليقي  �لوقود  من 
�أنظف  فعال  ”�إنه  لل�ضركة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  هاري�ضون 

الأنه تخليقي.“
ولكن �الأمر يبقى حمدود� جد� من حيث �لكمية �ملنتجة 
من  �لنوع  لهذ�  للتكلفة  �القت�ضادية  �جلدوى  وحتديات 

�لوقود.

قريب� جد�.. صناعة البنزين من الماء والهواء
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هاتوا  برهانكم

• �سالح اخلاقاين

 وال اهلل علي سل� يقولون يف ر�سول اهلل للذي
و�سلم ال�سوء 

 مر التاري قل هاتوا عل
م ّول فنة اأعرا تنر بهم الفرقة واجلهل 

 الأ الدنيا ات�ساعا وفكرا اأمة ا
 مّر التاري او هاتوا عل

 قو�سني او ادن فكان قا دنا فتد اهلل اأن سار ا� م
 مّر التاري او هاتوا عل

م �سّيد لالن�سانية قواعد كالتي �سّيد لها
 نمل معجزة كقراي او هاتوا م

 ع�سري م ساموه لك�  عنيدي خ�سوم ل يقدم عل اأوم
عاما م عمر ال�سراع بينهما 

الوان ال�سطهاد واحلر والتنكيل
  افرا .. منت�سرا ..  قادرا لو اأراد اإفناءهم يقدم عليهم

يع�سمهم من عا�سم
ولكن عفا وقال اإهبوا فاأنتم الطلقاء 

لي�س عل مر التاري م ل �سة مطرزة بهذه املناق  مد 
ر�سول اهلل �سل اهلل علي وال و�سلم 

ل مبولده  ف�سالم علي يوم ا�سطفاه اهلل نورا م نوره .. ويوم تف�سّ
عل العاملني .. ويوم اجا داعي اهلل .. ويوم يقف يف القيامة وعيون 

العاملني �ساخ�سة الي تتاأمل �سفاعت لهم عند اهلل ..  
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