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 قال االمام الحسين 
ِذيَن الَ يَْرُج�وَن لَِقاءنَا اْئِت بُِقْرآٍن  َوِإَذا تُْتَل�ى َعَلْيِهْم آيَاتُنَا بَيِّنَاٍت َقاَل الَّ
ِبُع ِإالَّ َما  لَُه ِمن ِتْلَقاء نَْفِسي ِإْن أَتَّ ْلُه ُقْل َما يَُكوُن لِي أَْن أُبَدِّ َغْيِر َهَذا أَْو بَدِّ
يُوَحى ِإلَيَّ ِإنِّي أََخاُف ِإْن َعَصْيُت َربِّي َعَذاَب يَْوٍم َعِظيٍم }يونس/15{ 
ْو َش�اء اللُهّ َما تََلْوتُ�ُه َعَلْيُكْم َوالَ أَْدَراُك�م بِِه فََقْد لَِبْث�تُ ِفيُكْم ُعُمًرا  ُقل لَّ
�نِ اْفتََرى َعَلى اللِّ  مِّ�ن َقْبِلِه أَفاََل تَْعِقُلوَن }يون�س/16{ فََمْن أَْظَلُم ِممَّ
ُه الَ يُْفِلُح اْلُمْجِرُم�وَن }يونس/17{ َويَْعبُُدوَن  َب بِآيَاِتِه ِإنَّ َكِذًبا أَْو َك�ذَّ
ُه�ْم َوالَ يَنَفُعُهْم َويَُقولُوَن َهُؤالء ُش�َفَعاُؤنَا ِعنَد  ِم�ن ُدوِن اللِّ َما الَ يَُضرُهّ
�َماَواِت َوالَ ِفي األَْرِض ُس�ْبَحانَُه  اللِّ ُق�لْ أَتُنَبِّئُوَن اللَّ بَِما الَ يَْعَلُم ِفي السَّ
�ًة َواِحَدًة  اُس ِإالَّ أُمَّ ا يُْش�ِرُكوَن }يونس/18{ َوَم�ا َكاَن النَّ َوتََعالَ�ى َعمَّ
بَِّك لَُقِضَي بَْينَُهْم ِفيَما ِفيِه يَْختَِلُفوَن  فَاْختََلُفواْ َولَْوالَ َكِلَمٌة َسبََقْت ِمن رَّ
َما اْلَغْيُب لِلِّ  بِِّه فَُقْل ِإنَّ }يونس/19{ َويَُقولُوَن لَْوالَ أُن�ِزَل َعَلْيِه آيٌَة مِّن رَّ

فَاْنتَِظُرواْ ِإنِّي َمَعُكم مَِّن اْلُمنتَِظِريَن }يونس/20{ 

) 15 ( قرآن آخر ليس فيه ما يغيظنا من ذم عبادة األوثان ، والوعيد لعابديها . أو 
بدله :بأن تجعل مكان آية عذاب آية رحمة ، وتسقط ذكر اآللهة ، وذم عبادتها  
قل ما يكون لي : مايصح لي  أن أبدله من تلقاء نفس�ي : من قبل نفس�ي من غير 

أن يأمرني بذلك ربي. 
) 16 ( ان تالوته ليس�ت إال بمشيئة الل وإحداثه أمرا  عجيبا خارقا للعادة ، وهو 
أن يخرج رجل أمي لم يتعلم س�اعة من عمره وال نشأ في بلد فيه العلماء فيقرأ 
عليك�م كتابا بهر  بفصاحت�ه كل كالم فصيح فيه علم م�ا كان وما يكون ، فقد 
أقمت فيما بينكم ناش�ئا وكهال مقدار أربعين س�نة فلم تعرفوني متعاطيا  شيئا 

من نحو ذلك فتتهموني باختراعه.
 ) 18 ( تش�فع لن�ا فيم�ا يهمنا من أم�ور الدنيا واآلخ�رة . قل أتخبرون�ه بما ليس 
بمعل�وم للعال�م بجميع المعلوم�ات ، يعني بمالي�س بموجود . ع�ن القمي : 
كان�ت قريش يعبدون األصنام ويقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الل زلفى فإنا 
ال نق�در على عبادة الل ، فرد الل عليهم ، فقال : قل لهم يا محمد : ) أتنبئون الل 
بما ال يعلم ( أي ليس يعلم فوضع حرفا مكان حرف ، أي ليس له شريك يعبد .
) 19 ( يعن�ي قبل بعث ن�وح كانوا على الفطرة ال مهتدي�ن وال ضالال. فاختلفوا 
:باتب�اع الهوى ، وببعثة الرس�ل فتبعه�م طائفة وأضرب أخ�رى . ولوال تأخير 
الحكم بينهم إلى يوم القيام�ة  لقضى بينهم فيما فيه يختلفون  ولتمييز المحق 
من المبطل ، ولكن الحكمة أوجبت أن تكون هذه الدار للتكليف واالختبار ، 

وتلك للثواب والعقاب .

�سورة يون�س

التف�سري

الُخلق الَحَسن عبادٌة

a

a

م�ا يكون ل�ي : مايصح 
لي

أقمت: لبثت
المخت�ص   : لل  الغي�ب 

بعلمه

ْنَيا َغ���َرٌض)1( َتْنَتِضُل ِفي���ِه)2( اْلَمَناَيا)3(،  إِنََّم���ا اْلَمْرُء ِف���ي الدُّ
َوَنْهٌب)4( ُتَباِدُرُه اْلَمَصائُِب، َوَمَع ُكلِّ ُجْرَعة َشَرٌق)5(، َوِفي ُكلِّ 
َأْكَلة َغَصٌص، َواَل َيَناُل اْلَعْبُد نِْعَمًة إاِلَّ بِِفَراِق ُأْخَرى، َواَل َيْسَتْقبُِل 

َيْومًا ِمْن ُعُمِرِه إاِلَّ بِِفَراِق آَخَر ِمْن َأَجِلِه.
1. الَغَرض � بالتحريك �: ما ُيْنَصب ليصيبه الرامي.

2. َتْنَتِضل فيه: أي تصيبه وتثبت فيه.
3. املَنايا: جمع َمنِّية، وهي املوت.

4. الَنْهب � بفتح فسكون �: ما ُيْنَهب.
5. الَش���َرق � بالتحري���ك �: وقوف امل���اء في احللق، أي مع كل 

لذة ألم.

اإلمام علي
يصف حال المرء



   واستعينوا على أنفسكم بكثرة ذكر الله سبحانه وتالوة كتابه واذكروا لقاءكم به ومنقلبكم اليه، كما 
كان عليه أمير املؤمنني ) عليه السالم ( ، وقد ورد انه بلغ من محافظته على ِورده أنه ُيبسط له نطٌع 
بني الصفني ليلة الهرير فيصّلي عليه ِورده، والسهام تقع بني يديه ومتر على صماخيه ميينًا وشمااًل  فال 

يرتاع لذلك، وال يقوم حتى يفرغ من وظيفته.

    واحرصوا أعانكم الله على أن تعملوا بُخُلق النبي وأهل بيته )صلوات الله عليهم( مع اآلخرين في 
احلرب والس���لم جميعًا، حّتى تكونوا لإلس���الم زينًا ولقيمه َمَثاًل ،فإّن هذا الدين ُبنَِي على ضياء الفطرة 
وشهادة العقل ورجاحة األخالق ، ويكفي منّبهًا على ذلك أنه رفع راية التعقل واألخالق الفاضلة، فهو 
يرتكز في أصوله على الدعوة إلى التأمل والتفكير في أبعاد هذه احلياة وآفاقها ثم االعتبار بها والعمل 
مبوجبها كما يرتكز في نظامه التش���ريعي على إثارة دفائن العقول وقواعد الفطرة ، قال الله تعالى: ) 
ونفس وما سّواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زّكاها وقد خاب من دّساها( وقال أمير املؤمنني 
)عليه السالم(: ) فبعث � الله � فيهم رسله وواتر انبياءه اليهم ليؤدوا ميثاق فطرته ويذّكرهم منسّي نعمته 
ويحتجوا عليهم بالتبليغ ويثيروا لهم دفائن العقول(، ولو تفّقه أهل اإلس���الم وعملوا بتعاليمه لظهرت 
لهم البركات وعّم ضياؤها في اآلفاق، وإياكم والتش���ّبث ببعض ما تش���ابه من االحداث والنصوص 
فإّنها لو رّدت إلى الذين يستنبطونه من أهل العلم �� كما أمر الله سبحانه �� لعلموا سبيلها ومغزاها.

غض النظر التفت
غض النظر يساعد صاحبه على جتنب السيئة بل البعض منها تقود الى النار وتترك اثارا مستقبلية اضافة الى االنية .

غ���ض النظ���ر عن عيوب االخرين فلرمبا تنقلب االمور بينكم الى صداقة حميم���ة فتتذكر ما كنت تعيبه باالمس فيقال 
عنك ما ال حتب

وغض النظر عن التلصص الى اعراض الناس الن هذه النظرات تنمي الفحش���اء في داخلك فاجتنبها بتهذيب نفس���ك 
ومجالدة النظرات السيئة التي ال تعود عليك اال وهي محملة بسيئات سيصعب عليك يوم احملشر تبريرها.

من نصائح المرجعية الدينية العليا في النجف األشرف
للمقاتلين في ساحات الجهاد

ابعاد جوهرية في نصائح المرجعية
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بالعراق  الت���ي مت���ر  الظ���روف 
جتعل م���ن احلكومة والش���عب 
ان يتخذوا ما هو مناس���ب من 
اجراءات الحتواء هذه الظروف 
مختل���ف  وعل���ى  العصيب���ة 
تك���ون  ودائم���ا  املس���تويات، 
ظ���روف احلرب س���واء اعالنها 
او توجيهها من اصعب االمور 
القرارات بس���ببها،  التي تتخذ 
فمس���الة اع���الن ح���رب ليس 
باالمر الهني وعليه عندما يتخذ 
القائد ق���رار اعالن احلرب فان 
هذا يتطلب دراسة دقيقة ملاهية 
االوضاع التي يعيش���ها العراق 
وماهي���ة الع���دو ال���ذي تعدى 
على العراق، ومثل هذا القرار 
هنالك الكثير م���ن قادة العالم 
اتخذوه وبش���كل متسرع ومن 
غي���ر دراس���ة ادى الى كوارث 
وانتهاك حق���وق، ومع اعالن 
احلرب يب���دأون بوضع اخلطط 
عل���ى  لالنتص���ار  العس���كرية 

الطرف االخر.
هذا الظ���رف أي ظرف احلرب 
م���ر به الع���راق وكان البد ملن 

يتصدى الم���ور البلد ان يتخذ 
الق���رار احلكي���م ف���ي احت���واء 
الع���دو ولكن كان هنالك تلكؤ 
وتخ���اذل البع���ض م���ن ق���ادة 
اجليش ادى الى س���قوط ثالث 
محافظ���ات بيد كي���ان داعش، 
ه���ذه االوض���اع الت���ي يتاب���ع 
مجرياتها املرجع االعلى السيد 
علي احلس���يني السيس���تاني دام 
ظله جعله يص���در بيان اجلهاد 
الكفائي، هذا البيان الذي قلب 
املوازين على االعداء واملتامرين 

مع االعداء.
واما اخلطط العس���كرية فكانت 
ُخط���ب اجُلمعة التي تنطلق من 
الصحن احلسيني الشريف تؤكد 
على س���المة اخلطط العسكرية 
وع���دم التهاون وس���د الثغرات 
وحتكي���م التخطيط حتى يتحقق 
بالق���در  ونتجن���ب  االنتص���ار 

املمكن اخلسائر.
واجلدي���د الذي اقدم���ت عليه 
املرجعي���ة والذي لم يقدم عليه 
احد من القادة العسكريني منذ 
حرب صف���ني وحتى اعتداءات 

كي���ان داعش، هذا اجلديد هي 
النصائح التي وجهها السيد علي 
احلسيني السيستاني الى املقاتلني 
في س���احات اجلهاد، فلو قمنا 
باحص���اء احلروب التي ش���نها 
املس���لمون وغير املس���لمني منذ 
ان تولى بنو امية احلكم وحتى 
ه���ذه الس���اعة ف���كل احلروب 
يك���ون ج���ل اهتم���ام  قادتها 
الفتك بالع���دو وحتقيق الغنائم 
من غير االلتفات الى االحكام 
االس���المية او حقوق االنسان 
والبعض  احلدي���ث،  باملصطلح 
م���ن احلروب بعد انتهائها تظهر 
جرائمه���ا وانتهاكاته���ا، بل ان 
بع���ض حروب املس���لمني التي 
هي حت���ت مس���مى الفتوحات 
االس���المية كان قادتها يحثون 
املقاتل���ني على احلرب من اجل 
الغنائم )اموال ونس���اء(، واما 
االئمة املعصومون عليهم السالم 
الذين لم يتسلموا اخلالفة فكانوا 
يذكرون باحاديث النبي واالمام 
علي صل���وات الله عليهما في 
احل���روب كم���ا ج���اء مثال في 

النصيح���ة الثاني���ة م���ن نصائح 
الس���يد حيث ذكر في النصيحة 
»فقد ص�ّح عن اإلمام الصادق 
)عليه الس���الم( أّنه قال: )كان 
صّلى الله عليه  رس���ول الله – 
وآله �� إذا أراد أن يبعث بسرّية 
دعاهم فأجلس���هم بني يديه ثم 
يقول سيروا باس���م الله وبالله 
وف���ي س���بيل الله وعل���ى مّلة 
رس���ول الله )صّل���ى الله عليه 
وآله(: ال تغل���وا، وال متّثلوا، 
وال تغدروا، وال تقتلوا ش���يخًا 
فاني���ًا وال صبّيًا وال امرأة، وال 
تقطعوا ش���جرًا إاّل أن تضطّروا 
إليها(، وكذل���ك في النصيحة 
عش���رة،  واحلادي���ة  السادس���ة 
والبقي���ة م���ن النصائح هي عن 
الق���ران الك���رمي ورس���ول الله 
صل���ى الله علي���ه واله واالمام 

علي عليه السالم حصرا.
فلم يذكر لنا التاريخ بعد حرب 
صف���ني هنال���ك ق���ادة وجهوا 
مقاتليهم مبثل ما وجه س���ماحة 
السيد علي احلسيني السيستاني 
املقاتلني بهذه النصائح القيمة.

ابعاد جوهرية في نصائح المرجعية
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السيُد الصافي: البد من خطة حكيمة ودقيقة تضع استراتيجيتها 

وان  االرهابيين،  العراق من  لتطهير  شخصيات مهنية ووطنية 

التعامل  ويجب  المعركة  اسلحة  من  سالح  النفسية  الحرب 

معه بمهنية عالية

ت����ح����دث م��م��ث��ل 
العليا  الدينية  المرجعية 

الصافي  أح��م��د  ال��س��ي��د  س��م��اح��ة 
خطيب وإمام الُجمعة في كربالء المقدسة 

أقيمت  التي  الُجمعة  الثانية من صالة  ُخطبته  في 
1436ه�  /شعبان/   3 في  الشريف  الحسيني  الصحن  في 

الموافق 2015/5/22م، تحدث قائالً :

الكرمية  مسامعكم  على  اع��رض 
ثالثة امور:

ان  على  نشدد  الذي  الوقت  في 

السياسيين  القادة  جميع  يكون 

اكثر  واالمنيين  والعسكريين 

في  امور  من  يجري  لما  انتباهاً 

النقاط  بعض  نبين  ان  نود  البلد؛ 

الى  بعضها  يحتاج  والتي  المهمة 

وهي  وسريعة  حقيقية  اجراءات 

امور ثالثة

 األمُر االول :
ان زم��ام امل��ب��ادرة الب��د ان يبقى 

دائمًا بيد القوات املسلحة واالخوة 
املتطوعني والعشائر الغيورة، فان 
كان  قبلها  وم��ا  املاضية  االي���ام 
ان  املناطق  بعض  ف��ي  واض��ح��ًا 
منه  اكثر  الدفاع  على  كان  البناء 
من  العدو  ميّكن  وهذا  للهجوم، 
ان تكون املبادرة بيده وهو عامل 
املعركة،  ادارة  طريقة  في  سلبي 
ل��ذل��ك الب���د م��ن وج���ود خطة 
حكيمة ودقيقة تضع استراتيجيتها 
شخصيات مهنية ووطنية مخلصة 
ورسم خارطة حلل املشاكل االمنية 
والعسكرية، والبدء بتطهير جميع 

اراضي العراق من االرهابيني.
من  االستفادة  الضروري  من  ان 

العقول العسكرية التي لها اخلبرة 
وهي  اجمل���ال،  ه��ذا  ف��ي  الكافية 
موجودة ومتميزة لتقدمي خدماتها، 
ان  العالقة  ذات  للجهات  فالبد 
بها، ألن ذلك ضروري  تستعني 
التي  املعركة  هذه  في  لالنتصار 
ضد  العراقي  الشعب  يخوضها 

الدواعش االرهابيني.

األمُر الثاني : 
القليلة  االي��ام  في  حدث  ما  ان 
في بعض مناطق العراق لم يكن 
قتاالً  شديدًا، فإنه قد حدث ما 
الغلبة  وكانت  منه،  اق��وى  هو 
للجيش واالخوة املتطوعني، لكن 
التأثر في  الذي حدث اخيرًا هو 

االشاعة بطريقة اّدت الى تصوير 
الوضع اكبر من حجمه الطبيعي، 
نفسية بعض  اّثر ذلك على  وقد 
النفسية  احل��رب  وان  املقاتلني، 
سالح من اسلحة املعركة ويجب 
التعامل معه مبهنية عالية، والبد 
التعبئة  انواع  تتهيأ جميع  ان  من 

الالزمة لها.
العسكرية  ال��ق��ي��ادات  بعض  ان 
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على  يساعد  الشديد  ولألسف 
املعركة..  في  معه  من  انكسار 
او  بها  قناعته  عدم  بسبب  رمبا 
عدم وطنيته او بساطة تفكيره.. 
بحيث يصدق االشاعة، مما يجعل 
وجوده على رأس مجموعة كبيرة 

عرضة للخطر عليها..
فرز  ن��ش��دد على ض���رورة  ان��ن��ا 
االشخاص من خالل االحداث، 
وغير  ال��ك��ف��وء  غير  واس��ت��ب��دال 
املهني والذي ال يتمتع بالشجاعة 
بآخرين  يستبدلون  ال��الزم��ة.. 
اولي بأس شديد ال تأخذهم في 

الله لومة الئم.
ُت��راق  التي  العزيزة  ال��دم��اء  ان 
العزمية والقوة  تزيد من  البد ان 
فتاك  س��الح  االش��اع��ة  وان   ،
بحذر،  معه  التعامل  من  الب��د 
اسباب تصديق  ولعّل من جملة 
االشاعة هو عدم وجود القيادات 

القتال..  ميدان  في  العسكرية 
اذ لو كانوا موجودين ملا انطلت 
عليهم هذه احليل اجلبانة، وعليه 
البد من التأكيد على هذا االمر 
في  العسكريني  القادة  وحضور 
ميادين املعارك،  واالطالع على 
ورواحا،  جيئة  العدو  حركة  ان 
ام��رًا  تعد  ل��م  مكانه  وم��ع��رف��ة 
منها  التأكد  وباإلمكان  عسيرًا، 
االستخبارية  االجهزة  خالل  من 
املوثوقة بعيدًا عن االشاعات غير 

الواقعية.

األمُر الثالث :
ال  الذين  املتطوعني  االخ��وة  ان 
زالوا في ساحات القتال واعطوا 
دم���اًء زك��ي��ة ه��م ي��داف��ع��ون عن 
العراق بأسره، ألن اخلطر عندما 
منطقة  او  معينة  محافظة  يداهم 
اهل  ان  يعني  ال  فهذا  خاصة 
املنطقة هم املتضررون فقط.. بل 

اخلطر على البالد جميعًا .. وهم 
خالل االشهر املاضية اثبتوا انهم 
يقاتلون بقوة لطرد االرهابيني من 
تعالى  الله  مكّنهم  بالدنا  جميع 

من ذلك..
ان  الساسة  االخ��وة  على  ول��ذا 
تتوحد مواقفهم جتاه من يدافعون 
لزامًا  يكون  ب��ل  البلد..  ع��ن 
ما  بكل  يساعدوهم  ان  عليهم 
ميكن فالذي يبذل دمه في سبيل 
يستحق  ومقدساته  وشعبه  وطنه 
ان ُيدعم معنويًا وماديًا فان هذا 
تاريخ يطّرز بأحرف من نور على 
االهل  تركوا  قد  فهم  جباههم 
واالوالد والديار وامتثلوا واجبهم 
من  والديني  واالخالقي  الوطني 
هم  ما  مع  البالد  تطهير  اج��ل 
عليه االن من قلة املال والسالح، 
الالئق  االكرام  يستحقون  هؤالء 

من جميع الساسة..

على االخوة الساسة ان يعوا ان 
وهؤالء  حقيقي  خطر  في  البلد 
االخ����وة ب��ذل��وا دم���اءه���م فهم 
ليسوا في نزهة او رحلة ترفيهية 
ذل��ك  ي���ق���دروا  ان  ..ع��ل��ي��ه��م 
بذلك  يشكك  ال��ذي  والسياسي 

عليه ان يراجع نفسه ..
على السياسيني ان يجتمعوا على 
خطاب واضح ورؤية مشتركة في 
احلفاظ على امن وسيادة ووحدة 
العراق، وان ال تكون اختالفات 
ادراك  عن  مانعة  النظر  وجهات 

اخملاطر احلقيقية للبالد ..
البلد  خلدمة  اجلميع  الله  وف��ق 
ومّتعنا ببلد آمن وبرعاة يحفظون 
حرمة هذا البلد ونسأل الله تعالى 
ان يرينا فيه كل خير وآخر دعوانا 
ان احلمد لله رب العاملني وصلى 
الطيبني  وآل��ه  محمد  على  الله 

الطاهرين..

جّم���ة  آراء  للمواطن���ني  كان 
بخص���وص اخلطبة السياس���ية 
الت���ي ألقاه���ا ممث���ل املرجعية 
الديني���ة العلي���ا الس���يد أحمد 
الصاف���ي، وم���ن بينه���م ممثل 
مؤسس���ة آل البي���ت )عليه���م 
الس���الم( ف���ي لندن س���ماحة 
الش���يخ زكي الفيل���ي العلوي 
حي���ث ق���ال: »يج���ب على 
املس���لمني ان يستجيبوا لدعوة 
املرجعية الرشيدة حتى يكونوا 
ي���دا وحدة مع رجال احلش���د 
الش���عبي بالدفاع ع���ن الوطن 
واألع���راض..  واملذه���ب 
فأكدت ان خطبة اجلمعة متثل 
خط املرجعية من خالل العمل 
وتطبيقها وكالم سماحة السيد 

علي السيستاني هي حجة على 
جميع املسلمني سيما السائرين 
على خط أهل البيت )عليهم 

السالم(«.
وأض���اف، أن »اإلخب���ار التي 
يبثها املرتدون »الدواعش« هي 
السبب الرئيس بتحطيم الوطن 
والدي���ن اإلس���المي، فيجب 
علينا تكذيب الش���ائعات التي 

يبثها هؤالء الش���رذمة« متابعا 
ان »ه���ؤالء الدواع���ش ليس 

لهم دين واخالق«. 
ومن جانبه ق���ال علي صادق 
كعيد م���ن محافظ���ة املوصل 
ان »خطب���ة اجلمعة التي ألقاها 
سماحة الس���يد الصافي خطبة 
منطقي���ة م���ن حي���ث املعن���ى 
والفحوى، فيجب علينا وضع 
ق���ادة وطني���ني ش���رفاء وليس 
ق���ادة خون���ة، ويج���ب على 
القادة السياس���يني ان يحضروا 
ويش���اركوا في ارض املعارك، 
ولو طبقوا كالم املرجعية الدينية 
الرش���يدة ملا كان هناك خسائر 
في ارض املعارك..وان ش���اء 
الله نحن س���ائرون على كالم 

املرجعية« مضيفا ان »الشائعات 
حالة نفس���ية وله���ا تأثير كبير 
ف���ي نف���وس الق���وات األمنية 
احلش���د  ورجال  والعس���كرية 
الش���عبي وعل���ى املواطن���ني، 
فيجب علين���ا تكذيبها إعالميا 
وان نبع���ث رس���ائل واضحة 
حتم���ل معن���ى ق���وة رجاالت 
والق���وات  الش���عبي  احلش���د 
األمني���ة، وان نتمركز مبواضع 
الهج���وم ال الدف���اع، وبه���ذا 
املوضع منس���ك زم���ام األمور 
ونأخذ األرض فأفضل وسيلة 
للدف���اع هو الهج���وم، فنحن 
نحتاج ال���ى التعبئة اجلماهيرية 
ملناصرة احلش���د الشعبي داخل 

احملافظة وخارجها«. 

آراء المواطنين بالخطبة السياسية لسماحة السيد احمد الصافي
متابعة: أحمد القاضي
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ثقافة التوبة واالستغفار
 مستقاة من الُخطبة االولى لصالة الُجمعة بإمامة السيد احمد الصافي  في 3/شعبان المعظم /1436هـ الموافق 2015/5/22م :

مس���ألة االس���تغفار واالنسان 
يس���أل الله التوبة دائمًا نحو 
من املنبهات.. ان االنس���ان 
الب���د ان يرج���ع اذا مالت به 
الدنيا ميينًا  او شماالً  البد ان 
يرجع .. فاذا تعّود االنسان 
في كل يوم ان يقول )استغفر 
الله ربي واتوب اليه( سبعني 
مّرة .. يقول االنس���ان هذه 
املعان���ي مع االلتفات والقصد 
س���يتعّود وتتمرن نفسه على 

االنابة احلقيقية الى الله.
الحظوا االنس���ان في اعماله 
اليومي���ة احلياتي���ة س���واء  أ 
كانت اعماال نظرية ام اعماال 
حرفي���ة ، االنس���ان عندم���ا 
يتعّل���م معادلة رياضية حقيقة 
يجد صعوبة في البدء في ان 

يضبطها بالش���كل اجليد لكن 
عندما يتعّود عليها ويش���تغل 
بها دائمًا تخرج عفويًا ويكون 
متمرسًا فيها بحيث ُيرجع له 
ف���ي ح���ل بعض املع���ادالت 
الرياضية .. وكذلك بالنسبة 
عندما  والصناع���ات  للحرف 
يشتغل بها االنسان في البدء 

يجد صعوبة بالغة ..
االنس���ان عندما يتع���ّود على 
االناب���ة الى الله تعالى وعلى 
الي���ه واالس���تغفار  الرج���وع 
ويس���أله التوب���ة واقع���ًا نحو 
من احلصانة له ان ال يس���لك 
مس���الك الغواية وال يس���لك 
مس���الك الش���يطان .. لكن 
االنسان عندما ال متر به حالة 
االس���تغفار والتوب���ة اال ف���ي 

االشهر او الس���نني او قد ال 
مت���ر به اصاًل حتى يخرج من 
الدنيا ال ش���ك ستكون حالته 
حال���ة ال���ذي يج���د صعوبة 
في ان يعّود لس���انه وجس���ده 
ها على  وطريقة عمل���ه يعودِّ
التق���وى .. هن���اك لذّة عند 
التائب فهناك لّذة بالتوبة وهي 
لّذة عظيم���ة .. التعّود على 
قضية اإلناب���ة الى الله تبارك 
وتعالى دائمًا .. فاإلنس���ان 
عبد والعبد يصعد او ينزل هو 
بالنتيجة ال يخرج عن سلطان 
الله تبارك وتعالى .. وانت 
االن بنظرة سريعة الى املاضي 
بحس���ب ما تستطيع ان تدرك 
م���ن املاضي اين القرون واين 
االشخاص واين امللوك واين 

اين .. س���تبدأ هذه االسئلة 
ف���ي ذهن���ك .. فاين امللوك 
الذي���ن كانوا ميلكون  العظام 
ما ميلك���ون.. ان هذا املُلك 
ملك زائل ووهم���ي فامللكية 
احلقيقية خلالق الدنيا واالخرة 
.. فالله تب���ارك وتعالى في 
هذه الدنيا يعبِّد لنا طريقًا الى 
االخرة ول���ذا بعض املطالب 
االنس���ان يراها س���هلة وهي 
فعالً  س���هلة لكن االنسان ال 

يقوى على فعلها ..
الحظ���وا اخوان���ي ونحن في 
ه���ذا اليوم املص���ادف الثالث 
من ش���هر شعبان وهو ذكرى 
والدة االمام احلس���ني )عليه 
السالم( هناك اعمال مستحبة 
وم���ن ه���ذه املس���تحبات ان 

تقّدم فيما مضى لبعض ُخطب الجمعة السابقة ان هناك ثقافة ، اهلل تعالى يثقفنا بها..
في الواقع قضية العبودية هلل تعالى حالة من حاالت االفتخار ان االنسان يفخر انه عبد الى اهلل تعالى وكلما ازداد 

االنسان عبودية الى اهلل تعالى بقصد والتفات كلما زادت مرتبته امام اهلل تعالى ..
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 مستقاة من الُخطبة االولى لصالة الُجمعة بإمامة السيد احمد الصافي  في 3/شعبان المعظم /1436هـ الموافق 2015/5/22م :

االنس���ان يدعو بدعاء س���يد 
الش���هداء )عليه السالم( وهو 
اخ���ر دع���اء دعا ب���ه )عليه 
الس���الم( حيث دعاه في يوم 
العاش���ر من مح���رم .. من 
ما قال االمام احلس���ني )عليه 

السالم( في دعائه :
)اَلّل�ُهمَّ اَْنَت ُمَتعالِي اْلَمكاِن، 
َعظي���ُم اْلَجَب���ُروِت، َش���ديُد 
َ عِن اْلَخالئِق،  الِمحاِل، َغنِيٌّ
َعريُض اْلِكْبِرياِء، قاِدٌر َعلى ما 
َتشاُء، َقريُب الرَّْحَمِة، صاِدُق 
اْلَوْعِد، سابُِغ النِّْعَمِة، َحَسُن 
اْلَب���الِء، َقري���ٌب إذا ُدعيَت، 
ُمحي���ٌط بِم���ا َخَلْق���َت، قابُِل 
التُّوَب���ِة َلَمْن تاَب اَِلْيَك، قاِدٌر 
َعلى م���ا َاَرْدَت، َوُمْدِرُك ما 
َطَلْبَت، َوَشُكوٌر اِذا ُشِكْرَت، 
َاْدُعوَك  ُذِك���ْرَت،  اِذا  َوَذُكوٌر 
اَِلْي���َك  َوَاْرَغ���ُب  ُمْحتاج���ًا، 
َفقيرًا، َوَاْف���َزُع اَِلْيَك خائِفًا، 

واَْبكي اَِلْيَك َمْكُروبًا(.
ارج���وا االلتف���ات ال���ى هذه 
الفق���رة من الدع���اء : )قابُِل 

التُّوَبِة َلَمْن تاَب اَِلْيَك(
الحظوا في يوم العاش���ر من 
يوم الطف- االمام  محرم – 
د  احلس���ني )عليه السالم( ميجِّ
رب���ه.. م���اذا يري���د االمام 
احلس���ني )عليه الس���الم( في 
ه���ذا الدع���اء ..الحظوا ان 
احلسني )عليه السالم( عندما 
دع���ا بهذا الدع���اء بينه وبني 
الش���هادة دقائ���ق او س���اعة 
لعل���ه ويفزع ال���ى الله تعالى 
بعب���ارات التمجي���د .. ث���م 
بع���د ذلك يق���ول : )احكم 
بينن���ا وبني قومنا باحلق فانهم 
غّرون���ا وخدعون���ا وخذلونا 
.... فاجع���ل لنا من امرنا 
فرج���ًا ومخرج���ًا برحمتك يا 

ارحم الراحمني (.
ه���ذا الدعاء مع الل���ه تبارك 
وتعالى .. قاب���ل التوبة مبن 

تاب اليك..
نحن في هذا الش���هر اخواني 
وف���ي كل ايامن���ا .. واقع���ًا 
االنس���ان لو يتعّود ويقرأ هذا 

الدعاء في الثالث من شعبان 
او بقية االيام .. هذه التربية 
التي يعّودنا عليها اهل البيت 
عليهم السالم تربية مهمة..

التوب���ة اخواني ليس كل من 
طل���ب التوب���ة اصابه���ا ألن 
عوائق التوبة اخلالصة كثيرة، 
كلم���ا انكفأ االنس���ان وكلما 
حاول ان يجثو على السيئات 
والذن���وب كلما ابعد نفس���ه 
ع���ن التوب���ة وقلن���ا لعّل من 
اخطر س���هام ابليس تسويف 
وس���ائل  له  التوبة..وابليس 
وتعلم���ون ع���دوه بن���ي ادم 
فهو دائمًا ينصب الش���راك له 
.. واخط���ر س���الح فينا هو 
تس���ويف التوبة )لعلي اتوب( 
او )س���وف اتوب( ليس كل 
التوب���ة اصابها،  من طل���ب 
د  ولذلك االنس���ان عندما يعوِّ
نفسه ولسانه وحياته انه دائمًا 
ال يكون فارغًا وان ال يشتغل 
بفراغ وان فراغه فراغ س���الم 
وهداي���ة وفراغ تأم���ل وتفّكر 

.. فبالتفك���ر تتغي���ر حي���اة 
االنسان وتتبدل نظرته .. 

اخواني هذه االش���هر اش���هر 
عظيمة مربية وفي هذا الشهر 
الى  يندب  الش���ريف  الشارع 
الص���وم وملاذا خ���ّص الصوم 
بالعب���ادة .. بعض الروايات 
تق���ول ان احلس���نات تكاف���أ 
مقابلها ك���ذا اال الصوم فان 
الل���ه تعالى يقول انه لي وانا 

اجزي به .. 
االنسان اذا كان سلوكه قوميًا 
ومربيًا الش���ك ان الش���يطان 
س���يفزع واذا فزع الش���يطان 
وهرب منه االنسان يبدأ جادة 
الصواب والفهم وجادة الرؤية 
الواضح���ة وج���ادة البصي���رة 
والبصيرة مهم���ة حتى نعرف 

الى ان نحن سائرون..
نس���أل الل���ه ان يعينن���ا على 
انفس���نا وان يرزقن���ا في هذا 
الشهر الشريف اإلنابة والتوبة 
وان يتقب���ل من���ا ه���ذه التوبة 

واحلمد لله رب العاملني .

 

A h r a r w e e k l y9



السؤال: هل يجوز السماع لالناشيد االسالمية بقصد التمتع بصوت املنشد ؟
اجلواب: ال يجوز .

السؤال :رجل يعمل على العزف باآلالت املوسيقية ويأخذ األجرة عليها فما حكمه؟ 

سؤال العدد:

الس���ؤال: ما هو تعريفكم 
لإلسراف؟

اجل���واب: يقصد به صرف 
املال زيادة عل���ى ما ينبغي 

واالسراف حرام.

السؤال: ما هو توضيحكم 
لالسراف والتبذير؟

اإلس���راف  اجل���واب: 
والتبذير: س���لوكان ذمهما 
الله سبحانه وتعالى، فقال 
ع���زَّ م���ن قائ���ل: )وكلوا 
واش���ربوا وال تس���رفوا إنه 
ال يحب املس���رفني(، وقال 
ج���ّل وعال في ذمِّ املبذرين 
)إن املبذري���ن كانوا إخوان 
الش���ياطني وكان الش���يطان 
وق���د  كف���ورا(.  لرب���ه 
كت���ب اإلمام عل���ي )عليه 
الس���الم( كتابًا لزياد فِي ذم 

اإلس���راف جاء في���ه قوله: 
»فدع اإلس���راف مقتصدًا، 
واذك���ر ف���ي الي���وم غدا، 
وامس���ك ع���ن امل���ال بقدر 
م الفضل  ضرورتك، وق���دِّ
ليوم حاجت���ك، أترجو أن 
يعطيك الله أجر املتواضعني 
وأنت عنده من املتكبرين، 
وتطم���ع، وأن���ت متم���رغ 
في النعيم متنع���ه الضعيف 
يوج���ب  أن   ، واألرمل���ة 
لك ثواب املتصدقني؟ وإمنا 
امل���رء مج���زي مبا أس���لف 
وق���ادم على ما قدم« )نهج 
البالغ���ة لإلمام علي )عليه 
باعتناء صبحي  الس���الم(، 

الصالح ، ص 3٧٧(.
الس���ؤال: ما حكم شرائي 
ساعات غالية الثمن لي او 
لزوجت���ي او حقائب غالية 
الثم���ن هل ه���و مكروه ام 

اسراف؟
اجل���واب: اذا كان يّعد من 

شأنكما ال يّعد اسرافًا.

الس���ؤال: ما هو تعريفكم 
لالحتكار؟

اجل���واب: االحتكار و هو 
حب���س الس���لعة و االمتناع 
من بيعها � ح���رام إذا كان 
النتظ���ار زي���ادة القيمة مع 
حاجة املسلمني و من يلحق 
به���م م���ن س���ائر النفوس 
احملترم���ة إليه���ا ، و لي���س 
منه حبس السلعة في زمان 
الغالء إذا أراد اس���تعمالها 
ف���ي حوائج���ه و حوائ���ج 
متعلقي���ه أو حلفظ النفوس 
احملترمة عن���د االضطرار ، 
و الظاهر اختصاص احلكم 
بالطع���ام ، و املراد به هنا 
الق���وت الغالب ألهل البلد 

، و هذا يختلف باختالف 
البلدان ، و يش���مل احلكم 
م���ا يتوق���ف علي���ه تهيئته 
كالوقود و آالت الطبخ أو 
م���ا يعد من مقوماته كامللح 
و الس���من و نحوهما ، و 
الضابط هو حبس ما يترتب 
علي���ه ترك الن���اس و ليس 
له���م طع���ام . و األحوط 
االحتكار  ت���رك  اس���تحبابا 
ف���ي مطلق ما يحت���اج إليه 
و  املس���اكن  و  كاملالب���س 
املراكب و األدوية و نحوها 
، و يج���ب النه���ي ع���ن 
بالش���روط  احملرم  االحتكار 
املقررة للنه���ي عن املنكر، 
وليس للناهي حتديد السعر 
للمحتك���ر ، نع���م لو كان 
السعر الذي اختاره مجحفا 
بالعام���ة ألزم عل���ى األقل 

الذي ال يكون مجحفًا.
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طاهر املوسوي

متر علين���ا هذه االي���ام الذكرى 
السنوية االولى للفتوى التاريخية 
للمرجع الدين���ي االعلى االمام 
السيد علي السيستاني التي دعا 
فيها كل م���ن يتمكن من حمل 
الس���الح للتط���وع ف���ي صفوف 
الق���وات االمني���ة للدف���اع عن 

العراق واملقدسات.
ولكن ل���و اردنا ان نتحدث عن 
اهمية ه���ذه الفتوى التاريخية ؟ 
وتوقيته���ا؟ وماذا ل���و لم تصدر 

هذه الفتوى؟!!!
تعتبر فتوى االمام الس���يد علي 
السيس���تاني )دام ظل���ه( باجلهاد 
الكفائ���ي والت���ي ص���درت من 
النجف االش���رف م���ن الفتاوى 
التاريخي���ة كونها ج���اءت على 
خلفي���ة تهدي���د وج���ود العراق 
بجميع مكوناته العرقية والطائفية 
، وقد سجل لنا التاريخ املشرق 
للمرجعية الدينية في العراق وفي 
النجف االش���رف بشكل خاص 
مواقف مصيرية كثيرة كانت وال 
ت���زال عامال مهم���ا لبقاء وحدة 

العراق واحلفاظ على املذهب.
ولو اردنا ان نس���تعرض بشكل 
س���ريع بع���ض ه���ذه املواق���ف 
والفتاوى نذكر على سبيل املثال 
ال احلص���ر فت���وى املرجع امليرزا 
محم���د تقي الش���يرازي باجلهاد 

ض���د الق���وات البريطاني���ة عام 
1920 وفت���وى زعي���م الطائفة 
االمام الس���يد محس���ن احلكيم 
ع���ام 1961 بتح���رمي االنضمام 
للح���زب الش���يوعي والوق���وف 
بش���كل تام امام املد الش���يوعي 
الذي كان يهدد العراق، وايضا 
فتوى السيد احلكيم بتحرمي قتال 

االكراد.
كما س���ّجل لنا التاريخ املعاصر 
ع���ددًا م���ن الفت���اوى واملوافق 
املش���رفة للمرجعي���ة الدينية في 
النجف االشرف منها حّث جميع 
ابناء الش���عب العراقي للخروج 
االنتخاب���ات  ف���ي  واملش���اركة 
الدس���تور  عل���ى  واالس���تفتاء 
والوق���وف امام اش���تعال احلرب 
الطائفي���ة بني الس���نة والش���يعة 
على اثر تفجي���ر مرقد االمامني 
العس���كريني عليهما السالم عام 

.2006
والي���وم ونحن نحي���ي الذكرى 
الس���نوية االول���ى لصدور فتوى 
اجلهاد الكفائي س���وف نتحدث 
عن اهمية هذه الفتوى وتوقيتها 
وماذا لو لم تصدر هذه الفتوى؟
وللجواب عن هذه التساؤالت..
نق���ول: ان اهمية ه���ذه الفتوى 
تأت���ي م���ن حجم اخلط���ر الذي 
كان وال ي���زال يه���دد الع���راق 

بجمي���ع مكوناته دون اس���تثناء 
فاجلميع مه���دد بالقتل والتهجير 
وجميع امل���دن مهددة باالحتالل 
والتدمي���ر، فهم يكفرون اجلميع 
الس���نة قبل الشيعة والعرب قبل 
االكراد، كما انهم يعتبرون كل 
من ال ينتمي اليهم مرتدًا ويحل 
ذبح���ه وحرقه، ام���ا عن اهمية 
توقي���ت ه���ذه الفت���وى ؟ فأنها 
جاءت بش���كل مدروس وبقراءة 
للوقائ���ع امليدانية على االرض؛ 
فبعد س���قوط املوص���ل وبعض 
احملافظ���ات وامل���دن االخرى بيد 
تنظيم تكفيري ال يعرف غير لغة 
القتل والتدمير، واقترابه بشكل 
كبير من العاصمة بغداد وتهديد 
اربي���ل عاصمة اقليم كردس���تان 
العراق واالعالن بش���كل علني 
ع���ن ني���ة التنظي���م االرهاب���ي 
بالزحف الى املدن املقدسة كربالء 
والنج���ف االش���رف وس���امراء 
وته���دمي املراقد املقدس���ة فيها!! 
جاءت فت���وى اجله���اد الكفائي 
لتعطي االذن الشرعي بالتصدي 
لهذه الهجمة الشرسة من قبل ما 
يسمى بتنظيم )داعش( التكفيري 
فكان ابناء الوسط واجلنوب اول 
امللبني له���ذا النداء فخرج مئات 
االالف م���ن الش���باب وحت���ى 
كبار الس���ن وجميع من يستطيع 

حم���ل الس���الح الى س���احات 
اجله���اد للتص���دي للخطر ومن 
ثم االنطالق بشكل منظم حتت 
راية العراق وبتوجيهات حكيمة 
من قبل املرجعية لتحرير وتطهير 
االرض من دن���س هذه اجملاميع 

االجرامية.
االنتص���ارات  نعي���ش  ونح���ن 
الت���ي يس���جلها ابن���اء املرجعية 
ف���ي فصائل املقاومة االس���المية 
بجميع مس���مياتها دون اس���تثناء 
في قوات )احلشد الشعبي( اليوم 
نش���عر اننا بأم���ان تام من اخلطر 
الذي كان يهدد وجود العراق، 
فضال على ان من انضم لقوات 
احلش���د الش���عبي اصبح���وا قوة 
عقائدي���ة مدرب���ة متتل���ك جميع 
انواع االسلحة اخلفيفة واملتوسطة 
والثقيلة التي متكنها من التصدي 
الي تهديد من املمكن ان يهدد 
العاصمة بغداد واملدن املقدس���ة 
بش���كل خ���اص، كم���ا تعتب���ر 
القيادات السياس���ية والعس���كرية 
لفصائل احلش���د الش���عبي اليوم 
ه���م االقرب من نبض الش���عب 
العراقي كونهم حملوا الس���الح 
ولبس���وا الزي العس���كري ليس 
ألخ���ذ الص���ور التذكاري���ة امنا 
للوقف على اخلط���وط االمامية 

في مواجه الدواعش اجملرمني.

مــــاذا لــــو لــــم ُيفِت 
السيســــتاني  االمام 

بالجهاد الكفائي؟
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لقبه���م هذا جاء من زواج جدهم االعلى من بنت ملك النه كان 
من العلماء االفاضل ولم يقف على ابواب امللوك فاعجب به احد 

امللوك وزوجه ابنته خاتون فجاء لقب ال خاتون 
قال الس���يد محس���ن األمني في اجلزء اخلامس من )أعيان الشيعة( 
ص130 الطبعة الثانية: »خرج آل خاتون ما ال يحصى من العلماء 
ف���ي جبل عامل والع���راق وبالد العجم والهن���د وغيرها، وإليهم 
قرية في جبل عامل سكنها اخلاتونيون  كانت الرحلة في )عيناتا( – 
– فهاج���ر إليها اب���ن ناصر البويهي، ليق���رأ عليهم، وقصدهم بعض 
أعاظم علماء العجم مع ولده بطريقه إلى احلج لالس���تجازة منهم 
ف���ي عيناتا، ووزر أح���د علمائهم لبعض القطبش���اهية في الهند، 
واستمر فيهم العلم إلى هذا العصر، ثم رجع بتطور الزمن وانقالبه 

رأسًا على عقب«.

واآلن، ونحن في س���نة 1382 ه� ال يوجد منهم عالم واحد.. 
وال���ذي وزر ف���ي الهن���د هو الش���يخ محمد بن علي ب���ن خاتون 
العامل���ي، فقد تولى منصب رئاس���ة الوزراء في س���لطنة عبد الله 
قطب شاه سنة 1038 ه� في حيدر آباد، وكان ملوك القطبشاهية 
من الش���يعة، وللش���يخ املذكور رس���م نادر في املتحف البريطاني 

بلندن، وفي اجلزء ال�46 من األعيان صورة عنه مع الترجمة.

ونعود إلى حديث العالم الصالح جد آل خاتون لنتس���اءل: كيف 
أعطى امللك ابنته اخلاتون لشيخ فقير، وترك امللوك وأبناء امللوك؟.. 
وكيف تركت هي القصور واخلدم واحلش���م لتعيش مع عابد زاهد 

في بيت أشبه باملغاور وقرية أشبه باملقابر؟!..

اجلواب:
إن عظم���ة العلماء واملتقني فوق عظمة امللوك والس���الطني، ألنهم 
أق���رب الن���اس من درجة النبوة، وال ش���يء فوق النب���وة إال الله 
سبحانه .. وقد رأينا اجلبابرة وأعاظم احلكام كيف يشعرون باملذلة 
والصغ���ر عند هيبة العلم والدي���ن،.. وقدميًا قيل: »امللوك حكام 
على الناس، والعلماء حكام على امللوك« وكم من عزيز هوى به 
اجلهل والفسوق إلى الذل والهوان.. وكم من ضعيف احلال رفعه 
العل���م والتق���وى إلى أعز مكان فقد قال الل���ه تعالى: }يرفع الله 

الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات{.
مع علماء النجف األشرف/ص53-52

كان طالب العلوم من جميع أنحاء إيران يقصدون شيراز لالستفادة 
من درس صدر املتألهني، ولكنه لم يكن يقبل التلميذ إال إذا َقبِل 

التلميذ أربعة شروط وعمل بها.
األول: أن ال يكون بصدد حتصيل املال إال مبقدار حتصيل معاشه.

الثاني: أن ال يكون همه احلصول على موقع اجتماعي.
الثالث: أن ال يعصي.

الراب���ع: أن ال يقل���د. )امل���راد طبعًا التقليد املذم���وم في األصول 
والعادات(.

فإذا َقبِل التلميذ هذه الشروط وعمل بها، كان صدر املتألهني يقبله 
في عداد تالمذته، ويبقيه في مدرس���ته، وإال فإنه كان يطلب منه 

مغادرة املدرسة.
فكان صدر املتألهني يقول: من املستحيل أن يتمكن من هو بصدد 
حتصيل املال من حتصيل العلم، فتحصيل مال الدنيا وحتصيل العلم 
عم���الن متخالفان ال يقترنان.. والش���خص الذي يزيد طوله يقل 
عرضه وتقل ضخامته.. وهكذا طالب حتصيل املال قد ميكنه ذلك 
إال أنه حتمًا ال يس���تطيع حتصيل العلم، وأصحاب الثروات الذين 

يتظاهرون بأنهم علماء هم مراؤون.
ومن هذه الشروط في قبول الطالب يتضح ملاذا أن صدر املتألهني 
أصبح صدر املتألهني.. وما هو الذي أوصله إلى هذه الدرجة من 

التقوى واحلكمة والعرفان.
وفي الواقع فإن استاذ صدر املتألهني )امليرداماد( هو الذي رباه هذه 
والس���تيضاح ذلك نصغي إلى وصية )امليرداماد( لتلميذه  التربية – 

في أول يوم اشترك في مجلس درسه.
صدر املتألهني في يوم دراس���ته األول: عندما انتهت أول جلس���ة 
اش���ترك فيها صدر املتألهني في درس )امليرداماد( انتحى به اس���تاذه 
جانب���ًا وق���ال له: يا محمد!.. لقد قلت أنا اليوم: ان الش���خص 
الذي يريد دراسة احلكمة يجب أن يهتم باحلكمة العملية، وهاأنذا 

أقول لك: إن احلكمة العملية أمران:
األول: القيام بجميع واجبات اإلسالم.

الثاني: اجتناب كل ما تطلبه النفس األمارة من أجل أنسها.
أداء الواجبات الدينية ضروري، ألن الطالب عندما يؤديها يستفيد 

من كل منها فائدة هي ملصلحته.
وأما - اجتناب ما تهواه النفس األمارة- فباعتبار أن طالب احلكمة 
يجب أن يجتنب تأمني رغبات نفس���ه.. إن املطيع لنفس���ه املشتغل 
بدراس���ة احلكمة يحتمل في حقه قويا أن يخسر دينه وينحرف عن 
الصراط املستقيم. ومن املهم جدًا أن يتعلم املدرسون احملترمون من 
)امليرداماد( عليه الرحمة الذي أرشد تلميذه في اجللسة األولى إلى 
االهتمام بالتقوى ومجانبة الهوى، ويضعوا حدًا إلهمال األس���اتذة 
لطالبه���م، بحيث أن بعضهم ال يهتم بأخالق تلميذه رغم عالقته 

به طيلة سنني عديدة.

آل خاتون
شروط صدر المتألهين 

في قبول التلميذ
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املواف���ق  م���ن موالي���د ع���ام )922ه����( – 
اس���مه الشيخ أحمد القمي،  )1543م( – 
هاج���ر إلى تايلند وعمره يقارب اخلمس���ني 

عامًا، ومعه جمع من التجار اإليرانيني.
نشط الش���يخ من خالل عالقاته التجارية، 
ونف���ذ ف���ي تلك األوس���اط ببرك���ة أخالقه 
وذكائه ومعرفته للغة األجنبية، حتى اهتدى 
عل���ى يده الكثير من الناس، فتركوا البوذية 
واعتنقوا اإلسالم، موالني أمير املؤمنني عليا 
)عليه السالم( ومنتهجني مذهب أهل البيت 

)عليهم السالم(.
بع���د مضي عش���ر س���نوات من اس���تقرار 
الش���يخ في مدينة )آبوديا( العاصمة القدمية 
لتايلن���د، تزّوج الش���يخ فت���اة تايلندية من 
عائل���ة محترمة، وملا وجد التجار فيه براعة 
وأمانة وحكمة انتخبوه رئيس���ًا ومشرفًا على 

قطاعهم التجاري.
وبعد وفاة امللك التايلندي )نارس���ون( أسند 
امللك اجلديد )س���ونَك� هام( سنة )1609م( 
وزارة الداخلي���ة والتج���ارة اخلارجي���ة إلى 
صديق الش���يخ، وكان متنّفذًا في الس���لطة 
واس���مه )جاموئ���ن( وه���ذا ب���دوره حّول 
منصب مديري���ة األجانب للتجارة اخلارجية 
إلى الش���يخ أحمد القم���ي، فباإلضافة إلى 
عنوان���ه الديني والتجاري كس���ب الش���يخ 
عنوانًا سياس���يًا في تايلند، ومع جناحه في 
ه���ذا املنصب نصبه املل���ك بعد فترة وجيزة 
مس���ؤواًل على املوانئ واجلم���ارك والتجارة 
اخلارجية )قس���م األجانب(، وهذا املنصب 
يلي منص���ب وزي���ر اخلارجي���ة والتجارة، 
وأهميت���ه نابع���ة من كون املل���ك أخذ يقود 
البالد نحو االزدهار االقتصادي عوضًا عن 
تقوية البنية العس���كرية، كما كانت سياسة 
امللك السابق، وملا توفي صديق )جومائن( 
تعني الشيخ محله وزيرًا للداخلية والتجارة 
اخلارجية، وبقي في هذا املنصب الرفيع إلى 

سنة )1628م( حتى تقاعد لكبر سنه.
ولقد وّظف هذا العالم اجلليل حياته التجارية 
لنش���ر اإلس���الم  والسياس���ية واالجتماعية 

والتبليغ ملذهب أهل البيت )عليهم السالم( 
هناك، وأسس الش���يخ مراكز تعليمية وبنى 
مس���اجد ، ونشر التعاليم اإلسالمية واخلط 
العرب���ي واللغة الفارس���ية بواس���طة أتباعه 

وأوالده وأحفاده.
وإلى هذا اليوم يس���تمر ذلك العطاء وآثاره 
ف���ي تايلند. وقبره في )كلي���ة تربية املعلم( 
في مدينة )آبوديا( م���زار عظيم، ُبني عليه 
حرم وقبة ذهبية اللون باخلصائص املعمارية 
اإلس���المية، ومكتوب على حج���ر مقابل 
املقبرة باللغة اإلنكليزية والتايلندية ما يلي:

»الش���يخ أحم���د، رئي���س وزراء تايلند في 
آبوديا، ُولد في محلة )بايني شهر( مبدينة قم 
املركز اإلسالمي إليران في سنة )1543م(، 
وكان م���ن الش���يعة االثني عش���رية، هاجر 
إلى )آبوديا( في زمان الس���لطان )نارسون( 

الكبير«.
هذا وُتزّين كل يوم مقبرته قدس سره بالورود 
الطرية واخملتلفة األلوان، ورمبا أشعل بعض 
الزائرين عودًا معطرًا على قبر الشيخ، وهذا 
ال يختص باملس���لمني بل شوهد العديد من 
غير املس���لمني يأتون إلى الزيارة العتقادهم 
أن الشيخ صاحب كرامات. مجلة مشكاة/ 
العدد46- الصادرة عن مؤسسة الدراسات 
اإلس���المية التابعة للحرم الرضوي الشريف 

في مشهد املقدسة.
وهكذا صدق الله تعالى: }ومن يهاجر في 
س���بيل الله يجد ف���ي األرض مراغما كثيرًا 
وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله 
ورس���وله ثم يدركه امل���وت فقد وقع أجره 
على الله وكان الله غفورًا رحيما{.س���ورة 

النساء/100

مزاٌر في تايلند
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سليمان القانوني
في س���نة 941 ه� / 1534 م مت فتح العراق على يد الس���لطان س���ليمان القانوني الذي احتل بغداد في 18 جمادى األولى س���نة 941 
ه� وزار مرقد اإلمامني الهمامني اجلوادين )ع ( في ظاهر بغداد . ثم قصد زيارة املشهدين املعظمني أمير املؤمنني وأبي عبد الله احلسني 
عليهما الس���الم واس���تمد من أرواحهما )1( . وكانت زيارته لكربالء في 28 جمادي األولى من الس���نة املذكورة ، وأمر بشق نهر كبير 
من الفرات وأوصله إلى كربالء وجعلها كالفردوس األمر الذي زاد في محصوالتها وأثمار أش���جارها وأنعم على اخلدمة والس���كان . 

كما وأنعم على ساكني دار السالم ... )2( .

األميُر دبيس بن صدقة 
كما زار احلائر الش���اه عباس الكبير حفيد الش���اه اس���ماعيل الصفوي وذلك في س���نة ) 1032 ه� / 1623 م ( . ويؤيد ذلك 
صاحب كتاب ) عالم آراي عباسي ( كما في قوله : » بعدما قضى الشاه عباس زيارة احلسني عليه السالم توجه عن طريق 

احللة إلى النجف للثم عتبة احلرم احليدري )3( .
  

الوالي قبالن مصطفى
في بداية س���نة 1088 ه� توجه الوالي قبالن مصطفى باش���ا إلى زيارة العتبات املقدسة في كربالء والنجف األشرف وذلك في 

شهر شعبان و أنعم على اخلدم ثم عاد إلى بغداد ، وعند عودته ورد أمر عزله )4(. 

سالطيُن زاروا كربالَء - 2

زار احلائر السلطان حسن باشا سنة 111٧ ه� / 1٧05 م يروي لنا ابن السويدي في كتابة ) تاريخ بغداد ( عن وصف زيارة السلطان 
املذكور بقوله: وفي شوال من هذه السنة رفع اللواء باملسير إلى كربالء لزيارة سيد الشهداء وإمام الصلحاء قرة عني أهل السنة وسيد 
شباب أهل اجلنة أبي عبد الله رضي الله عنه وإلى زيارة الليث اجلسور والشجاع الغيور قاطع األنفاس من ضال كاخلناس أبي الفضل 
العباس فدخل كربالء وزار أصحاب الكس���اء واطلعت املباخر وظهرت املفاخر فأجزل على خدامها وأجمل في فقرائها ودعا بحصول 
امل���راد وزوال األن���كاد ودعا له مبا يروم وأجنح في س���عيه بالقدوم وبقي يومَا واح���دًا لضيق القصبة بأحزابه وأعوانه وأصحابه ثم ارحتل 
قاصدًا أرض الغري )5( . املصادر )1( حتفة العالم / للس���يد جعفر بحر العلوم ج 1 ص 265  )2( كلش���ن خلفا / ص 200 و 
201 وانظر : تاريخ العراق بني احتاللني ج 4 ص 29 وموس���وعة العتبات املقدس���ة / قس���م كربالء ج 1 ص 111  )3( عالم آراي 

عباسي / السكندر منشي ج 3 ص ٧0٧ وأنظر : أربعة قرون من تاريخ العراق / لونكربك ص 62
)4( كلشن خلفا ص 282 وانظر : تاريخ العراق بني احتاللني ج 5 ص 113 وموسوعة العتبات املقدسة / قسم كربالء ج 1 ص 119 

)5( تاريخ بغداد / البن السويدي ص 25 

السلطان حسن باشا
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من خالل الصورة الفوتوغرافية 
نس���تطيع الي���وم دراس���ة احلالة 
التي  االجتماعي���ة واحلضاري���ة 
كان يعيش���ها العراق في العقود 
الس���ابقة وحتدي���دًا مطلع القرن 
بالث���ورات  املل���يء  العش���رين 
الت���ي  السياس���ية  والتغيي���رات 

طرأت عليه.
ولو اس���تعرضنا أرشيف الصور 
القدمي���ة ملوطننا جن���د أن احلياة 
كانت آنذاك زاهية بكل مظاهر 
الرق���ي والتقّدم، فالبنى التحتية 
على أكمله���ا وأعمدة الكهرباء 
منتش���رة في كل مكان، فضاًل 
عن تطور وسائل النقل ونظافة 
الش���وارع وتعبيده���ا، وخاصة 
مسألة التعبيد )تبليط الشوارع( 
حّتى قبل دخول السيارات إلى 
البل���د واعتم���اده األهالي على 
العربات التي تس���حبها اخليول 

كوس���يلة للنقل وبصورة الئقة 
وجميلة وكما تس���مى ش���عبيًا 
)الرب���الت( الت���ي تعّد وس���يلة 
نقل رائعة وأصبحت من تراث 
ه���ذا البلد وعلق���ت في ذاكرة 

العراقيني القدماء.
آن���ذاك  املس���ؤولني  أن  كم���ا 
اعتن���وا جيدًا باحلدائ���ق العامة 
واألرصف���ة، وتزيني الش���وارع 
قدر املس���تطاع بوس���ائل الزينة 
التي تنش���ر البهج���ة بني الناس 
وتطب���ع ص���ورة إيجابي���ة على 

قلوب كل من يزور بلدنا.
لق���د كان���ت العاصم���ة بغداد 
وحّتى امل���دن األخرى ككربالء 
والبص���رة والناصري���ة جميل���ًة 
وتدخلها اخلدمات شيئًا فشيئًا، 
وهذا بالطبيعي عائٌد إلى اعتناء 
األهالي أنفس���هم بنظافة مدنهْم 
والتبرع باألموال من أجل جلب 

اخلدم���ات الالزم���ة للمواطنني 
والزائري���ن عل���ى حدٍّ س���واء، 
فضاًل ع���ن وجود املس���ؤولني 
الذي���ن  والنزيه���ني  الكفوئ���ني 
كان هّمه���م بن���اء وطن متمدن 
وعص���ري يليق باس���م العراق 

وأهله وحضارته ومقدساته.
ووصواًل إلى حقبة اخلمسينيات 
من الق���رن املنص���رم، أخذت 
مظاهر احلضارة والتمدن تتطور 
شيئًا فش���يئًا، والهدوء واألمان 
موجود أيض���ًا، فالزهو والرقّي 
ال يعن���ي فقط املظاه���ر احلياتية 
وإمنا يتع���دى إلى إيجاد الراحة 
واألم���اْن وفعاًل ع���اش العراق 
ه���ذا األمان حّتى مجيء حزب 
البع���ث املباد وجعَل من مظاهر 
احلياة مجّرد ص���ورة ميتة تعّج 

باملوِت واخلوف.
ما نريد قوله في هذه الس���طور 

هو أهمي���ة االعتن���اء بالصورة 
لقيمته���ا الفني���ة والتراثي���ة وما 
تختزن���ه من املظاه���ر واملواقف 
والتجرب���ة اإلنس���انية الفري���دة 
للع���راق في تلك احلقبة الزاهية 
والتي ميكن االستفادة منها في 

وقتنا احلالي.

الصورُة الفوتوغرافية بعّدها تاريخًا أبيَض
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وشهد هذا احلفل املبارك حضور 
ممّثلي مراج���ع الدين العظام من 
الع���راق وخارجه وأمناء العتبات 
املقّدسة في العراق، وعدٍد كبيٍر 
من الشخصيات الدينية والثقافية 
والسياس���ية من داخ���ل وخارج 
الع���راق باإلضاف���ة إل���ى الوفود 

املشاركة في هذا املهرجان.
اس���ُتِهّل حف���ُل االفتت���اح الذي 
ش���هد تغطيًة إعالمي���ًة كبيرة من 
واملس���موعة  املرئي���ة  الوس���ائل 
واملق���روءة، بت���الوة آي���اٍت من 
الذك���ر احلكيم للق���ارئ الدولي 

أس���امة الكربالئي، لتأتي بعدها 
كلم���ُة األمانتني العامتني للعتبتني 
املقّدس���تني، والتي ألقاها األمنُي 
العام للعتبة العباس���ية املقّدس���ة 
س���ماحة الس���يد أحمد الصافي 
وبّين فيها أنه اعتدنا في كّل عاٍم 
وفي ه���ذا الزمان وه���ذا املكان 
أن تتكّح���ل أعينن���ا بالنظ���ر الى 
وجوٍه مؤمنٍة حتم���ل الوّد واحملّبة 
فن���زداد حبورًا وس���رورًا فجذبة 
الّلق���اء وج���ذوة العن���اق إلخوٍة 
أكارم من داخل وخارج العراق 
ُتضف���ي علينا في كّل عاٍم بهجًة 

وسعادًة« .
بعدها جاءت قصيدٌة شعرية من 
لبنان للشيخ عبد احلسني صادق، 
لتأتي بعدها كلمُة املرجع الدينّي 
آية الله العظمى الش���يخ الصافي 
بالنيابة  ألقاها  الگلبايگاني والتي 
عنه الشيخ محمد احلسون والتي 
جاء فيها: »ما عس���اني أن أقول 
ف���ي عظيٍم ُأّولت وكثرت به من 
الذك���ر احلكي���م س���وٌر وآيات، 
وحت���ّدث ع���ن فضل���ه وكراماته 
الس���ير واألخب���ار والرواي���ات، 
وأحّبه أهُل األرضني والسماوات 

وتزّين���ت به الفردوس واجلّنات، 
فاحلس���ني)عليه الس���الم( س���ّيد 

شبابها وسّيد الشهداء« .
بعدها قّدم محافظ كربالء املقّدسة 
األس���تاذ عقي���ل الطريحي هديًة 
إلى األمين���ني العاّم���ني للعتبتني 

املقّدستني احلسينية والعباسّية.
ثم جاءت كلم���ة املرجع الديني 
آي���ة الله العظمى الش���يخ جعفر 
سبحاني والتي ألقاها بالنيابة عنه 
الشيخ احليدري والتي جاء فيها: 
»حتّيات���ي اخلالصة ال���ى املرجعية 
الرشيدة التي حفظت هذه البالد 

تحت شــــعار: )اإلمام الحسين)عليه السالم( رحمٌة رّبانية ودعوٌة إنسانية( شهد الصحُن الحسينّي المطّهر عصر يوم )3شعبان 
1436هـــــ( الموافق لـ)22آيار 2015م( وللســــنة الحادية عشــــرة على التوالــــي انطالق فعاليات مهرجان ربيع الشــــهادة الثقافّي 

العالمّي وبرعاية األمانتين العامتين للعتبتين الحسينية والعباسية المقّدستين.

انطالق فعاليات مهرجان ربيع الشهادة الثقافّي العالمّي الحادي عشر
 برعاية العتبتين المقّدستين

بمناسبة والدة اإلمام الحسين )عليه السالم( واألقمار الشعبانية..
العطاء الحسيني16



من التفّرق والتشرذم أمام الهجمة 
اإلرهابي���ة، كما أحّيي الش���عب 
العراق���ي النجي���ب بكاّفة طوائفه 
وأوصيهم بااللتفاف حول القرآن 
الكرمي والس���ّنة النبوية الش���ريفة 
وتعاليم العت���رة الطاهرة« بعدها 
جاءت قصيدٌة ش���عرية من لبنان 
للش���اعر جورج شكور، لتكون 
بعده���ا الكلمة للوفود املش���اركة 
وقد ألقاها بالنيابة عنهم من لبنان 
الش���يخ أحمد قبالن والتي جاء 
فيها: »ألّنه اإلمام احلس���ني)عليه 
الس���الم( فإّنك ح���ني تلج عتبته 
املباركة تشعر وكأّن شيئًا ينسلخ 
من وراء اجلسد فال تدري أّيهما 
يسبق نحو الله قلبك أم الروح؟ 
ألّن الرّب حني عّمد اخلالئق يوم 
الذّر دّلهم على »كفٍّ حمراء«.

بعده���ا ج���اءت قصيدة ش���عرية 
م���ن الع���راق للش���يخ ابراهي���م 
بعده���ا  لتك���ون  النصي���راوي، 
كلمة ش���كر واعتذار من األمني 

الع���ام الس���ابق ل���ألمم املّتح���دة 
والت���ي جاء فيها: »الش���يخ عبد 
املهدي الكربالئ���ي األمني العام 
للعتبة احلس���ينية املقّدس���ة السيد 
أحم���د الصاف���ي األم���ني العام 
للعتبة العباس���ية املقّدس���ة.. أنا 
أشكركم لدعوتكم لي للمشاركة 
في املؤمتر الثقافي لربيع الشهادة 
احلادي عشر والذي يصادف مع 
الوالدة الس���نوّية لإلمام احلسني 
بن علي)عليهما السالم( والذي 
يكون من الثاني والعش���رين إلى 
الس���ادس والعشرين من آيار في 
كرب���الء. أنا أق���ّدر دعوتكم لي 
لهذا املؤمتر الذي يجمع الباحثني 
وشيوخ العش���ائر والدبلوماسّيني 
والفّنان���ني والديان���ات العاملية ملا 

يتضمنه من حديث إمياني.
ف���ي كّل األح���وال مع ش���ديد 
األس���ف س���أكون غي���ر ق���ادر 
لالنضم���ام إليكم في كربالء في 
ذل���ك الوقت اللتزام���ات معّينة 

لدّي، أشكر تفّهمكم لهذا األمر 
وأمتّنى لكم مؤمترًا ناجحًا.

بعدها ج���اءت كلمُة املونيس���ور 
ماتوزوفيك���ش مبع���وث رئي���س 
والهرس���ك  البوس���نة  أس���اقفة 
الكاردين���ال بولت���ش والتي جاء 
فيه���ا: »نح���ن س���عداء أّنك���م 
اس���تطعتم جتديد ه���ذا الضريح 
املق���ّدس ف���ي كرب���الء وال���ذي 
بقي لق���روٍن محافظًا على مرقد 
اإلم���ام احلس���ني)عليه الس���الم( 
الذي أسكته طغاة عصره بالقّوة 
وهو حفيد النبي)صلى الله عليه 

وآله(« .
لتك���ون ختام الكلم���ات لرئيس 
البرملان السابق لدولة غينا بيساو 
ابراهي���م جال���و ابراهي���م والتي 
قال فيه���ا: »أّيها الس���ادة أقّدم 
لكم حتي���ة طيبة به���ذه الذكرى 
املبارك���ة ذك���رى والدة اإلم���ام 
السادة  الس���الم(  احلس���ني)عليه 
أصح���اب الس���ماحة والفضيل���ة 
اإلخ���وة واألخ���وات احلض���ور 
الس���الم عليكم جميع���ًا ورحمة 
الل���ه وبركات���ه لقد ُس���ِرْرنا جدًا 
بدعوتكم لنا حلضور هذا امللتقى 
الثقاف���ّي العاملّي وه���و مهرجاُن 
ربيع الش���هادة، ونح���ن بحاجٍة 
ملثل ه���ذه املهرجانات لكي نبّين 
البيت)عليهم  للعالم فكر أه���ل 
الس���الم( وال يسعنا إاّل أن نقّدم 
كّل ش���كرنا وتقديرنا لكم، وأنا 

أق���ّدم ش���كري نيابًة ع���ن وفد 
أفريقي���ا ملا تالقيه هذه القارة من 
دعٍم ال محدود من ِقَبلكم لنشر 
البيت)عليهم  فكر وثقافة أه���ل 
السالم( ونحن نحاول جاهدين 
أن نبن���ي املؤّسس���ات واملدارس 
واحل���وزات العلمية، ولكن هذا 
ال يك���ون إاّل من خالل دعمكم 
لن���ا ونوّد أن نذكر أّن املس���لمني 
في غينيا بيس���او يش���ّكلون نسبة 
)60%( من السكان، وفي اخلتام 
ُأجّدد ش���كري وتقدي���ري لهذه 
الدع���وة املباركة، س���ائلني الله 
تعالى أن يحفظ بالد املس���لمني 
من كّل ش���ّر وال س���ّيما العراق 
وينصر جيش���ه واحلش���َد الشعبّي 

على اإلرهابّيني الدواعش«.
ليكون مس���ك اخلت���ام مع بعض 
املوش���حات الدينية لفرقة إنش���اٍد 
م���ن جمهورية أذربيجان وبعدها 
جرى تكرمٌي لبعض أبطال احلشد 
الش���عبّي وهم كلٌّ من: )حسني 
خرنوب عبي���د/ تولد 193٧م، 
رغي���ف/  كش���اش  مه���دي 
تولد1941، ياس���ر جودة جبر/ 
تول���د 1942، معن فاخر نعمة 
املوسوي/ تولد 1950، محسن 
س���عدون دليف/ تولد 1956، 
حكم���ت مه���دي جاب���ر/ تولد 
1960، كاظم بعيون عبد/ تولد 
1955 و أيوب فالح حسن(. 
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افتت���ح االم���ني الع���ام للعتبة 
احلس���ينية املقدس���ة س���ماحة 
الشيخ عبد املهدي الكربالئي  
الدول���ي  كرب���الء  مع���رض 
للكتاب واملقام ضمن فعاليات 
مهرجان ربيع الشهادة الثقافي 
العامل���ي احلادي عش���ر، في 
صحن العقيل���ة زينب )عليها 

السالم(.  
ويس���تمر املعرض )15( يوما  

نش���ر  دار   )11٧( مبش���اركة 
العراق،  من داخل وخ���ارج 
فض���اًل ع���ن اختي���اره له���ذا 
الع���ام )ش���خصية املع���رض( 
وه���و العالم���ة الس���يد علي 
ابن الس���يد محمد الطباطبائي 
)ق���دس س���ره( املتوفى س���نة 
1231هجري���ة، وه���و م���ن 
علماء كربالء األعالم واغنى 
واملدرسة  الكربالئية  الس���احة 

الفقهي���ة  بالعل���وم  الديني���ة 
واالصولية.

الكربالئ���ي  الش���يخ  وأّك���د 
على أهمي���ة افتتاح مثل هذه 
الثقافي���ة التي من  املع���ارض 
ش���أنها أن تس���اهم في نش���ر 
الثقاف���ة اإلنس���انية وإيص���ال 
الكتاب إلى القارئ الكربالئي 

والعراقي بشكل عام.
من جهته بني ميس���ر احلكيم،  

مدير املعرض، قائاًل: »افتتح 
الدول���ي  كرب���الء  مع���رض 
للكت���اب في دورت���ه احلادية 
 2015/5/13 بتاريخ  عشرة 
ويستمر )15( يوما، والهدف 
منه هو اغناء الساحة العراقية 
والعربية  االجنبية  باملطبوعات 
املوجودة  اإلص���دارات  وهذه 
حاليًا واملعروض���ة في عموم 
االجنحة دخلت ووصلت الى 

افتتاح معرض كربالء الدولي للكتاب بنسخته الحادية عشرة
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مخازن معرض كربالء الدولي 
للكتاب في فترة قبل املعرض 
تقريبًا بش���هر ونصف ومن ثم 
ب���دأ وصول اصح���اب الدور 
الس���تالم الكتب اخلاصة بهم 

وتوزيعها على االجنحة«.
وأض���اف احلكي���م  ان »عدد 
املشاركني في معرض كربالء 
للكت���اب الدولي  )11٧( دار 
نشر و) 35  وكالة(  و)اربع( 
ش���ركات طباعية م���ن داخل 
الع���راق منه���ا دار ال���وارث 
للطباعة والنش���ر ودار الكفيل 
للطباعة والنشر وشركة الغدير 
للطباع���ة والنش���ر من البصرة 
للطباع���ة  الرون���ق  وش���ركة 
والنش���ر م���ن باب���ل، اضافة 
النشر  لبعض املؤسسات ذات 
االلكتروني واملواد التعليمية«، 
مبين���ا ان »الكتب املعروضة ب� 
)٧( لغات منها اللغة االنكليزية 
والفرنس���ية واللغة السواحيلية 
واليابانية والفارس���ية والتركية 
واالندنوسية واللغة البرتغالية، 
وهذه موجودة ككتب مطبوعة 
وموج���ودة داخل املعرض في 
اجنحة متع���ددة. موضحًا أنه 
»ق���د ش���اركت دول االردن 
وفلس���طني وس���وريا واي���ران 
وبريطانيا  واالم���ارات  ولبنان 
ومصر اضافة الى املش���اركني 

من العراق«.
وبني احلكيم »يختلف املعرض 
عن الس���نوات العشر السابقة 
بوجود شخصية املعرض لهذا 
الع���ام والت���ي هي ش���خصية 
العالم���ة الس���يد عل���ي اب���ن 
الطباطبائ���ي  الس���يد محم���د 
املتوف���ى س���نة 1231هجري 
، هذه الش���خصية من علماء 
كرب���الء ومت اختيارها لتكون 
ش���خصية املعرض لهذا العام 

ومت طباع���ة كتاب خاص هذا 
العام ويتم توزيعه للمشاركني 
والضيوف الذين يهتمون بهذا 
الش���أن وكان بعنوان )العذب 
الفياض ف���ي ترجمة صاحب 

الرياض(«.
وتاب���ع قائاًل »ندع���و العوائل 
ع���ام  بش���كل  العراقي���ة 
والكربالئية بشكل خاص الى 
مرافقة عوائلهم باجمعهم الى 
هذا املع���رض لوجود اجنحة 
االعمار  حس���ب  تخصصي���ة 
متخصص���ة  اجنح���ة  فهن���اك 
م���ن عم���ر)8-15( واجنحة 
متخصص���ة من عم���ر )15-
20( وتوج���د اجنحة خاصة 
باملرأة واجنح���ة تهتم بعرض 
املنتج االلكتروني للبرامجيات 
احلديث���ة املعتم���دة ف���ي مصر 

واالردن وبأس���عار مدعوم���ة 
ومخّفضة«.

ومن جهته���ا قالت عبير عبد 
االمير سليم، من دار االرشاد 
في لبنان: »ش���اركنا في هذا 
املع���رض ب���� )200 عنوان(، 
وش���اهدنا هناك اقباال لش���راء 
الكت���ب وح���ب الق���راءة من 
الش���ارع الكربالئ���ي وهن���اك 
اقبال كبير على الكتب الدينية 
والروحاني���ة«، مش���يدًة بدور 
القائم���ني عل���ى املعرض وما 
يقدمون���ه من خدم���ات لدور 
النشر ومس���اهمتهم في دعم 

الكتاب العربي«.
أم���ا جم���ال س���يف الدين، 
مدي���ر دار الكت���اب العرب���ي 
في مص���ر؛ فقال: »تعد هذه 
املش���اركة االولى لل���دار التي 

والعناوين  باملوضوعات  تتميز 
تراج���م  وكت���ب  السياس���ية 
الش���خصيات وكت���ب التنمية 
البش���رية فضاًل ع���ن الكتب 
الدينية واالجتماعية املتنوعة، 
والتي بلغت جميعها أكثر من 
)900 عنوان(«.وختام���ًا مع 
محمد عبد الستار، من مدينة 
الكتاب في إيران حيث قال: 
»تعد هذه املش���اركة اخلامسة 
لنا في معرض كربالء الدولي 
للكت���اب وهناك حتس���ن كبير 
وملحوظ في مستوى اخلدمات 
من حيث العرض والتنظيم«، 
مبين���ًا ان »ال���دار تتخص���ص 
األكادميي���ة  الكت���ب  بط���رح 
التي جتد لها حض���ورًا وطلبًا 
كبي���رًا لدى الباحث���ني وطلبة 

اجلامعات«.

محمد عبد الستارجمال سيف الدينميسر احلكيم
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الش���يخ  س���ماحة  وحت���ّدث 
الكربالئ���ي في كلم���ة القاها 
خالل مراس���يم االفتتاح بعد 
وثنائه  باحلاضري���ن  ترحيب���ه 
على اجله���ود الكبي���رة التي 
بذلت في س���بيل اجناح هذا 

املش���روع قال فيها: ان 
ه���ذه »االعم���ال 

التي نقوم بها 
ال  نح���ن 
نري���د ان 
ن  نك���و
ي���اًل  بد

للمؤسسات التخصصية بقدر 
م���ا نري���د ان نك���ون عضدا 
وعونا لهذه املؤسس���ات في 
س���بيل النهوض باملسؤوليات 
املتعددة له���ذا البلد، ونحن 
ا  به���ذ

نق���دم  ان  نري���د  املش���روع 
منوذج���ًا للمواط���ن العراقي, 
ونبني بأن الك���وادر العراقية 
لها من الكف���اءة والقدرة ان 
تنتج وتتوص���ل الى اجنازات 
عمرانية مثل هكذا مش���اريع 
تضاه���ي املش���اريع العمرانية 
العاملية، وكذلك ان نعطي 
الثقة للمواطن العراقي 
بانه ليس قاصرا عن 
االخرين في تقدمي 
عمالقة  مشاريع 
في شتى  ورائدة 

اجمل���االت العمراني���ة لذل���ك 
ترون في هذه املدينة االعتناء 
واملساحات  اجلمالي  باجلانب 
اخلض���راء واجلوان���ب الت���ي 
تس���اهم في تخفيف الضغط 
النفس���ي اضاف���ة الى اجلانب 
املعماري في االبنية وحرصنا 
ف���ي ه���ذه املدين���ة ان يكون 
واالشراف  والتنفيذ  التصميم 
بنس���بة  بأيدي كوادر عراقية 
95% م���ن املش���روع ونحن 
ندع���و ال���ى توفي���ر األجواء 
املناس���بة لكوادرن���ا للنهوض 

تحت شعار 
)حكمة االمام الحسن فجرت ثورة كربالء فعلمتنا االباء والتضحية والعطاء(

افتتاح مدينة اإلمام الحسن )عليه السالم( للزائرين على طريق )النجف- كربالء(

تقرير: ضياء االسدي   

تصوير: عمار اخلادي /صالح السباح 

 تزامنًا مع ذكرى المبعث النبوي الشــــريف, وضمن سلســــلة المشاريع الخدمية التي تقوم بانشائها العتبة الحسينية المقدسة 
والتي تهدف من خاللها إلى تقديم العديد من الخدمات لزائري االمام الحسين, واخيه ابي الفضل العباس )عليهما السالم(, 
وخصوصًا ايام الزيارات المليونية التي تشهدها محافظة كربالء المقدسة, افتتح ممثل المرجعية الدينية العليا, واالمين العام 
للعتبة الحســــينية ســــماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي, مشروع مدينة االمام الحسن )عليه السالم( للزائرين, التي تقع على 
بعد 17كم على الطريق الرابط بين محافظة النجف االشرف وكربالء المقدسة, وتم االفتتاح وسط حضور رسمي وجماهيري كبير 

ضم شخصيات اكاديمية ودينية واعالمية.
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بالواقع 
ني  ا لعمر ا

على مستوى 
العراق«.

الش���يخ  وتاب���ع 
حديث���ه  الكربالئ���ي 

االمانة  »الحظت  قائاًل: 
العامة للعتبة املقدسة التزايد 
احلاصل ف���ي اعداد الزائرين 
القادم���ني للمدين���ة خ���الل 
املوس���مية وعلى  الزي���ارات 
م���دار العام حي���ث  جاءت 
فكرة انش���اء م���دن للزائرين 
تك���ون على املنافذ الرئيس���ة 
للمدينة املقدس���ة وهذا جاء 
وف���ق التوجيه���ات والرعاية 
م���ن ل���دن املرجعي���ة الدينية 
العليا ب���ان يكون هناك نهج 
في ادارة العتبات املقدسة ال 
يقتصر على خدمة الزائر بل 
رسمت سياسة لها بان تؤدي 
الوظيف���ة الديني���ة والروحية 

والثقافية 
في���ة  ملعر ا و

في س���بيل ان 
يبقى هذا االمتداد 

وتقوي���ة االرتباط بني 
محبي اهل البيت )عليهم 

الس���الم( وعم���وم املواطنني 
والسير بنهج االئمة االطهار 
)عليهم الس���الم( لذلك كان 
بالنش���اطات  االهتمام  ه���ذا 
الثقافي���ة واملعرفي���ة والفكرية 
والتربوية والصحية في سبيل 

خدمة 
ا  ه���ذ

في  اجملتمع 
مجاالت بناء 

تحت شعار 
)حكمة االمام الحسن فجرت ثورة كربالء فعلمتنا االباء والتضحية والعطاء(
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االنس���ان وصناعة االنس���ان  
ال���ذي يس���تطيع ان ينه���ض 
بأعب���اء هذه الرس���الة لذلك 
ج���اءت ه���ذه املش���اريع في 
لتلبي  وتصميمها  تخطيطه���ا 

هذه احلاجات«.
واضاف سماحته: »اناخلدمات 
الت���ي تقدم في مدن الزائرين 
لم تقتصر على طبيعة اخلدمة 
البحت���ة وان كانت هذه من 
الت���ي  االساس���ية  االدوار 
رس���مت ملدن الزائرين ولكن 
ان لوحظ تقدمي اخلدمات في 
بقية امليادين وبناء على ذلك 
ج���اءت عملي���ات التوس���عة 
وهذا التطور في بناءها, لكي 
يس���توعب ويلب���ي احلاجات 
في مج���ال اقام���ة الندوات, 
واملهرجان���ات  واملؤمت���رات, 
,للتواص���ل م���ع الزائرين في 
تق���دمي ال���دروس العقائدي���ة 
والفقهي���ة واالخالقية واقامة 

الدورات التي تثمر في 
بناء االنس���ان، وه���ذه املدن 
مفتوح���ة امام عام���ة الناس 

طوال ايام السنة«.
الش���يخ  س���ماحة  وق���دم 
الكربالئ���ي ش���كره وتقديره 
لكل من ساهم في اجناز هذه 
املدينة، مؤكدًا على ضرورة 
»اجلعل م���ن ادارات العتبات 
املقدسة ليست ادارات خدمية 
فقط بل ايضًا اعتبارها اماكن 
ي���راد منها  قدس���ية وعبادية 
ان حتافظ عل���ى نهج االئمة 
االطهار, وترس���خ هذا النهج 
واملعرفي  والثقاف���ي  الفكري 
والعقائدي لدى اجملتمع وان 

اماكن ج���ذب جلميع  تكون 
الزائرين واملواطنني في سبيل 
ان تبق���ى هذه املب���ادئ حية 
وفاعلة في اجملتمع وهذا النهج 
في التربية وضع لنا االساس 
واخلط���ط م���ن خالله���ا يتم 
وضع برامج خدمة للزائرين 
املتعلقة  للمشاريع  واملواطنني 
بشتى اجملاالت )كاملستشفيات 
واملدارس واجملمعات القرآنية( 
كذلك ال ننس���ى دور ديوان 
الوقف الش���يعي ف���ي دعمه 
التخطيط  ووزارة  املتواص���ل 
الت���ي س���اهمت ف���ي وضع 
التصامي���م له���ذه املدن وفق 
التخطي���ط الهندس���ي املتطور 
ومحافظ���ة كرب���الء وكاف���ة 

دوائرها«.
فيما  حتدث س���ماحة السيد 
عالء املوسوي؛ رئيس ديوان 
الوقف الش���يعي قائ���اًل: اّن 
»افتت���اح املدينة في هذا اليوم 
املبارك الذي ميكن ان نسميه 
عي���د مي���الد االس���الم في 
يوم مبعث الرس���ول االكرم 
محم���د )صّل���ى الل���ه عليه 
وال���ه وس���لم(، م���ن اعظم 
االعم���ال الت���ي تضطلع بها 
العتب���ات املقدس���ة  خ���الل 
بنائه���ا مدن���ًا للزائرين وهذا 
ل���م يكن اال بحس���ن التدبير 
والتخطيط الصحيح في كل 
الظروف, ولعل هذا املشروع 
املنفذ ان يكون محط دراسة 

االختصاصيني وأهل الش���أن 
كيف امكن للعتبات في ظل 
هذه الظروف ان تس���تمر في 
وظيفته���ا ب���دون توقف مع 
الظ���روف الصعب���ة التي متر 
به���ا امليزانية والبلد والتي متر 
العتبات املقدس���ة, وهذا  بها 
هو حقيق���ة ان يكون التأمل 
والوق���ف عند ه���ذه التجربة 
اخلالصة  العراقي���ة  احلقيقي���ة 
والفري���دة وان نس���تفيد من 
معطياتها في تثبيت االمل في 
نفوس العراقيني جميعا وبث 
التعاون بينها وبني املؤسسات 
العراقية االخرى لالس���تفادة 

منها«.
ف���ي س���ياق متص���ل اوضح 
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السيد هش���ام العميدي مدير 
مدينة االمام احلس���ن اجملتبى 
الل���ه  »بفض���ل  للزائري���ن، 
وبركات اه���ل البيت عليهم 
مدين���ة  افتت���اح  مت  الس���الم 
االمام احلس���ن اجملتبى )عليه 
السالم(, على مساحة )22( 
دومن���ا، وحتتوي على مجمع 
ومس���جد  بطابق���ني،  اداري 
مبس���احة )2000م2( مقسم 
الى قسمني للرجال والنساء، 
طابق���ني  ذي  ومضي���ف 
يس���توعب للوجب���ة الواحدة  
الف ش���خص، وتوجد فيها 
وس���ويتات،  قاع���ة،   )16(
وكذلك حتت���وي على )31( 

حديق���ة مزين���ة بالناف���ورات 
وم���زودة بشاش���ات كبي���رة, 
كم���ا وحتت���وي املدين���ة على 
مس���توصف طب���ي متكام���ل 
يحتوي على احدث االجهزة 
الطبي���ة اضاف���ة ال���ى وجود 
ردهة للطوارئ كما وحتتوي 
في داخل البناية على قاعات 
ضخمة الستيعاب اكثر عدد 
ممكن من الزائرين وفضاًل عن 
توف���ر هذه اخلدم���ات كذلك 
حتتوي على شقق وسويتات 
مخصص���ة للوفود التي تقوم 
باستقبالها العتبة املقدسة على 

مدار العام«.
م���ن جهته اوض���ح املهندس 

لي���ث عب���د علي ش���الل؛ 
املش���رف على مشروع مدينة 
االمام احلسن )عليه السالم( 
للزائري���ن م���ن قبل ش���ركة 
الغياث املنفذة: »اس���تخدمنا 
في بناء ه���ذه املدينة احدث 
ومبواصفات  املعمارية  الطرق 
عاملية, كما واس���تخدمنا عدة 
تقني���ات حديث���ة خاصة فيما 
يخص االرضيات ومبواصفات 
اوربي���ة وقد اس���تمر العمل 
باملدينة ثالث سنوات بكوادر 

عراقية خالصة«.
اجلدير بالذكر ان هذه املدينة 
ه���ي ليس���ت االول���ى التي 
تقوم بانشائها العتبة احلسينية 

املقدس���ة  وامن���ا هناك  مدن 
اخرى قد نف���ذت واألخرى 
هي قيد التنفيذ والدراسة في 
مختلف احملافظات  العراقية, 
قس���م منها ب���دئ العمل بها 
واخرى مت وض���ع التصاميم 
النهائية لهاوس���تكون مواقعها 
مختلف���ة  محافظ���ات  ف���ي 
موزع���ة ف���ي الع���راق ومنها 
مدين���ة الزائرين التي س���تقام 
على حدود صفوان واخرى 
في الش���المجة وفي الكوت, 
وبدرة والنعماني���ة والديوانية 
والناصرية والس���ماوة واحللة 

والشوملي.
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مركز السفير الطبي يستخدم جهازا إلكترونيا لتنظيم طوابير المرضى
االحرار/ ضياء االسدي

كشف مدير مستشفى سفير االمام 
احلسني )عليه الس���الم ( التابع 
للعتبة احلسينية املقدسة الدكتور 
امير جلوخان في تصريح خص 
به مجل���ة »االحرار« قال فيه:« 
وصل الى مستشفى سفير االمام 
احلس���ني )عليه السالم ( جهاز 
الكترون���ي متط���ور يعمل على 
تنظيم طوابير املرضى واملراجعني 
وحس���ب االولويات,  ويترجم 
عمل البرنامج في ترتيب الصف 
او الطاب���ور للمرضى وفق الية 
الكترونية حديث���ة, فعند دخول 

املراجع الى املستشفى  يتم اخذ 
)التك���ت( حيث يت���م قصه من 
قب���ل املوظف وحس���ب اخلدمة 
واض���اف جلوخان  املوجودة«. 
:« للجه���از مهام اضافية حيث 
ان���ه يعمل في حال اس���توجب 
االم���ر حتلي���ل او اش���عة يب���دأ 
الدكتور ليعطي اشعارا الى تلك 
الش���عب اخملتصة فيكون اجلهاز 
يعمل بصورة اتوماتيكية حسب 
التسلسل الرقمي للمراجع اضافة 
ال���ى ان اجلهاز يعطي اش���عارا 
الى بقية االقس���ام املوجودة في 
املستشفى من االشعة والتحليل 

وكذلك الصيدلية لصرف الدواء 
للمريض .مبين���ًا ان:«  اجلهاز 
ق���دم هدي���ة م���ن قبل ش���ركة  
الطي���ف للتحوي���ل املال���ي الى 
مستشفى س���فير االمام احلسني 
)علي���ه الس���الم( وانه���ا  بادرة 
وخطوة جيدة والتي من ش���أنها 
ان  تقلل االزدحامات احلاصلة 
ف���ي املستش���فى وخصوصا ايام 
الزيارات املليونية , التي تشهدها 
محافظة كربالء املقدس���ة وعلى 
م���دار الع���ام خدم���ة للزائرين 

الكرام ».

دعا مركز االرش���اد االسري 
التاب���ع لألمانة العام���ة للعتبة 
احلسينية املقدسة في الديوانية، 
الى ضرورة تعزيز ثقة الطالب 
بنفسه واالستفادة من الطاقات 

واالمكانات املتوفرة لديه.
ج���اء ذل���ك خ���الل ندوت���ه 
التربوي���ة احلوارية الثانية حتت 
اإلمتحاني(،  )القل���ق  عنوان 
والت���ي عق���دت عل���ى قاعة 

الطف ف���ي املركز، وحضرها 
جمه���ور من ممثلي واس���اتذة 
جامعة القادس���ية مع باحثني 
وعدد م���ن م���دراء املدارس 

وعدد كبير من طالبهم.
وأدار الندوة؛ االستاذ املساعد 
الدكتور س���الم هاشم مبينًا: 
ان »القل���ق االمتحاني يخلق 
ل���دى الطال���ب ردود فع���ل 
س���لبية ت���ؤدي ف���ي كثير من 

االحيان الى ضعف أدائه«.
فيما أش���ار امل���درس محمد 
اختص���اص  عب���د،  كاظ���م 
االرشاد االسري الى االسباب 
التي تدفع الطالب الى الشعور 
بالقل���ق قب���ل االمتحانات او 

اثنائها.
كم���ا تخلل الن���دوة عدد من 
املش���اركات من قبل احلضور 
لتختت���م بتكرمي مدي���ر املركز 

الدكت���ور  الن���دوة  ورئي���س 
طالب البدي���ري للمحاضرين 
بكت���ب الش���كر وهداي���ا من 
بركات االمام احلس���ني )عليه 

السالم(.
يذك���ر ان ه���ذه الن���دوة هي 
الثانية بعد الندوة االولى التي 
اقامها املركز في العام السابق 
والت���ي حققت جناحا واس���عا 

في الوسط الطالبي.

)القلق اإلمتحاني(.. 
عنوان الندوة الثقافية التي عقدها مركز اإلرشاد اإلسري بالديوانية
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االحرار التقت الدكتور إحسان 
جعفر احم���د، مدير عام دائرة 

العملي���ات  الطبي���ة واخلدمات 
املتخصصة في كربالء املقدس���ة 
حي���ث قال: »بجهوٍد مش���تركة 
كرب���الء  صح���ة  دائ���رة  ب���ني 
وبتكلي���ف م���ن وزارة الصحة 
احلس���ينية  املقدس���تني  والعتبتني 
والعباس���ية، ش���كل فريق طبي 
خدمي ف���ي كربالء املقدس���ة، 
حي���ث يعم���ل بش���كل مبك���ر 
لوض���ع خطة طبية في الزيارات 
املليونية للزائ���ر الكرمي، ويعتبر 
ه���ذا اللقاء الرابع في سلس���لة 
اللق���اءات التي عق���دت للعمل 
عل���ى تطوير اخلط���ة املوضوعة 

ودراس���ة واقع احل���ال واخلروج 
بأفض���ل النتائج لتقدمي اخلدمات 
للزائرين الوافدين الى مدينة ابي 
االحرار )عليه السالم(«، مبينا 
ان »اجلهود الكبي���رة التي تبذل 
في س���بيل تقدمي أفضل وأجود 
اخلدم���ات في املدين���ة ال ميكن 
إنكارها، ونعمل االن بش���كل 
لتنظي���م ه���ذه اجلهود  مباش���ر 
الستثمار كافة املوارد املتاحة من 
موارد املواك���ب واملوارد العاملية 
واملتطوع���ني من داخ���ل العراق 
وخارجه، ضمن خدمة متكاملة 
نضمن من خاللها تقدمي أفضل 

اخلدمات«.
وأضاف أحم���د »وصلنا لوضع 
اخلط���ة النظري���ة على أس���اس 
علمي فن���ي وعلى معاير عاملية 
وس���نذهب عم���ا قري���ب ال���ى 
التنفيذ، وقد مت إشراك خبرات 
م���ن وزارة الصح���ة والعتبات 
املقدس���ة الت���ي ميك���ن له���ا ان 
تقدم خدمة متميزة، ونأمل من 
خالل ه���ذا التعاون توفير كافة 

املستلزمات«.

ومن جهت���ه بني الدكتور صباح 
املوس���وي مدي���ر ع���ام صح���ة 
كربالء وكال���ة ان »هذه الندوة 
األولى املش���تركة ب���ني العتبتني 
املقدس���تني احلس���ينية والعباسية 
ودائرة صحة كربالء املقدس���ة، 
وذل���ك لبحث الطرق والس���بل 
الطبية  لتقدمي أفضل اخلدم���ات 
والصحي���ة لزوار أب���ي عبد الله 
احلسني )عليه السالم(«، مضيفًا 
اّن »الزي���ارات املليونية التي متر 
بها كربالء املقدس���ة هي ليست 
التعاون  البسيط، وهذا  بالشيء 
املش���ترك ه���و فريد م���ن نوعه 

ويلبي الطموحات«.
وتابع حديثه، »مت تشكيل غرفة 
عمليات مشتركة، وسوف تقوم 
بوض���ع خط���ة رئيس���ية لتقدمي 
أفضل اخلدمات بإنش���اء مفارز 
طبية للنهوض بواقع املستشفيات 
لبع���ض  اللوجس���تي  والدع���م 
املؤسس���ات الصحية التابعة الى 
العتبتني املقدستني ودائرة صحة 
كرب���الء، وس���نعمل على هذا 
املش���روع الكبير بالفت���رة املقبلة 

ونحاول ان نضع مفردات اخلطة 
املشتركة واملتفق عليها بني دائرة 

الصحة والعتبتني املقدستني«.
ومن جانبه ق���ال الدكتور عالء 
حمود بدير رئيس قسم الشؤون 
الطبي���ة ف���ي العتب���ة احلس���ينية 
املقدس���ة: »وصلنا الى إنش���اء 
فريق متكام���ل لتقدمي اخلدمات 
في الزيارات املليونية من خالل 
اخلاص���ة  وال���ورش  الن���دوات 
باحلشود املليونية، وسيتم خالل 
الزي���ارات املقبلة إش���راك دوائر 
الصح���ة ف���ي باق���ي احملافظات 
باستالم احملاور اخلارجية والعمل 
على تسخير كّل إمكاناتها خلدمة 

الزائرين«.
وأوضح بدير ان »العتبة احلسينية 
املقدسة سّخرت جميع إمكاناتها 
الس���كن والطعام  ف���ي توفي���ر 
واخلدم���ة الطبي���ة والصحي���ة، 
ولديها مس���احة أوس���ع للعمل 
امليداني بتوفير هذه املستلزمات، 
ونتمن���ى ان تك���ون نتائج هذه 
الندوة مباركة ومثمرة من خالل 

نتائجها وتنفيذها«.

االحرار/ أحمد القاضي

تحت شعار )الزيارات المليونية بين الواقع والطموح(
العتبة الحسينية المقدسة تناقش مع دائرة صحة كربالء الخطط الخاصة بالزيارات المليونية

عقدت العتبة الحســــينية المقدسة وبالتنســــيق مع دائرة العمليات الطبية والخدمات المتخصصة بوزارة الصحة؛ ندوة تثقيفية حول 
خطــــة الزيارات المليونيــــة، في قاعة خاتم األنبياء، والتي بينت المبادئ واألولويات والمتطلبــــات التفصيلية لتقديم الخدمات الطبية 

والصحية المرافقة للزيارات المليونية الحاشدة التي تشهدها مدينة كربالء المقدسة. 
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م����ا أن تدخله للم����رة األولى 
حّت����ى يجذب نظ����رك إلى ما 
يحتويه من نفائس ومعروضات 
في غاية اجلمال وتعود أغلبها 
حلقب قدمية، وال تتركه دون 
أن تلتق����ط الص����ور التذكارية 
لزيارتَك له بعدما يترك عليَك 
م����ن رونق����ه وجمال����ه.. أنه 
املتح����ف الرضوي ف����ي مرقد 
اإلمام الرضا )عليه الس����الم( 

مبدينة مشهد املقدسة.
وف����ي املبان����ي التابع����ة للحرم 
مجموعة  الش����ريف  الرضوّي 
م����ن املتاح����ف املتخّصص����ة، 
وأقدمها ه����و املتحف املركزّي 
ال����ذي يحتفظ ببع����ض اآلثار 
الباقي����ة من عم����ارة احلرم في 
العصور السابقة، وعلى هدايا 
وحتف ُمهداة إلى حرم اإلمام 
الرضا )عليه الس����الم( خالل 
الق����رون واألجيال؛ فهو يضّم 
اليوم أّول حجر رخامّي ُوضع 
عل����ى املرق����د الطاه����ر، وهو 
غاية في الف����ّن، ويضّم أيضًا 
أنواعًا من الس����ّجادات الثمينة 
والقنادي����ل الذهبّية والس����تائر 
الفاخرة واملط����ّرزات واألواني 

واللوح����ات املذّهب����ة، إضافة 
إل����ى األقفال الذهبّي����ة واملنابر 
وما  والتصاوي����ر،  التاريخّي����ة 

إليها من النفائس.
وهذا املتحف هو أقدم متاحف 
الرضوّية،  العتب����ة  مجموع����ة 
وموقعه جنوب ش����رقّي احلرم 
الشريف ويدخل إليه الزائرون 
من جهة صحن الكوثر، وهو 
يتكون من أربعة طوابق، وهي 
)الطاب����ق األول ال����ذي يضم 
مقتنيات احلرم املطّهر القدمية، 
والطاب����ق الّثان����ي: لوح�����ات 
ورسومات فنية وبعضه�ا تتعلق 
باإلمام الرضا )عليه الّسالم(، 
والطاب����ق الثال����ث: يحت����وي 
عل����ى أثرّيات قدمية وأس����لحة 
والّطابق  ح����رب،  ومع����ّدات 
األخير: يتعلق بالعمالت التي 
كانت في زمن الّش�����اه و زمن 

األمويني(.
فضاًل عن ذلك وجود متحف 
الق����رآن الك����رمي ال����ذي يضم 
الكثي����ر  من النفائس النادرة، 
وعلى رأس����ها نسخ ثمينة من 
املصاحف اخملطوطة واملطبوعة، 
وأهّمها املصاحف التي ُتنَسب 

إلى عدد من أئّمة أهل البيت  
)عليهم السالم( مكتوبة على 
جل����د الغ����زال، إضاف����ة إلى 
مصاح����ف أخ����رى مرَت�َّبة في 
املتحف وفق التسلسل الزمنّي 
لكتابته����ا ويحوي هذا املتحف 
أيضًا لوحات فنّية بريشة فّنانني 
كبار. وُيدَخل إلى هذا املتحف 

من صحن الكوثر أيضًا.
وال تقتصر معروضات املتحف 
األس����لحة  عل����ى  الرض����وي 
واألواني كاملتاحف اإلسالمية 
األخرى والسجادات، فهنالك 
جند مجس����مات االكتش����افات 
اإلنس����انية  واالختراع����ات 
املائي����ة  احليوان����ات  وهنال����ك 
احملّنط����ة والتي لم يش����اهدها 
الكثيرون من قبل، إضافة إلى 

بعض اجلوائ����ز التي يتبّرع بها 
اإليراني����ون ومحبو أهل البيت 
)عليهم السالم( تقديرًا وتثمينًا 
ألصح����اب املراق����د الطاه����رة 
ومنها املرقد الرضوي املطهر.

المتحف الرضوي.. نفائس ومعروضات لم ُتشاَهْد من قبُل
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أصاب لغ����ة اجملتمع العربي 
خلل كبي����ر، إنعكس على 
واإلسالمية،  العربية  الهوية 
عل����ى  عبئ����ًا  وص����ارت 
الدارس����ني، فرح����م اخلالق 
زمان����ًا، كان احلديث باللغة 
العربي����ة في����ه، يأت����ي طبعًا 
ال تكلف����ًا، فق����د روي عن 
الرسول الكرمي محمد )عليه 
أفض����ل الص����الة وعلى أله 
)إحفظوني  التس����ليم(:  أمت 
ألن����ي  خص����ال،  لث����الث 
عربي،  والق����رآن  عرب����ي، 

ولسان أهل اجلنة عربي(.
تعلم اللغة العربية بالفطرة، 
ونطقها على الس����ليقة، أمر 
رباني، ألن أمة العرب قدميًا 
وحديثًا، متيزت بالفصاحة، 
والبالغة والبيان، كبيرًا كان 
املتكلم منها أم صغيرًا، لذا 

أرسل القرآن الكرمي إليهم، 
بلسان عربي مبني، ليفقهوا 
دينهم،  وتعاليم  إسالمهم، 
وبالتال����ي كان فه����م لغ����ة 
للمش����اركة  واجبًا،  العرب 
في خدمة القرآن واإلسالم 

على حد سواء. 
لق����د ض����ل كثير م����ن اهل 
الشريعة، وحادوا عن الطريقة 
الصحيح����ة، في إس����تنباط 
ص  لنص����و ا و ، م حكا أل ا
الش����رعية والعبادية، بسبب 
العربية،  باللغة  إستخفافهم 
الكرمية الش����ريفة، فما كان 
م����ن أه����ل البي����ت )عليهم 
الس����الم(، إال احل����ث على 
اللحن  م����ن  صون لس����اننا 
في ال����كالم، فه����ذا إمامنا 
الص����ادق )علي����ه الس����الم( 
يق����ول: )تعلم����وا العربية، 

فإنها لغة أهل اجلنة(.
املسلم احلق ال يهجر القرآن 
على  فاملفت����رض  الك����رمي، 
األقل، أنه ما بني حافظ أو 
تاٍل لآليات، ليس لإلستذكار 
فحس����ب، بل إلس����تحضار 
العبر والدروس، من كالم 
البارئ عز وجل، فهو شفاء 
وذكرى للمؤمنني، كما هو 
تقدير له����ذه اللغة اخلالدة، 
وم����ا أجمل القل����م، عندما 
يكتب ش����اهدًا م����ن القرآن 
الكرمي، أو الشعر احلكيم!. 
مهام عظام، بش����رط وجود 
النظ����ام واإلهتم����ام، وهذه 
العبارة ال حتقق، إال بتربية 
جيلنا عل����ى نط����ق عربيتنا 
األصمعي  فه����ذا  األصيلة، 
النحوي، ق����د رأى أعرابيًا 
مع ولده، ممس����كًا بفم قربة 

ماء، وقد خاف س����قوطها، 
فصاح: يا أبت أدرك فاها، 
غلبني فوه����ا، ال طاقة لي 
بفيه����ا، فأي س����ليقة نش����أ 
عليها؟ وأي عربية نطقها؟. 
النط����ق  عل����ى  التع����ود  إن 
الس����ليم للغ����ة العربية، مبا 
م����ن مناه����ج نحوية  تتوفر 
وأدبية ميس����رة، مع وجود 
كادر تعليم����ي متمكن، من 
عربيت����ه بأفض����ل ما يكون، 
القرآن  بآي����ات  ومستش����هد 
النبوي  واحلدي����ث  الكرمي، 
الصحي����ح، واألدب العربي 
الرص����ني، له����ي اخلطوات 
األولى، لبناء جيل مستقيم 
بنطقه ولسانه، حفاظًا على 
الدين، فإنا أنزلناه، وإنا له 

حلافظون. 

اللغـــة العربية الخـــط األول 
للدفاع عن اإلسالم 

امل الياسري 
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مجلة »االحرار« التقت مدير 
مدينة االمام احلس���ني »عليه 
طري���ق  للزائري���ن  الس���الم« 
)كربالء / بابل(  احلاج عبد 
االمير ط���ه عبد الل���ه الذي 
حتدث قائاًل: »تستقبل املدينة 
املليونية عددًا  الزي���ارات  في 
كبيرًا م���ن الزائرين الوافدين 
الى كربالء وهو بتزايد مستمر 
للس���نة الثالثة عل���ى التوالي 
ففي الس���نة االولى من زيارة 

اربعني االمام احلس���ني »عليه 
السالم« اس���تقبلنا 92٧ الف 
زائر خالل عش���رة ايام فقط 
ابت���داء من 10 صفر الى 20 
صفر وفي الع���ام الذي تاله 
زائر  اس���تقبلنا 1,390,000 
وفي الزي���ارة االخيرة وصل 
العدد الى  1,٧50,000 زائر 
ونحن على قدر االس���تعداد 
وس���تكون جهودن���ا مضاعفة 
القادم���ة  الزي���ارات  خ���الل 

والذي يعود إل���ى ان زائري 
االمام احلسني »عليه السالم« 
تعرفوا على املدينة واخلدمات 
اجليدة املقدمة فيها في جميع 

اجملاالت«.
واضاف عبد الله قائاًل: »اما 
في االيام العادية من الس���نة 
فيصل ع���دد الزائرين بحدود 
30,000 الى 35,000 زائر 
وفي ايام اخلمي���س واجلمعة 
والس���بت يص���ل الع���دد من 

50,000 الى ٧5,000 زائر 
خصوصا ونحن مقبلون على 
شهر رمضان املبارك والعوائل 
في ازدياد مس���تمر من داخل 

وخارج محافظة كربالء«.
وفيما يخص اس���تقبال املدينة 
لقوات احلش���د الش���عبي من 
املتطوع���ني اوضح احلاج عبد 
الله قائال: »ش���رف كبير لنا 
باس���تقبال هذه اجملاميع الطيبة 
الش���عبي  من قوات احلش���د 

تعد  مدينة االمام الحســـين »عليه الســـالم« للزائرين طريق كربالء / بابل من اهم الصروح الخدمية التي ساهمت 
بشـــكل فعال باســـتيعاب الكم الهائـــل من الزائرين الوافدين الـــى قبلة االحرار وملتقى االبرار »كربالء المقدســـة« 
وتقديـــم افضل الخدمات المختلفة لهـــم لتكون محط انظار الجميع وذات ملتقى لهم مـــن خالل الجهود الكبيرة 
التي بذلها المسؤولون عليها سواء بالجوانب الخدمية او بالصحية نتيجة االشراف المباشر من قبل  االمانة العامة 

للعتبة الحسينية المقدسة.

تقرير: قاسم عبد الهادي

مدينة االمام الحسين »عليه السالم« للزائرين... 
عطاء كبير وخدمة مستمرة باستقبال الزائرين وقوات الحشد الشعبي
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الذين لبوا نداء املرجعية العليا 
وكان لدينا اكثر من معس���كر 
تدريبي ف���ي املدينة واالعداد 
جت���اوزت ال���� 5000 متطوع 
ب���دورات مختلف���ة مت تقدمي 
الطع���ام لهم اضافة  وجبات 
الى الس���كن الالئ���ق اضافة 
الى ذل���ك احملاضرات الفقهية 
التي تتخلل هذه املعس���كرات 
وحاليا لدينا دورة تدريبية من 

املتطوعني داخل املدينة«.
ف���ي قول���ه: »هناك  وج���اء 
ام���ر اساس���ي ف���ي املدين���ة 
املهرجانات  اس���تقبال  وه���و 
والن���دوات العلمي���ة اخلاصة 
بنش���اطات العتب���ة احلس���ينية 
النشاطات  وكذلك  املقدس���ة 
اخلارجي���ة وق���د وصلن���ا في 
ذلك الى مدى ابعد من ذلك 
فيم���ا يخ���ص دوائ���ر الدولة 
واجلامعات العراقية خصوصا 
جامع���ة كربالء الت���ي اغلب 
نشاطاتها ان لم تكن جميعها 
تق���ام ف���ي مدين���ة الزائري���ن 
وه���ذا االم���ر يبع���ث الفخر 
والسرور , وقد وصل العدد 
ال���ى اكثر م���ن 2000 ندوة 
ومؤمتر علمي وورش���ة عمل 
أقيمت في املدينة اضافة الى 
املعسكرات الكشفية ودروس 
تطوير املوارد البشرية وغيرها 
م���ن النش���اطات والفعاليات 

اخملتلفة«.
وبني عب���د الل���ه أن »املدينة 
اس���تقبلت خ���الل االحداث 
االخي���رة ع���ددًا كبي���رًا من 
العوائ���ل النازحة بلغ عددها 
م���ا يق���ارب ال����800 عائلة 

ومت  نف���ر   ٧000 بح���دود 
تق���دمي املعونة لهم من خالل 
وجب���ات الطع���ام والدورات 
العلمية ودروس حفظ القران 
, ولدينا بذلك تقارير ش���هرية 
ترفع الى االمني العام للعتبة 
احلس���ينية املقدس���ة س���ماحة 
الشيخ عبد املهدي الكربالئي 
»دام ع���زه« وحتصى فيها كل 
واردة وص���ادرة ف���ي املدينة 

ووجبات الطع���ام التي تقدم 
واعداد الزائرين فيها وكذلك 
الصحي  املرك���ز  مراجع���ات 

وغيرها«.
ولم تقتصر نش���اطات املدينة 
خالل مس���يرتها القليلة على 
فحسب  الزائرين  اس���تقطاب 
بل س���اهمت بش���كل فعال 
وخصوص���ا ف���ي االح���داث 
الت���ي رافقت البالد  االخيرة 

وما جرى في مناطقنا الشمالية 
والغربية لتسجل موقفا كبيرا 
بلم ش���مل العوائ���ل النازحة 
وتقدمي املعون���ة لهم وكذلك 
اصبحت املدين���ة مكانا مهما 
لدوائر الدولة بإقامة الندوات 
العلمي���ة واملهرجانات وورش 
العمل فيها واس���تقطاب طلبة 
اجلامعات العراقية اخملتلفة.  
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اسمه وكنيته ونسبه
أب���و س���الم، ميث���م ب���ن يحيى 
األس���دي  بالوالدة،  النهروان���ي 
بالس���كن،  الكوف���ي  بال���والء، 
املعروف مبيثم التّمار لبيعه التمر.

والدته
ل���م ُتحّدد لن���ا املص���ادر تاريخ 
والدت���ه، إاّل أّن���ه م���ن أع���الم 
الق���رن األّول الهج���ري، وولد 
في النه���روان بالقرب من مدينة 

الكوفة.
وكان )رض���ي الل���ه عن���ه( من 
أصح���اب اإلمام عل���ي واإلمام 
احلس���ن واإلمام احلسني )عليهم 

السالم(.
جوانب من حياته

* عّده الش���يخ املفيد )قدس سره( 
من أركان التابعني.

* كان من ش���رطة اخلميس، ومن 
أمرائهم في الكوفة.

وق���د كان )رضوان الل���ه عليه( 
عب���دًا الم���رأة م���ن بني أس���د، 
أمي���ر املؤمن���ني )عليه  فاش���تراه 
السالم( منها وأعتقه، وقال له: 
ما اس���مك؟ قال: سالم، قال: 
أخبرني رس���ول الله )صلى الله 
علي���ه وآل���ه( أّن اس���مك الذي 
سّماك به أبواك في العجم ميثم. 
ق���ال: ص���دق الله ورس���وله، 
وصدقت يا أمير املؤمنني، والله 
إّنه الس���مي، قال: فارجع إلى 
اس���مك الذي س���ّماك به رسول 
الل���ه )صلى الله عليه وآله( ودع 

س���املًا فرجع إلى ميث���م وأصبح 
يكّنى بأبي سالم.

مكانته العلمية
كان )رضي الله عنه( من خطباء 
الشيعة بالكوفة ومتكّلميها، ومن 
املتبّحرين في علم التفسير لقوله 
البن عباس: »س���لني ما ش���ئت 
من تفس���ير القرآن، فإّني قرأت 
تنزيله على أمي���ر املؤمنني )عليه 

السالم(، وعّلمني تأويله«.
من أقوال األئّمة )عليهم السالم( 

فيه
1� ق���ال )رض���ي الل���ه عن���ه(: 
»دعان���ي أمي���ر املؤمن���ني )عليه 
الس���الم( وقال: كي���ف أنت يا 
ميث���م إذا دعاك دع���ي بني ُأمية 
اب���ن دعّيه���ا عبيد الل���ه بن زياد 
إل���ى البراءة مّني؟ فقال: يا أمير 

املؤمنني، أنا والله ال أبرأ منك، 
قال: إذًا والله يقتلك ويصلبك، 
قلت: أصبر فذاك في الله قليل، 
فقال: ي���ا ميثم، إذًا تكون معي 

في درجتي«.
2� ق���ال اإلم���ام الباق���ر )علي���ه 
الس���الم( لصالح بن ميثم: »إّني 
ُأحّبك وُأحّب أباك حّبًا شديدًا«.
3� ق���ال اإلم���ام الكاظ���م )عليه 
الس���الم(: »إذا كان يوم القيامة 
نادى من���اٍد: أين حواريو محّمد 
بن عبد الله رس���ول الله )صلى 
الل���ه علي���ه وآل���ه(، الذي���ن لم 
ينقض���وا العه���د ومض���وا عليه؟ 
فيقوم سلمان واملقداد وأبو ذر.

ث���ّم ينادي مناد: »أي���ن حواريو 
عل���ي ب���ن أب���ي طال���ب )عليه 
الس���الم(، وص���ّي محّم���د بن 

عبد الله رس���ول الله )صلى الله 
عليه وآله(؟ فيق���وم... وميثم 
ب���ن يحي���ى التّم���ار... فهؤالء 
املتح���ّورة أّول الس���ابقني، وأّول 
املقّرب���ني، وأّول املتحّوري���ن من 

التابعني«.
لقاؤه بالسّيدة ُأّم سلمة 

)رضي الله عنها(
حجَّ )رضي الله عنه( في الس���نة 
التي قتل فيه���ا، فدخل على ُأّم 
سلمة )رضي الله عنها( فقالت: 
َمن أنت؟ قال: أنا ميثم، قالت: 
والله لرمبا س���معت رس���ول الله 
)صل���ى الله علي���ه وآله( يوصي 

بك عليًا في جوف الليل.
فسألها عن احلسني، قالت: هو 
ف���ي حائط له، قال: أخبريه أّني 
قد أحببت الس���الم عليه، ونحن 

التابعي الجليل ِميثم التمار )رض( 
شهيُد العقيدة

لألســــماء دالالتها ومعانيها، واســــم ميثم الذي تترطب األسماع بذكره يعني الصقر الصغير، وهذا المعنى شديد 
الوقع ويشير بقوة إلى ذلك الشاب المتفتح قلبًا وعقاًل حّتى أدرَك حقيقة النبوة اإللهية واإلمامة المصطفاة، فعاش 
أبد الدهر خادمًا لهما ويبين للناس كنههما، إنه أنيس أمير المؤمنين )عليه الســــالم( وأحد حواريه.. التابعي  

الجليل ميثم التّمار )رضوان اهلل تعالى عليه( والذي نحّلق معه في سماوات اإليمان اإلنساني السامي.
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ملتقون عند رّب العاملني إن شاء 
الله. فدعت ل���ه بطيب فطّيبت 
حليت���ه، وقال���ت ل���ه: أم���ا إّنها 

ستخّضب بدم.
إخبار اإلمام علي )عليه السالم( 

بقتله
قال اإلمام علي )عليه الس���الم( 
ي���داك  لتقطع���ن  »والل���ه  ل���ه: 
ورج���الك ولس���انك، ولتقطعن 
النخلة التي بالكناس���ة، فتش���ق 
أربع قط���ع، فتصلب أنت على 
ربعه���ا، وُحجر ب���ن َعدي على 
ربعه���ا، ومحّمد ب���ن أكثم على 
ربعها، وخالد بن مس���عود على 
ربعها، قال ميثم: فشككت في 
نفس���ي وقلت: إّن عليًا ليخبرنا 
بالغي���ب! فقل���ت ل���ه: أو كائن 
ذاك ي���ا أمير املؤمنني؟ فقال: إي 
ورّب الكعب���ة، ك���ذا عهده إلّي 

النبي)صلى الله عليه وآله(«.
وف���ي خب���ر آخر: »إّن���ك ُتؤخذ 
بعدي، فُتصلب وُتطعن بحربة، 
ف���إذا كان الي���وم الثال���ث ابتدر 
منخراك وفمك دم���ًا، فيخّضب 
حليت���ك، فانتظر ذلك اخلضاب، 
وُتصل���ب على ب���اب دار عمرو 
بن حريث عاش���ر عش���رة، أنت 
أقصره���م خش���بة، وأقربهم من 
املطه���رة، وام���ِض حّت���ى أريك 
النخلة التي ُتصلب على جذعها. 

فأراه إّياها.
ف���كان ميثم يأتيها فيصّلي عندها 

ويقول: بوركت من نخلة، لك 
خلقت ولي غذي���ت. ولم يزل 
يتعاهده���ا حّتى قطع���ت وحّتى 
ع���رف املوض���ع ال���ذي يصلب 
عليها بالكوفة. قال: وكان يلقى 
عمرو بن حريث فيقول له: إّني 
مجاورك فأحسن جواري، فيقول 
له عمرو: أتريد أن تش���تري دار 
ابن مس���عود أو دار ابن حكيم؟ 

وهو ال يعلم ما يريد.
ملّا ولي عبيد الله بن زياد الكوفة 
ودخلها تعّلق علمه بالنخلة التي 
بالكناسة فتخرق، فتطّير من ذلك 
فأمر بقطعها، فاشتراها رجل من 

النّجارين فشّقها أربع قطع.
ق���ال ميثم: فقل���ت لصالح ابني 
فخذ مس���مارًا من حديد فأنقش 
عليه اس���مي واسم أبي ودّقه في 
بعض تلك األجذاع، قال: فلّما 
مضى بعد ذل���ك أّيام أتاني قوم 
من أهل الس���وق فقالوا: يا ميثم 
انهض معنا إلى األمير نشكو إليه 
عامل الس���وق، ونسأله أن يعزله 

عّنا ويوّلي علينا غيره.
ق���ال: وكن���ت خطي���ب الق���وم 
فنص���ت ل���ي وأعجب���ه منطقي، 
فق���ال له عم���رو ب���ن حريث: 
أصلح الل���ه األمير تع���رف هذا 
املتكّل���م؟ قال: َم���ن هو؟ قال: 
ميث���م التّم���ار الك���ّذاب مول���ى 
الك���ّذاب علي ب���ن أبي طالب، 
قال: فاستوى جالسًا فقال لي: 
ما تق���ول؟ فقلت: كذب أصلح 

الله األمير، بل أنا الصادق مولى 
الصادق علي بن أبي طالب أمير 

املؤمنني حّقًا.
فق���ال ل���ي: لتبرأن م���ن علي، 
وتتوّل���ى  مس���اويه،  ولتذك���رن 
محاس���نه،  وتذك���ر  عثم���ان، 
أو ألقطع���ن يدي���ك ورجلي���ك 
وألصلبّنك، فبكيت، فقال لي: 
بكي���ت من الق���ول دون الفعل، 
فقلت: والله ما بكيت من القول 
وال من الفعل، ولكن بكيت من 
ش���ك كان دخلني ي���وم خّبرني 
سّيدي وموالي، فقال لي: وما 
قال لك؟ ق���ال: فقلت: أتيت 
الب���اب فقيل ل���ي: أّن���ه نائم، 
فناديت: انتبه أّيها النائم، فوالله 

لتخضنب حليتك من رأسك.
فق���ال: صدقت، وأن���ت والله 
لتقطعن يداك ورجالك ولسانك 
ولتصلنب، فقل���ت: وَمن يفعل 
ذل���ك بي؟ ي���ا أمي���ر املؤمنني؟ 
فق���ال: يأخ���ذك العت���ل الزنيم 
اب���ن األم���ة الفاجرة عبي���د الله 
بن زياد. قال: فامتأل غيظًا ثّم 
قال لي: والل���ه ألقطعن يديك 
ورجليك وألدعن لس���انك حّتى 
أكّذبك وأكّذب موالك، فأمر به 

فقطعت يداه ورجاله.
ث���ّم أخرج فأمر ب���ه أن يصلب 
فن���ادي بأعل���ى صوت���ه: أّيه���ا 
يس���مع  أن  أراد  َم���ن  الن���اس 
احلدي���ث املكنون ع���ن علي بن 
أبي طالب)عليه السالم(؟ قال: 

فاجتمع الناس، وأقبل يحّدثهم 
بالعجائب.

قال: وخ���رج عمرو بن حريث 
وهو يري���د منزله فقال: ما هذه 
اجلماع���ة؟ قالوا: ميث���م التّمار 
يح���ّدث الن���اس ع���ن علي بن 
أب���ي طال���ب، ق���ال: فانصرف 
مسرعًا فقال: أصلح الله األمير 
بادر فابع���ث إلى هذا َمن يقطع 
لسانه، فإّني لست آمن أن يغّير 
قلوب أه���ل الكوف���ة فيخرجوا 
فالتف���ت إلى  ق���ال:  علي���ك، 
حرسي فوق رأسه فقال: اذهب 

فاقطع لسانه.
ق���ال: فأتاه احلرس���ي فقال له: 
يا ميثم! قال: ما تش���اء؟ قال: 
أخرج لسانك فقد أمرني األمير 
بقطع���ه، قال ميث���م: أال زعم 
اب���ن األمة الفاج���رة أّنه يكّذبني 
ويك���ّذب موالي هاك لس���اني، 
ق���ال: فقطع لس���انه وتش���حّط 
س���اعة في دمه ثّم مات، وأمر 
به فصلب، قال صالح فمضيت 
بعد ذل���ك بأّيام، ف���إذا هو قد 
صل���ب على الرب���ع الذي كنت 

دققت فيه املسمار.
وكانت شهادته )رضي الله عنه( 
في اليوم الثاني والعش���رين من 
ش���هر ذي احلج���ه احلرام س���نة 
60ه����� اي قب���ل ق���دوم االمام 
احلس���ني )علي���ه الس���الم( الى 

العراق بعشرة ايام.
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احلج���از ومك���ة  كان���ْت أرض 
واملدين���ة املن���ورة وبقي���ع الغرقد 
زاهية باملراقد واملزارات املقدس���ة 
واملس���اجد التي صلى بها النبي 
)صل���ى الل���ه عليه وآل���ه( وآله 
املس���لمون  وأصحابه ومن بعده 
الذي���ن حرص���وا عليه���ا أّيم���ا 
ح���رص، وعملوا على تش���ييد 
األضرحة واملزارات للشخصيات 
اإلسالمية العظيمة التي ساهمت 
وضحت من أجل نشر اإلسالم 

ودميومته.

ومل���ا احتل الوهابيون هذه البقاع 
املقدسة عملوا على طمس هذه 
اآلثار اإلس���المية العظيمة بحجة 
أّنه���ا بدع���ة وش���رك بالله ومن 
محدثات الزم���ان األخير وليس 
من صنع املسلمني األوائل، حّتى 
حل اخلراب ب���األرض املعمورة 
بس���بب منهجهم التكفيري اجتاه 
ه���ذه املقدس���ات اإللهي���ة وم���ا 
مي���ت إليها بصل���ة ومحاربة كل 
ش���خص يقدم لزيارتها والتبرك 
بها، ولك���ن سياس���ة الوهابيني 

والسلفيني اآلن هي القضاء على 
اآلثار اإلس���المية ومحوها حّتى 
من ذاك���رة املس���لمني واألجيال 
القادم���ة الت���ي س���تأتي دون أن 
جتد أي أثر لإلسالم واملسلمنَي، 
وبالتال���ي ما يؤكد عدم ش���رعية 
ه���ؤالء ه���و محاربته���م إلقامة 
شعائر الله تعالى وإقامة الطقوس 
وبناء وتش���ييد االماكن املقدسة، 
واألص���ح أّن أفعالهم هذه دعوة 
حملارب���ة الدعوة اإلس���المية التي 
يؤكد ش���رعيتها ووجودها إقامة 

األضرحة املقدسة.
وفي الوقت احلالي جاءت داعش 
حملارب���ة ه���ذه املقدس���ات ومنها 
ف���ي العراق ال���ذي حتتضن تربته 
املشرفة أجس���اد األنبياء واألئمة 
املعصوم���ني )عليه���م الس���الم( 
وكذلك أجساد العباقرة والعلماء 
الصاحل���ني  واألولي���اء  األف���ذاذ 
وصحابة النب���ي الكرمي )رضوان 
الل���ه تعالى عليهم(، وهي نفس 
السياس���ة التي انتهجتها الوهابية 
في الفترة املاضية وذات سياس���ة 

تهديم المقدسات.. دعوٌة لمحاربة الدعوة اإلسالمية
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والت���ي  واألموي���ني  اخل���وارج 
وصلت بيزيد الكافر إلى ضرب 
بيت الله احلرام باملنجنيق لنفجع 
اآلن بهدم بيوت الله من مساجد 

وأضرحة مطهرة.
ول���و رجعن���ا بدراس���تنا وبحثنا 
التاريخ���ي إل���ى ما قب���ل مجيء 
الوهابي���ة فإن املقدس���ات كانت 
عامرة ويتبرك من حولها بها حتى 
املاض���ي القري���ب املوثق بالكتب 
والص���ور الفوتوغرافية التي تدّل 
على تعظيم نفس سكان احلجاز 
ومكة املكرمة لألضرحة والعناية 

بها وزيارتها والتبرك بها.
ومن بني أهّم الشواهد التاريخية 
على صحة بناء األضرحة املقدسة 
واألولي���اء  والصحاب���ة  لألئم���ة 
الصاحل���ني هو ما كتب���ه الرّحالة 
أبو احلس���ني محمد بن أحمد بن 
جبير األندلسي الشاطبي املعروف 
ب� )ابن جبير( وحديثه عن األبنية 
عل���ى املش���اهد املقدس���ة، وهو 
أحد علم���اء األندل���س األكابر 
ف���ي الفقه واحلدي���ث، ويحكي 
لنا في رحلته عن األبنية الرفيعة 
والقب���اب العالي���ة في املش���اهد 
يوم���ذاك  املعروف���ة  وامل���زارات 
لألنبياء والصاحلني والنبّي األكرم 
)صل���ى الله عليه وآل���ه( وأهل 
بيت���ه وصحابت���ه والتابع���ني لهم 

بإحسان.
فق���د ق���ام برح���الت ث���الث، 
أهّمها اس���تغرقت أكثر من ثالث 
سنوات، حيث بدأها يوم االثنني 
في التاسع عشر من شهر شوال 
عام ٧85 ه�، و ختمها في يوم 
اخلمي���س الثاني والعش���رين من 
ش���هر محرم سنة 815 ه�، وقد 
وصف في هذه الرحلة ما مّر به 
من مدن وما شاهد من عجائب 

البلدان.
كما وعنى عناية خاصة بوصف 

واملس���اجد  الديني���ة  النواح���ي 
واملشاهد وقبور األنبياء واألولياء 
وأهل البيت والصحابة والتابعني، 
وصفًا دقيقًا، يعرب عن أّن هذه 
القباب واألبنية الرفيعة ُش���ّيدت 
م���ن قبل قرون تّتصل إلى عصر 

الصحابة والتابعني.
ولم يكن يوم���ذاك أيُّ معترض 
عل���ى بنائها ف���وق قبور هؤالء، 
ول���م ي���ِدْر بُِخْلِد أح���د أّن هذه 
القب���اب واألبني���ة س���تبعدنا عن 
التوحيد، بل كانوا يتبّركون بهذا 
العمل ويبدون ما في مشاعرهم 

من وّد وحّب ألصحابها.
وكان التبّرك والتقبيل سّنة رائجة 
بني املس���لمني، وهم لم يكونوا 
يقّبلون باب���ًا ويتبّركون باجلدار، 

بل يتبّركون مبن حوتهم.
ولو قام باح���ث بوصف األبنية 
الشاهقة التي كانت مشّيدة على 
قب���ور األنبي���اء والصاحل���ني قبل 
ظهور اإلسالم وما بناه املسلمون 
في عص���ر الصحاب���ة والتابعني 
لهم بإحس���ان إلى يومنا هذا في 
مختلف البلدان جلاء بكتاب فخم 
ضخم، وَيكشف عن أّن السيرة 
الرائجة ف���ي تلك االعصار قبل 
اإلسالم وبعده من عصر الرسول 
والصحاب���ة والتابعني كانت هي 
العناية بحفظ آثار رجال الدين، 
الكاش���فة عن مش���روعية البناء 
عل���ى القب���ور، وإّنه ل���م ينبس 
أّي ش���خص ف���ي رف���ض ذلك 
ببنت ش���فة ول���م يعترض عليها 

أحد، بل تلّقاها اجلميع بالقبول 
والرضا، إظه���ارًا للمحّبة والوّد 
والنبّوات  الرس���االت  ألصحاب 
وأصحاب العلم والفضل، ومن 
خالف تلك السّنة وعّدها شركًا 
أو أم���رًا محّرم���ًا فق���د اّتبع غير 

سبيل املؤمنني.
وبالتال���ي وم���ن أج���ل دميوم���ة 
الدع���وة اإلس���المية الس���محاء 
الب���د م���ن احلفاظ عل���ى اآلثار 
اإلسالمية وصيانتها واحلث على 
زيارته���ا وتبيان األث���ر اإليجابي 
في زيارتها والتبّرك بها ومحاربة 
تل���ك األفكار املضلل���ة بحرمتها 
ف���ال ح���رام إال م���ا خالف نهج 

محمد وآل محمد.
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عباس عياد

سبُط النبي
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وي�����ن�����������س�����ُب ع�����������س�����ٌق اأرف����������دت����������ُه ب���ط���ه���ره���ا
وي���������س����ل����م ق������ل������ٌب اأن�������������َت وح�����������ُي خ���ف���وق���ه
ب�������ه ي�����ت�����اق�����ى األ�����������ف ع���������س����ر م�������ن ال�����رج�����ا
ف����اأم���������س����ي رف����ي����ق����اي ال�����������س�����واط�����ُع وال�����ن�����دى
ب��������رب��������ت��������ه اأح����������������������ام وج���������������ه حم����م����د
ل����ي���������س����رب����ه����ا غ������ي������ٌب ك�����م�����ا ي�������س���ت���ه���ي دم�������ًا
ر�������س������ال������ٍة وج��������������دب  ن��������ب��������واتٍ   ظ�������م�������اء 
ف����م����زق����ت����ه اأن�����������ت امل���������س����ظ����ى ه������ن������ا، وه�����ل
اأع�������������رين ول������ي������د ال�����������س�����وء �������س������وء حم����م����ٍد
ك���ل���م���ا ح���������س����ام����ك  م�������ن  ح����������ّد  ي�����خ�����ب  ومل 
ع����������زةٍ  ب�����ح�����م�����رةٍ   اآف����������اق����������ًا  ل����ي���������س����ب����غ 
ه�����وت ج����ئ����ت����ه����ا  ان  ال�������������روع  غ������م������ار  ك�����������اأن 
ح���������س����ن����ت����ه اأي����������������ن  اهلل  ح����������ب  حم�������������رّي 
وك������ي������ف اأع�������������رت ال��������دي��������َن وج���������ه ب���ه���ائ���ه
ع��������ب��������ادةٍ  ل�����������ون  اهلل  اأت��������ي��������ت  وك�������ي�������ف 
والدةٍ  ي����������وم  امل�������������وت  ج�����ع�����ل�����ت  وك�������ي�������ف 

ت����ه����ي����َب ه��������ذا ال������ك������ون م������ن اأن����������ت ف����ان����ربى
ب������ي������وم������ك ت������ف������ر اجل������������������راح ت����ب���������س����م����ًا 
ف����ت����ن����ه����ل دن�������ي�������ا م��������ن ف�������������رات �����س����ي����ائ����ه
وت�����ل�����ت�����ف�����ت االخ���������������رى ال�������ي�������ه ب�����ق�����اوؤه�����ا
ه�����ن�����ا ������س�����ل�����ة ال������دن������ي������ا ب�����خ�����ل�����د ق����ي����ام����ة
اأحت���������س����ن����ن����ي ار���������������سٌ �����س����ه����ي����ٌد ت����راب����ه����ا

ت�������س���ام���ى ف���������اإن ت���ق�������س���ده ت���ق�������س���د حم����ج����ة ً 
م���������س����اه����ده����ا ل�������و ق���������رب ال�����ط�����ه�����ر ن���ف�������س���ه
�������س������ام������ًا ت���������راب���������ًا ������س�����م �����س����ب����ط حم���م���د

خم�������س���ُب اأف�������������ٌق  ال����ع����ي����ن����ن  يف  ق���������ّر  وم���������ا 
وم�����ذه�����ُب ن�����ه�����ٌج  ال����ق����ل����ب  يف  �����س����اك����ن  وم��������ن 
وح���������ل ب�����������روح ال���������س����ع����ر م�������ا ه�������و اأط������ي������ُب
�������س������اأب������ي������ب ن�������������وٍر ف����ي���������س����ه����ا ي����ت���������س����ب����ُب
وه���������ا اأن�������������ذا ظ�������������اٍم، وه���������ا ان���������ا اأ��������س�������رُب
م�������واج�������ع اأزم�����������������ان زه����������ت وه����������ي ت�����غ�����رُب
ي�������س���ك���ُب ال������ن������ور  ب����ه����ا  ������س�����م�����اواتٍ   دم����������وع 
ل����������ك����������ادرة ت�����ق�����������س�����و و�������س������م������ت ي������ع������ذُب
وي����ب����ق����ى ه��������واك ال�����ف�����رد م�����ا اج�����ت�����از ي���ل���ه���ُب
ن�����ي�����ّم�����ُم ������س�����ط�����رًا م������ن ج����ن����اب����ك ُي���ع�������س���ُب
مب���������ا ن�������زف�������ت اأوج���������اع���������ه���������ا ي����ت����خ���������س����ُب
ت���ق���ط���َر ف���ي���ه ال����رف���������سُ وال�������س���م�������س ت���رق���ُب
وخ������ف������ر ط���������ه���������اراٍت ب�����ه�����ا ال�������ك�������ون غ���ي���ه���ُب
غ����ي����ه����ُب اهلل  ي��������د  ان  ك��������رب��������اء  �������س������وى 
����س���ن���ا رم�����ل�����ة م�����ا اأب����������رق ال�������س���ي���ف ُت�������س���ه���ُب
ت������دج������ى ظ�����������اٌم �������س������ّب ب�������ال�������دم ي���������س����رُب
ي���ط���ل���ُب امل�����ج�����د  م������ا  اهلل  ج������م������اُل  ك���������س����اه����ا 
ع����ل����ى ع�������س���ق���ك ال������دام������ي ك����م����ا ان�������ت ت����رغ����ُب
وق��������د غ����������اَل ق����ل����ب����ًا م����ن����ك �����س����ه����ٌم م�������س���ع���ُب
ووج�������ه�������ك خم�����������س�����وب وج���������س����م����ك ي�������س���ل���ُب
ت�����ق�����رُب االأ�������س������ن������ة  ف�����ي�����ك  ������س�����ج�����دت  اإذا 
األ�����������������ّذ ح��������دي��������ث��������ًا، وامل�������ه�������ن�������د ي������ط������رُب
ح�������������س������ام ع������ل������ي ب������امل������ه������اب������ة ي����خ����ط����ُب
وي���ن�������س���اب ج���م���ع م�����ن ن������دى ال���ف���ج���ر اأع��������ذُب
ل���ت���ط���ف���ي غ���ل���ي���ل ال����ل����ي����ل واخُل�������ل�������د ي�������س���رُب
ه����ن����ا م�������اوؤه�������ا امل����ح����ي����ي ف����ه����ل ب����ع����د ُت�������ذُب
اأرح����������ُب �������س������درك  م����ن����ه  دربٍ   ح������ب  ب������ا 
وي������ح������ي������ا ع������ل������ى ال������ع�������������س������ور وي�����ن�����ج�����ُب
مل����ع����راج����ه����ا �����س����ب����ع ال�����������س�����م�����اوات ت����رح����ُب
ال������ت������ق������رُب ذاك  ك�����������ان  م������ن������ه  الأط��������ه��������ر 
�������س������ام������ًا، وه��������ل ي����ك����ف����ي �������س������اٌم وي�����ع�����رُب
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الى الحجِة ابن الحسن الشريف
اظ�����ه�����ر ل����ن����ا ي������ا غ����ائ����ب����ا ي������ا ب������ن احل�������س���ن
وام���������������اأ ال������دن������ي������ا ع�����ل�����ى ط����������ول ال�����زم�����ن

ال�����وف�����اء ذا  ي������ا  غ����ائ����ب����ا  ي������ا  ل����ن����ا  اظ�����ه�����ر 
ان�����������������ت ل���������������اإمي���������������ان ع�������������ز واإب���������������������اء

ف�����اظ�����ه�����ر ال�����������س�����اع�����ة واأم�����������������اأ اأر������س�����ن�����ا
ي���������ا ام���������������ام ال��������ك��������ل ي���������ا ن������������ور ال���������س����ن����ا

اظ�������ه�������ر ال�����������س�����اع�����ة ي��������ا ب��������ن ال�����ر������س�����ول
اإن�����������ن�����������ا ن���������دع���������و ج������م������ي������ع������ا ون�������ق�������ول

اظ�������ه�������ر ل������ن������ا ان�����������ت االإم������������������ام امل������رت������ى
وب�����������������ك امل����������ظ����������ل����������وم ل�������ل�������ح�������ق رج���������ا

امل�����ح�����ن وق������������ت  يف  احل������������ق  اإم������������������ام  ي���������ا 
ع���������������دال و����������س���������وم���������ا و������������س�����������اة وم��������ن

واأم�������������������اأ ال�������دن�������ي�������ا �������س������ام������ا و������س�����ف�����اء
ي���������ا اإم����������ام����������ا �������س������ي������دا ل������������ِب ال��������ن��������داء

ب��������������االأم��������������اين وال����������ت����������ه����������اين وامل�������ن�������ى
ك����������ن اله�������������ل االر���������������������س ف������ي������ن������ا ول�����ن�����ا

ي��������ا اإم���������ام���������ا ������س�����ي�����دا ي��������ا ب��������ن ال�����ب�����ت�����ول
ان�����������ت م��������ن اأي��������ق��������ظ اأح����������������ام ال�����ع�����ق�����ول

جن����ا ق�����������د  ح�������ق�������ا  ن���������������������اداك  م�����������ن  ان 
اإن����������ن����������ا ن����������دع����������وك ������س�����ب�����ح�����ا ودج����������ى

ف������اظ������ه������ر ال�������������س������اع������ة ي���������ا ب���������ن احل���������س����ن

واظ���������ه���������ر ال�������������س������اع������ة ي���������ا ب���������ن احل���������س����ن

واظ���������ه���������ر ال�������������س������اع������ة ي���������ا ب���������ن احل���������س����ن

ف������اظ������ه������ر ال�������������س������اع������ة ي���������ا ب���������ن احل���������س����ن

ف������اظ������ه������ر ال�������������س������اع������ة ي���������ا ب���������ن احل���������س����ن

عبد الستار شويلية
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رحيم الشاهر

أبا موسى

ما أنجب العراق

معلَم الشهداْء

في أزمة النقص الشديد

كما إليك 

قد ُدعي الرجاْء

فالمجد عندك شاسٌع 

بالمجد قد قيسْا!

***

أبا موسى!

يا قاطفا غصن الشموس

فالشمس تأبى 

أن يطال جبينها متحمٌس

لكنها قد طأطأتْ 

لعلوك األبهى

أصبْحَت في 

درب المفاخر 

هاديا قديسا!

***

ابا موسى!

ذي كربالء

أعادها شمر 

وحرملة 

طالب رأسك يا حسين

تواتروا

هم يطرقون طبولها

وجدوا لظاها

آنسا وأنيسا!

***

 أبا موسى!

يا رابحا معنى العراق

لم تخش موتا 

طالما يخشاه 

طالب الشجاعةْ 

لكنك البرهان في 

طحن العراك 

مشتتا لصريعه 

وصراعه

شهداؤنا كاألنبياء

فذا موسى 

وذا عيسى!

أبو موسى 00 أبو موسى00

شهداُؤنا كاألنبياء!
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ومن بني املؤلفني الذين ردوا على 
املش���ككني بالزيارة النبوية، هو 
العالمة الس���يد محمد بن علوي 
ب���ن عب���اس املالكي احلس���ني، 
خادم العلم باحلرمني الشريفني، 
في كتاب���ه )الزي���ارة النبوية بني 
البدعية والشرعية( والصادر عن 
)دار احلرم���ني الش���ريفني العاملية 

في القاهرة(.
وقّدم للكتاب  األس���تاذ الدكتور 
أحم���د عم���ر هاش���م، رئي���س 
جامع���ة األزه���ر الش���ريف هذا 
الكتاب للقراء بعده منهجا يرسم 
طريق اإلصالح ملن يريدون الله 
ورس���وله وال���دار اآلخرة، وملن 

يبن���ون فال يهدم���ون ويجمعون 
وال يفرقون ويقومون باإلصالح 
بالقدوة والس���لوك قب���ل القول 

والتوجيه.
وقال الدكتور أحمد عن املؤلف 
بأنه س���ليل بيت النبوة نش���أ في 
بي���ت العل���م وال���ورع والتقوى 
والصالح، ورث العلم والعمل 
كابرًا عن كابر، وعاملًا عن عالم، 
وإن���ه واح���د من أئم���ة عصرنا 
اجملتهدي���ن ودعات���ه اجملددي���ن، 
ومن الذين لهم قدم صدق عند 
ربهم احلس���يب النسيب سماحة 
الس���يد محمد بن علوي املالكي 
احلسني، لقد عرفته منذ أكثر من 

ربع قرن حيث كنت أعمل استاذًا 
بكلية الش���ريعة مبك���ة املكرمة، 
وكنا عندما نؤم املس���جد احلرام 
ندخل من باب الس���الم فتطالعنا 
أكب���ر حلقة علمية يتزاحم عليها 
العلماء وطالب العلم، ويتسابق 
عليها احلجاج والعمار والزوار، 
لينهل���وا م���ن العلم وم���ن عالم 
أشرق وجهه الذي نضره بشرحه 
ونشره حلديث رسول الله )صلى 

الله عليه وآله وسلم(. 
ويب���دأ املؤلف كالمه ويقول بأن 
كتابه بحث مختصر عن مس���ألة 
مهمة كُثر فيها اخلالف بني طلبة 
العلم وهي مس���ألة شد الرحال 

إلى زيارة النبي )صلى الله عليه 
وآله(، مبينًا أن سبب تأليف هذا 
الكت���اب للرد عل���ى ما ظهر في 
موسم احلج لعام 1419 ه� من 
كتاب أس���اء إلى املسلمني وكدر 
عليهم صفوه���م وهم في زيارة 
رسول الله فكان أكبر إيذاء لهم 
وجرح لش���عورهم وهم حجاج 
زوار قاصدون وجه الله سبحانه 
املعت���دي  يق���ول  إذ  وتعال���ى، 
)مؤلف الكتاب( ان زيارة رسول 
الله بعد موته مفسدة راجحة ال 
خير فيها، فأزعجنا هذا االفتراء 
والتعدي وسوء األدب على مقام 
رس���ول الل���ه )صلى الل���ه عليه 

تعّد زيارة النبي )صلى اهلل عليه وآله( والتوسل به من أعظم القربات والطاعات التي يفرح بها الزائر في التوسل بالرسول 
الكريـــم، كمـــا تذكر أكثر كتب المناســـك أنه ينبغي للحاج أن ال يفوت فرصة زيارة قبره الشـــريف، وهو رّد صريح على أولئك 

الكذابين الذين يقولون بأن زيارته شرك وكفر باهلل تعالى.

كتاب لخادم العلم بالحرمين الشريفين
 يؤكد مشروعية الزيارة النبوية 
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وآله( لذلك أحببت أن أش���ارك 
به���ذه الرس���الة ف���ي الدفاع عن 

مقام الرسول والذب عنه. 
ويق���ول املؤلف أيضًا ماذا ينقص 
م���ن إمياننا لو س���افرنا قاصدين 
زي���ارة نبي الل���ه وحبيبه محمد 
رس���ول الله معتقدا أنه عبد الله 
ورس���وله ال���ذي أرس���له لهداية 
الرس���الة  أدى  وأن���ه  البش���ر، 
وبلغ األمان���ة.. ونحن واحلمد 
لل���ه على هذه العقي���دة الصافية 
الس���ليمة، وأكد عليها الس���واد 
األعظم من علماء األمة احملمدية 
القائلني مبش���روعية زيارة رسول 
الله وش���د الرحال إليه والتوسل 

به إلى الله سبحانه وتعالى.
مقّدمات أولية مهمة

أن مس���ألة الزيارة مس���ألة فقهية 
تتعلق بها األحكام الش���رعية من 
حالل وحرام ومكروه ومندوب، 
وال صلة لها بحديث )ال تش���د 
الرحال( وليس���ت م���ن القضايا 
العقدي���ة.. وق���د جعلها بعض 
املتنطع���ني قضية اعتقادية مثل ما 
فعلوا متامًا بقضية التوسل بالنبي 
حي���ث جعلوها قضي���ة اعتقادية 
توحيدي���ة، وبن���وا عليها احلكم 
بالش���رك والكفر واإلخراج عن 
امللة، مع أن الش���يخ محمد بن 
عب���د الوهاب يقرر في رس���ائله 
أنها � يعني قضية التوسل � قضية 

فقهية.
وق���د جاء هؤالء املنتس���بون إلى 
الس���لفية فجعلوا قضي���ة الزيارة 
وش���د الرح���ال إلى زي���ارة نبينا 
محمد قضية إميان وكفر وتوحيد 
وشرك، وراحوا يخلعون ألقاب 
الضالل والكفر والشرك على كل 

من يخالفهم في هذه املسألة.
وعندم���ا يتح���دث بعضهم عن 
مس���ألة الزيارة فإنه يعرض فكره 
ورأي���ه متحكما ف���ي النصوص 
مستحوذًا على األدلة بفهمه من 

حيثية ما يراه هو صحيحًا.. 
كما قد شاع بني كثير من الناس 

أن احاديث الزيارة كلها ضعيفة 
ب���ل موضوعة، وه���و خطأ بال 
ري���ب وال يص���در ع���ن محقق 
مم���ارس للحديث، خبير بقواعد 
اجلرح والتعديل، ويكفي اللبيب 
قول احلاف���ظ الذهبي الناقد عن 
أحاديث الزيارة: طريقة كلها لينة 
لكن يتق���وى بعضها ببعض ألن 

ما في روايتها متهم بالكذب.
ويكفي أن األئمة األربعة وغيرهم 
من فحول العلماء وأركان الدين 
قالوا مبش���روعية زيارة النبي كما 
نقله عنه���م أصحابهم في كتب 
فقهه���م املعتمدة، وه���ذا كاف 
في تصحي���ح أحادي���ث الزيارة 
وقبولها، واحلاصل أن األحاديث 
الدالة على زيارة قبره بخصوصه 
منها ما هو حسن بل صححه أو 
حسنه بعض األئمة كابن السكن 
وأحسنها  والسيوطي،  والسبكي 
م���ا روي من طريق موس���ى بن 
ه���الل العبدي، ع���ن عبد الله 
ب���ن عمر العم���ري، وعبيد الله 
بن عمر العمري، عن نافع عن 
ابن عمر قال: قال رس���ول الله 
)صلى الله عليه وآله(: )من زار 

قبري وجبت له شفاعتي(.
وقال الل���ه تبارك وتعالى: )ولو 
أنهم إذ ظلموا أنفس���هم جاءوك 
فاس���تغفروا الله واس���تغفر لهم 
الرس���ول لوج���دوا الل���ه تواب���ًا 

رحيمًا(.
ومعن���اه: ان الناس عند ظلمهم 
أنفس���هم وس���يلتهم إلى قبولهم 
والعف���و عنه���م وفوزهم برحمه 
الله أن يأتوك تائبني مستغفرين.. 
وم���ن هنا يظهر س���بحانه كمال 
فضل زيارته دون فرق بني قريب 
الدار وبعيده���ا، وال بني زيارته 
صلوات الله وس���المه عليه في 
حيات���ه وبعد وفاته فإن من زاره 
بع���د وفاته فهو كم���ن زاره في 

حياته.
وهذه اآلية الكرمية تشمل حالتي 
احلي���اة وبعد االنتقال، ومن أراد 

تخصيصه���ا بحال احلي���اة، فما 
أص���اب ألن الفع���ل في س���ياق 
العم���وم.. وفي  يفيد  الش���رط 
األص���ول أن الفعل إذا وقع في 
س���ياق الش���رط كان عام���ًا ألن 
الفعل ف���ي معنى النكرة لتضمنه 

مصدرا منكرًا.
كما وقد فهم املفسرون من هذه 
اآلي���ة عموم اجمل���يء إليه )صلى 
الل���ه عليه وآله( في حياته وبعد 
وفاته، ولذل���ك تراهم يذكرون 
في تفس���يرها حكاي���ة العتبي أو 
األعرابي الذي جاء زائرًا قاصدا 
فزار وتوسل بالنبي وممن ذكرها 

القرطبي وابن كثير.
وقال اإلمام احلافظ الشيخ عماد 
الدين ب���ن كثير، ذك���ر جماعة 
منهم الش���يخ أبو منصور الصباغ 
ف���ي كتاب���ه )الش���امل( احلكاية 
املشهورة عن العتبي، قال كنت 
جالس���ًا عند قب���ر النب���ي فجاء 
أعرابي فقال: الس���الم عليك يا 
رس���ول الله سمعت الله يقول: 
)ولو أنه���م إذ ظلموا أنفس���هم 
جاءوك فاستغفروا الله واستغفر 
لهم الرس���ول لوجدوا الله توابا 
رحيم���ا(، وقد جئتك مس���تغفرا 

لذنبي مستشفعًا بك إلى ربي.
ثم انص���رف األعراب���ي فغلبتني 
عيني، فرأي����ت النبي في النوم 
فقال: احلق األعرابي فبش���ره أن 

الله قد غفر له.
وهذه القصة رواها اإلمام النووي 
ف���ي كتاب���ه )اإليض���اح/ الباب 
السادس/ ص 498(، وكذلك 
رواها الش���يخ أب���و محمد قدامة 
ف���ي كتابه )املغن���ي/ ج3/ ص 
556(، والش���يخ أبو الفرج بن 
قدامة في كتابه )الشرح الكبير/ 
ج3/ ص 495(، ونقلها الشيخ 
منص���ور بن يون���س البهوتي في 
كتاب���ه )كش���اف القن���اع/ ج5/ 
ص 30( ويعد من أش���هر كتب 

املذهب احلنبلي.
ونأتي على حديث ابن عمر أنه 

قال: ق���ال رس���ول الله )صلى 
الله عليه وآله(: )من زار قبري 

وجبت له شفاعتي(.
وهذا احلديث رواه الدارقطني في 
س���ننه/ 2/ 2٧8، ومن طريقه 
القاضي عياض في الش���فا/ 2/ 
83، واحلكي���م الترم���ذي ف���ي 
الن���وادر/ 148، والعقيل���ي في 
الضعفاء/ 4/ 1٧0، والدوالبي 

في الكنى/ 2/ 64.
� مشروعية شد الرحل للزيارة

ال ينك���ر أح���د من أهل الس���نة 
واجلماعة مشروعية زيارة النبي، 
وبقيت مسألة شد الرحال ألجل 
الزيارة خاصة، وفي هذه املسألة 
ال تس���تحق من اخملالف كل هذه 
الهجمة النكراء واحلملة الشديدة 
الش���عواء، وكأن القضي���ة فيه���ا 
انكار األلوهية أو الربوبية وانكار 
النب���وة وجح���د الكرامات، وال 
ن���دري ما هو الذي يترتب على 
القول بش���د الرحل لزي���ارة قبر 
نبينا وس���يدنا محمد من املفاسد 
والش���رور وعظائم األمور، وما 
هي صلة هذه املس���ألة بالش���رك 
والكف���ر واإلخ���راج ع���ن دائرة 

اإلميان؟
وميكن الق���ول ان الزيارة النبوية 
ف���ي احلقيق���ة توحي���د خال���ص 
وإميان صادق ال يش���وبه ش���رك 
وال ش���بهة ش���رك، وذلك ألنها 
إق���رار لصاحب الرس���الة محمد 
بن عب���د الله بعظي���م الفضل، 
ومت���ام  اإلحس���ان،  وكم���ال 
املن���ة، واملعروف وغاي���ة الرتبة 
في الش���رف والعبودي���ة احملضة 
الصادقة، وه���ذا عني التوحيد، 
وأما تخيل بع���ض احملرومني أن 
منع الزيارة أو الس���فر إليها من 
باب احملافظ���ة على التوحيد فهو 
تخي���ل باط���ل دار عل���ى غباوة 

متخيله وخبالته!!
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يؤّكد أتباع مذهب أهل البيت 
)عليهم الس���الم( على حرمة 
أكل حل���م األرنب ألس���باب 
عديدة بعضها علمية وأخرى 
تابع���ة حلرم���ة الدي���ن ل���ه، 
وهنالك العديد من النصوص 
ال���واردة ع���ن النب���ّي األكرم 
)صلى الله عليه وآله( وأهل 
السالم( حتّرم  البيت )عليهم 
أكله، وقد أعلن األزهر هو 

اآلخر حرمة أكله.
ول���و تناولن���ا ه���ذا املوضوع 
علميًا، علميا فهو يعتبر من 
فصيل���ة الق���وارض كالفئران 
واجلرذان والسناجب ويقاربها 
بالفصيل���ة اخلنزير، فاذا حل 
حل���م احدها حل حل���م بقية 

االصناف.
وأم���ا الس���بب الش���رعي في 
ان  ه���و  والش���ائع  حترمي���ه 
األرانب حتي���ض ولذا يحّرم 

أكل حلمها.
وبناًء على األحاديث الكثيرة 
املروية ع���ن أئمة أهل البيت 
)عليهم الس���الم( الدالة على 

ك���ون األرن���ب م���ن جملة 
املمسوخات التي يحّرم أكلها 
قطعًا، حيث قال اإلمام علي 
بن أبي طلب )عليه السالم( 
سألت رسول الله )صلى الله 
عليه وآله وسلم( عن امُلُسوخ 
فق���ال: ه���م ثالثة عش���ر: 
الفيل والدب واخلنزير والقرد 
والوطواط  واجِلريِّث والضب 
والعق���رب  والدعم���وص 

والعنكبوت واألرنب.
وعن اإلمام موس���ى الكاظم 
امُلُس���وخ  الس���الم(  )علي���ه 
ثالث عش���ر: الفيل والدب 
واألرن���ب والعقرب والضب 
والدعم���وص  والعنكب���وت 
واجل���ري والوط���واط والقرد 
واخلنزير، إلى ان قال: وأما 
ام���رأة قذرة  األرنب فكانت 
ال تغتس���ل م���ن احليض وال 

اجلنابة، ومسخت.
وقال اإلمام جعفر بن محمد 
الصادق )عليه السالم(  حرم 
الل���ه )ع���ّز وجل( ورس���وله 
)صلى الله عليه وآله وسلم( 

امُلُسوَخ جميعهًا.
فيما روي ع���ن اإلمام علي 
ب���ن موس���ى الرض���ا )عليه 
الس���الم( أن���ه ق���ال: وحرم 
األرنب ألنها مبنزلة الس���نور 
)القط الب���ري( ولها مخالب 
كمخال���ب الس���نور وس���باع 
الوحش، فجرت مجراها مع 
قذرتها في نفس���ها وما يكون 
منها من الدم كما يكون من 

النساء آلاها مسخ.
وامَلْس���خ ه���و قلب الش���يء 
وحتويل صورت���ه إلى صورة 
وهيئ���ة قبيحة، ولقد مس���خ 
الله تعالى جماعة من البش���ر 
وص���رح  حيوان���ات،  إل���ى 
الق���رآن الك���رمي بذلك حيث 
قال: )فقلنا لهم كونوا قردة 
)س���ورة  خاس���ئني....{ 
البق���رة: 65( وق���ال: )من 
الل���ه وغض���ب عليه  لعن���ه 
وجعل منهم القردة واخلنازير( 
وقال )ج���ل وعال(: ) فلما 
عت���وا عن ما نه���وا عنه قلنا 
له���م كونوا قردة خاس���ئني( 

)األعراف: 166(.
ويق���ال أّن املس���وخ لم يبقوا 
أكث���ر من ثالثة أيام ثم ماتوا 
ول���م يتوال���دوا، واحليوانات 
الت���ي ُتعُد من املمس���وخ إمنا 
س���ميت مس���وخا اس���تعارة 
لكونه���ا على ص���ور أولئك 

املمسوخني.
وبالنس���بة ألق���وال علمائن���ا 
األعالم، ومنهم الشيخ املفيد 
)رحم���ه الله( حي���ث قال: 
»وال يؤكل األرنب فانه مسخ 

جنس« املقنعة: 5٧8.
وقال السيد املرتضى )رحمه 
الله(: »حل���م األرنب حرام 
عن���د أه���ل البي���ت )عليهم 
السالم( وقد وردت روايات 
بذلك وال خالف بني الشيعة 
االمامية فيه، واألرنب عندهم 
جن���س ال يس���تباح صوفه«، 

رسائل املرتضى:293/1.
وقال احملقق احللي: »ويحرم 
األرن���ب والضّب«، ش���رائع 

اإلسالم:٧50/4

لماذا ُيحّرم أكل 
لحم األرنب؟
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أبو احلس���ن عل���ي بن عباس 
بن جري���ح، مولى عبيد الله 
بن عيسى بن جعفر البغدادي 
الشهير بابن الرومي، مفخرة 
من مفاخر الشيعة، وعبقري 
م���ن عباقرة األمة، وش���عره 
الذهبي الكثير الطافح برونق 
البالغة قد أربى على سبائك 

التبر حسنا وبهاًء. 
ول���د يوم األربعاء بعد طلوع 
الفجر لليلتني خلتا من رجب 
العلوم  ببغداد، وتلقى   221
من���ذ نعوم���ة أظاف���ره وبدع 
في الش���عر وب���رع في املديح 
والغزل  والوص���ف  والهجاء 
من فنون الش���عر فقصر عن 

وشخصت  الطامحون،  مداه 
إليه األبصار، فجل عن الند 

كما قصر عن مزاياه العد.
ول���ه في م���ودة ذوي القربى 
من آل الرسول صلوات الله 
عليه وعليهم أشواط بعيدة، 
واختصاص���ه به���م ومدائحه 
له���م ودفاعه عنهم من أظهر 

احلقائق اجللية، وقد عده ابن 
الصباغ املالكي املتوفى 855 
في فصوله املهمة ص 302، 
والش���بلنجي في نور األبصار 
166 م���ن ش���عراء اإلم���ام 
احلس���ن العس���كري صلوات 

الله عليه.

رجاٌل حول الغدير )ح3(

* الشاعر العبقري ابن الرومي )221 – 283 هـ(

ما ُيحّبب في الشــــعِر أنه يبعث الطمأنينة والفرح في القلوب خصوصًا إذا ما مدح الشــــعُر وصيَّ رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( 
أمير المؤمنين )عليه الســــالم( وهو يتذكر يوم الغدير ويزهو به وبســــّيده الذي جعله اهلل خليفًة على المســــلميْن.. وها نحن 

نواصل معكم سرد الحكايات عن شعراء الغدير الذين وثقوا لعيد اهلل األكبر بشعرهم.

ي�����رى ال  وم�����ث�����ل�����ي  اأع���������������س�������ْق  مْل  ه������ن������ُد  ي��������ا 
ل�����������ك�����������نَّ ح�����������ّب�����������ي ل���������ل���������و����������س���������يِّ خم�������ي�������ٌم
ف������ه������و ال�����������������س��������راُج امل�����������س�����ت�����ن�����رُي وم�����������ن ب������ِه
اأج����������ْد مل  امل������ح������ب������َة  ل����������ُه  ت��������رك��������ُت  واإذا 
ط�����ري�����ِق�����ِه م���������س����ت����ق����ي����َم  اأاأت��������������������رُك  يل:  ق���������ْل 
ج�������وه�������رًا امل�������������س������ّف������ى  ك�������ال�������ت�������رِب  واأراُه 
وحم��������������ّل��������������ُه م������������ن ك����������������لِّ ف�����������������س��������ٍل ب��������َن
ي�����ك�����ْن مْل  م���������ق���������ااًل  ل������������ُه  ال�������ن�������ب�������يُّ  ق��������������اَل 
م����������ن ك��������ن��������ُت م�������������������والُه ف�������������ذا م����������������وىًل ل�������ُه
ج����م����اع����ة ال�������ب�������ت�������وَل  م�������ن�������َع  اإذ  وك������������������ذاَك 
����ِه ول�������������ُه ع������ج������ائ������ب ي�����������وم ���������س��������اَر ب����ج����ي���������سِ
غ�����روِب�����ه�����ا ب������ع������َد  ال���������س����م���������سُ  ع�����ل�����ي�����ِه  ُرّدْت 

ع�������������س������َق ال�������ن���������������س�������اِء دي����������ان����������ًة وحت�������ّرج�������ا
ت�����وجّل�����ا ال����������ف����������وؤاِد  يف  ي�����������س�����رُح  ال�������������س������دِر  يف 
������س�����ب�����ُب ال������ن������ج������اِة م�������ن ال���������ع���������ذاِب مل���������ْن جن���ا
ي�������������وَم ال������ق������ي������ام������ِة م��������ن ذن��������وب��������ي خم������َرج������ا
ج������ه������ًا واأت����������ب����������ُع ال�������ط�������ري�������َق االأع����������وج����������ا؟!
م����ب����ه����ِرج����ا ل������ن������اق������دي������ِه  �����������واُه  ������������سِ واأرى 
ال�����دج�����ا ب�����������دِر  اأو  ال���������س����م���������سِ  حم���������ّل  ع�����������اِل 
ي�����������وَم )ال��������غ��������دي��������ِر( ل���������س����ام����ع����ي����ِه مم���ج���م���ج���ا
م�����ث�����ل�����ي واأ���������س��������ب��������َح ب������ال������ف������خ������اِر ُم������ت������ّوج������ا
ُزّوج�������������ا اإْذ  ب������ه������ا  واأك������������رم������������ُه  خ������ط������ب������وا 
ي�����ب�����غ�����ي ل�����ق�����������س�����ِر ال���������ن���������ه���������رواِن امل�����خ�����رج�����ا
��������ج��������ا ب������ي�������������س������اَء ت������ل������م������ُع وق�����������������دًة وت��������اأُجّ

غديريُة ابن الرومي

A h r a r w e e k l y43



الَغيرة الَمرضية بين الزوجين ... 
اهم صفاتها تضخيم االحداث البسيطة العابرة 

ليس���ت مفاضل���ة ب���ني واقعني 
متناقضني حلالتني متعايشتني عبر 
العصور متثالن نوعني حلجابني،  
متَثل  النوع االول  في احلجاب 
الزينبي الذي يتجسد في مصداق 
االيات الكرمية )َوُقل لِّْلُمْؤِمَناِت 
َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِهنَّ َوَيْحَفْظَن 
ُفُروَجُه���نَّ َواَل ُيْبِدي���َن ِزيَنَتُه���نَّ 
إاِلَّ َم���ا َظَه���َر ِمْنَه���ا َوْلَيْضِرْبَن 
بُِخُمِرِه���نَّ َعَل���ى ُجُيوبِِه���نَّ َواَل 
ُيْبِدي���َن ِزيَنَتُه���نَّ إاِلَّ لُِبُعوَلتِِه���نَّ 
َأْو آَبائِِه���نَّ َأْو آَب���اء ُبُعوَلتِِهنَّ َأْو 
َأْبَنائِِه���نَّ َأْو َأْبَن���اء ُبُعوَلتِِه���نَّ َأْو 
إِْخَوانِِه���نَّ َأْو َبنِ���ي إِْخَوانِِهنَّ َأْو 
َبنِ���ي َأَخَواتِِه���نَّ َأْو نَِس���ائِِهنَّ َأْو 
َما َمَلَكْت َأْيَماُنُه���نَّ َأِو التَّابِِعنيَ 
َجاِل َأِو  َغْيِر ُأْولِي اإْلِْرَبِة ِمَن الرِّ
ْفِل الَِّذيَن َل���ْم َيْظَهُروا َعَلى  الطِّ
النَِّس���اء }النور/31{( َعْوَراِت 
وه���ذا هو احلجاب االس���المي 
احملض الذي يتطابق مع االوامر 
والنواهي  االلهية بحذافيرها مع 
وج���ود َملكة العف���اف والتقوى 
والفضيل���ة وال���ورع واالخالق 
احملمدي���ة واالحتش���ام العل���وي 
وكل ذلك جتس���د نظرية ومثاال 
وتطبيق���ا  اجرائي���ا عملي���ا في 
اجلى معانيه ومضامينه وصوره 
في سيرة صالسيدة زينب عليها 
الس���الم التي اعط���ت مثال حيا 
وعمليا لكل امراة مس���لمة وفي 
جمي���ع مراحل حياتها وادوارها 
في احلي���اة ابتداء م���ن تكليفها 
الشرعي عند البلوغ والخرحلظة 

في حياتها ومرورا ببيت الزوجية 
وظ���روف العم���ل � ان وج���د 
�  مبقاييسه الش���رعية وضوابطه 
العرفية ومالبس���ات اخلروج الى 
الشارع واختالطها باجملتمع الذي 
حولها.ولم يسمع احد للسيدة 
زينب حس���ا والهمس���ا ولم ير 
اح���د لها صورة او رس���ما الى 
ان انتقلت ال���ى الرفيق االعلى 
راضية مرضية.اما حجاب اليوم 
فش���تان ما بينه وب���ني احلجاب 
الزين���ي خال ما ن���در  منه ففي 
الكثي���ر م���ن حاالته ه���و ابعد 
مايك���ون عن احلج���اب الزينبي 
املطابق للشريعة االسالمية متاما 
واليش���مل احلج���اب املالب���س 
واملظه���ر اخلارج���ي فق���ط ب���ل 
ميت���د الى الس���لوك الع���ام من 
طريقة املش���ي  والتزين والتعطر 
والتكل���م فنش���اهد البعض من 
النس���اء والفتي���ات مبالبس اقل 
مايقال انها غير محتشمة بحجة 
س���ياقات  ومراع���اة  )املوظ���ة( 
التطور )م���ودرن( ولكي اليقال 
عنهن انهن »متخلفات« ويعشن 
ف���ي دهاليز املاضي حيث كانت 
املراة اليعرف لها رس���م لالنوثة 
من راسها وحتى اخمص قدميها 
بسبب تلفعها باحلجاب والبعض 
من النس���اء اليروق لهن العباءة 
العراقي���ة التي تس���تر البدن كله 
لذا نرى الكثير منهن مس���ايرات 
ملوظة مايسمى باجلبة االسالمية 
او تركها ولبس املالبس الضيقة 

)البدي( الت���ي تعني باالنكليزية 
باجلس���م فتكون دالل���ة الكلمة 
كافي���ة العط���اء توصيف كاف 
للهدف املتوخى من ارتداء هكذا 
مالب���س  التليق بكرام���ة املراة 
املس���لمة ومن املؤسف اننا نرى 
الكثي���ر من فتياتنا اجلامعيات قد 
اجنرفن في هذا التيار  اخلاطئ.
والكثير من املمارس���ات اخلاطئة 
البعي���دة عن االحتش���ام الزينبي 
ُتم���ارس اليوم من قب���ل الكثير 
من النساء السيما الفتيات منهن 
بحجة او اخرى منها ان البعض 
يحب���نب ان يق���ال عنه���ن انهن 
)سبورت( و)محبوبات( في نظر 
اجلميع خاص���ة الرجال فتراهن 
يتكلم���ن بصوٍت عاٍل الس���يما 
بواسطة التليفون اجلوال وكانهن 
ف���ي بيوته���ن وم���ع محارمهن 
ولس���ن ف���ي الش���ارع او ف���ي 
الرجال االجانب  السيارة وامام 
فض���ال ع���ن انتش���ار مودي���ل 
)الكروب���ات( وهو ش���يء غير 
مالوف في مجتمعاتنا االسالمية 
بتاتا كاجملتمع الكربالئي احملافظ 

واملقصود بالكروبات هي وجود 
مجامي���ع من الفتيات يتس���كعن 
بالشباب  الش���وارع تش���بها  في 
ويرافق هذا التسكع اخلروج من 
البيت السباب قد تكون بحجة 
واهي���ة وبزين���ة وماكياج صارخ 
وملفت للنظر مع عدم االلتزام 
باحلج���اب الزينب���ي احملتش���م . 
ومما يلف���ت للنظر انه توجد في 
مداخل كربالء لوحات تعريفية 
باحلج���اب  واملظهر الذي يجب 
ان تلتزم املراة املسلمة به وتوجد 
عالم���ات تدل على الصح منها 
واخلط���أ وه���ي تراعي قدس���ية 
مدين���ة كربالء اوال ومس���تنبطة 
من فت���اوى املرجعية الرش���يدة 
املتمثلة باالمام السيستاني والتي 
هي بالتاكيد مستنبطة من االدلة 
الش���رعية املس���تقاة عن الشارع 
املق���دس وفيم���ا يات���ي مذموما 
مايسمى باحلجاب االموي على 
الضد متاما من احلجاب الزينبي 
واحلجاب  الصحيح،  االسالمي 
االموي ه���و حجاب ايضا لكنه 

احلجاب الشيطاني .

الحجاب الزينبي 
والحجاب األموي 

عباس عبد الرزاق الصباغ 
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االنس���ان بغريزته غيور على 
م���ا يحب وم���ا ميل���ك غيرة 
مقبول���ة  محم���ودة  طبيعي���ة 
اجتماعيا وش���رعيا في اجملتمع 
وهي تختلف متاما عن الغيرة 
املرضية التي توجد في بعض 
االش���خاص، وملعرف���ة املزيد 
عنه���ا التقت مجلة »االحرار« 
الدكتور احمد جعفر القرغولي 
اخصائ���ي الطب النفس���ي في 
مدين���ة االمام احلس���ني )عليه 
السالم( الطبية والذي بني لنا 

ما يلي :-
صفات الغيرة املرضية :-

هن���اك الكثي���ر م���ن الصفات 
التي تظهر للش���خص املصاب 
بالغيرة املرضية ومنها )التفسير 
اخلاط���ئ لكل حدث على انه 
عدم وفاء وخيانة، التضخيم 
لالح���داث البس���يطة العابرة، 
التضيي���ق على الش���ريك في 
ال���دار او العم���ل وحتى في 
االخت���الط م���ع االخري���ن، 
املراقب���ة املس���تمرة للش���ريك 

والتهديد او االيذاء له(،
املرضي���ة  احلال���ة  وتك���ون 
مثير  عندما)اليوجد  خصوصا 

منطقي او حادث س���ابق يثير 
الش���ك، وجود مرض نفسي 
او ادمان، تاثير الغيرة املرضية 
عل���ى الوظائ���ف االجتماعية 

والزوجية واملالية(.
نح���ذر م���ن الغي���رة املرضية 
في احل���االت التالي���ة )تكرر 
حاالت االعت���داء او التهديد 
او االته���ام، عندم���ا تك���ون 
االعتداءات شديدة وخطيرة، 
عن���د وج���ود مرض نفس���ي 

شديد(.
املرضي���ة  الغي���رة  ان���واع 

واسبابها:-
)الغي���رة الطبيعية،الغي���رة من 
حدث او س���وء فهم وتكون 
مؤقت���ة وغير ش���ديدة وتزول 
ب���زوال املؤثر،الغي���رة املرضية 
»اعت���الل  اس���بابها  وم���ن 
الش���خصية، الكأبة، االدمان 

االمراض  الكح���ول،  عل���ى 
العصبية الش���ديدة، االمراض 
العضوية  االمراض  الذهانية، 
الص���رع، صدم���ة  وخاص���ة 
فق���دان املكان���ة االجتماعي���ة 
واملالي���ة والوظيفي���ة، ف���ارق 
العمر الكبير بني الش���ريكني، 
ضعف القدرات اجلنسية عند 

الشريك«(.
عالج الشك املرضي :-

كال  ويتضم���ن  )التقيي���م 
انفراد  اجلنسني س���وية وعلى 
ويش���مل » العوام���ل املثي���رة 
للش���كوك وكيفية االس���تجابة 
له���ا، احلال���ة الزوجي���ة بني 
الش���ريكني، هل يوجد مرض 
نفس���ي او ادم���ان ألحدهما، 
ش���دة الغيرة املرضية، العنف 
املصاح���ب للغي���رة«، العالج 
النفس���ي ويش���مل » اق���الل 
التوت���ر واالنفع���ال من خالل 
والتنفي���س واج���راء  التأم���ل 
متارين االس���ترخاء، التخلص 
م���ن اي تصرف مثي���ر للغيرة 
اجل���دال  ع���دم  والش���ك، 
والتوج���ه  الش���كوك  ح���ول 
جن���و تعزي���ز الثق���ة، العالج 
املعرف���ي الس���لوكي اي تغير 

الفك���رة واالعتقاد لكي يتغير 
الس���لوك، مهارات الس���يطرة 
على االندفاع والتهور، طمأنة 
الشريك بصورة مستمرة حول 
االخ���الص والود واالعجاب 
ب���ه، عدم اخل���وض بتفاصيل 
العالق���ات القدمي���ة، االبتعاد 
املثي���رة  الس���لوكيات  ع���ن 
للش���كوك، احت���رام االم���ور 
العقائدية والش���رعية للشريك 
التعامل  االخت���الط،  ح���ول 
بوض���وح«، )وعن���د تطبي���ق 
ه���ذه النصائح تتول���د عالقة 
مطمئنة للشريك فيبدأ التوثيق 
بتصرفات���ه وكذلك يبدأ بتقبل 
ح���االت س���ابقة كان���ت تثير 
ش���كه وبعدها تتحول العالقة 
الى صحي���ة وطبيعي���ة وغير 
مرضية(، عالج املرض النفسي 
او االدم���ان، ادخال املريض 
للمستشفى في احلاالت التالية 
)وجود مرض نفسي او ادمان 
ش���ديد، التهدي���د بااليذاء او 
القتل، وصول احلالة الزوجية 
للطالق(، الفص���ل اجلغرافي 
املؤقت ب���ني الزوج���ني، في 
ح���االت قليل���ة ج���دا يكون 

الطالق هو اخليار االخير(.

اناطبيبك 

الَغيرة الَمرضية بين الزوجين ... 

 اعداد/ قاسم عبد الهادي 

اهم صفاتها تضخيم االحداث البسيطة العابرة 
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يبدو اّن العجلَة والتسّرع في بعض االموِر محبوبٌة لدى الّشارع 
املق���ّدس، فقد ورد قال الله عّز وجّل:«أولئك يس���ارعون في 
اخلي���رات وهم له���ا س���ابقون«، والعجلة في اخلي���رات تؤتي 
ثمارها، وهي القرب من الله عّز وجّل:«ورضوان الله اكبر«، 
وقد اقتطف ثمار العجلة الّنبّي موس���ى الّسالم:«وعجلت إليك 
ربِّ لترض���ى«، وورد ع���ن االمام الباقر عليه الّس���الم:)) َمن 
هّم بش���يء من اخلير فليعجّله، فإّن كّل ش���يء فيه تأخير، فإّن 

للّشيطان فيه نظرة((.
، ولها  اخوت���ي اخواتي: انتم تعلمون اّن الصدقة مرضاة للربِّ
تأثير على صاحبها واجملتمع، فهي مجلبة للرزق والقضاء على 
البالء، وش���فاء املرضى، بل ت���ورث البركة، وتزيد في املال، 
وتطفئ غضب الرب، والتنسوا احلديث:))الّصدقة ترّد البالء، 
ولو ابرم ابراما((، فتصّدقوا كي يدفع الله عّنا بالء الّدواعش، 
وينصر احلش���د الّشعبي، ونحن في ش���هر شعبان املبارك الذي 
تش���ّعبت فيه اخلي���رات والبركات، واعلم���وا احّبتي اّن افضل 
االعم���ال فيه هو الّصدقة، فعّجل���وا بها، فعن موالنا الّصادق 
عليه الّسالم حينما سئل: ما أفضُل ما ُيفعُل في شهر شعبان؟ 
قال:)) الّصدقُة واالس���تغفاُر ومن تصّدَق بصدقِة في ش���عباَن 
ربَّاه���ا اللَُّه لُه كما يربي َأحُدُكم فصيَلُه حتى يوافَي يوَم القيامِة 
وقد صاَر مثَل ُأُحد((، فاجعلوا الّصدقة خالصة لوجه الله عّز 
وجّل، وأن تكون من الكس���ب احلالل الطيب، فالله طيب ال 
يقب���ل إال طيبًا، واالفضل أن تك���ون مما حتّبون:«لن تنالوا البّر 
حتى تنفقوا مّما حتّبون«، وصدقة السّر اعظم منزلة؛ ألّنها تطفئ 

غضب الّرب.

اإلنس����ان الفرد وهو اإلمام احلسني )عليه السالم( كان 
وال يزال نهج حياة وش����ريعة س����لوك وسبيل كرامة، 
وق����د اختصر أيامه الت����ي امتدت حتى أصبحت دهرًا، 
لقد اختصر منظومة القيم السامية التي نادى بها رسل 
الله عبر التاريخ، فكل صفات األنبياء واألئمة )عليهم 
الس����الم( من العصم����ة والطهارة واحللم والش����جاعة 
واإلصالح والوقوف بوجه الظلم واإلرش����اد والتوجيه 
والعدال����ة واإلحس����ان وغيرها وانحص����رت في اإلمام 

احلسني )عليه السالم(.

لقد كانت عاش����وراء ساحة وفاء من جهة، وغدر من 

جهة أخرى، وضرب العباس بن علي )عليهما السالم( 

مثاًل في الوفاء، فقد رفض كتاب األمان الذي عرضه 

ش����مر بن ذي اجلوش����ن عليه، ولم يترك أخاه احلسني 

)عليه الس����الم( وحيدًا، وقدم أخوته الثالثة فداًء له، 

وعلى الضد من موقف أهل الكوفة فقد وقف آخرون 

عل����ى العهد وضحوا بأنفس����هم فداًء للحس����ني )عليه 

الس����الم( وهم الذين أش����ارت إليهم الزي����ارة املبارك: 

)السالم على األرواح التي حلت بفنائك(.

وأما أناخت برحلك أي أنها أبقت نفسها باملكان الذي 

ارحتلت إلي����ه أال وهو كربالء تهفو إليك وتتفاعل مع 

ذاتك املقدسة.

إيحاءات عاشورائية

* الوتر الموتور

* السالم عليَك وعلى األرواح التي حّلت بفناِئك

عّجلوا بدفع البالء
               معًا لقراءة زيارة عاشوراء المخصوصة

 باإلمام الحسين )عليه السالم( ومعرفة مفاهيمها ومعانيها:

 عمار الزويني
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عّجلوا بدفع البالء

أحي���اء منوذجي���ة ُأوجدت ف���ي كربالء ولكنها حّت���ى اآلن لم 
توفر لها خدمات اجملاري وإكس���اء الش���وارع وحّتى التنظيف، 
وس���اكنوها حائرون ف���ي أمرهم وينتظرون الف���رج.. كما أن 
أغل���ب البيوت لم جتهز حّتى اآلن بحاويات النفايات وتنظيفها 
عبَر س���يارات التنظيف اجلوالة أس���وة ببقية األحياء الس���كنية 

األخرى. 

تعلُن ش���عبة رعاية الطفولة التابعة لألمانة العامة للعتبة احلس���ينية املقدسة عن بدء التسجيل في الدورات الفنية 
التي ستقيمها خالل العطلة الصيفية اعتبارًا من تاريخ )10/ 6/ 2015( لنشاطات )املسرح، الرسم، اخلط، 
الزخرفة، اإلنش���اد، التصوير( وبإشراف أس���اتذة مختصني ويكون التسجيل ألبنائنا األعزاء أصحاب املواهب 
الفنية لدى مركز مبيعات احلسيني الصغير الكائن مقابل اخمليم احلسيني املشرف، وأن آخر موعد للتسجيل هو 

يوم )8/ 6/ 2015م(.

ق���د يصبح بإمكان األطباء قريبا إصالح تلف العظام واملفاصل في 
أي مكان في اجلسم عبر حقنة بسيطة في الذراع.

اذ يقوم فريق في جامعة كيل بإجراء جتارب على اخلاليا اجلذعية، 
يقولون انه ميكن التحكم فيها باستعمال املغناطيس. 

 ه���ذه التقنية التي مت جتريبها على فئران مخابر، تعتمد على حقن 
خاليا جذعية ، ثم التحكم فيها و توجيهها إلى املكان الذي يراد 
إصالحه على وجه التحديد ، ثم يتم حثها و تش���جيعها على منو 

غضاريف وعظام جديدة .
اله���دف من هذا هو ع���الج اجلرحى واملرضى الذي���ن يعانون من 

التهاب املفاصل عن طريق إصالح و بناء غضاريف جديدة.

الخاليا الجذعية إلصالح العظامراصد

إعالن

أحياؤنا تستغيث
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ســـعيًا من األمانة العامة للعتبة الحســـينية المقدســـة لنصرة المقاتلين 

األبطـــال مـــن قواتنا األمنية وفصائل الحشـــد الشـــعبي الذيـــن لبوا نداء 

المرجعية الدينية العليا بالدفاع عن أرض الوطن والمقدسات، يقيم مركز 

الحوراء زينب )عليها الســـالم( التابع للعتبة الحســـينية المقدسة، مسابقة 

حفـــظ دعاء )أهـــل الثغور( لإلمام زيـــن العابدين )عليه الســـالم( للذكور 

واإلنـــاث ولجميـــع األعمار ولكافة أبنـــاء محافظات عراقنا 

العزيز في األيام )24 و 25 و 26 تموز 2015(، وذلك في 

الحائر الحســـيني في الساعة التاسعة صباحًا وسيكون 

االختبـــار تحريريًا وهناك جوائز تحفيزية للمشـــاركين 

وحسب الدرجة االمتحانية لكل مشارك.

إعالن


