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•  بقلم: رئي�س التحرير 

الب�شري  للتاريخ  فاح�شا  ت�شفحا  اإن 
ليك�شف اأنه ال يكاد يخلو زمان من قوم 
اأن��ه  واالف����راء، حتى  ال��ك��ذب  ديدنهم 
مل يعد وج��ود ام��ث��ال ه���وؤالء غريبا بل 
البع�س  حلياة  مالزمة  ظاهرة  اأ�شبح 
ما دام يحقق االهداف املرجوة ، ولكن 
الغريب وجود تلك املجاميع الكثرية التي 
تقبل اأقاويلهم رغم ا�شتهارهم بالكذب 

وافت�شاحهم يف منا�شبات عديدة.
منها  عديدة  ا�شبابا  ذل��ك  وراء  ولعل 
العامل النف�شي حيث اأن بع�س املتلقني ال 
تروقهم احلقيقة الأنها ت�شر مب�شاحلهم 
يبحثون  فتجدهم  الفكرية  وتوجهاتهم 
ع���ن م���ن ي�����ش��ف��ي غ��ل��ي��ل��ه��م وي��ر���ش��ي 
ال�شريح،  بالكذب  املري�شة  نفو�شهم 
الذي  البنيان  عليه  ويبنون  فياأخذونه 
�شديدا  دفاعا  عنه  ويدافعون  يريدون 
عن  وال��راج��ع  تركه  عن  وميتنعون  بل 
بعد  ح��ت��ى  لعملهم  منهجا  اع��ت��م��اده 

افت�شاح االأمر وانك�شاف احلقيقة.
ادلة  لها  جتد  املتقدمة  الكلمات  ولعل 
كثرية يف الكتب التي نقلت لنا التاريخ 
باأحداثه واأحاديثه، بل واالدهى يف االأمر 
اأن الكثري من النا�س اىل يومنا هذا ال 
زالوا ميجدون اأولئك الكذابني ويقدمون 
التي  غريها  على  ومقوالتهم  اآراءه���م 
اأثبتت �شحتها و�شدق رواتها مبا ال يقبل 

ال�شك.
واإن خفاء احلقائق يف العهود ال�شابقة 
العامل  يكون  رمبا  النا�س  عن  وغيابها 
اعتناقهم  اىل  ادى  ال���ذي  الرئي�شي 
افكارا وروؤى جمافية للحق وترجع عملية 
اتخاذهم قرارات غري �شائبة اىل غياب 

خاللها  من  التي  الو�شيلة  اأو  العن�شر 
يتبينون الواقع، ولكننا اليوم نعي�س يف 
عامل بات �شغريا جدا ب�شبب ما تو�شل 
اليه العلم من اآليات توا�شلية بني الب�شر 
حتى بات ك�شف احلقيقة ملن يريد يف 

متناول االأيدي وب�شهولة كبرية.
ولكن املُ�شاَهد اىل يومنا اأن تلك النفو�س 
ت�شيطر  وال��ت��ي  االن��خ��داع  اىل  التواقة 
عليها روح احلقد والكراهية اىل جهة 
تبحث  زال��ت  ال  معني  مكون  اأو  معينة 
منتدياتها  وترتاد  الكذابني  اخبار  عن 
وترف�س حتى اال�شتماع اىل ما يرد من 
من  اأو  االآخ��ر  الطرف  من  لها  تكذيب 

�شاحب ال�شاأن وباالأدلة الدامغة.
الكذب  ق�شموا  ق��د  املعرفة  اأه���ل  واإن 
اىل اأنواع ثالثة هي كذب القول وكذب 
الفعل وكذب النية، وال جمال لتف�شيل 
هذه  ول��ك��ن  ال�شطور  ه��ذه  يف  معناها 
االنواع الثالثة جندها اليوم جمتمعة يف 
بع�س و�شائل االعالم املدعية لالإ�شالم 
، ويا لالأ�شف اأنها تلقى رواجا ومتابعة 
املحا�شبة  عنا�شر  غ��ي��اب  م��ع  ك��ب��رية 
ب�شيطة  ومبتابعة  واخلارجية،  الذاتية 
اىل ما تتناقله بع�س اجلهات والو�شائل 
االعالمية يكت�شف الباحث بل وكل ذي 
لب قومي الكثري من تلك االكاذيب التي 
واالحقاد  ال�شغائن  اإث���ارة  منها  ي��راد 
وا�شاعة روح التنافر والعداء بني االأخوة 

واملتحابني.
ال�شالم  عليهم  ال��ب��ي��ت  اأه����ل  وي��ع��زو 
حتقيق  اأج��ل  من  الكذب  اىل  االلتجاء 
�شعف  اىل  املن�شود  الهدف  اأو  امل���رام 
يف  الكاذبة  اجلهة  وق��درات  امكانيات 

اي�شال ر�شالتها اىل اجلماهري فيقول 
ال�شالم)ال�شدق  االإمام احل�شني عليه 

عز والكذب عجز...(
االآخرى)املتلقية(  اجلهة  تكون  ورمب��ا 
معذورة  االأزمنة  تلك  يف  االخبار  لتلك 
ل��ك��ون��ه��ا مل ت��ق��ف ع��ل��ى احل��ق��ي��ق��ة من 
على  حقا  واملطلع  الرئي�شي  م�شدرها 
االأمور، ولكن تلك املعذرة تنتفي حينما 

تظهر احلقائق وينك�شف الكذاب. 
ومتفقون  م�شلمون  اأننا  باعتبار  ولكننا 
حرم  ق��د  ت��ع��اىل  اهلل  اأن  على  جميعا 
ال��ك��ذب وق��د ع��ده ت��ع��اىل م��ن خ�شال 
اهلل  واأن  النار،  امل�شتوجبني  املنافقني 
تعاىل ال يهدي الكاذب اىل طريق احلق 
كما يف �شورة غافر:28)ان اهلل ال يهدي 
من هو م�شرف كذاب( ينبغي لنا اأن ال 
تاأخذنا العزة باالإثم واتباع ابلي�س الذي 
دفعه اإباوؤه وا�شتكباره اىل رف�س احلق.  

وال�شوؤال املهم الذي ينبغي طرحه على 
االن�شانية  ال�شفات  يحمل  ام��رئ  ك��ل 
الفطرية التي منحها اإياه رب اخلالئق 
نلهث  �شنبقى  متى  اإىل  ه��و:  اأجمعني 
وراء الكذابني واىل متى �شنظل ن�شتقبل 
واأقوالهم وجنعل منها  رواياتهم  منهم 
واآرائنا؟  وتوجهاتنا  لقراراتنا  م�شتندا 
ومتى �شنتخذ القرار ال�شائب باالبتعاد 
عن الكاذبني وادارة ظهورنا لهم وعدم 
احرامهم؟ ونحن على اأمت اليقني باأننا 
لو فعلنا هذا اجلانب فاإننا �شن�شل اىل 
الكدر،  من  عي�شنا  و�شيخلو  االم��ان  بر 
وننعم باحلياة الكرمية على اأر�س اهلل 

تعاىل.
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 وّجه وكيل رئي�س ديوان الوقف ال�شيعي لل�شوؤون االإدارية واملالية ال�شيخ 
�شامي امل�شعودي بفتح امل�شاجد واحل�شينيات كافة ال�شتقبال العوائل 

املت�شررة من في�شانات مياه االأمطار .
العوائل  مل�شاعدة  ياأتي  القرار  ان  بالديوان  اعالمي  م�شدر  وق��ال 
تواجهها  التي  الظروف  ل�شعوبة  كاهلها  عن  والتخفيف  املت�شررة 
�شعيد  وعلى  منها،  البع�س  و�شقوط  بيوتهم  غرق  عن  نتجت  والتي 
كافة  االأ�شرف  النجف  يف  ال�شيعي  الوقف  مديرية  ا�شتنفرت  مت�شل 
الرهيمة  منطقة  يف  املنكوبة  العوائل  مل�شاعدة  وحافالتها  اآلياتها 

وقال  بيوتهم  جرفت  التي  وال�شيول  االأم��ط��ار  اث��ر  النجف  بحر  يف 
الف�شلي  كمال  املهند�س  الدكتور  املحافظة  يف  ال�شيعي  الوقف  مدير 
لتقدمي  جهودها  ا�شتنفرت  وعجالتهم  الوقف  مديرية  منت�شبي  ان   :
امل�شاعدة للعوائل املت�شررة واملنكوبة يف املناطق التي جرفتها ال�شيول 
اأثر االأمطار الغزيرة التي �شهدها البالد موؤخرا م�شيفا نحن كوقف 
اأبناء �شعبنا  �شيعي نفتخر ونعتّز بتقدمي كل ما ن�شتطيع تقدميه لكل 
من طعام وخدمة واإيواء وهذا منهج داأبنا عليه يف الزيارات املليونية 

ويف الظروف الطارئة كهذا الظرف الذي ت�شهده البالد .

برعاية معايل ال�شيد رئي�س ديوان الوقف ال�شيعي �شماحة 
جتارة  غرفة  اأروق��ة  يف  انطلقت  احليدري  �شالح  ال�شيد 
الهند�شة  الأعمال  االأول  املوؤمتر  اأعمال  االأ�شرف  النجف 
�شعار  حت��ت  املقد�شة  وامل�����زارات  للعتبات  الكهربائية 
وامل��زارات  العتبات  يف  الكهربائية  الهند�شية  )االأع��م��ال 
التكامل  ومنهجية  املا�شي  �شلبيات  تراكمات  بني  املقد�شة 

امل�شتقبلي ( .
الوقف  دي��وان  رئي�س  ان  بالديوان  اعالمي  م�شدر  وق��ال 
املوؤمترات  ان  االفتتاح  حفل  خالل  كلمته  يف  اأّكد  ال�شيعي 
مقومات  تطوير  يف  االأ�شا�شية  العنا�شر  اأحد  تعد  العلمية 
العتبات املقد�شة كما انها تعمل على ا�شالح ما موجود من 
خلل يف امل�شاريع اجلاري اجنازها يف العتبات املقد�شة او 
يف اأية موؤ�ش�شات اخرى، م�شريا اإن املوؤمتر يعد بوابة وا�شعة 
حيث  اليوم  احلا�شل  العلمي  التطور  ملواكبة  جدا  ومهمة 
الكهربائي  العمل  تطوير  يف  واالأ�شاليب  النظريات  تزداد 
تتعامل مع هذه  ونحن بحاجة اىل دورات  بكل اجتاهاته، 

النظريات واالأ�شاليب العلمية اجلديدة ".
د ال�شيد احليدري بقوله:"اإن مثل هذه املوؤمترات يجب  و�َشدَّ
اأاّل تقت�شر على االمور النظرية بل ان النظريات التي يتم 
طرحها البد ان تكون قابلة للتطبيق الأن عدم تطبيقها يعد 
واملزارات  العتبات  املوؤمتر  يخدم  ان  وناأمل  للوقت،  هدرا 
املقد�شة مع االأمل بفتح دورات لتدريب املهند�شني العاملني 
العلمي  والتقدم  امل��وج��ود  بني  ال��ت��زاوج  من  يتمكنوا  لكي 

احلا�شل .
من  املقد�شة  العلوية  العتبة  تبنته  امل��وؤمت��ر  ان  م�شيفا 
خالل الهياأة اال�شت�شارية التي تاأ�ش�شت حديثا عرب القيام 
بدرا�شة م�شتفي�شة للنظريات والربامج التي تعود للهند�شة 
وبقية  املقد�شة  العلوية  العتبة  خدمة  اجل  من  الكهربائية 
يهدف  امل�شروع  ان  موؤكدا   ، املقد�شة  وامل��زارات  العتبات 
والدرا�شات  النظريات  ت�شاعد  التي  اال�شباب  توفري  اىل 
ال�شاحة  يف  حت�شل  التي  العلمية  وال��ت��ط��ورات  احلديثة 
حتتاج  التي  الكهربائية  الهند�شة  حقل  يف  خا�شة  العاملية 
اىل درا�شة عملية واقعية توؤدي اىل قفزة نوعية يف العمل 

اخلا�س بالطاقة الكهربائية".
البحوث  من  ناأمل   " الديوان  رئي�س  ال�شيد  معايل  وتابع 
النظرّيات  تطبيق  على  تعمل  اأن  مناق�شتها  �شيتم  التي 
اخلا�شة  التحتية  البنى  م�شاريع  لرفد  احلديثة  العلمّية 
االم��ني  اأّك���د  جانبه  م��ن  املقد�شة،  وامل����زارات  بالعتبات 
الدين  ال�شيخ �شياء  �شماحة  املقد�شة  العلوية  للعتبة  العام 

هو  املوؤمتر  من  االأ�شا�س  الهدف  ان  كلمته  يف  الدين  زين 
ثقة  وبكل  وعلمية  جدية  بكل  احلروف  على  النقاط  و�شع 
من  اال  ياأخذ  مل  املوؤمتر  بهذا  االإق��رار  ان  مبينا  بالنف�س 
العتبات  يف  الهند�شّية  االإ�شالح  اأبواب  بان  ال�شعور  خالل 
املقد�شة مبا فيها العتبة العلوية تاأتي من خالل ا�شتنها�س 
اأبناء اهل البيت  خربة املعنيني بالهند�شة الكهربائية من 
روؤًى  لتقدمي  م�شوؤولياته  امام  وو�شعهم  ال�شالم(  )عليهم 
ا�شراتيجية متكاملة، وا�شحة اخلطوط واملعامل من اجل 

اخلدمة املثلى للعتبات املطهرة واملزارات ال�شيعية .
من جانبه اأكد نائب االأمني العام للعتبة املقد�شة االأ�شتاذ 
املهند�س زهري �شربة يف ت�شريح للمركز االإعالمي للعتبة 
العلوية املقد�شة : اإن  الهدف من املوؤمتر الذي تقيمه العتبة 
العلوية املقد�شة على قاعة غرفة جتارة النجف االأ�شرف ، 
العراق  داخل  �شواء يف  املقد�شة  العتبات  مب�شاركة ممثلي 
وو�شائل  امل�شاكل  بحث  هو  م�شرك  موؤمتر  يف  وخ��ارج��ه 
العاملون  التي يحملها  والروؤى  واالأفكار  امل�شركة  التطوير 
الكهرباء  باعتبار  الكهرباء  جم��ال  يف  العتبات  ه��ذه  يف 
التي  الفعاليات  ولهذا فان كل  اأ�شا�شيا يف احلياة،  ع�شبا 
وم�شاكل  اآراء  فلدينا  وبالتايل  الكهرباء،  اىل  حتتاج  تقام 
الكهرباء  نعمل من خاللها على تطوير منظومة  م�شركة 
وعلى هذا  وال���روؤى  االأف��ك��ار  ه��ذه  درا���ش��ة  على  العمل  مع 
االأ�شا�س تبّنت العتبة العلوية املقد�شة عقد هذا املوؤمتر يف 

النجف ".

 رئي�س ديوان الوقف ال�سيعي يفتتح موؤمتر االأعمال الهند�سية والكهربائية االأول 
للعتبات واملزارات املقد�سة 

 ديوان الوقف ال�سيعي يوجه بفتح امل�ساجد واحل�سينيات امام املت�سررين من الفي�سانات
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  بالتعاون مع العتبة احل�سينة املقد�سة كلّية العلوم 
اال�سالمية تقيم موؤمترها العلمي الدويل الثالث 

 عمليات جمانية نادرة يف م�ست�سفى �سفري االإمام احل�سني عليه ال�سالم  

كربالء  جامعة  يف  اال�شالمية  العلوم  كلية  اأقامت 
ح�شور  و�شط  الثالث  ال���دويل  العلمي  موؤمترها 
واالكادميية  الدينية  ال�شخ�شيات  م��ن  العديد 
يف  امل�شاركة  ال��دول  من  الباحثني  اىل  باال�شافة 
املهرجان الذي اقيم على قاعة ال�شنهوري يف كلية 

القانون .
وقال رئي�س جامعة كربالء )الدكتور منري حميد 
االفكار  درا�شة  يتناول  املوؤمتر  هذا  ان  ال�شعدي( 
االمام  بها  قام  التي  الثورة  ومفاهيم  احل�شينية 

احل�شني -عليه ال�شالم- حيث مت تناولها بطريقة 
ان  يجب  املفاهيم  ه��ذه  وان  ال�شيما  اك��ادمي��ي��ة 
خالل  م��ن  املجتمعية  ال�شلوكيات  على  تنعك�س 
ثورة االمام احل�شني  والف�شاد الن  الظلم  حماربة 
معنى  حتمل  هي  بل  فح�شب  دم  ث��ورة  لي�شت  هي 
ان  تبني  ان  وا�شتطاعت  االآخ���ر،  وتقّبل  ال�شالم 
و�شالم، ف�شاًل عن ت�شحيح  دين رحمة  اال�شالم 
احل��رك��ة  م�����ش��ار  يف  ح�شلت  ال��ت��ي  االن��ح��راف��ات 

اال�شالمية.
)د.  اال�شالمية  العلوم  كلية  عميد  بنّي  جانبه  من 
الن�شاطات  من  املوؤمتر  هذا  يعد  الكالبي(  مكي 
من  اردن���ا  حيث  الكلية  بها  تقوم  التي  ال�شنوية 
املختلفة  اجلوانب  على  ال�شوء  ن�شلط  ان  خالله 
يف  ال��ث��ورة  احدثته  م��ا  ومعرفة  احل�شينة  للثورة 

املجتمع االن�شاين ب�شكل عام.
من  باحثًا   40 يقارب  ما  ان  اىل  الكالبي  ولفت 
جن�شيات خمتلفة �شاركوا يف هذا املوؤمتر وقدموا 
احل�شينة  الق�شية  تناولت  حمكمة  علمية  بحوث 
وا�شالحية  ف��ك��ري��ة  ج��وان��ب  م��ن  ت�شمنته  وم���ا 
املحا�شرات  بع�س  ال��ق��اء  على  زي���ادة  ونف�شية، 
ال�شيخ  امثال  معروفة  دينية  ل�شخ�شيات  الدينية 

حممد مهدي االآ�شفي وغريه.

-عليه  احل�شني  االإم���ام  �شفري  م�شت�شفى  اج��رى 
احل�شينية  للعتبة  ال��ت��اب��ع  اجل��راح��ي  ال�����ش��الم- 
ت�شغري   " ال��ع��راق  يف  ن���ادرة   عمليات  املقد�شة 

املعدة" بكادر طبي عراقي متخ�ش�س.
يقوم  ق��ائ��اًل:  حت��دث  احل�شيني  �شباح  ال��دك��ت��ور 
ال�شالم  عليه  احل�شني  االم���ام  �شفري  م�شت�شفى 
من  تعترب  والتي  املعدة  ت�شغري  عمليات  باأجراء 

العلميات النادرة جدا التي تقام يف العراق.
من  ال��واح��دة  العملية  ت�شتغرق  احل�شيني:  وب��ني 
كادر  ان  مو�شحا  ون�شف،  �شاعتني  اىل  �شاعتني 
ه��ذه  ب���اأج���راء  ي��ق��وم  متخ�ش�س  ع��راق��ي  ط��ب��ي 
احل�شينية  العتبة  م��ن  وب��دع��م  جم��ان��ًا  العمليات 

املقد�شة مل�شاعدة املر�شى العراقيني .
�شاالت  م�شوؤول  دخيل  كامل  علي  قال  جهته  من 
يف  ال�����ش��االت  تعترب  امل�شت�شفى:  يف  العمليات 
امل��وج��ودة يف  ال�����ش��االت  اح���دث  م��ن  امل�شت�شفى  
وحديثة  متطورة  اج��ه��زة  فيها  وك��ذل��ك  ال��ع��راق 
ال�شالة  حلماية  البنف�شجية  فوق  باالأ�شعة  مزودة 
دفع  ن��ظ��ام  على  اي�شا  وحت��ت��وي  اجل��راث��ي��م  م��ن 

و�شحب الهواء.
حالة   20���17  ( يقارب  ما  يوميا  ن�شتقبل  واأ�شار: 
وبنظامني   ) ال��ك��ربى  وف���وق  ك��ربى  عمليات  م��ن 
امل���رارة ورف��ع االكيا�س  ج��راح��ة عامة وه��ي رف��ع 
املائية بالناظور وغريها وبنظام ثاٍن هو املجاري 

الكيلة  من  االورام  و  احل�شى  رف��ع  مثل  البولية 
وغريها من العمليات.

التطبيق التجريبي ملوقع 
العتبة احل�سينية املقد�سة 
االلكرتوين على الهواتف 

الذكية

رابط تنزيل التطبيق الجهزة االندرويد :
h t t p s : / / p l a y . g o o g l e . c o m /
s t o r e /a p p s /d e t a i l s ? i d =c o m .

geekMohammad.imamhussain
رابط تنزيل التطبيق الجهزة االآيفون :

http://bit.ly/imamHussainiPhone 
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  العتبة العلوية املقد�سة ت�ست�سيف طالبات اجلامعة االإ�سالمية 
الن�شوي  الديني  التعليم  �شعبة  ا�شت�شافت 
العتبة  يف  الدينية  ال�����ش��وؤون  لق�شم  التابعة 

االإ�شالمية  اجلامعة  طالبات  املقد�شة  العلوية 
�شيد  ق��اع��ة  يف  وذل���ك  االأ���ش��رف  النجف  يف 

االأو�شياء التابعة للحرم العلوي ال�شريف .
ن��ّوار  اأم  احل��اج��ة  ال��وف��د  ا�شتقبال  يف  وك���ان 
يف  الن�شوي  الديني  التعليم  �شعبة  م�شوؤولة 
التي كانت لها كلمة   ، العلوية املقد�شة  العتبة 
بيَّنت فيها ف�شيلة واأهمية طالب العلم ودوره 

الفاعل يف ن�شر املعلومة الفقهية ال�شحيحة.
من جانبها عرّبت م�شوؤولة وحدة االإر�شاد الدكتورة 
مل�شوؤولة  اجلزيل  �شكرها  عن  القباجني  ح�شناء 
ال�شيافة  الن�شوي على ح�شن  التعليم  �شعبة  وكادر 
الهدف  اأن  اإىل  م�شرية   ، املقد�س  املكان  ه��ذا  يف 
من الزيارة هو اإحياء ال�شعائر احل�شينية وموا�شاة 

موالنا اأمري املوؤمنني علي )عليه ال�شالم(. 

  العتبة احل�سينية املقد�سة تقيم مهرجان امل�سرح احل�سيني 
لل�سباب يف كربالء 

املقد�شة  احل�شينية  للعتبة  العامة  االمانة  اقامت 
لل�شباب  احل�شيني  امل�شرح  مهرجان  االثنني  اليوم 
والذي اقيم على ق�شر الثقافة والفنون ،حيث افتتح 
مقرئ  تالها  احلكيم  الذكر   من  باآيات  املهرجان 
العتبة احل�شينية املقد�شة عادل الكربالئي، و�شهد 
العتبة  ون�شيد  الوطني  للن�شيدين:  وقفة   املهرجان 
احل�شينية املقد�شة ثم تبع ذلك كلمة االمانة العامة 
بالنيابة  األقاها  وق��د  املقد�شة  احل�شينية  للعتبة 

ال�شيخ م�شطفى العاملي.
العتبة  ال�����ش��ب��اب يف  رع��اي��ة  م��رك��ز  م��دي��ر  وق����ال 
املهرجان  هذا  ان  نعمة  ح�شني  املقد�شة  احل�شينية 
وبالتعاون  املقد�شة  احل�شينية  العتبة  برعاية  اقيم 
مع مديرية  �شباب كربالء املقد�شة، م�شيفا ان هذا 
مب�شاركة  يقام  ال��ذي  االول  هو  ال�شنوي  املهرجان 
العرو�س  خالل  من  العراق  يف  ال�شباب  مديريات 
ولفت  اخلالدة،  الطف  بواقعة  اخلا�شة  امل�شرحية 
ب�شمة  ميثل  احل�شيني  امل�شرح  ه��ذا  ان  اىل  نعمة 
هذه  وان  ال�����ش��الم-  -عليه  ال�شهداء  �شيد  مل��ق��ام 
بان  اجمع  للعامل  ا�شارة  متثل  امل�شرحية  العرو�س 

الفنان العراقي لديه اليوم توجه كبري نحو الق�شية 
احل�شينية .

اثر هذه  وا�شار اىل ان هناك م�شابقة �شتقام على 
العرو�س و�شتقدم فيها جوائز ت�شجيعية للمتناف�شني 
ن�س  اف�����ش��ل  اىل  ج��ائ��زة  ه��ن��اك  ان  اىل  ا���ش��اف��ة 
م�شرحي واف�شل �شينار�شت واف�شل ممثل  م�شريا 

جمعية  مع  وبالتن�شيق  �شتتم  امل�شابقة  هذه  ان  اىل 
اف�شل م�شور من حيث  م�شوري كربالء مب�شابقة 
العرو�س  يف  خا�شة  �شور  ثالثة  واف�شل  االختيار 
قبل  م��ن  �شتقدم  ج��وائ��ز  هناك  كذلك  امل�شرحية 
االمانة العامة للعتبة احل�شينية املقد�شة للم�شاركني 

يف العرو�س امل�شرحية.
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املقد�شة  الكاظمية  للعتبة  العامة  االأمانة  اأعلنت 
ال��دويل  ال�شنوي  العلمي  م��وؤمت��ره��ا  اإق��ام��ة  ع��ن 
اخلام�س والذي �شينطلق حتت �شعار: ))من ِفكِر 
وبنهجهم  َنْنَهل،  ال�شالم(  البقيع)عليهم  اأئمة 
االأ���ش��ب 1435ه���  رج��ب   9����8 من  للمدة  نعمل(( 

املوافق 8��9 اأيار 2014م.
التح�شريية  اللجنة  اجتماعات  توا�شلت  وق��د 
للموؤمتر برئا�شة اأ. د )جمال الدباغ( االأمني العام 
للعتبة الكاظمية املقد�شة للتداول يف �شبل اإجناح 
هذا املوؤمتر الذي ي�شهم يف اإثراء املكتبة االإ�شالمية 
ببحوث تنهل من فكر اأئمة البقيع)عليهم ال�شالم( 
الرث  والعلمي  وال��ث��ق��ايف  الفكري  تراثهم  ون�شر 
االإن�شانية  م�شريتهم  جوانب  اأهم  على  والوقوف 
املت�شمة بعمق االأ�شالة وال�شمولية للنهو�س بالواقع 
االإن�شاين وبيان اأهميته لالأجيال فكريًا واإن�شانيًا، 
املعا�شر  االإ�شالمي  العلمي  البحث  روح  وتنمية 
واإيجاد حالة التوا�شل بني الباحثني وتالقيهم يف 

العتبة الكاظمية املقد�شة.
املحاور  مناق�شة  االجتماع  جل�شات  خالل  مت  كما 
)امل��ح��اور  تت�شمن  وال��ت��ي  ل��ل��م��وؤمت��ر  ال��رئ��ي�����ش��ة 
اال�شت�شراقية،  ال��درا���ش��ات  وفيها  امل�����ش��رك��ة( 
مبفهوم  االآخ��ر  مع  والعالقة  الر�شايل،  واالإع��الم 
خالل  م��ن  احل���وار  وث��ق��اف��ة  ال�شلمي،  التعاي�س 

)ال����راأي وال����راأي االآخ����ر(، وم�����ش��ادر ال��درا���ش��ة 
لها  م�شافًا  حتليلية،  درا�شة  يف  البقيع  اأئمة  عن 

درا�شات اأدبية وبالغية.
ف�شاًل عن ذلك فاإن هناك حماور خا�شة تندرج 
املجتبى)عليه  احل�شن  االإم���ام  عن  بحوث  فيها 
معا�شرة،  ق��راءة  يف  ال�شلح  بنود  وهي  ال�شالم( 
وع��ل��وم ال���ق���راآن ال��ك��رمي، وال��ع��ق��ي��دة وال��رب��ي��ة، 
وم��را���ش��الت االإم�����ام احل�����ش��ن)ع��ل��ي��ه ال�����ش��الم( 
علي  االإم���ام  يخ�س  م��ا  واأم���ا  معا�شرة.  ب��ق��راءة 
ال�����ش��ج��اد)ع��ل��ي��ه ال�����ش��الم( ف��ت��ت��ن��اول ال��ب��ح��وث 
القراآن  وعلوم  معا�شرة،  بقراءة  احلقوق  ر�شالة 
ال�شحفية  يف  وال��رب��ي��ة  وال��ع��ق��ي��دة  وال�����ش��ري��ع��ة، 
ال�شجادية وفق درا�شة حتليلية، وعن االإمام حممد 
الباقر)عليه ال�شالم( �شتكون هناك حماور عدة 
وهي االرتقاء املعريف، واملجتمع وحقوق االإن�شان ، 
وقيادة االأمة، والتمهيد للمرجعية يف زمن الغيبة 
من خالل )العر�س والتحليل( وعن االإمام جعفر 
حول  البحوث  ف�شتكون  ال�شالم(  ال�شادق)عليه 
حوار االأديان، والعقيدة والربية يف ر�شائل االإمام 
ال�شادق اإىل �شيعته، والعلوم التطبيقية: يف الطب 

والكيمياء والت�شريح )بدرا�شة مقارنة(.
امل�شاركة  ���ش��روط  التح�شريية  اللجنة  وح���ددت 
مقدمًا  اأو  من�شورًا  اأو  م�شتاًل  البحث  يكون  اأاّل  يف 

البحوث على  تعتمد  واأن  اأخ��رى،  اإىل جهة  للن�شر 
منهج الدرا�شة والتحليل ولي�س العر�س ال�شردي، 
وعلى  امل��وؤمت��ر  حم��اور  �شمن  البحث  يكون  واأن 
وقبول  فيه،  كتب  ال��ذي  امل��ح��ور  حتديد  الباحث 
�شفحات  ت��زي��د  واأاّل  ف��ق��ط،  امل��ن��ف��ردة  ال��ب��ح��وث 
ع���ن)15(  ت��ق��ل  وال  �شفحة  ع�����ن)25(  ال��ب��ح��ث 
اأن  التح�شريية  اللجنة  ا�شرطت  كما  �شفحة، 
با�شتخدام  ال��ك��رون��ي��ة  كن�شخة  ال��ب��ح��ث  ي��ق��دم 
وبخط   )Microsoft word(برنامج
وح��ج��م)16(   )simplified Arabic(
الفرعية  والعناوين  للن�شو�س  و)14(  للعنوان 
وت��رك  اجل����داول،  وع��ن��اوي��ن  للهوام�س  و)12( 
م�����ش��اف��ة ح���وا����س مب������ق������دار)2،5( ���ش��م على 
مراعاة  �شرورة  مع  لل�شفحة،  االأربعة  اجلوانب 
البحث  كتابة  يف  عليها  املتعارف  العلمية  االأ�ش�س 
االلكروين  الربيد  عرب  وير�شل  امل�شادر  وتوثيق 
اأن  كما   ،)gmail.com@j.confr5(
الأ�شحابها،  البحوث  باإعادة  ملزمة  غري  اللجنة 
للتقومي  امل��وؤمت��ر  اإىل  املقدمة  البحوث  وتخ�شع 
ت  نوهَّ كما  اجلامعات،  يف  عليه  املتعارف  العلمي 
تن�شر  �شوف  اأنها  للموؤمتر  التح�شريية  اللجنة 
البحوث املقبولة يف املوؤمتر باإ�شدار خا�س، معلنًة 
البحوث  لت�شلم  الر�شمية  املواعيد  حتديد  ع��ن 
ومواعيد  الباحثني  م��ن  �شتقدم  ال��ت��ي  العلمية 
امللخ�شات  ت�شلم  موعد  يكون  حيث  مناق�شتها، 
للباحث  الذاتية  بال�شرية  م��ع��ّززًة  2014/2/1م 
الهاتف  ورق��م  ملونة  �شخ�شية  �شورة  مع  مرفقة 
النقال والربيد االلكروين، واأن اآخر موعد لت�شلم 
البحوث ب�شكلها النهائي 2014/3/1م، حيث يتم 

بعدها اإعالم الباحثني بنتائج تقومي البحوث .
املقد�شة  الكاظمية  العتبة  اأن  بالذكر  اجلدير  من 
اإقامة  على  ت�شتمل  وا�شعة  ثقافية  تظاهرة  �شت�شهد 
ن�شاطات مرافقة للموؤمتر تت�شمن املهرجان ال�شنوي 
للكتاب  معار�س  واإق��ام��ة  العربي،  لل�شعر  الثالث 

واخلط العربي وال�شور الفوتوغرافية والفنون. 

  العتبة الكاظمية املقد�سة:ن�ساط مكثف ومتوا�سل  لّلجنة 
التح�سريية للموؤمتر العلمي ال�سنوي الدويل اخلام�س 
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  ال�شيخ الكربالئي:• يعّدها ويحررها : �شباح الطالقاين

  ال�شيخ الكربالئي:

انتقدت املرجعية الدينية العليا ال�شغوطات التي حتاول بع�س 
الكتل ال�شيا�شية متريرها يف تعديل القانون باجتاه حت�شيل 
اأكرب مكا�شب وم�شالح تخ�شها، غري مبالية مبا هو مطلوب 

لتحقيق امل�شالح االأهم للعملية الدميقراطية..
واأو�شح �شماحة ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي خالل اخلطبة 
الثانية ل�شالة اجلمعة يف ال�شحن احل�شيني ال�شريف اليوم 
27/ ذي القعدة/1434ه� املوافق 2013/10/4م بقوله "انه 
من املوؤ�شف ان كل كتلة حتاول ان ت�شغط يف تعديل القانون 
اأك��رب مكا�شب وم�شالح تخ�س كتلتها غري  باجتاه حت�شيل 
للعملية  االأه���م  امل�شالح  لتحقيق  مطلوب  ه��و  مب��ا  مبالية 
الدميقراطية، وهناك مادة خطرية يحاول البع�س ادخالها 
ي�شم  اأن  الكتلة  لرئي�س  انه يحق  القانون..وهي  �شمن مواد 
اآخ��ر من كتلته مل يتاأهل اىل  اأ�شواته اإىل مر�شح  ع��ددا من 
رئي�س  اأعطاها  التي  االأ�شوات  تلك  فتكون  املجل�س  ع�شوية 
املر�شح  ان  مبعنى  النيابي،  للمقعد  حجزه  يف  �شببا  الكتلة 
اذا ح�شل على عدد من  النواب  ي�شل اىل ع�شوية جمل�س 
االأ�شوات اقل من العتبة االنتخابية، ثم ي�شم اليه عدد مكمل 
له لي�شل اىل العتبة االنتخابية من خالل ا�شوات رئي�س الكتلة 

التي منحها اإياه، ومن النتائج اخلطرية لذلك ان ي�شبح هذا 
ه كيف ي�شاء وال ميكن لهذا  النائب اأداة بيد رئي�س الكتلة ي�شريرِّ
اأو راأي م�شتقل خمالف لراأي  النائب ان يظهر اي اعرا�س 
رئي�س الكتلة او املتنفيذين فيها الن م�شريه اأ�شبح بيد رئي�س 
الكتلة واأ�شحاب النفوذ فيها.. مت�شائال هل ميكن واحلال هذه 
اأن نبني عملية دميقراطية �شحيحة قائمة على حرية الراأي 
انه  واملتنّفذين. مو�شحا  الكبار  الهيمنة من  والتعبري وعدم 
ومن النتائج اخلطرية لذلك عدم ثقة املواطن باالنتخابات 

وعزوفه عن امل�شاركة فيها".
العليا  املرجعية  ممثل  اأو���ش��ح  فقد  االأح���زاب  قانون  وح��ول 
التي  املهمة  القوانني  من  فهو  االأح���زاب  قانون  "اأما  بقوله 
بحيث  لالأحزاب  التمويل  م�شاألة  ت�شريعه  يلحظ يف  ان  البد 
يغلق الطريق وال تعطى اأي ثغرة حل�شول الهيمنة اخلارجية 
والتدخل يف القرار ب�شبب متويل االأحزاب من جهات خارجية 
فان من اخطر االأمور يف الوقت احلا�شر يف العراق هو عدم 
ا�شتقاللية البع�س من الكيانات يف قرارها، واأحد اأ�شباب عدم 

اال�شتقاللية هو التمويل اخلارجي..

دعت املرجعية الدينية العليا االأجهزة االأمنية اىل املزيد من احلذر 
ال�شعب  ابناء  من  املواطنني  حياة  ا�شتهداف  ظاهرة  من  للحد 
العراقي وخا�شة املدار�س والعملية الربوية برمتها مطالبة بالوقت 
نف�شه من ابناء ال�شعب العراقي اىل التعاون مع االجهزة االمنية 
وان يكون املواطن عينا يقظة على التحركات املريبة التي ت�شتهدف 

العراقيني.
وقال ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي خالل اخلطبة الثانية ل�شالة 
2013/10/18م  امل��واف��ق  احل��ج��ة/1434ه���  12/ذي  اجلمعة 
االرهابية  اجلماعات  ا�شتهداف  ا�شتمرار  �شوء  يف  ه"  ن�شّ ما 
لتجمعات املواطنني االبرياء خ�شو�شًا يف املناطق الرخوة واملواقع 
التي يتواجد فيها كثافة من املواطنني كمواكب العزاء واال�شواق 
وجتمعات م�شاطر العمال واالآن ت�شتهدف هذه املجاميع مدار�س 
االطفال حتى بداأ الرعب واخلوف ي�شيطر على الكثري من عوائل 
احلذر  من  املزيد  هو  املطلوب  فان  املدار�س..  وادارات  الطالب 
يف ظل هذه االجواء من االجهزة االمنية وتعاون املواطنني جميعًا 
ويحاول كل مواطن ان يكون عينًا على التحركات املريبة.. كٌل يف 
منطقته.. وخ�شو�شًا يف املناطق ذات التواجد املكثف للمواطنني".

وطالب الكربالئي اجلميع ان يكونوا عيونًا من هذه اجلهة لر�شد 

اي حترك م�شبوه  والتعاون مع االأجهزة االأمنية الن اخلطر مل يعد 
ي�شلم منه احد.. واأ�شبحت هذه العمليات االإرهابية ال ت�شتهدف 
– فقط – حياة املواطنني، بل احلياة برمتها يف العراق اأ�شبحت 
م�شتهدفة.. فاملدار�س التي جتري فيها العملية الربوية والتعليمية 
لالطفال لبناء جيل مت�شلح بالعلم واملعرفة اأ�شبحوا م�شتهدفني 
هوؤالء  حلياة  ا�شتهدافًا  فقط  لي�شت  االرهابية  املخططات  وهذه 
االأبرياء بل ا�شتهدافًا للعملية الربوية والتعليمية التي يراد منها 
البناء العلمي والربوي لهوؤالء االأطفال الذين هم جيل امل�شتقبل..

فاملطلوب من اجلميع ان يكون له دور يف احلد من هذه املخططات 
ويف نف�س الوقت حتّمل االأجهزة االأمنية مل�شوؤولياتها وقيام املوؤ�ش�شات 
بناء  حيث  من  الربوية  العملية  يف  النق�س  مبعاجلة  الربوية 

املدار�س ور�شانة البناء العلمي والربوي لالأطفال.
ال�شحن  جمعة  وخطيب  ك��رب��الء  يف  املرجعية  ممثل  وت��ط��رق 
احل�شيني ال�شريف ان درا�شة قام بها باحثون من جامعات اأجنبية 
بالتعاون مع اإحدى اجلامعات العراقية قد اأظهرت ان قرابة ن�شف 
مليون �شخ�س لقوا حتفهم الأ�شباب مرتبطة باحلرب، 60% الأ�شباب 
وحتتل  مبا�شرة  غري  الأ�شباب  والباقي  بالعنف  مبا�شرة  مرتبطة 

اأمرا�س القلب الن�شبة االأغلب من الوفيات االأخرى".

املرجعية العليا تنتقد حماوالت تعديل قانون االنتخابات

املرجعية العليا:االرهاب ي�ستهدف احلياة برّمتها يف العراق

�شفر اخلري1435 ه�10



  ال�شيد ال�شايف:

  ال�شيد ال�شايف:

طالبت املرجعية الدينية العليا من موؤ�ش�شات الدولة العراقية بان 
تتبنى �شيا�شة التكرمي الوظيفي من اجل ان ي�شعر املواطن املنتمي 
ال�شيا�شيني  الرعاية كما طالبت  اىل وظيفة حمددة بحالة من 
والبغ�شاء  بال�شحن  اململوء  االداء  عن  االبتعاد  اىل  العراقيني 

والعنف والكراهية الن البلد ال يتحمل
ال�شحن  جمعة  وخطيب  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  وق��ال 
احل�شيني ال�شريف ال�شيد احمد ال�شايف خالل اخلطبة الثانية 
اليوم اجلمعة 19/ذو احلجة/1434ه� املوافق 2013/10/25 م 
ه" اننا نطمح اأن تتبنى موؤ�ش�شات الدولة مطلبًا يوؤثر تاأثريًا  ما ن�شّ
ايجابيًا ولعّله موجود لكن قد يكون بن�شبة قليلة.. اأال وهو اأن تتبنى 
والكوادر  الطاقات  من  فيه  بلد  كل  ان  وال�شك  التكرمي  �شيا�شة 
بلد يعتز مبواطنيه وهذه م�شاألة  الكثري وكل  ال�شيء  والكفاءات 
طبيعية ومعمول بها.. مو�شحا اننا يف العراق نتيجة م�شاكل غري 
جمهولة لالآخرين ويف عر�س هذه امل�شاكل توجد نوافذ متعددة 
الن ينظر االن�شان اىل مواطنيه، وينظر اىل طاقات واىل قدرات 
الطاقات قطعًا  املواطن، وهذه  وا�شحة يف خدمة  لها ب�شمات 
حتتاج اىل رعاية وعندما تتبنى موؤ�ش�شات الدولة ال اأقول جهة 
واحدة واإمنا موؤ�ش�شات الدولة تتبنى تكرمي العنا�شر التي بذلت 
جهدًا مميزًا، ومنها ما ميكن ان يعرّب عنه بالتكرمي الوظيفي 

اىل  املنتمي  املواطن  ن�شعر  خالله  من  الوظيفي  التكرمي  وهذا 
وظيفة حمددة عندما ياأتي بعمل خا�س بحالة من الرعاية.. ال ان 
يكون هذا التكرمي كتاب �ُشكر فقط او اأن ننتظر اإىل اأن يبلغ �شن 

التقاعد ثم نحتفي به..
نهتم مبن  اأن  ان علينا  اآخر وهو  �شيء  اإ�شافة اىل ذلك هناك 
يخدم البلد على م�شتويات متعددة فاذا كان عندنا موظف وما 
عن  مادية  خ�شائر  الدولة  وجّنب  ومبدعًا  نزيهًا  كان  اأكرثهم 
او الزراعية  طريق قدرته على حل بع�س امل�شكالت ال�شناعية 
او االن�شانية.. هذا املوظف اذا كان بهذا امل�شتوى البد للدولة اأن 

تنظر اليه نظرة خا�شة وان ُتكرم اأبناءه".
واأ�شاف" اأن الدولة عبارة عن غطاء كبري وهو ميتد بامل�شاحة 
منهجية  علمية  ا�ش�س  وف��ق  تتحرك  فعندما  للبلد  اجلغرافية 
على  حقيقية  معطيات  وف��ق  مواطنيها  تكرمي  منها  وال��ه��دف 
االأر���س.. مت�شائال كم مبدعًا يف العراق �شواء يف داخل العراق 

او خارجه؟
وتابع "البد للدولة ان تكرم هوؤالء وت�شعر هوؤالء بانتمائهم حتى 
اأرجعه  عليك  دي��ٌن  هذا  له  وقل  العراق..كّرمه  خ��ارج  كان  وان 
اأ�شياء  ا�شتحقاقك الأنك بذلت  له هذا  او تكرمه وتقول  للبلد.. 

مهمة لهذا البلد.."

دعا ممثل املرجع االأعلى �شماحة ال�شيد ال�شي�شتاين يف كربالء اىل 
التعاي�س ال�شلمي واحرام رموز االأطراف االأخرى يف العراق. وقال 
الثانية ل�شالة اجلمعة يف  ال�شيد احمد ال�شايف خالل اخلطبة 
ال�شحن احل�شيني ال�شريف اليوم 5/ذو احلجة/1434ه� املوافق 
2013/10/11 م متطرقا اىل التعاي�س ال�شلمي بالبالد بقوله ما 
معنى التعاي�س ال�شلمي؟ اإذ اننا دائمًا ن�شمع بهذا امل�شطلح �شواء 
كان عند اأرباب ال�شيا�شة ويف بع�س الندوات ويف بع�س االأطروحات 
عن التعاي�س ال�شلمي، وقطعًا الذي يطرح هذا املطلب هو يف مقابل 
تعاي�س اآخر غري �شلمي والكل يريد التعاي�س ال�شلمي، ال�شك ان 
االن�شان يطمئن يف جمتمع ي�شوده ال�شلم واملحبة، قطعًا التعاي�س 

ال�شلمي يحتاج اىل ركائز ومقومات.
الدول  بقية  عن  خمتلفًا  بلدًا  لي�س  العراق  اأن  ال�شيد"  واأ�شاف 
ممن يكون فيه تعدد �شواء كان تعددا مذهبيا او قوميا وهو لي�س 
خمتلفًا عن بقية الدول لكن ركائز التعاي�س ال�شلمي عندما ت�شود 
وكٌل يعرف حدود هذا التعاي�س ال تكون هناك م�شاكل خطرة ال قدر 
اهلل، مبينًا" ان االن�شان يعي�س يف جو  ال بد ان يحرم رموز الطرف 
االآخر واي�شًا يعي�س يف جّو البد ان يحرم املكّون االآخ��ر.. معنى 
التعاي�س ال�شلمي ان االن�شان يعرف حدود هذا التعاي�س بحيث يرى 

كما من حقه ان يعي�س وفق مبادئه اي�شًا من حق االآخر ان يعي�س 
�شمن مبادئه.. اأال نحاول الَنيل من اي رمز عند اي مكّون واي�شًا 
اي طرف لي�س من حقه ان ينال من مكون كامل.. هذا ينال من 
هذا وهذا ينال من هذا!! وبالنتيجة نقول نريد التعاي�س ال�شلمي!!".

وتابع ممثل املرجعية العليا" ان التعاي�س ال�شلمي ان ت�شل عندنا 
حالة من االحرام ومن احلدود حيث ان بع�شكم راى بع�س الدول 
التي فيها عقائد وادي��ان خمتلفة ولكن ال احد مي�ّس االخ��ر الن 
مبادئ التعاي�س ال�شلمي معلومة عند كل االطراف ومبادئ التعاي�س 
ال�شلمي حمفوظة عند اجلميع..،مو�شحا ان هذه احلالة حتتاج ان 
يعي�شها االن�شان يف بلده الن هذه ال تختلف عن بقية البالد، ملاذا 

هناك تكون مقننة وحمفوظة وهنا ال تكون؟!.
وهو  للجميع  مطلب  ال�شلمي  التعاي�س  ال�شايف" ان  ال�شيد  وب��نّي 
مطلب للكل وهذه الق�شايا لي�شت وليدة اليوم وامنا ق�شايا موجودة 
باالطمئنان  اجلميع  ي�شعر  حتى  طرف  كل  عند  املبادئ  حُتفظ 
واالأمن واالأمان وي�شعر فعال انه يف جو من ال�شلم..مو�شحا ان هذا 
املطلب ال يخت�س باأحد وامنا يحتاج اىل مفهوم وثقافة عامة ان 

االن�شان يحدد ُاطر التعاي�س ال�شلمي.."

التعاي�س ال�سلمي مطلب للجميع

علينا اأن نهتم مبن يخدم البلد على م�ستويات متعددة
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• تقرير: عدنان اأبو زيد

عا�سوراء  مرا�سيم  على  العالم  اأنحاء  في  الم�سلمون  يحر�س   
دينية،  ومجال�س  خيرية،  وفعاليات  �سعبية،  مواكب  تج�ّسدها  التي 
ي�سترك  االأوروبية،  المدن  من  الكثير  في  �سنوية  ظاهرة  باتت  وقد 
الطوائف والمذاهب  اأبناء  الم�سلمين، ويتاآلف عندها  فيها حتى غير 
معبرة  والت�سامح  التفاهم  من  متجان�سة  ف�سيف�ساء  لت�سكل  المختلفة، 
عن القيم االخالقية واالإن�سانية التي تفر�س احترامها على العالم، 
الطف،  واقعة  بمنا�سبة  الخال�سة  االحتفالية  الفعاليات  عبر  لي�س 
اأبو عبد  التي ا�ست�سهد فيها حفيد ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واله( 
يرافقها  ما  عبر  بل  كربالء،  اأر�ــس  في  ال�سالم(  )عليه  الح�سين  اهلل 
االجتماعي،  والتكافل  الفقراء،  كاإطعام  اجتماعية  فعاليات  من 
والحوارات البناءة، ف�سال عن الجوانب الثقافية واالإعالمية في �سور 
من الخطابة وال�سعر واإقامة الماراثونات والمواكب الراجلة، وتنظيم 
لدى  االأم  والثقافة  اللغة  وا�ستنها�س  والثقافية،  الدينية  الندوات 

االأجيال النا�سئة.

يقول النا�شط املدين العراقي يف بروك�شل، ح�شني كاظم ان "الفكر اال�شالمي 
امليديا،  وو�شائل  العوملة  بفعل  العاملية  الدينية  الثقافة  �شل�شلة  يف  حلقة  بات 
العراقية  اجلالية  اأبناء  اأن  ذل��ك،  ومن  العاملي،  يف  ي��ذوب  "املحلي"  فرى 
مب�شاركة  بل  لوحدهم،  عا�شوراء  مرا�شيم  ي��وؤدون  ال  املختلفة،  باأطيافهم 
م�شلمني وغري م�شلمني من بلدان اأخرى، يف ظل فعاليات احتفالية ح�شارية، 
لزيادة  وفهمها  متابعتها  على  اجلميع  يحر�س  وفل�شفية  فكرية  وفعاليات 

الوعي وحت�شني الذات.

           اململكة املتحدة: اإجنليز واأوروبيون يف املواكب الدينية
ويف لندن، تقوم املراكز اال�شالمية واجلوامع واحل�شينيات كل عام، برعاية 
جتمعات امل�شلمني ال�شخمة يف عا�شوراء، حيث تقام جمال�س العزاء واملواكب 
احل�شينية ال�شيما يف "ماآربل اآرت�س" يف "الهايد بارك" يف العا�شمة لندن، 
واالإ�شالمية يف  العربية  العراقية اىل جانب اجلاليات  ت�شارك فيها اجلالية 
وباك�شتان  واإيران  و�شوريا  وال�شعودية  والبحرين  لبنان  من  املتحدة،  اململكة 

واأفغان�شتان وتركيا والهند، كما ي�شرك فيها موطنون انكليز واأوروبيون من 
حتمل  التي  امل�شريات  املنطقة  �شوارع  يف  خمتلفة.وتطوف  ومذاهب  ادي��ان 
ال�شعارات املكتوبة، واالأعالم والرايات ال�شود واحلمر واخل�شر، ف�شال عن 

الرموز الدينية الدالة على معركة الطف.
يف  ع��ام،  كل  عا�شوراء  جمال�س  اقامة  على  بريطانيا،  يف  امل�شلمون  واعتاد 
املواكب  الغالب  يف  وتنطلق  ف��رة.  منذ  املنا�شبة  ال�شتقبال  مهياأة  م�شاجد 
احل�شينية باجتاه و�شط لندن مرورًا مبنطقة "ادجور رود" اإىل اأن تنتهي عند 

بارك". "هايد  منطقة  ارت�س" يف  "ماربل 
فيها  امل�شلمون  يتزايد  و  ديانة،  اأكرب  ثاين  املتحدة  اململكة  االإ�شالم يف  ويعد 
)اأي  �شخ�س  مليوين  من  اأكرث  اإىل  امل�شلمني  عدد  ي�شل  اإذ  ملحوظ،  ب�شكل 
3.3 باملئة من اإجمايل ال�شكان(. ويوجد يف بريطانيا اأكرث من 1500 م�شجد 
وم�شلى موزعة بني اأنحاء البالد. ويقول النا�شط االجتماعي جعفر اليا�شري 
اأربعني يومًا على  "امل�شلمني يحيون اي�شا، كل عام عرب امل�شريات ذكرى  اأن 
 61 �شنة  العراق  يف  كربالء  يف  ال�شالم(  )عليه  احل�شني  االإم��ام  ا�شت�شهاد 

في أوروبا..
الذكرى الحسينية 
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للهجرة، املوافق 681 ميالدية".
وي�شيف" داأبت املجتمعات الب�شرية على اإحياء وقائع من املا�شي حيث ت�شفي 
عليها االحرام والتقدير، ملا لها من تاأثري على احلا�شر من ناحية تعزيز قيم 
املجتمع وتقوية انتمائه، ال�شيما تلك املتعلقة ب�شخ�شيات لها دور ا�شتثنائي يف 
لتعريف  والكتيبات  الكّرا�شات  ُتوّزع   " القول  وال�شعوب".ويتابع  االأمم  حترير 
النا�س ال�شيما من غري امل�شلمني بالدين اال�شالمي، و�شرية اأهل البيت، وحر�س 

الدين اال�شالمي على العدالة وطاعة اهلل، والتحلي باالأخالق احلميدة".
امل�شلمني  عدد  يبلغ  )دي(،  معهد  يف  لالإ�شالم  االأملاين  االأر�شيف  ملركز  ووفًقا 
يف اأوروبا نحو 53 مليونا )5.2 باملئة(، وي�شمل الرقم كل من رو�شيا والق�شم 
االأوروبي لركيا. ويبلغ عدد امل�شلمني يف دول االحتاد االأوروبي نحو 16 مليونا 

)3.2 باملئة(. 
يف  امل�شلمني  تعداد  فان  لالأبحاث،  اأمريكي  معهد  عن  �شادر  تقرير  وبح�شب 
من  باملئة   23 قدرها  ن�شبة  ي�شكل  وهذا  م�شلم،  مليار   1.57 نحو  يبلغ  العامل 

جمموع �شكان الكرة االأر�شية.

                 عا�سوراء يوحد ال�سعوب
ويف الكثري من دول العامل، حيث توجد جاليات م�شلمة، تّت�شح املناطق التي 
يعي�س فيها امل�شلمون بال�شواد، وتقام املواكب الدينية وجمال�س العزاء، وتالوة 

القراآن الكرمي يف ذكرى عا�شوراء.
الر�شع  االأطفال  من  امل�شاركون  ويرتدي  الذكرى  الإحياء  املئات  يخرج  كما 
واقعة  ال�شتذكار  ال�شوداء  املالب�س  وال�شيوخ،  والرجال  والن�شاء  ال�شبيان  و 

الطف.
ويف ظاهرة متمّيزة، حملت با�شات الرّكاب االنكليزية احلمراء هذا العام، 
يافطات ومل�شقات اعالنية حتمل �شعار "لبيك يا ح�شني" و"اليوم العا�شر" 
"، حيث ُمّولت باأموال جمعها امل�شلمون  و"يوم وقف احل�شني الأجل حقوقك 

بالتربعات يف هذه املنا�شبة.
عا�شوراء  ق�شة  لتف�شري  ترويجية  حملة  يف  ا�شالمية  فعاليات  �شرعت  كما 
the10thday. ا�شم  يحمل  االجنليزية  باللغة  موقع  ع��رب  وذل��ك 

."Whoishussein.com" موقع  مع  بالتعاون   com
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             ن�سر الثقافة اال�سالمية
امليديا  بو�شائل  "اال�شتعانة  ان  ح�شني  حيدر  اال�شالمي  الباحث  وي��ق��ول 
احلديثة، واأ�شاليب االعالم املتطورة، اأ�شهمت كثريًا يف تو�شيح معنى اليوم 
العا�شر ورموز عا�شوراء، ون�شر الثقافة اال�شالمية يف انحاء العامل". وُيلفت 
"�شوارع  ان  اىل  متحدثا  منذ عقدين،  بريطانيا  املقيم يف  �شعيد اخلزرجي 
مدينة مان�ش�شر �شهدت رفع �شعارات احل�شني )عليه ال�شالم(، كما و�شعت 
لوحات تو�شيحية حول املنا�شبة على عواميد االإنارة، ويف حمطات البا�شات، 

واالماكن العامة، ووزعت بني اجلمهور الكتيبات التي ت�شرح واقعة الطف".

            اأملانيا: ذوبان اخلالفات املذهبية
ويف برمين، اأ�شغر واليات اأملانيا االحتادية م�شاحًة، يتحّدث احلاج ف�شل رعد 

"امل�شطفى" املجال�س  عن االحتفال يف ذكرى عا�شوراء حيث حُتيي جمعية 
الدينية كما تقيم الفعاليات التي ُتعّرف النا�س بها.

يف  �شنوية  احتفاالت  برلني  "احل�شنني" يف  مركز  ينّظم  اأي�شًا،  اأملانيا،  ويف 
ذكرى عا�شوراء يف جمال�س عزاء ح�شينية، بح�شور عدد غفري من امل�شلمني.

اأملانيا يراوح نحو 4.3 ماليني  ووفق درا�شة ميدانية فاإن عدد امل�شلمني يف 
ن�شمة، ي�شكلون ن�شبة 5باملئة من تعداد �شكان اأملانيا. ويقول العراقي املقيم يف 
املانيا فائز ح�شن اإن "الكثري من االأملان يت�شوقون اىل معرفة كْنه املنا�شبة، 
فن�شعى اىل تعريفهم بتاأريخها والظروف التاريخية التي عا�شرتها". يتابع 
امل�شلمني  من  الكثري  لدى  واملذهبي  الديني  للتع�شب  اأثر  اأي  جتد  "ال  فائز 

من خمتلف الطوائف، حيث يح�شرون املجال�س الدينية، التي تت�شمن قراءة 
القراآن الكرمي، ا�شافة اىل تعريف باملنا�شبة باللغة االأملانية، كما يتلو ال�شيخ 

ح�شني املو�شوي تفا�شيل الفاجعة املوؤملة لواقعة الطف". 
�شاك�شونيا  والية  عا�شمة  هانوفر،  يف  امل�شلمون  يجتمع  نف�شه  املنوال  وعلى 
مرا�شيم  الإحياء  البالد،  مدن  اأكرب  واإح��دى  اأملانيا،  والي��ات  اإح��دى  ال�شفلى 
عا�شوراء عرب تالوة اآيات من القراآن الكرمي، والق�شائد ال�شعرية يف املنا�شبة 
للمعوزين  التربعات  حمالت  اىل  ا�شافة  للمدعوين،  االأك��ل  موائد  وتنظيم 
علي  ال�شيخ  واالجتماعية.يقول  الدينية  الفعاليات  ومتويل  واملحتاجني، 
اخلفاجي اإن "عا�شوراء اأ�شبح فر�شة يجتمع عندها اأبناء ال�شعوب املقيمني 
واالأملاين  وامل�شري  واالإي��راين  الركي  جانب  اىل  العراقي  فتجد  املانيا،  يف 
واملغربي، يوؤدون جميعهم ذات الطقو�س ويتبادلون ثقافات االحتفال املختلفة 

املانيا  يف  املقيم  امل�شري  عمر،  ال��وارث  عبد  وبح�شب  اآخ��ر.  اىل  �شعب  من 
"ي�شعر بحقيقة الوحدة اال�شالمية وهو ي�شارك يف مرا�شيم  يف حديثه فانه 
عا�شوراء التي يديرها عراقيون". م�شيفًا ان "هذا املهرجان يف املانيا يجمع 
االخرى،  ال�شعوب  واأبناء  امل�شري  مثلما  والعراقي  ال�شيعي،  مثلما  ال�شني 
م�شتلهمني من الذكرى الِعرب والدرو�س يف ال�شرب وال�شجاعة والوقوف بوجه 

الظلم.
            

              ال�سويد: رايات احل�سني
وعملت اجلمعّيات الدينية، واملراكز اال�شالمية يف مدينة كري�شتيان �شتاد ال�شويدية، 
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)يا  �شعار  حتت  واح��د  جتمع  يف  االحت��اد  عرب  عا�شوراء،  يف  املوحد  االحتفال  على 
ح�شني( حيث يغطي يف ن�شاطاته الدينية واالجتماعية، اأغلب املناطق اال�شكندنافية. 
االماكن  يف  واخل�شر  ال�شود  ال��راي��ات  برفع  ع��ام  كل  العراقيون  املغربون  ويقوم 
كان  ال�شويد  يف  ُرِف��ع  اآذان  اأول  اأّن  ذك��ره،  احل�شيني.يجدر  العزاء  فيها  ينظم  التي 
عدد  ويقّدر  �شتوكهومل.  جنوب  "فيتيا"  منطقة  يف  جامع  من   ،2013/4/26 يف 
املهاجرين امل�شلمني بنحو ثالثمائة األف م�شلم، اأي بن�شبة 3 باملئة من �شكان ال�شويد.

             
            الدمنارك: منا�سبة اجتماعية وثقافية

على  احل�شول  م��ن  اال�شالمية  اجل��ال��ي��ات  متّكنت  حيث  ال��دمن��ارك،  ويف 
موافقة ال�شلطات لبناء م�شجد "االمام علي"، بقبة زرقاء ومئذنتني، يتجمع 
العراقيون ومعهم اأبناء اجلاليات االخرى لتنظيم مرا�شيم عا�شوراء، الذي 

يلتقي  وثقافية  اجتماعية  منا�شبة  بل  فح�شب،  دينية  احتفالية  لي�س  ا�شحى 
اجلديدة،  االأج��ي��ال  من  االأب��ن��اء  توا�شل  على  يحر�شون  الذين  االآب��اء  فيها 
بنحو  الدمنارك  قي  امل�شلمني  عدد  االأم.ويقدر  ولغتهم  وثقافتهم  دينهم  مع 

ثلثمائة األف، وبن�شبة 5باملئة من ال�شكان.
 

           الرنويج: تدري�س ثورة احل�سني يف املدار�س
متقدمة،  مراحل  اىل  و�شل  احل�شني  االإم��ام  بق�شية  التعريف  فان  الرنويج،  يف  اما 
فباالإ�شافة اىل املجال�س احل�شينية التي يحر�س البع�س من غري امل�شلمني اىل درا�شة 
معانيها، جنحت اجلالية العراقية امل�شلمة يف اقناع ال�شلطات باإ�شافة منهج درا�شي 

يعّرف باالإ�شالم، حيث َتقّرر لطالب مرحلة الرابع االبتدائي درو�س يف حياة االإمام 
احل�شني)عليه ال�شالم(، يف ف�شل م�شتقل بعنوان )ثورة احل�شني(.

تت�شمن  دينية  برامج  اع��داد  على  ذلك،  اىل  ا�شافة  الرنويج،  يف  امل�شلمون  واعتاد 
حما�شرات ودرو�شا يف اللغة والدين وتف�شري القراآن وتالوته. 

اأول م�شجد  ُبني  باالإ�شالم دينًا ر�شميًا، حيث  العام 1969  وكانت الرنويج، اعرفت 
يف العا�شمة الرنويجية، اأو�شلو العام 1974 التي ت�شم اكرث من 30 جمعية وم�شجدا، 

ويعد االإ�شالم االآن ثاين ديانة لها اأتباع يف الرنويج.
          

             بلجيكا: مواكب وم�سريات
ومل متنع االأمطار املتدّفقة بغزارة يف العا�شمة البلجيكية بروك�شل، اجلالية 
التي حتيي  العراقية، ومعها جاليات عربية وم�شلمة من املواكب وامل�شريات 

ذكرى عا�شوراء، وما يرافقها من جمال�س دينية ون�شاطات ثقافية ودعائية. 
املئات من  البلجيكية، يجتمع �شنويًا  العا�شمة  الر�شا يف  االإمام  ويف م�شجد 

امل�شلمني الإحياء مرا�شيم عا�شوراء احل�شني.
ورايات  بال�شواد  املكان  يت�شح  حيث  حمرم،  من  االأول  منذ  املرا�شيم  وتبداأ 
احل�شني وال�شعارات الدينية حول معركة الطف اإ�شافة اإىل اآيات من القراآن 

الكرمي.
واالآي��ات  املكرمة  مكة  عليه  ر�شمت  ال��ذي  ال�شجاد  امل�شجد،  ج��دران  وتزّين 
باالأعالم  املكان  وُيزّين  بال�شواد،  احل�شيني  املنرب  يكّلل  حني  يف  القراآنية، 

والرايات.
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و  املغرب  اقامة �شالتي  من  االنتهاء  بعد  م�شاء  ال�شابعة  ال�شاعة  نحو  ومنذ 
ال�شعر  من  واأبيات  الكرمي  القراآن  من  بّينات  اآي��ات  تالوة  ثم  ومن  الع�شاء، 

احل�شيني، يبداأ جمل�س العزاء باأبيات من �شعر الرثاء.
وت�شري اإح�شائيات اىل ان امل�شلمني ي�شكلون نحو 6 باملئة من �شكان بلجيكا، 
املذاهب  خمتلف  م��ن  م�شلم  مليون  ن�شف  م��ن  اك��رث  ع��دده��م  يبلغ  حيث 
والطوائف يعي�س اغلبهم يف املدن الكربى مثل اأنتويرب، بروك�شل، و�شارلوروا.

تاأ�ش�شت  كما   ،1974 العام  البالد،  هذه  يف  ر�شميًا  دينًا  باال�شالم  ف  واع��ُرِ
جمعية "امل�شلمون التنفيذيون" يف بلجيكا العام 1996. ويبلغ عدد امل�شاجد 

380 م�شجدًا.
        

             الت�سامح وعدم اإلغاء االآخر
"جمال�س  ان  بروك�شل  يف  املقيم  احل�شني  ه��ادي  العراقي  الكاتب  وي��رى 
على  قائمة  ب��ارزة  اأوروب��ي��ة  كظاهرة  جدارتها  اأثبتت  امل�شركة  عا�شوراء 
الت�شامح وعدم اإلغاء االآخر بل م�شاركته واالن�شجام معه"، موؤكدًا ان "اغلب 
املواكب احل�شينية يف اأوروبا باتت معلمًا ح�شاريًا يتطّلع اىل م�شاهدته وفهم 

اأبعاده الكثري من االأوربيني".
ويرى هادي يف الوقت نف�شه ان "املواكب الدينية يف عا�شوراء يف اأوروبا، اأكرث 
العراق  الدينية يف  املواكب  بالكثري من  وتعبريًا عن احلدث مقارنة  تنظيمًا 
"اجلهات  داعيا  واالدارة"،  التخطيط  �شوء  عليها  يغلب  حيث  اأخ��رى  ودول 
امل�شوؤولة اىل ان تكون يف م�شتوى املعنى الذي تطمح اىل بلورته ثورة احل�شني".

              هولندا: تقليد �سنوي
اأعداد كبرية من اجلاليات العراقية  ويف املدن الهولندية التي تتواجد فيها 
امل�شلمني. املئات من  تقليدًا �شنويًا ميار�شه  امل�شلمة، �شار احتفال عا�شوراء 
يق�شدها  باملنا�شبة  االكرب  واالحتفاالت  امل�شريات  ُتنّظم  الهاي  مدينة  ففي 

امل�شلمون من خمتلف انحاء
ه��ول��ن��دا. واىل ج��ان��ب ذل���ك، ت��ق��ام يف م��ث��ل ه���ذه امل��ن��ا���ش��ب��ات، ال��درو���س 

الدينية،اإ�شافة اىل حمالت التربع بالدم.
ويبلغ عدد امل�شلمني يف هولندا نحو املليون ن�شمة، وي�شكلون ن�شبة قدرها 5.7 
املواكب احل�شينية  ا�شتقبال  واعتادت مدينة الهاي على  �شكانها.  باملئة من 
التي متثل مدنا ومقاطعات خمتلفة، حيث ت�شرك موؤ�ش�شة الكوثر الثقافية يف 
مدينة الهاي، واجلمعية الثقافية يف مدينة دوردرخت، ا�شافة اىل جمعيات 
يرام.  ما  اح�شن  احتفاالت عا�شوراء على  تاأمني �شري  ودينية، يف  اجتماعية 

ويبلغ عدد امل�شاجد يف هولندا 450 م�شجدًا.
اجلالية  ابناء  من  غفرية  اأع���داد  ح�شور  االحتفال  �شهد  ال��ع��ام،  ه��ذا  ويف 
الذكر  من  اآي  تالوة  اليومية،  العزاء  جمال�س  و�شهدت  وامل�شلمة،  العراقية 
الرماحي، زيارة  ابو علي  ال�شيخ  ال�شاعدي، كما قراأ  احلكيم ب�شوت فار�س 
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عا�شوراء.
ويعتلي املنرب، الباحث عامر احللو، كل يوم حيث يلقي على احل�شور اخلطب 
يحثون  التي  اال�شالمية  والقيم  البيت،  اأهل  علوم  فيها  تناول  التي  الدينية 
عليها، وي�شتمر االحتفال طيلة فرة عا�شوراء باإلقاء ق�شائد "الرثاء" حيث 

يتناوب الرادود حممد ال�شرع، وحممد الكي�شوان على ذلك.
ليايل  اال�شالمي  الثقايف  امل��رك��ز  ُيحيي  الهولندية،  اوت��رخ��ت  مدينة  ويف 
عا�شوراء كل عام، تلقى خاللها املحا�شرات الدينية،وق�ش�س معركة الطف، 
اي�شا  تقدم  بع�شهم، كما  النا�س  يلتقي  فعاليات اجتماعية حيث  اىل جانب 

للحا�شرين، وجبات االأكل.
اإحياء  ال�شادق  هياأة  اعتادت  الهولندي،  اجلنوب  يف  ايندهوفن  مدينة  ويف 
عرب  احل��رام  حمرم  �شهر  يف  اال�شالمية  ال�شعائر  وتعظيم  عا�شوراء  ذكرى 
دينية  وحما�شرات  الكرمي،  القراآن  ت��الوة  تت�شمن  يومية،  دينية  جل�شات 
العام  باللغتني العربية والهولندية، وجمال�س تعزية يومية، حيث اداها هذا 

اخلطيب اأبوعمار الكعبي، ف�شال عن املراثي ح�شينية الأبي زهراء االأع�شم.
منا�شبة  يعد  مل  ال�شنوي،  "االحتفال  ان  احليدري  ح�شن  اأبو  احلاج  ويقول 
دينية فح�شب بل فر�شة للتوا�شل بني ابناء اجلالية العراقية وامل�شلمة، كما 
انها بالن�شبة لالأجيال النا�شئة يف هولندا، الو�شيلة ال�شرورية الإدامة التوا�شل 
مع الثقافة اال�شالمية والعربية، وتوثيق العالقة مع اأ�شول الدين، واكت�شاب 

املعلومات ال�شرورية حول التاريخني العربي واال�شالمي".

            فنلندا: حما�سرات اإ�سالمية و مراٍث ح�سينية
اجلاليات  اأبناء  مب�شاركة  امل�شلمة  العراقية  اجلالية  ُتفّوت  ال  فنلندا،  ويف 
االأخرى، فر�شة حلول �شهر حمّرم احلرام ذكرى ا�شت�شهاد االإمام احل�شني 
بن علي )عليه ال�شالم(، فتحتفل يف مركز وح�شينية "اأ�شحاب الك�شاء" عرب 
اعداد برنامج عا�شوراء الذي يبداأ من الليلة االوىل من �شهر حمرم احلرام، 
الدينية  املجال�س  ت�شهد  املحرم، حيث  العا�شر من  يوم  وي�شتمر حتى �شباح 
اآي من الكتاب العزيز، وقراءة زيارة عا�شوراء، وحما�شرات  اليومية تالوة 

ا�شالمية و مراٍث ح�شينية.
وعا�شوراء هو اليوم العا�شر من �شهر حمرم يف التقومي الهجري وي�شمى عند 
امل�شلمني بيوم عا�شوراء، وي�شادف اليوم الذي ا�شت�شهد فيه االمام احل�شني 
بن علي )عليه ال�شالم( حفيد النبي حممد �شلى اهلل عليه واله يف معركة 

كربالء. كما وقعت يف اليوم نف�شه، العديد من االأحداث التاريخية االأخرى.
ويعد يوم عا�شوراء عطلة ر�شمية يف بع�س الدول مثل اإيران، باك�شتان، لبنان، 
عا�شوراء  ان  اىل  الدجيلي  رعد  الكاتب  وي�شري  والعراق.  الهند،  البحرين، 
فر�شة تاريخية يجب اأن ُت�شتثمر للتعبري عن وحدة املذهب والدين، والوحدة 
بل  معينة،  طائفة  ة  ح�شّ يكن  مل  ال�شالم(  )عليه  احل�شني  واأن  الوطنية، 

للم�شلمني واالن�شانية كافة.
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لرو�شة احل�شينية: متى تاأ�ش�شت اجلمعية وما هي الغاية منها؟ا
الدكتورة �شهناز: اجلمعية تاأ�ش�شت  يف عام 2004 ومتخ�ش�شة يف �شوؤون 

املراأة وت�شتهدف املراأة من خالل اإقامة الدورات واالأن�شطة والربامج الثقافية 
لتطوير قدرات واإمكانيات املراأة، وهي جمعية ر�شمية حكومية ت�شم كادرا كبريا 

ي�شمل مناطق اجلنوب وبقاع وبريوت وق�شم كبري من مناطق لبنانية اأخرى.
االأن�شطة  على  تعتمد  لذلك  النواب  جمل�س  من  الرئي�شي  دعمها  واجلمعية   
وتتوا�شل مع املنظمات التي متول بع�س برامج اجلمعية و مركزها الرئي�شي يف 
بريوت ولديها فروع يف اجلنوب ونبطية والبقاع وناأمل يف امل�شتقبل القريب وهو 

طموحنا ان يكون لدينا فروع يف خارج لبنان.
والغاية من تاأ�شي�س اجلمعية هو اإذا اأردنا اأن نبني جمتمع فالبد ان نهتم باالأ�شرة 
واإذا اأردنا اأن نبي  اأ�شرة فالبد ان نهتم باالأم التي ت�شكل املدر�شة  تخرج اأجيال 
لذلك الهدف الرئي�شي من اجلمعية بعنوان متكني املراأة اأينما كانت يف البيت او 
يف العمل من مهاراتها القيادية جلعلها قادرة لقيام مبهامها يف اي موقع كانت 

ولكن اذا دخلنا يف مبادئ التي اأطلقت منها اجلمعية هي الركيز على االأ�شرة.

لرو�شة احل�شينية: ماذا قدمت اجلمعية للمراأة منذ تاأ�شي�شها؟ا
ا�شتطاعت  اللبنانية  للمراأة  اجلمعية  قدمت  ما  اهم  �شهناز:  الدكتورة 

وكذلك  لبنان  يف  املوجودة  الن�شائية  اجلمعيات  مع  تتوا�شل   ان  اجلمعية 
التوا�شل والتن�شيق ب�شكل م�شتمر مع ال��وزارات املخت�شة،  مثال وزارة الثقافة 
ووزارة ال�شوؤون االجتماعية ووزارة  الربية وكذلك مع اجلمعيات واملنظمات التي 

تقرب اأفكارها وبراجمها مع جمعيتنا.
وكذلك ا�شتطاعت اجلمعية ان تتوا�شل مع �شريحة كبرية من الن�شاء واإقامة 
برامج هامة جدا للمراأة على راأ�شها برامج تثقيفية وهناك ملتقيات ثقافية ثابتة 
للمراآة لت�شلط االأ�شواء على موا�شيع متعددة وخمتلفة لتوعية املراأة �شوى كانت 
يف امور قانونية او اجتماعية وغريها، حتى اأ�شبحت اجلمعية منربا مفتوحا 
اأمام �شريحة الن�شاء، حيث اأ�شبح  للجمعية ثالثة منابر منرب يف بريوت ثابت 
واأي�شا يف بنت جبيلو ويف �شور وهي منابر ثابتة ومبواقيت ثابتة ويف كل جل�شة 
ن�شت�شيف �شخ�شية معروفة ت�شيئ مبعلومات مهمة للن�شاء ومب�شاركة كبرية من 
ن�شاء ومبختلف العناوين الأنه املراأة هي جزء من املجتمع واإّن موقعها يكون يف 

موقع تكامل مع الرجل.

لرو�شة احل�شينية: اأهم م�شاريع اجلمعية التي هي يف �شدد تنفيذها؟ا
الدكتورة �شهناز: من اأهم امل�شاريع البارزة التي نحن يف �شدد تنفيذها 

هي مركز االإر�شاد االأ�شري ونطمح اأن يكون لدينا زيارة اإىل مركز االإر�شاد 
االأ�شري يف العتبة احل�شينية املقد�شة لكي ن�شتفيد من جتربتهم يف هذا املجال 
الأننا نعلم متاما ان العتبة املقد�شة تهتم بهذا املجال ب�شكل كبري ويف احلقيقة 

ولتفا�سيل اأو�سع اأجرت جملة الرو�سة احل�سينية حوار مع رئي�سة 
اجلمعية الدكتورة )�سهناز مالح( اإثناء زيارتها ملرقد االإمام احل�سني 

عليه ال�سالم.
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إذا أردنا أن نبني  أسرة 
فالبد ان نهتم باألم

•  حوار : حممود امل�سعودي

  لقد رفع االإ�سالم مكانة املراأة واأكرمها 
مبا مل يكرمها به اب دين اخر الأنها تعد 
وهي  النا�سئة  لالأجيال  احلقيقي  املربي 
هموم  تقا�سم  يف  للرجل  اأ�سا�س  �سريك 
احلياة ولها دور فاعل يف بناء احل�سارة 

االإن�سانية.
ولـــكـــن اغـــلـــب املــجــتــمــعــات الــعــربــيــة 
نظرة  املــــراأة  اإىل  تنظر  واالإ�ــســالمــيــة 
اهتمام  بـــاأي  حتــظ  مل  لــذلــك  متخلفة 
لرفع م�ستواها الثقايف واالجتماعي ولكن 
كبري  دور  لها  وجمعيات  منظمات  هناك 
يف تطوير من واقع املراأة العربية ورفع 
هذه  ومن  اجلوانب  خمتلف  يف  م�ستواها 
اجلمعيات جمعية �سوؤون املراأة اللبنانية 
على  املا�سية  �سنوات  منذ  عملت  التي 

اإقامة دورات خمتلفة للمراأة العربية.

اللبنانية:  المرأة  رئيسة جمعية شؤون 



مو�شوع االأ�شرة من اأهم املوا�شيع االأ�شا�شية  الأننا اذا  اأردنا اإن نبني جمتمعًا يجب 
ان نبداأ من بناء ا�شرة.

لرو�شة احل�شينية: هل تعملون اإح�شائيات من اجل معرفة نتائج عمل ا
اجلمعية؟

الدكتورة �شهناز: لدينا تقرير �شنوي يبني ما هية االأن�شطة التي قامت بها 

اجلمعية ون�شبة التوا�شل مع االآخرين وما هي الثغرات التي تواجه عمل اجلمعية 
لو�شع درا�شة لهذه الثغرات وو�شع احللول املنا�شبة لها من اجل تطوير عملنا.

 وتبني ان هناك موؤ�شر وا�شح بان اجلمعية يف �شلم ت�شاعدي مبو�شوع التطوير 
بعلمنا وتوا�شلنا مع االآخرين اأي�شا البد من لفت النظر اإىل اأن كل لقاءات اجلمعية 
حتولت منذ ثالثة �شنوات االأخرية اإىل لقاءات تدريبية ولي�س فقط اجتماعات 
لطرح االأفكار ولكن هناك لقاءات ف�شلية منتظمة لكادر اجلمعية يخ�شع من 

خالله لدورات و ور�شات عمل لتطوير مهارات الكادر القيادية بعناوين خمتلفة.

لرو�شة احل�شينية: لبنان ت�شم الكثري من الطوائف والديانات فهل عمل ا
اجلمعية ي�شتهدف كل ن�شاء لبنان  ام خمت�شرة على طوائف معينة وما مدى 

اإقبال الن�شاء على الدورات؟
فان  طائفة  من  18  يقارب  ما  خليط  اللبناين  املجتمع  �شهناز:  الدكتورة 

للكادر  بالن�شبة  لبنان  يف  املوجودة  واالأدي���ان  الطوائف  اغلب  ت�شم  اجلمعية  
الن�شوي او امل�شتهدفات لربامج اجلمعية وحتى اللقاءات التي نعقدها يف املناطق 
يح�شرها كل الطوائف وامل�شاريع التي تطرحها اجلمعية ت�شتهدف كل الن�شاء من 
غري ا�شتثناء، و اإقبال الن�شاء  كبري خا�شة من نخب ن�شائية مثقفة من اأ�شاتذة 
اجلامعات وحماميات ودكاترة وطبيعة املراأة اللبنانية اجتماعية حتب ان ت�شارك 

وتوا�شل مع االآخرين.

ن�شبة كبرية من ا اإىل  اأه��داف اجلمعية و�شلت  هل  لرو�شة احل�شينية: 
�شريحة الن�شاء؟

الدكتورة �شهناز: عمل اجلمعية تقدم نحو االأف�شل ولكن  طموحنا كبري 

لتحقيق اأهداف اجلمعية، لذلك قررنا يف هذا العام ان ن�شع اإ�شراتيجية ملدة 12 
عام والهدف من و�شع هذه االإ�شراتيجية هو تنظيم العمل ب�شكل متقن، ون�شتطيع 
من خاللها ا�شتيعاب اكرب عدد ممكن من الن�شاء ومن خريجات اجلامعات 
االإ�شراتيجية من خالل  الثانوية وم�شتمرين يف تطبيق هذه  املرحلة  والطلبة 
التوا�شل امل�شتمر مع نخب متخ�ش�شني بو�شع اال�شراتيجيات لكي ال نغفل عن 
اي جانب من اجلوانب التي ت�شتهدف املراأة من كافة جماالتها على م�شتوى كافة 
الفئات العمرية لذلك نحن نراهن على هذه االإ�شراتيجية التي �شوف ت�شمن 

نوعا ما حتقيق اأهداف اجلمعية.

لرو�شة احل�شينية: اجلاليات العربية املوجودة يف لبنان هل لها ح�شة من ا
املحا�شرات التي تقيمها اجلمعية؟

الدكتورة �شهناز: نعم ا�شركت اجلاليات العربية يف الدورات ولكن لي�س 

ب�شكل وا�شح، الأن اجلمعية هدفها املراأة اللبنانية ولكن بعد التهجري يف �شوريا 
اأ�شبحت اأن�شطة اجلمعية ت�شتهدف اأطفال ون�شاء اجلالية ال�شورية وب�شكل وا�شح 

وكبري ولدينا دورات معينة ت�شتهدف اجلاليات العربية يف لبنان وهذا االأمر 
يعزز من مكانة اجلمعية لكي ال تبقى براجمنا فقط للمراأة اللبنانية واإمنا 

للجاليات العربية اي�شا.

لرو�شة احل�شينية: كيف تنظرون  اإىل اأهمية اهتمام العتبة احل�شينية ا
باالأ�شرة  يهتم  الذي  االأ�شري  االإر�شاد  ق�شم  افتتاح  خالل  من  باالأ�شرة 

العراقية وحل م�شاكلها؟
الدكتورة �شهناز: تربز اأهمية هذا الق�شم باأنه يرجم فعال وعمال تعاليم 

االإمام احل�شني عليه ال�شالم، الأن اهل البيت عليهم ال�شالم جاءوا بر�شالة 
لبناء هذا املجتمع من خالل مو�شوع االأ�شرة وال�شك وال ريب بان ا�شر اهل 
البيت عليهم ال�شالم هم القدوة واملثال االأعلى لنا ب�شلوكياتهم وت�شرفاتهم 

وتوا�شلهم.
 ولذلك نحن نعول كثريا على هذا املركز واأود يف القريب العاجل زيارة املركز 
والتعرف على الكادر املوجود لنقل هذه التجربة املتميزة اإىل لبنان خا�شة 
اإط��ار تعليم اهل البيت عليهم  واأننا متم�شكني بان يكون هذا االإر�شاد يف 
ال�شالم، وان ال ن�شتقدم تعاليم غربية التي تغزو االأ�شرة العربية يف الوقت 
الراهن والتي تهدف اإىل تفكيك االأ�شرة فعلينا اأالن اأن نرجع اإىل اإ�شالمنا 
واىل منهج اهل البيت عليهم ال�شالم وتعاليمهم لكي نقتب�س منهم بناء 

جمتمعنا العربي ومواجهة الغزو الغربي لنا.

خا�شة ا موؤمترات  و  مهرجانات  للجمعية  هل  احل�شينية:  لرو�شة 
باملراأة؟

فاطمة  ال�شيدة  موؤمتر  منذ عامني  اأطلقنا  نحن  الدكتورة �شهناز:  

الزهراء عليها ال�شالم وهذا املوؤمتر يعقد �شنويا حيث نقوم باإعالن كتابة 
بحث عن ال�شيدة الزهراء عليها ال�شالم، حيث يح�شلن املراكز الثالثة 
الفائزة على جائزة قيمة؛ وهي زيارة االإمام احل�شني عليه ال�شالم بالتعاون 
مع العتبة احل�شينية املقد�شة، والهدف من املوؤمتر هو االإ�شاءة على �شخ�شية 
الزهراء عليها ال�شالم كمثال للمراأة على كافة االأ�شعدة، لذلك نحن ن�شعى 
اأالن اإىل اأن يكون موؤمتر ال�شيدة الزهراء عليها ال�شالم  موؤمترا علميا بحتا، 
من اجل ا�شت�شافة كافة الطوائف لي�شاركوا ويتعرفوا على �شخ�شية فاطمة 
اأ�شلوب جديد  يكون  وبذلك  حياتها؛  ويبحثوا يف  ال�شالم   عليها  الزهراء 

للتوا�شل مع االآخرين من اجل اإي�شال نهيج اهل البيت عليهم ال�شالم.

لرو�شة احل�شينية:  كلمة اأخرية؟ا
الدكتورة �شهناز: اأ�شكركم على ح�شن ال�شيافة وهذه فر�شة �شعيدة 

ا�شتطعنا من خاللها التعرف على م�شاريع العتبة املقد�شة التي تعد االأوىل 
من نوعها على �شعيد العراق، ونحن بدورنا نفتخر بهذا االجناز الذي تتبناه 
العتبة املقد�شة  واأعجبت كثريا باإ�شدارات ق�شم االإعالم متعددة اللغات 
لبنان،  اإىل  االأمر  انقل هذا  وهذا اجناز كبري وم�شاألة رائعة جدا و�شوف 
فيجب ان ننقل فكر ومبادئ اهل البيت عليهم ال�شالم بلغات االآخرين لكي 
يتعرفوا بحقيقة انتمائنا وتراثنا الكبري وهو منهج اهل البيت عليهم ال�شالم.
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افتتحت العتبة العبا�سية املقد�سة ممّثلة بق�سم العالقات فيها )�سعبة العالقات اجلامعية( وبالتعاون مع جامعة بغداد، و�سمن ن�ساطات 
م�سروع فتية الكفيل الوطني مهرجان عا�سوراء ال�سنوي الثاين �سباح يوم االأحد 27حمرم احلرام 1435هـ املوافق 1كانون االأول 

2013م وعلى قاعة احلكيم يف اجلامعة املذكورة، تزامنا مع ذكرى عا�سوراء االإمام احل�سني )عليه ال�سالم( .

وا�شُتهّلت فعاليات املهرجان الذي �شهد ح�شورًا  الأ�شاتذة جامعة بغداد  وتدري�شييها 
وطلبتها، اإ�شافة لوفود مّثلت العتبتني املقد�شتني احل�شينية والكاظمية باآيات من 
الذكر احلكيم، وقراءة �شورة الفاحتة ل�شهداء العراق، ثم ُعزف الن�شيد الوطني 

العراقي واأن�شودة االإباء اخلا�شة بالعتبة العبا�شية املقد�شة.

عبداحل�شني  عالء  الدكتور  االأ�شتاذ  بغداد  جامعة  رئي�س  كلمة  بعدها  ج��اءت 
الكي�شوان بنّي فيها:

ووقفتنا  ال�شالم(،  احل�شني)عليه  االإمام  �شهادة  ذكرى  لنحيي  اليوم  "نقف 
التي  والطريقة  والوح�شية  عليه(  اهلل  �شهادته)�شالم  كيفية  ت�شمل  ال  ه��ذه 
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العتبة العباسية المقدسة تفتتح  بالتعاون مع جامعة بغداد.. 
الثاني فعاليات مهرجان عاشوراء السنوي 



وملاذا  ا�شُت�شهد؟  ملاذا  ال�شالم(  اأنه)عليه  نقف  اأن  يجب  لكن  فيها،  ا�شُت�شهد 
اأ�شرَّ على ال�شهادة ؟ فاإنه كان يرى الن�شر بعد احلرب ولي�س يف وقتها وحينها، 
فكان مثااًل لكلرِّ القيم االإن�شانية العالية.. فعلينا اأن نعي وندرك ماهي ثورة االإمام 
احل�شني)عليه ال�شالم(؟ وماذا اأعطت ومنحت لالإن�شانية؟ بغ�ّس النظر عن 
الطائفة واملذهب والقومية فهي جلميع الب�شر، فكانت ر�شالة ال تر�شى بالظلم 
واال�شطهاد والعنف والف�شاد، واإمنا تهدف لل�شالح واالإ�شالح مبنّية على قاعدة 
مبدئية وعقائدية واأخالقية، فهي �شعلة مل تنطفئ بالرغم من كل املحاوالت 
البائ�شة التي هدفت الإخمادها، الأنها حتمل دين االإ�شالم ور�شالته ال�شمحاء، وما 
اأحوجنا اليوم لرجمة هذه احلقيقة من االأقوال اىل االأفعال، وجنعل من االإمام 

ع ووحدة". احل�شني)عليه ال�شالم( ونه�شته اخلالدة نقاط جتمُّ
لتاأتي بعدها كلمة االأمانة العامة للعتبة العبا�شية املقد�شة، وقد األقاها نائب االأمني 
العام للعتبة العبا�شية املقد�شة املهند�س ب�شري حممد جا�شم جاء فيها بعد تقدمي 

التعازي للحا�شرين:
خملوق  هناك  يكن  مل  والزمان،  اليوم  ذلك  يف  عا�شوراء  يوم  اىل  نظرنا  "لو 
اأقرب اىل اهلل تعاىل من االإمام احل�شني)عليه ال�شالم( ولكن جرى ما جرى 
من قتله هو اأ�شحابه)عليه وعليهم اأف�شل ال�شالة وال�شالم(، وهنا نت�شاءل هل 
كان مقتل االإمام احل�شني )عليه ال�شالم( و�شهادته عبثًا؟ اأم كان هناك هدف 
متوّخى منه؟ وما هي احلكمة االإلهية من هذه امل�شيبة وهو القائل)�شالم اهلل 
عليه(: القوم ي�شريون واملنايا ت�شري معهم؟، فكان يعلم اأنه مقتول ال حمالة، وقد 
رّبى اأهل بيته واأ�شحابه)عليهم ال�شالم( على هذا املفهوم، فكانت تلك النه�شة 
والر�شالة اأن يكون لالإمام احل�شني)عليه ال�شالم( �شاأن يف كل االأزمان والدهور".

م�شيفًا: "االإمام احل�شني)عليه ال�شالم( ا�شُت�شهد وكان ينادي: اأال من نا�شر 
ين�شرين، وخطابه مل يقت�شر على زمانه فقط، بل حتى يف زماننا، فكان يعلم 
اأن �شوته �شي�شل عرب ال�شنني، واأ�شباب �شهادته ونه�شته اخلالدة حا�شرة يف 
نفو�شنا، فيجب علينا اأن نن�شره، ون�شرته تكون ال بالل�شان فقط عندما نقول: 

)لبيك يا ح�شني(، فنحتاج لبلورة اأهداف هذه الثورة املعطاء على اأر�س الواقع 
والنظر لق�شية االإمام احل�شني من كل جوانبها".

لُيلهب القاعة بعدها ال�شاعر واالأديب علي ال�شفار من العتبة العبا�شية املقد�شة 
بق�شيدة ح�شينية والئية ج�شدت واقعة الطف اخلالدة ورمزها، ا�شتهّلها بق�شيدة 

لبغداد وما يجري وميّر عليها حاليًا .
بعدها قام الدكتور م�شتاق عبا�س معن بطرح ورقه بحثية بنّي فيها اأهم امل�شتويات 
الطف وقد  تناولوا ق�شية  الذين  والباحثني  الكّتاب  التي �شيطرت على عقلية 

ق�ّشمهم لثالثة م�شتويات:
1- م�شتوى الوعي ال�شعبي الذي اأ�ّش�س لثقافة التهويل والتي رّكزت على اجلانب 

العاطفي.
2- امل�شتوى التاريخي وهو املوؤ�ش�س لثقافة التهوين.

3- امل�شتوى االإن�شاين ال�شامل والذي يوؤ�ّش�س لثقافة القدوة واالندماج وهو اأهم 
هذه امل�شتويات.

جاء بعدها دور ال�شعر احل�شيني وكان ل�شاعرين هما ال�شاعر جناح العر�شان 
من حمافظة كربالء املقد�شة وال�شاعر الدكتور كاظم عمران مو�شى من جامعة 

بغداد .
مت م�شرحية تاريخية مّثلت ما جرى على اأهل بيت النبّوة)�شلوات  من ثم ُقدرِّ
اهلل عليهم( يف ق�شر يزيد بن معاوية، قام بتاأدية االأدوار فيها فرقة الغدير 

االإ�شالمية .
لُتختتم هذه الفعاليات بتوزيع الهدايا وال�شهادات التقديرية لكل من �شاهم باإقامة 

هذا املهرجان، اإ�شافة لو�شائل االإعالم التي قامت بنقل وقائع هذا املهرجان .
توّجه بعدها احل�شور الفتتاح معر�س الكتاب واملقام �شمن فعاليات مهرجان 
عا�شوراء، والذي �شاركت فيه كلٌّ من العتبة احل�شينية والكاظمية املقد�شتني 
اإ�شافة للعتبة العبا�شية املقد�شة، وقد ا�شتمل على العديد من النتاجات االأدبية 

والفكرية والدينية . 
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ليلة  اأول  ال�شالم يف  االم��ام احل�شني عليه  قبة  راي��ة  تبديل  بعد 
من �شهر حمرم احلرام ايذانًا ببدء االحزان ملا جرى على اهل 
بيت النبي من م�شائب بهذا ال�شهر ومن هذا املنطلق اخذة على 
عاتقها االمانة العامة للعتبة احل�شينية املقد�شة ان ترفع راية احلق 
املبني يف �شماء جامعات العراق تذكريًا منها بهذه الفاجعة من 
جهة، وجعلها منهاًل للعلوم واالأخالق والت�شحية والفداء واالإ�شالح 
واالإر�شاد والوفاء حني نعلم ان اول من رفع راية االمام احل�شني عليه 
ال�شالم اخيه ابي الف�شل العبا�س عليه ال�شالم وهو اكرث رموز الوفاء 

بالعامل من جهة اأخرى.
)الرو�شة  اأج��رت جملة  لهذه اجلامعات  ال��راي��ة  ه��ذه  تعنيه  ومل��ا   
احل�شينية( التقرير التايل الذي ابتداأ بحديث ال�شيد نبيل احل�شيني 
قائال"ومن يعظم �شعائر اهلل فاأنها من تقوى القلوب". ال �شك ان 

احتياجات االن�شان كثرية فالعقل يحتاج اىل الفكر واملوعظة والعلم واجل�شد يحتاج اىل 
الغذاء، والروح حتتاج اىل االميان والنف�س بحاجة اىل الطماأنينة والقلب بحاجة اىل 

التقوى.
 ومم ال �شك فيه اأن اجلامعة هي �شرح عظيم اخذ على عاتقه ن�شر العلم لكن االن�شان 
ال ي�شتطيع بالعلم فقط ان ي�شل اىل �شبيل النجاة، وكم من عامل اهلكه علمه فال بد له 
من تقوى وهذه التقوى تاأتي اىل القلب من خالل ال�شعائر، ومن هنا ارتاأت االأمانة العامة 
للعتبة احل�شينية املقد�شة ان ترفع راية االمام احل�شني عليه ال�شالم يف اجلامعات كي 
يقرن م�شري االن�شان يف اال�شالح الذي خرج من اجله االمام ابو عبد اهلل عليه ال�شالم، 
فهذه الراية حينما ترفع يف هذا املكان يف الواقع تلف يف طياتها تلك القيم التي خرج من 

اجلها االمام احل�شني عليه ال�شالم".
الدكتور عقيل اخلاقاين امل�شاعد االداري لرئي�س جامعة الكوفة قال "ان االمام احل�شني 
عليه ال�شالم خّل�س لنا ثورته املباركة يف قوله )اين مل اخرج ا�شرًا وال بطرًا وال ظاملًا وال 

راية �سيد ال�سهداء  يف البيت االأكادميي  
منهل للعلوم واالأخالق واالإ�سالح 

الدكتور عقيل اخلاقاينال�شيد نبيل احل�شيني 

•تقرير: في�شل غازي

ح�شني النعمةالدكتور عالء فرحان الدكتور علي عبد الفتاح احل�شناوي
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مف�شدًا امنا خرجت لطلب اال�شالح يف اأمة جدي ر�شول اهلل...( و )اإمنا( ُت�شتخدم يف 
اللغة العربية اأداة للح�شر اأي انه ح�شر نه�شته وثورته باالإ�شالح بعد ان اجتهت الر�شالة 
اال�شالمية اجتاهًا اآخر حني اراد لها االمويون االنحراف بعيدًا عن املبادئ التي اأر�شى 

قواعدها ر�شول االن�شانية �شلى اهلل عليه واآله".
واأكمل اخلاقاين احلديث"ان راية االمام احل�شني عليه ال�شالم حني ترفع بجامعة كجامعة 
الكوفة او يف كل املوؤ�ش�شات االكادميية فمن �شاأنها ان تبث يف نفو�س اال�شاتذة والطلبة 
العزمية واالإ�شرار وا�شتذكار موقف االمام احل�شني عليه ال�شالم وا�شتنطاق هذا املوقف 
العظيم لكي ن�شتفيد ون�شتمد منه كل املعني العظيمة والقيم النبيلة التي �شّحى من اجلها 
االإمام احل�شني عليه ال�شالم، وتكون حافزًا ودافعًا اىل مزيدًا من العطاء والتاألق واالإبداع 

على االأ�شعدة كافة".
اال�شتاذ امل�شاعد الدكتور علي عبد الفتاح احل�شناوي عميد كلية الدرا�شات القراآنية بجامعة 
بابل قال" ت�شرفْت جامعة بابل برفع راية االم��ام احل�شني عليه ال�شالم مبعية االمانة 
العامة للعتبة احل�شينية املقد�شة موا�شاة وم�شاركة من االكادميني والطلبة يف جامعة بابل 
واملوظفني الكرام بهذه الفاجعة االليمة لن�شارك با�شتمرارية النه�شة احل�شينية ور�شالتها 
الكرمية، التي من جل مهامها رفعة العلم وال�شمو بالعلماء وطلب العلم، والأننا جامعة علمية 
اكادميية ت�شطلع مبهام رعاية العلم والتدري�س والتعليم فاأننا ن�شري بجزء من جوانب 
النه�شة احل�شينية الكربى اإال وهي اجلنبات العلمية التي ا�شرت اليها، وما �شعرنا فيه بهذه 
املنا�شبة الكرمية من اح�شا�س تذوقي كرمي جاء متناغمًا مع االميان الروحي الذي ت�شرفنا 

به اي�شًا بال�شلة الوثيقة باالإمام احل�شني عليه ال�شالم ونه�شته".
 وقد ا�شرنا اىل الطلبة االأعزاء انكم ان اردمت ان حتققوا الغاية التي خرج من اجلها االمام 
احل�شني عليه ال�شالم عليكم ان تلتزموا بالدوام والعلم وطلبه وان تلتزموا مبراعاة االأخّوة 
واالحرام االأبوي للتدري�شيني وان تذيبوا ما يحاول املفتنون  اإثارته بينكم من جليد الفتنة 

والطائفية والتحزب جلهة فئوية...
الدكتور عالء فرحان عميد كلية االدارة واالقت�شاد قال "ان رفع راية االمام احل�شني عليه 
ال�شالم فر�شة البد من ان تغتنم للم�شاهم مع الب�شرية يف رفع راية االخوة والعلم واخللود 
والر�شالة ال�شامية، وهي راية االمام احل�شني عليه ال�شالم معلنة عن بدء االحزان ب�شهر 
حمرم احلرام ومذكرة بالقيم واملبادئ التي جاء بها لنغرف منها ونعبد بها طريق حياتنا 
العامة واملهنية، واأنا عاجز عن التعبري ال�شايف عن م�شرية االمام احل�شني عليه ال�شالم 
وخ�شالها و�شماته باأ�شطر قليلة الن �شريته كتبت وعلقة باأذهان املفكرين واملبدعني على 
طول ال�شنني ومل ي�شتطع الطغاة  حموها من الذاكرة الأنها خالدة مبا قدمته من عطاء 
للحرية والعلم والكربياء والعز واالإباء وكل �شيء ي�شاعد الب�شرية على بدء حياة كرمية، 

وقليل هم من تخلد افكارهم وثوراتهم" .
االأ�شتاذ ح�شني النعمة مدير مركز رعاية ال�شباب يف العتبة احل�شينية املقد�شة قال "بداأت 
االمانة العمة للعتبة احل�شينية املقد�شة برفع راية االمام احل�شني عليه ال�شالم لهذا العام 
الراية يف جامعة كربالء بح�شور ح�شودها الطالبية  املبادرة االوىل لرفع هذه  وكانت 
واأ�شاتذتها، وهي البداية اىل رفع راية احلق يف جامعات العراق كلها، وان هذه الراية 
املباركة هي رمز لكل االحرار وعليه فعلى طلبة العراق واأ�شاتذته ان تكون لهم ح�شة كبرية 

يف رفع هذه الراية.
 و�شرفع هذه الراية يف اربعة ع�شر جامعة عراقية وخم�س معاهد واالأمل يف هذا الفعل 
العقائدية  التغذية  على  للعمل  االكادميي  واجل��و  الطلبة  ا�شراك  هو  الراية  هذه  ورف��ع 

والفكرية والتعلم من ثورة االإمام احل�شني عليه ال�شالم".  
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 ويف هذا احلديث اجلليل عدة احكام �شرعية مهمة ؛ اول ما يلوي العنق 
منها هو ا�شتحباب زيارة قرب احل�شني عليه ال�شالم ،ولو يف �شورة اخلوف 
؛ لقوله عليه ال�شالم : ) ال تدعه خلوف من احد ؛ فمن تركه خلوف راأى 
من احل�شرة ما يتمنى ان قربه كان بيده ، اما حتب ان يرى اهلل �شخ�شك 
و�شوادك ممن يدعو  له ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واله ، اما حتب ان تكون 
وهو  (؟.  املالئكة  ت�شافحه  ممن  غ��دًا 
الثواب  وعظيم  اجل��زاء  ثقل  مبالحظة 
ن�س �شريح يف املطلوب ، بل �شريح يف 
النهي عن ترك الزيارة يف �شورة اخلوف 

 .
الن�س خم�ش�س  النظر اىل ما قد يقال من ان هذا  باإلفات  با�س  وال 
الأدلة التقية وهلكة النف�س وعمومات ال�شرر ؛ فانه حتى مع احتمال الهلكة 
وال�شرر فان اال�شتحباب باق على حاله . وهذا فيما يعرف اهل العلم 
خا�س بزيارة احل�شني فقط لو �شلمناه ؛ اذ مل جند دلياًل ي�شوغ لنا مثل 
هذا يف زيارة االنبياء واالو�شياء ، حتى بقية اهل البيت عليهم ال�شالم ، 

و�شياتي الكالم ، فال تعجل . 
وفيما عدا هذا تلوح لنا من هذا الن�س عدة احكام �شرعية اخرى مهمة من 
قبيل : ا�شتحباب التغرب عن االوطان من اجل ذلك، لقوله عليه ال�شالم : 
) واعطهم اف�شل ما املوا منك يف غربتهم عن اوطانهم ( بتقريب انه لو 
مل يكن راجحا �شرعا ومطلوبا �شماويا اكيدا ملا دعى لهم املع�شوم باأف�شل 

ما اأملوا . 

روى ال�سدوق عن ابيه قال : حدثني �سعد بن عبد اهلل عن يعقوب بن يزيد عن 
حممد بن ابي عمري عن معاوية بن وهب ، قال : ا�ستاأذنت على ابي عبد اهلل 
ال�سادق عليه ال�سالم فقيل يل : ادخل فدخلت ، فوجدته يف م�ساله يف بيته  
فجل�ست حتى ق�سى �سالته ، ف�سمعته وهو يناجي ربه وهو يقول : )) اللهم 
يامن خ�سنا بالكرامة ، ووعدنا بال�سفاعة ، وخ�سنا بالو�سية ، واعطانا علم ما 
م�سى وعلم ما بقي ، وجعل افئدة من النا�س تهوي الينا ، اغفر يل ، والإخواين ، 
ولزوار قرب ابي عبد اهلل احل�سني ، الذين انفقوا اموالهم ، وا�سخ�سوا ابدانهم ، 
رغبة يف بّرنا ، ورجاء ملا عندك يف �سلتنا ، و�سرورا ادخلوه على نبيك ، واجابة 
منهم الأمرنا ، وغيظا ادخلوه على عدونا ؛ ارادوا بذلك ر�سوانك فكافئهم عنا 
بالر�سوان ، واكلوؤهم بالليل والنهار ، واخلف على اهاليهم واوالدهم الذين خلفوا 
باأح�سن اخللف ، وا�سحبهم ، واكفهم �سر كل جبار عنيد ، وكل �سعيف من خلقك 
و�سديد ، و�سر �سياطني  االن�س واجلن ، واعطهم اف�سل ما املوا منك يف غربتهم 
عن اوطانهم ، وما اثرونا به على ابنائهم واهاليهم وقراباتهم . اللهم ان اعداءنا 
عابوا عليهم بخروجهم ، فلم ينههم ذلك عن ال�سخو�س الينا ؛ خالفا منهم على 
من خالفنا . فارحم تلك الوجوه التي غريتها ال�سم�س ، وارحم تلك اخلدود التي 
تتقلب على حفرة ابي عبد اهلل احل�سني عليه ال�سالم ، وارحم تلك االعني التي 
جرت دموعها رحمة لنا ، وارحم تلك القلوب التي جزعت واحرتقت لنا ، وارحم 
تلك ال�سرخة التي كانت لنا . اللهم اين ا�ستودعك تلك االبدان وتلك االنف�س 

حتى ترويهم من احلو�س يوم العط�س ((.

�سحيحة معاوية بن وهب
زّوار االإمام احل�سني يف

ر�سوان اهلل عليه
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كما ي�شتحب ايثار تعاهدهم بالزيارة على االبناء واالهايل والقرابات لقوله 
عليه ال�شالم  : ) وما اثرونا به على ابنائهم واهاليهم وقراباتهم ( بتقريب 
ان ملطلوبية ايثار اهل البيت عليهم ال�شالم على غريهم مرتبتني : واجبة 
وم�شتحبة، والواجبة هي تقدميهم يف الطاعة وامل��ودة على كل احد حتى 
االبناء واالهايل والقربات وهذا معلوم �شرورة ، واما امل�شتحبة فمن قبيل 
االكثار من زيارتهم واالمعان يف ذكرهم واعالء كلمتهم حتى على ح�شاب 

اولئك ، واالمام عليه ال�شالم مبقت�شى االطالق يق�شد املرتبتني . 
كما ي�شتحب مع ذلك انفاق  املال للزيارة وكذلك اإ�شخا�س البدن ؛ لقوله عليه 
ال�شالم : ) الذين انفقوا اموالهم ، وا�شخ�شوا ابدانهم ( وفيه داللة وا�شحة 
على ا�شتحباب االنفاق وانه معو�س على ما �شيت�شح اكرث ، اما ا�شخا�س 
البدن ففيه ا�شارة جلية وخفية اىل عدة احكام ؛ منها ا�شتحباب االعالن 
للزيارة ، وكذلك ا�شتحباب اجتماع االبدان الزائرة عند اإ�شخا�شها للزيارة 
وعند ممار�شتها ، كما ان فيه ا�شارة اىل ا�شتحباب امل�شي للزيارة ؛ بتقريب 
ان امل�شي األ�شق باإ�شخا�س االبدان من الركوب و�شتاتي االخبار املعتمدة يف 

هذا اخل�شو�س ...، اىل غري ذلك مما هو وا�شح للعارف اللبيب . 
وهذا هو الذي يف�شر رجحان الزيارة مب�شقة ؛ كامل�شي ، يف حدود املتاح 
�شرعاً ؛ فالغر�س اعالن عظم امل�شيبة ؛ اذاعة للحق ؛ كان اليقي للزائر 
عن نف�شه ا�شعة ال�شم�س ، وان تكون زيارته م�شيًا على االقدام ، وان يتحفى 
وغري ذلك مما فيه موا�شاة ظاهرة ...، كل ذلك يف حدود القدرة ال�شرعية  

للعمومات االتية يف مطلوبية اجلزع ، ولقوله عليه ال�شالم : ) فارحم تلك 
الوجوه التي غريتها ال�شم�س (

كما ي�شتحب تقلب اخلدود على خ�شو�س حفرة �شيد ال�شهداء ؛ وهي احلدود 
ال�شرعية لقربه ال�شريف ، خم�س وع�شرون ذراعًا من كل جانب ، كما ات�شح 
و�شيت�شح اكرث ؛ ومعنى التقلب و�شع جانبي الوجه ؛ اي اخلدين ، على تربة 

القرب ، وكذلك �شمها وتقبيلها ح�شبما ورد يف ال�شحاح االتية االخرى . 
كما الريب يف ا�شتحباب البكاء وجريان الدموع على م�شيبة احل�شني مطلقًا 
يف كل حال ؛ ملا تواتر يف هذا املعنى ، ولقوله عليه ال�شالم اي�شًا : ) وارحم 
تلك االعني التي جرت دموعها رحمة لنا ( وقد تقدم ان هذا مما تواتر 
عن النبي و�شتاتي بع�س الطرق عدا ما تقدم . بل ي�شتحب ان يرافق البكاء 
�شوت عال و�شراخ م�شموع ؛ لقوله عليه ال�شالم : )وارحم تلك ال�شرخة 

التي كانت لنا ( . 
كما ي�شتحب اجلزع للم�شيبة بل اظهاره بتحرق ؛ لقوله عليه ال�شالم :  
)وارحم تلك القلوب التي جزعت واحرقت لنا ( ويف معنى اجلزع بحث 
اإذ يف م�شروعية اجل��زع على م�شيبة كربالء  ؛  مهم �شنعر�س له الحقًا 
احتماالن ورمبا قوالن ؛ االأول : حرمته مطلقًا اإال على م�شيبة اأبي عبد اهلل 
احل�شني عليه ال�شالم لدليل خا�س ، والثاين : اأن املق�شود من اجلزع هو 
اللغوي الذي يعني احلزن والبكاء دون ما نهى ال�شارع عنه و�شياأتي الكالم . 

من كتاب الر�سول امل�سطفى وال�سعائر احل�سينية
با�سم ح�سون �سماوي احللي
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 التوظيف النف�سي و االجتماعي 
للنه�سة احل�سينية  

احل�سينية  احلركة  تو�سف  ان  ميكن 
تو�سيفها  ن�ستطيع  كما  ــورة  ث بكونها 
بالنه�سة ، وعند التاأمل الدقيق بهذين 
ي�سرتكان  اأنهما  جند  �سوف  املفهومني 

بو�سوح يف اجلوانب االتية :

احلياة  جم��االت  كل  لي�شتوعبا  يت�شعان  انهما   -
�شفة  اط��الق  ت�شتطيع  بحيث   ، الوا�شعة  وافاقها 
االقت�شادية   التغريات  على  ال��ث��ورة  اأو  النه�شة 
ال��ث��ورة  اأو  االق��ت�����ش��ادي��ة  بالنه�شة  فن�شفها 
االقت�شادية وكذلك بالن�شبة للتغريات ال�شناعية 
، فن�شفها بالنه�شة ال�شناعية والثورة ال�شناعية 
بالن�شبة  ومثله   . ال�شيا�شية  ال��ت��غ��ريات  وه��ك��ذا 

للمجاالت االخرى .

التعبري عن حدوث تغريات  ي�شركان يف  -اأنهما 
كبرية وغري عادية يف جمال ان�شاين ما.

ال�شريع  الدفعي  بالتغري  كذلك  توحي  -ال��ث��ورة 
املفاجئ ، بينما ال توحي النه�شة بذلك .

باحلالة  ك��ب��رية  ب�����ش��ورة  ت��وح��ي  ال���ث���ورة  اإن   -
بينما   ، م���ا  جم����ال  يف  اجل���ذري���ة  االن��ق��الب��ي��ة 
امل��ت��م��ردة  احل��ال��ة  ه���ذه  ع��ل��ى  النه�شة  ت���دل  ال 
                                                                                                                                                .

       اإن مفهوم النه�شة ال يعجز عن حمل معاين 
يحتفظ  مم��ا  اأي�شا  الدفعي  والتغري  االن��ق��الب 
التغيريية  واعجازيتها  بقوتها  احل�شينية  للحركة 
التاأثري  وعظم  واملفاجاأة  بال�شرعة  يرتبط  ما  يف 
التي دفعت  البناءة  النتائج  والت�شامي ، ولطبيعة 

باملجتمع اال�شالمي خطوات هائلة لالأمام . 
وهكذا فال يكفينا اذن تو�شيف احلركة احل�شينية 

بكونها ثورة دون اأن تكون نه�شة اأي�شا .  
خالل  من  ومنعطفاتها  كربالء  تاأمل  خالل  من 
اأن  ن��رى  ال���ذات  وب��ن��اء  للموقف  ال��وع��ي  ادراك 
التوظيف االجتماعي والنف�شي للثورة ومبفرداتها  
املتعددة من البكاء والزيارة واملنرب احل�شيني وما 
يحمله من وعظ وار�شاد واملوكب احل�شيني وغريها 

الثغرات  معاجلة  ت�شتهدف  امن��ا  امل��ف��ردات  م��ن 
فاجعة  ب��ح��دوث  ت�شببت  ال��ت��ي  ال�شعف  ون��ق��اط 

كربالء االليمة .
والجل ذلك فالتوظيف االجتماعي والنف�شي ي�شّب 

يف اجتاهني هما : 

االول :- هو خلق وعي ر�شايل اإ�شالحي متكامل 
وتتمثل عنا�شر هذا الوعي يف م�شتوى متقدم من 
وعي الذات الفردية واالجتماعية وم�شتوى متقدم 
من الوعي والروح االجتماعية  وم�شتوى راٍق من 
ي�شتهدفه  وم��ا   . و�شننه  وقوانينه  التاريخ  وع��ي 
الفكر الذي يقدمه  التوظيف االجتماعي والنف�شي 

للنه�شة .    

الثاين :- وهو خلق م�شاعر وعواطف ومعنويات 
من  كذلك  م�شتوحاة  معمقة  وان�شانية  ر�شالية 

طبيعه النه�شة ودرو�شها وعربها . 
وتتمثل عنا�شرها املعنوية الر�شالية يف ذوبان الذات 
الدنيوية  وال��ن��وازع  امل�شاعر  وذوب��ان  وعواطفها، 
ومتحورها حول اال�شالم واالخرة ، وتعميق م�شاعر 
الوالء جتاه املقد�شات اال�شالمية، وهو  وعواطف 
ما ت�شتهدفه م�شاعر البكاء واجلزع واحلزن الذي 

يقدمه التوظيف االجتماعي والنف�شي للنه�شة . 

وهنا يتبادر للذهن ال�شوؤال البديهي التايل:
ال�سخ�سية  ت�سنع  التي  العوامل  ماهي 
االن�سانية وما الظروف التي جتعل املواقف 

متباينة ؟ 
واالجابة عن هذا الت�شاوؤل تكمن يف اأن هناك عدة 

عوامل �شنعت متايز املواقف وهذه العوامل هي : 

-م�شتوى وعي الذات : فاأن اأغلب ال�شخ�شيات  - 

•  علي اإبراهيم الغرابي    
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فردا اأو جمتمعا – ال يعرفون حقيقة ذواتهم . فهناك يف الواقع م�شتويات 
من ال�شخ�شية، ال�شخ�شية الظاهرية وال�شخ�شية احلقيقية وال�شخ�شية 
الظاهرية هي ال�شخ�شية التي تظهر يف ال�شطح يف الظروف الطبيعية 
واالجواء االعتيادية اأما ال�شخ�شية احلقيقية  فهي تلك اجلوانب اخلفية 

من ال�شخ�شية التي ال تظهر اال يف الظروف اال�شتثانئية اخلا�شة .
فمثال قد يت�شور احدنا يف نف�شة القدرة على التحمل مل�شتوى كبري ، 
وذلك من خالل ما يرى من نف�شه من متا�شك جتاه ال�شغوط االعتيادية، 
اال اأنه قد ي�شطدم ب�شخ�شيته اخلفية الغريبة عنه  عندما يكت�شف اأن 
�شخ�شيته احلقيقية �شعيفه وهزيلة ومهزوزة وال حتتمل ال�شغوط غري 

االعتيادية .  
ولذلك فاإن املنطق ال�شليم يرى باأن على االن�شان اأن ي�شكل طموحاته 
واأهدافه يف احلياة . انطالقا من معرفته العميقة ب�شخ�شيته احلقيقية  
ولي�س بناًء على معرفته ال�شاذجة غري  احلقيقية ب�شخ�شيته الظاهرية 
وهذا هو اخلطاأ التاأريخي احلقيقي  الذي وقع فيه املجتمع الكويف ، فقد 
كانت معرفة هذا املجتمع بذاته حمدودة ب�شخ�شيته الظاهرية املحبة 
عنه  الدفاع  يف  والراغبة  ال�شالم(  )عليه  احل�شني  باالمام  واملرتبطة 
والت�شحية الجله ، ولكن كان يجهل �شخ�شيته احلقيقية التي حقيقتها 
ال�شعف واخلوف واحلب املحدود لالمام احل�شني  )عليه ال�شالم(   وكان 
نتيجة هذا اجلهل املطبق بالذات الوقوع يف اأكرب خطاأ تاأريخي عرفه 
اال�شالم . اذ اأ�شلموا االمام احل�شني  )عليه ال�شالم(. للموت وتركوه 
وحيدا غريبا وحما�شرا، ي�شتغيث  قائال " اأال من نا�شر ين�شرنا "فال 

يجد منهم اال التخاذل والهوان واخليانة . 

-م�شتوى وعي الواقع : ما زال يعاين الكثري من النا�س خلال يف ت�شخي�س 
الواقع وظروفه املو�شوعية ، وحتديد اجتاهاته وتقييم �شخو�شه . فاأين 
احلق واأين الباطل ؟  ومن هو يزيد ومن هو احل�شني ؟ وجند هذا اجلهل 

وال�شذاجة ال�شياي�شة الظاهرة العامة يف املجتمع ال�شامي مثال .

-الوعي االجتماعي : حتديد املواقف ال�شحيحة وااله��داف ال�شائبة 
وامتالك االرادة ال�شلبة ، وميكن تلخي�س الهدف الذي يحرك عملية 
توظيف الثورة اأو النه�شة ، بانه �شياغة ال�شخ�شية ال�شليمة يف فكرها               
وم�شاعرها وبنائها يف اطار مفاهيم اال�شالم اال�شيلة والعواطف االميانية 
املدر�شة  ال�شالم( هي  االم��ام احل�شني )علية  فنه�شة  .اإذن  املخل�شة 
النموذجية املتكاملة لبناء الذات ال�شخ�شية الفردية  واالجتماعية بناًء 

نف�شيا ر�شينا اميانيا والئيا متكامال .

ار���س كربالء حتولت هذه  الركب احل�شيني رحاله يف  بها  التي حطَّ  اللحظة  يف 
املنطقة املقفرة التي مل يكن لها �شاأن �شابقا اىل وم�شة خالدة الوهج بفعل بركة 
القراآن التي حّلت بها، فالليايل املعدودة التي ق�شاها االمام -عليه ال�شالم- مع 
رين يف تلك البقعة ي�شّلون هلل ويتلون القراآن، كانت اأ�شواتهم ت�شق  �شحبه حما�شَ
الظالم الدام�س الذي اأحاط بهم من كل جانب )لُهم دوي كدوي النحل ما بني راكع 

و�شاجد وقائم وقاعد(.
ورغم مرور نحو 1374 عاما على تلك االأيام فاإن بركة القراآن ونور االإمامة التي حَلّت 
بكربالء حّولتها اىل نبع للثقافة القراآنية بل ان مرقد االإمام احل�شني -عليه ال�شالم- 

حتول بالفعل اىل مركز ا�شعاع للثقافة القراآنية واملبادئ االإ�شالمية ال�شمحاء.
اأف��واج الفتية  اأكاليل النجاح والفوز بر�شا اهلل تعاىل تتوج روؤو���س   وها هي اليوم 
والفتيات والكبار من املوؤمنني وُهم يتخرجون تباعًا يف دورات تعليم وحفظ القراآن 

الكرمي من حتت قبة �شيد ال�شهداء عليه ال�شالم.
وهذا التالزم االأبدي بني االإمام -عليه ال�شالم- والقراآن الكرمي لي�س مب�شتغَرب اذا 
ت �شخ�شية االإمام عليه ال�شالم  ما علمنا باأن هناك العديد من ال�شفات التي و�شحَّ
ولها ت�شاُبه مع �شفات القراآن احلكيم، فالقراآن جاء هدى للنا�س اىل اال�شالم وبّينات 
من الهدى والفرقان. واحل�شني هدى للنا�س اىل االميان، وبينات من الهدى والفرقان 
بني اهل احلق والباطل، عندما عزم على حماربة الزيف واالنحراف الذي طغى على 

امة االإ�شالم.
والقراآن الكرمي ليلة نزوله ليلة القدر، واحل�شني ليلة والدته نزل املالئكة باإذن ربهم 

لهذا االأمر، ب�شالم من اهلل وتهنئة جاء بها جربئيل.
والقراآن احلكيم �شافع لقارئه وحافظه والعامل بهديه، واحل�شني عليه ال�شالم �شافع 
ملن يزوره وين�شر مظلوميته ويحزن عليه ملتزمًا نهجه وخّطه الداعي للفالح والنجاة.
والقراآن معجزة باأ�شلوبه ومبعانيه ومبا جاء به من البينات، واحل�شني معجزة براأ�شه 

وَبدنه وبدمه وترابه، ول�شانه الذي لهج بالقران وراأ�شه على اأ�شّنة الرماح.
وتتعمق  يتجدد  واحل�شني م�شابه  التكرار،  بكرثة  مُيل  وال  يبلى  ال  والقراآن جديد 

معانيه، وال مُيل بكرثة الذكر والتكرار امنا يتزايد حمّبوه واأتباعه.
والقراآن قراءته عبادة وا�شتماعه عبادة، واحل�شني رثاوؤه عبادة، واال�شتماع لرثائه 
عبادة، واجللو�س يف جمل�شه عبادة، والبكاء له عبادة، وزيارته عبادة، ومتّني ال�شهادة 

على اأهدافه عبادة.
ينا اأوجه ال�شبه بني �شيد ال�شهداء عليه ال�شالم وجّده امل�شطفى حممد  واإذا ما تق�شّ
�شلى اهلل عليه واله جند ان احل�شني هو امتداد ل�شخ�س النبي على قوله:" ح�شني 
مّني واأنا من ح�شني". ومعنى ذلك ي�شبُّ يف اأطر مت�شعبة اأّولها، اأن مقام ال�شفاعة 
الكربى الذي وهبه اهلل –تعاىل- لر�شوله الكرمي اإمنا هو الأ�شباب عديدة منها ِر�شاه 

–عّز وجّل-  ب�شهادة �شبط النبي وريحانته احل�شني عليه ال�شالم.

اإرها�شة قلم

التعوي�س االإلهي..
◄  يكتبها: �شباح الطالقاين
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اأ.م.د. رحيم حلو حممد البهاديل
كلية الرتبية للبنات/ جامعة الب�سرة

لقد جاء النبي حممد بن عبداهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( بر�سالة 
�سماوية �سمحاء وب�سفته خامتا لالأنبياء مل تخت�س دعوته لالإ�سالم بطائفة 

معينة، اإمنا كان حممد )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( نبًيا مر�ًسال جلميع 
الب�سر على وجه هذه املعمورة. 

 مع اأهل الكتاب)الن�سارى اأمنوذًجا(
اجلزء الثاين

�سيا�سة الر�سول الكرمي
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وقد انتهى اجلزء االأول من هذا البحث اىل ما تو�شل اليه الر�شول االأكرم )�شلى 
اهلل عليه واآله و�شلم( من هدنة مع املقوق�س واأن النتيجة معه كان منتهاها اأنه 
اإذا مل يكن النبي حممد )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( قد حقق يف تلك ال�شفارة 
مردودا دينيا فهو على اأقل تقدير قد فاز باملهادنة ال�شيا�شية وهو ما يحتاجه يف 

الوقت احلايل، تارًكا اإ�شالم هوؤالء للزمن الذي قد يغري ما يف نفو�شهم.

 مع ن�سارى ال�سام
اأًوال  اأوجها وعظمتها حيث تتمثل هناك  اأما يف ال�شام فقد كانت الن�شرانية يف 
بالعرب ال�شاكنني هناك من الغ�شا�شنة وقبائل كلب وتغلب وغريها، وثانًيا بالروم 
الغزاة، وقد بعث الر�شول )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( اإىل ذلك االإقليم الوا�شع 
رجلني هما دحية بن خليفة الكلبي اإىل قي�شر الروم، و�شجاع بن وهب اال�شدي 
اإىل احلارث بن اأبي �شمر الغ�شاين ملك الغ�شا�شنة يف دم�شق، وكان كال من قي�شر 
الروم وملك الن�شارى العرب جتمعهم رابطة الدين واآ�شرة ال�شيا�شية فقد كان 
احلارث تابًعا �شيا�شًيا لقي�شر الروم وياأمتر باأمره، مبعنى اأن الر�شول )�شلى اهلل 
عليه واآله و�شلم( كان حينذاك مبواجهة اأقوى قوة �شيا�شية عرفها العامل اآنذاك، 
والبد له يح�شن التقدير والت�شرف حيال كل من هوؤالء الن االختالف معهم يعني 
اأولها فقد ال يعرف اأخرها، يف  اأتون حرب اإن عرف  اإدخال العرب امل�شلمني يف 
من  اأو  الوثنيني  العرب  من  �شواء  كرث  باأعداء  حماطني  امل�شلمني  فيه  كان  وقت 
دحية  و�شلم(  واآله  عليه  اهلل  )�شلى  الر�شول  فاختار  وغريهم،  والفر�س  اليهود 
بن خليفة الكلبي وافدا لقي�شر الروم ومل يكن اختياره ع�شوائيا اإمنا كان دحية 
من كبار ال�شحابة الذين �شهدوا معظم امل�شاهد الكربى مع الر�شول )�شلى اهلل 
عليه واآله و�شلم(، ثم انه كان على معرفة كربى بال�شام وطرقها وب�شريا مبلوكها 
وانه كان يتاجر هناك يف االإ�شالم)21(، و�شخ�س بهذه املوا�شفات البد انه كان 

يتكلم الرومية اأي�شا.
ويبدوا اأن كبار الروم كانوا على علم ومعرفة كبرية بنبوة الر�شول )�شلى اهلل عليه 
واآله و�شلم(، فما اأن ا�شتلم قي�شر كتاب الر�شول )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( 
عرف انه النبي املنتظر الذي اأ�شار اإليه نبي اهلل عي�شى )عليه ال�شالم(، فاآمن به 
قي�شر من وقتها ولكن ال �شبيل اإىل ذلك ما مل يوؤمن به جميع بطارقة الن�شارى 
مع�شر  "يا  لهم:  قاًئال  االإ�شالم  اإىل  ودعاهم  القي�شر  ال�شعب، فجمعهم  وعامة 
الروم، اإين قد جمعتكم خلري، انه قد اأتاين كتاب هذا الرجل يدعوين اإىل دينه، 
ون�شدقه،  فلنتبعه  فهلموا  كتبنا،  يف  وجنده  ننتظره  كنا  الذي  للنبي  واهلل  وانه 
عن  تراجعه  لوال  قتله  وحاولوا  يجيبوه  مل  ولكنهم  واآخرتنا"،  دنيانا  لنا  فت�شلم 
مقولته مدعيا انه ما كان اإال يختربهم)22(، وقيل اأن قي�شر الروم بعث دحية 
اإىل رجل من كبار اأ�شاقفة الروم ي�شمى �شغاطر قائال لدحية: "واهلل اإين الأعلم 
اأن �شاحبك نبي مر�شل، وانه الذي كنا ننتظره وجنده يف كتابنا، ولكني اأخاف 
الروم على نف�شي ولوال ذلك التبعته، فاذهب اإىل �شغاطر االأ�شقف فاذكر له اأمر 
�شاحبكم، فهو واهلل اأعظم يف الروم مني، واأجوز قوال عندهم مني، فانظر ما 

يقول لك"، وحينما ذهب دحية اإليه اآمن بدعوة 
الر�شول )�شلى اله عليه واآله و�شلم(، ثم جمع 
الروم،  مع�شر  "يا  لهم:  قائال  الروم  �شغاطر 

انه قد جاءنا كتاب من اأحمد، يدعوننا فيه اإىل 
وان  اهلل،  اإال  اله  ال  اأن  اأ�شهد  واين  وج��ّل،  عّز  اهلل 

احمد عبده ور�شوله"، لكنهم �شخروا منه وقتلوه)23(. 
وعلى هذا نرى اإن كبار قادة الدولة ورجال دينهم الكبار قد ا�شلموا وهم يوؤمنون 
حًقا لكن كان يحول دون اإعالن ذلك وتبنيه اخلوف من عامة ال�شعب الن�شارى، 
ملكي  يذهب  اتبعه  اأن  ا�شتطيع  ال  "ولكن  اأي�شا:  قائال  ال��روم  قي�شر  �شرح  اإذ 

ويقتلني الروم")24(. 
ثم اأكرم القي�شر دحية خري اإكرام وبعث به اإىل الر�شول )�شلى اهلل عليه واآله 
و�شلم( مع جملة من الهدايا وكتب للر�شول )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( كتابا 
الروم:  ملك  قي�شر  من  عي�شى  به  ب�شر  الذي  اهلل  ر�شول  احمد  "اإىل  فيه:  جاء 
يف  عندنا  جن��دك  اهلل  ر�شول  ان��ك  ا�شهد  واين  ر�شولك  مع  كتابك  ج��اءين  ان��ه 
االإجنيل ب�شرنا بك عي�شى بن مرمي واين دعوت الروم اإىل اأن يوؤمنوا بك فاأبوا، 
واغ�شل قدميك"،  فاأخدمك  اإين عندك  ولوددت  لهم،  لكان خريا  اأطاعوين  ولو 

وملا ورد الكتاب على الر�شول قال: "يبقى ملكهم ما بقي كتابي عندهم")25(.

 مع ملك العرب الن�سارى
الر�شول  بعث  فقد  الن�شارى  العرب  ملك  الغ�شاين  �شمر  اأب��ي  بن  احل��ارث  اأم��ا 
و�شجاع  اال�شدي،  وهب  بن  �شجاع  ا�شرنا  كما  له  و�شلم(  واآل��ه  عليه  اهلل  )�شلى 
�شخ�شية عظيمة واأحد اأمراء ال�شرايا الكبار يف غزوات الر�شول )�شلى اهلل عليه 
و�شلم(  واآله  عليه  اهلل  الر�شول )�شلى  مع  امل�شاهد  �شهد جميع  اإذ  و�شلم(  واآله 
واآله  عليه  اهلل  )�شلى  الر�شول  عليهم  يعتمد  كان  الذين  ال�شحابة  ومن   )26(
لنف�س  ك�شرى  الفر�س  ملك  اإىل  ا  اأي�شً بعثه  انه  حتى  الكبرية  املهام  يف  و�شلم( 
الغاية)27(، ولكن �شجاع ملا و�شل اإىل احلارث عومل معاملة �شيئة وحجب عن 
الن�شارى االأجانب كانوا  اأن ملوك  باالأمر  اأياًما ثم ادخل عليه، والعجيب  امللك 
اأن ملك الروم كان  اأرحب وجًها واألني عريكة من ملوك الن�شارى العرب، فمع 
متعاطًفا مع الر�شول )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( جند ملوك العرب جاحدين 
له ولدعوته اإىل االإ�شالم، فقد رف�س احلارث بن اأبي �شمر الغ�شاين قبول دعوة 
الر�شول )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( اإىل االإ�شالم ورمى بكتاب الر�شول )�شلى 
ا مع اأن الر�شول )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( مل يقدم  اهلل عليه واآله و�شلم( اأر�شً
له على اأمر �شيء �شوى الدعوة اإىل االإ�شالم اأو املهادنة، لكن غرور احلارث دفعه 
اإىل اال�شتهانة مبقدرات الر�شول )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( واالإ�شالم، وحاول 
امل�شري  له عن  قي�شر  نهي  ال  لو  وقتاله  املدينة  الر�شول يف  اإىل  امل�شري  احل��ارث 
فما احلارث اإال موؤمِترا باأمر قي�شر الروم، ورمبا اأراد احلارث بذلك نيل ور�شا 
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 يبدوا اأن كبار الروم كانوا على علم ومعرفة 
كبرية بنبوة الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(، 
فما اأن ا�ستلم قي�سر كتاب الر�سول )�سلى اهلل عليه 
   واآله و�سلم( عرف انه النبي املنتظر الذي اأ�سار اإليه 

نبي اهلل عي�سى )عليه ال�سالم(

قي�شر الروم وانه على دينه وحتت اإمرته وطاعته حتى لو اقت�شت ال�شرورة قتال 
واآله  للر�شول )�شلى اهلل عليه  العرب، وملا تناهى ذلك اخلرب  اأبناء جلدته من 
و�شلم( قال فيه "باد ملكه")28(. واأورد ابن ه�شام اأن الر�شول )�شلى اهلل عليه 
واآله و�شلم( بعث ب�شجاع بن وهب اال�شدي اإىل جبلة بن االيهم الغ�شاين لنف�س 
الغاية)29(، وانه ا�شلم يومذاك على حد اإ�شارة ابن كثري)30(، ويف هذا اإ�شكال 
الن جبلة مل ي�شلم اإال يف خالفة عمر بن اخلطاب وقد ا�شرك يف معركة الريموك 
الأنه يرى  اأي�شا  وارتد يف خالفة عمر  ا�شلم  ثم  امل�شلمني  الروم �شد  اإىل جانب 
نف�شه اأعلى �شاأنا من عموم امل�شلمني فرك االإ�شالم وعاد اإىل الن�شرانية)31(.

واإذا كان قي�شر الروم قد هادن الر�شول )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( فالبد ملن 
كان على دينه وحتت اإمرته اأو قريًبا من ذلك من العرب الن�شارى اأن ير�شخوا 
لقبول التهادن واخل�شوع ولو �شيا�شيا للر�شول )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم(، يف 
واآله و�شلم( يف تزايد واالإ�شالم  وقت كانت فيه نفوذ الر�شول )�شلى اهلل عليه 
االأط��راف  تلك  فر�شخت  الن�شارى،  العرب  مناطق  بع�س  ام��ام  قوته  اأوج  يف 

ال��ر���ش��ول  م��ط��ال��ب  اإىل  ال��ن�����ش��ران��ي��ة 
)�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( الوا�شحة 
وهي اأما االإ�شالم اأو اجلزية اأو احلرب 
ووق��ع��ت  اجل��زي��ة،  اغلبها  ف��اخ��ت��ارت 
مقابل  الطرفني  مع  هدنة  اتفاقيات 
امل�شرع  يفر�شها  ك��ان  معينة  مبالغ 
اهلل  )�شلى  الر�شول  وه��و  االإ���ش��الم��ي 
كافة  توفري  مقابل  و�شلم(  واآل��ه  عليه 
حرية  �شمان  �شاأنها  من  التي  ال�شبل 
اأم��ام من يريد  ه��وؤالء وال��دف��اع عنهم 
الن�شارى  تلك  ومن  عليهم،  االعتداء 

ن�شارى اآيلة وجرباء واذرح وغريها)32(، يف حني اختارت مدن ن�شرانية عربية 
اأخرى احلرب وذاك ما ح�شل يف معركة موؤتة �شنة )8ه�( حينما قتل �شرحبيل 
بن عمرو الغ�شاين مبعوث الر�شول احلارث بن عمري االزدي اإىل ملك ب�شرى، 
وكانت معركة ا�شت�شهد فيها خرية اأبطال العرب امل�شلمني اآنذاك وفيهم جعفر بن 

اأبي طالب )عليه ال�شالم( )33(.
وبعد اأن �شعر الر�شول )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( بالطماأنينة واالأمان من كبار 
الوحي  العربية وهي مهبط  ب�شبه اجلزيرة  املحيطني  االأجانب  الن�شارى  ملوك 
ومكان الر�شالة املقد�شة، كان البد له من التوجه اإىل ن�شارى العرب امل�شتقلني 
عن �شلطان ال�شام ملعرفة مكنوناتهم ونواياهم جتاه الدين االإ�شالمي اجلديد، 
ولي�شنف من له ا�شتعداد منهم ملوؤازرته دينًيا والدخول يف االإ�شالم منهم، ومن 
ي�شتطيع مهادنته منهم فياأخذ اجلزية ويقي �شرهم، ومن يكون قباله يف �شاحة 
احلرب والقتال، ون�شارى العرب على العموم منت�شرون يف كافة اأرجاء اجلزيرة 
العربية، لكن املنطق يحتم على اختيار املناطق ذات االأغلبية ممن لهم ثقل كبري 
مدينة  على  و�شلم(  واآله  عليه  اهلل  الر�شول )�شلى  اأنظار  فوقعت  وا�شع،  وتاأثري 
جنران التي تقع �شمال اليمن باجتاه مكة)34(، وكانت اأهل جنران عبدة اأوثان 
ثم وفدت عليها امل�شيحية عن طريق رجل ي�شمى عبد اهلل بن الثامر ون�شر فيها 

امل�شيحية قبل االإ�شالم بكثري)35(، وجنران بطبيعتها قريبة اإىل �شواحل البحر 
االأحمر ولها جتارة رائجة مع بالد احلب�شة الن�شرانية، ورمبا ذلك ممن �شاعد 
التاريخ قبل االإ�شالم،  انت�شار الن�شرانية بني عرب جنران على مر  كثرًيا على 
اأ�شقف  "اإىل  فيه:  جاء  كتاًبا  لهم  و�شلم(  واآله  عليه  اهلل  )�شلى  الر�شول  فكتب 
بعد  اأما  ويعقوب،  وا�شحق  اإبراهيم  اله  اإليكم  احمد  فاين  ت�شلم،  ا�شلم  جنران 
فاين ادعوكم اإىل عبادة اهلل من عبادة العباد وادعوكم اإىل والية اهلل من والية 

العباد، فان اأبيتم فاجلزية فان اأبيتم اآذنتكم بحرب وال�شالم")36(.
وزاد من خطورة هوؤالء اأنهم مل يفدوا على الر�شول )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( 
وما  التا�شعة  ال�شنة  كل جانب يف  الوفود من  عليه  تتالت  وقت  فتح مكة يف  بعد 
اإ�شالمها وتاأييدها للر�شول )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( والدين  بعدها، لتعلن 
االإ�شالمي اجلديد ولو ظاهرًيا، وكان من �شمن تلك الوفود ن�شارى اأي�شا جاءوا 
للر�شول )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( واأعلنوا االإ�شالم ومنهم وفد عبد القي�س 
بزعامة اجلارود بن عمروا وكانوا ن�شارى ح�شروا الر�شول )�شلى اهلل عليه واآله 
ويبدوا  االإ���ش��الم،  واأعلنوا  و�شلم( 
اأن��ه��م ا���ش��ل��م��وا خم��اف��ة ال��ر���ش��ول 
)���ش��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه واآل����ه و���ش��ل��م( 
اأنهم  اأوج قوته بدليل  واالإ�شالم يف 
)�شلى  الر�شول  وف��اة  بعد  ارت���دوا 

اهلل عليه واآله و�شلم( )37(.
اهلل  )�شلى  ال��ر���ش��ول  اأن  وي��ب��دوا 
حتديد  اأع���ار  و���ش��ل��م(  واآل���ه  عليه 
م��وق��ف ال��ن�����ش��ارى م��ن االإ���ش��الم 
اأهمية كربى ليطمئن على االإ�شالم 
منهم وهم من الكرثة بحيث كانوا 
واإال كان  العربية جنوبا و�شماال،  بقاع اجلزيرة  منت�شرين هنا وهناك يف اغلب 
مثال  اليمن  ومنها  اجلزيرة  اأرجاء  على  لوالته  الق�شية  تلك  يرك  اأن  مبقدوره 
وان يكتفي هو باإدارة الدولة من املدينة، ومن هنا جاء الركيز على الن�شارى، 
كما يبدوا اأن الر�شول )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( مل يكتفي بالكتاب اأعاله اإىل 
واآله  عليه  اهلل  )�شلى  الر�شول  من  دقيقة  متابعة  هناك  ولعل  جنران،  ن�شارى 
اأمام حكومة الر�شول )�شلى اهلل عليه  و�شلم( جعلت هوؤالء ال يهملون الر�شوخ 
اأهملوا  كما  االأ�شاقفة،  من  الهائل  العدد  بهذا  املدينة  اإىل  والوفود  و�شلم(  واآله 
الر�شول  بعثه  ال�شالم( حني  اأبي طالب )عليه  بن  االإمام علي  ذلك قبل و�شول 
وال  قبله)38(،  من  الوليد  بن  خلالد  الر�شوخ  رف�س  التي  اليمن  احتواء  اإىل 
ي�شتبعد اأن يكون االإمام علي )عليه ال�شالم( قد لعب دورا كبريا يف متابعة هذه 
الق�شية، اإىل الدرجة التي جعلتهم ي�شكلون وفدا كبريا مكونا من اأكرث من �شتني 
�شخ�شية من �شاداتهم، ويبدوا اأن الر�شول )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( اأي�شا مل 
يكن يرجوا منهم االإميان باالإ�شالم اإميانا مطلقا بقدر ما اأراد اأن يحدد موقف 
اأبدا على  يوافقوه  اأنهم ال  العلم  يعلم متام  االإ�شالم، فهو  اإىل  هوؤالء من دعوته 
اأقل تقدير،  اآنذاك يف اليمن على  االإ�شالم بالذات وهم ميثلون كبار الن�شارى 
فلو كان لهم اال�شتعداد لالإميان باالإ�شالم لكانوا حقا قد اآمنوا بدينهم ونبيهم 
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لو  ا�شرجعنا التاريخ، وا�شتعر�شنا تاريخ عدد من االنبياء -�شلوات اهلل عليهم -�شنجد ان 
لكل نبي ان�شارا  اأو حواريني يوؤمنون به ويدافعون عن ر�شالته ويدعون النا�س لن�شرته فمنهم 
من يتم�شك مبا اآمن به ومنهم من ينقلب، ولعّلنا لو توقفنا قليال عند ق�شة نبي اهلل مو�شى 
عليه ال�شالم مع ا�شحابه �شنجده  قد ذهب اىل ميقات ربه وا�شتخلف على بني اإ�شرائيل 
اأخاه هارون فلما ا�شتكمل امليقات ثالثني ليلة اأمره اهلل اأن مي�شك ع�شرًا اأخرى ف�شارت 
اأربعني ليلة فلما اأمت امليقات اأعطاه ربه التوراة، لكنه حينما رجع لقومه فوجئ بان ال�شامري 
�شاغ لهم عجاًل وهم يرق�شون حوله ويفرحون ) َفَقاُلوا َهَذا اإَِلُهُكْم َواإَِلُه ُمو�َشى َفَن�ِشَي( اأي 
ان مو�شى ن�شى ربه عندنا وذهب يطلبه ولكن اهلل هنا )يق�شدون العجل( وتعاىل اهلل عما 
يقولون علوًا كبريًا وملا راأى ما هم عليه من عبادة العجل ومعه االألواح املت�شمنة التوراة األقاها 

ثم اأقبل عليهم فعنفهم ووّبخهم.
وكذلك احلال لو توقفنا عند ق�شة والدة نبي اهلل عي�شى -عليه ال�شالم- �شنجد اأن ال�شيدة 
مرمي تركت قومها وبعد اأربعني يوما عادت اإىل النا�س بابنها عي�شى -عليه ال�شالم- وقد 
كانت ماأمورة باأن ال تكلم احدا ذلك اليوم وامنا �شيجعل اهلل عي�شى يتكلم ليوؤمن به قومها 
وفعاًل تكلم عي�شى يف املهد وكانت اأول معجزة له وبعد ذلك ذهبت مرمي اإىل املعبد وقد �شخر 
منها رهبان املعابد، وكذلك قومها اال زكريا اآمن بق�شتها واأّيدها بعدما اّتهمها الرهبان 

وقومها بال�شوء والبغاء.
ولعّلنا يف الق�شتني اعاله نلم�س وجود عامل م�شرك بينهما يدور حول اأمد زماين مدته 
)اأربعني يوما( ولعل يف هذا الرقم اأ�شرارا  ال ندركها، وكذلك يف تلك املدة الزمنية امور لها 
متعلقات تخ�س نف�شية االن�شان مابني الثبات او التغري او رمبا هي الفرة الزمنية الكافية 
ملرحلة التغيري والتحول يف النف�س الب�شرية اذ اأفادت كتب التف�شري ان خلقة االن�شان تكتمل 
يف اربعني يوما وهي املدة التي تتحول فيها النطفة اىل علقة، وكذلك احلال ان الربنامج 
العملي للبناء الروحي والذي يق�شد من خالله االخال�س هلل -تعاىل- ي�شتكمل باربعني يوما 
وهذا ما اأكده احلديث ال�شريف الوارد عن ر�شول اهلل )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم(: "من 
اأخل�س هلل اأربعني �شباحًا جرت ينابيع احلكمة من قلبه على ل�شانه وانطق بها ل�شانه، وت�شري 
الدرا�شات ان االن�شان عندما يداوم على اال�شتغفار وال�شيام واكل احلالل اربعني يوما او 
مايطلق عليه )االأربعينيات( فانه تنفتح اأمامه اأبواب العامل الغيبي وتنك�شف لديه اأ�شرار 

وعجائب وغرائب، فريى روؤيا احلق وي�شمع ما مل يكن ي�شمعه ويرى ما اليراه االآخرون.
ولعّلنا عند ا�شتذكار هذا الرقم يتبادر اىل اذهاننا ق�شية االمام احل�شني -عليه ال�شالم- 
التي فر�شتها احلكومات االموية  بالرغم من االوام��ر ال�شارمة  انه  وزي��ارة االربعني اذ 
والعبا�شية وما اعقبها ملنع زيارة قربه ال�شريف خ�شو�شا يف ذكرى االربعني فاننا مل جند 
موؤرخا واحدا يذكر لنا جناح تلك احلكومات يف �شّد حمبيه عن زيارة قربه ال�شريف حتى 
يف ظل ت�شديد �شريبة الزيارة بجباية اموال كبرية والقتل وقطع االع�شاء وغريها حتى 
و�شل احلال ليومنا هذا الذي ا�شبحت ال�شريبة به القتل ب�شكل جماعي عن طريق �شيارات 
مفخخة وعبوات نا�شفة لكن هذا االمر مل يثِن حمبيه رغم مرور قرابة 1400 عام بل زاد 
حمّبوه ا�شرارا ومت�ّشكا وتعّلقا بزيارته فارتفع عدد امللهوفني والعا�شقني ل�شّم رحيق قربه 
ال�شريف وراح يت�شاعف عاما بعد عام حتى �شار باملاليني معاهدين اهلل بعبارة )اأبد واهلل 

يازهراء لن نن�شى ح�شينا(.  

االأربعينّيات
◄  بقلم: والء ال�شفار 

والئيات
عي�شى )عليه ال�شالم( متام االإميان، وذاك وا�شح متام الو�شوح حينما دخلوا على 
العاقب  اأمريهم  اأربعة ع�شر فيهم  واآله و�شلم( بزعامة  الر�شول )�شلى اهلل عليه 
عبد امل�شيح وال�شيد وهو االتهم واأبو حارثة بن علقمة، واو�س بن احلارث واآخرين، 
طلبوا منه �شيء من التعجيز الإحراج الر�شول )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( بح�شب 
ما يعتقدونه من ذلك قولهم له: " ما تقول يف عي�شى"، فلم يجيب الر�شول )�شلى 
اهلل عليه واآله و�شلم( عليهم اإال مبا ينزل عليه فجاءوهم من الغد مبا انزل من اهلل 
مرددا قوله تعاىل: "مثل عي�شى عند اهلل كمثل اآدم خلقه من تراب ثم قال له كن 
فيكون* احلق من ربك فال تكن من املمرين* فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك 
من العلم فقل تعالوا ندع اأبناءنا واأبناءكم ون�شائنا ون�شائكم واأنف�شنا واأنف�شكم ثم 
وهي  املباهلة  من  امتنعوا  ولكنهم  الكافرين")39(،  على  اهلل  لعنة  فنجعل  نبتهل 
املالعنة بعد اأن حذرهم العاقب عبد امل�شيح من عاقبة مالعنة الر�شل واالأنبياء، 
ف�شاحلوا الر�شول على دفع اجلزية ورجعوا اإىل جنران وطلبوا منه اأن يبعث معهم 

رًجال اأميًنا فبعث اأبا عبيدة بن اجلراح)40(، وهذا ا�شعف االإميان.
اإن املتتبع لكبار ن�شارى جنران يجد اأنهم كانوا يوؤمنون حًقا بر�شالة الر�شول )�شلى 
اهلل عليه واآله و�شلم( ولكن كان مينعهم منه فقدان مراكزهم وذهاب امتيازاتهم، 
اأن  علمتم  لقد  الن�شارى  مع�شر  " يا  الأ�شحابه:  يقول  امل�شيح  عبد  العاقب  فهذا 
حممد لنبي مر�شل")41(، ثم انه مع ال�شيد جاوؤوا للر�شول بفرة وا�شلموا، وكذلك 
كان حال اأبو حارثة بن علقمة فقد روي انه يف وقت خروجهم من جنران قال لرجل 
منهم يقال كرز بن علقمة: "واهلل انه النبي االأمي الذي كنا ننتظره" فقال له كرز: 
"وما مينعك من اإتباعه واأنت تعلم هذا"، فرد عليه اأبو حارثة: " ما �شنع بنا هوؤالء 
القوم، �شرفونا ومولونا واأخدمونا، وقد اأبو اإال خالفه، ولو فعلت نزعوا منا كل ما 
ترى "ثم ا�شلم الحقا)42(، وهذا يعني اأنهم موؤمنون حقا بدعوة الر�شول )�شلى 
احلجة  عليهم  ي�شع  لكيال  معه  مياطلون  جندهم  ولذلك  و�شلم(،  واآله  عليه  اهلل 
ويعتنقوا االإ�شالم وهذا ما ال ير�شى به عموم الن�شارى. والر�شول )�شلى اهلل عليه 
واآله و�شلم( بدوره كان يعي بدقة خطورة املوقف لذلك كان على ا�شتعداد باالكتفاء 
باملهادنة وهي على العموم حماولة فان اأفلحت فهو اجناز وان مل تفلح فهو اجناز 

ا ولكن من وجه اآخر. اأي�شً
اأو املهادنة وهو الذي  اأما االإ�شالم  ومهما يكن من اأمر فان هدف الر�شول وا�شح 
ون�شه:  عليه  الطرفان  واتفق  اإليهم  كتبه  الذي  الكتاب  وفق  الر�شول  عليه  ح�شل 
"من حممد النبي لالأ�شقف اأبي احلارث واأ�شاقفة جنران وكهنتهم ورهبانهم وكل 
ما حتت اأيديهم من قليل وكثري جوار اهلل ور�شوله، ال يغري ا�شقف من اأ�شقفته وال 
راهب من رهبانيته وال كاهن من كهانته وال يغري حق من حقوقهم وال �شلطانهم وال 
ما كانوا عليه من ذلك، جوار اهلل ور�شوله اأبدا ما اأ�شلحوا ون�شحوا عليهم، غري 

مبتلني بظلم وال ظاملني")43(.
انتهجها  التي  ال�شيا�شة  على طبيعة  ال�شوء  لت�شليط  ب�شيطة  فتلك حماولة  وبعد.. 
الر�شول )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( مع الن�شارى العرب وغريهم ب�شورة عامة، 
ونحن مل نذكر جميع تلك االأحداث مع جميع الن�شارى اإمنا اخرنا مناذج منها 
واهلل  الباحثني،  من  ذلك  يروم  ملن  مو�شعة  حتليلية  درا�شة  تكون  اأن  ت�شلح  وهي 

املوفق.
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ليجمعه  كــرميــا  الـــروؤيـــا  دم  تــ�ــســظــى 
ل�سدرها  طــفــال  الــنــهــر  تــ�ــســم  ــــت  وراح
ـــــدا ملــو�ــســم  ـــب فــيــه الــفــجــر وع ـــراق ت
فــتــنــتــفــ�ــس الـــ�ـــســـحـــراء كــفــا مــهــولــة 
تــ�ــســتــفــزه كــــي   .. املــــــاء  ـــهـــاث  ل تـــثـــري 
�ــســطــاآن ده�سة الــطــف  فــتــغــدو جــــذور 
خفقة  اأ�ــســداء  احلــلــم  �سغاف  مــن  بــدا 
ــهــوة مـــن نــكــهــة املــــوت فــار�ــس  ــى �ــس عــل
تظله  راحـــــت   .. ــــاء  ــــي االأف رمــــاديــــة 
ــني ارحتـــالـــه  ــس ــ� تـــقـــود ابـــتـــهـــاالت احل
ــف مـــن ثــغــر احلــ�ــســني انــتــمــاءه  ــس ــر� وي
ـــه الــــوجــــد هـــــام يف  ولـــكـــنـــه مــــذ مـــ�ـــسّ
ــل( ــوغ )مل ظـــال  الــ�ــســبــح  ــبــالج  كــان راأى 
انطفائها  بــعــد  ال�سم�س  ابــتــكــار  يعيد 
�سوته  الــ�ــســكــايــات  جــمــر  مــن  ويــنــ�ــســل 
ــــورد قــبــل احــتــ�ــســاره  يــالمــ�ــس جـــرح ال
لــ�ــســنــوه  �ــســنــو  الــفــ�ــســل  اأن  فــــاأغــــراه 
�ساحبا    منه  ا�سطفت  الــنــبــوءات  واأن 
فــكــانــت )�ـــســـقـــاء( هــاطــال فــــوق رمــلــه
ملقيا  عــيــنــيــه  �ــســمــت  ـــن  م ـــره  ـــ�ـــس واأب
ــره  ــم ــــــه اقــــتــــات ع فــــاأفــــزعــــه مــــن اأن
مــ�ــســى مــورقــا نــحــو احلــ�ــســني امــتــداده    
وحـــيـــث تـــهـــاوى �ــســيــد املـــــاء قـــد هــوى 

�سومعه  ــوءات  ــب ــن ال هـــام  عــلــى  فــقــامــت 
لرت�سعه  ثــديــا  االحـــــالم  لـــه  ــــري  ومت
ــان �سيعه  ــاك ــزف يــبــدي مــنــه م ــن ــن ال م
لت�سفعه   ، الــلــيــايل  ــد  خ عــلــى  ــوي  ــه وت
اأ�ــســرعــه عينيه  �ــســريــان  يف  لتن�ساب 

ويـــجـــري بــهــا نــ�ــســغ الـــنـــهـــارات زوبــعــه 
اأ�سلعه م�س  )النهر(مذ  �سجون  ففزت 
ـــه ـــروع ـــيء بــــاأنــــات الــ�ــســبــايــا امل ـــل م

اإ�سبعه  املـــر  ــــردى  ال عــني  يف  مــد  وقـــد 
منبعه  الــيــاأ�ــس  ــر  دث قــد  راقـــد  اىل  فما 
ـــزرعـــه  بــــــذرا وي ـــطـــف  ال فـــيـــنـــره يف 
لــيــدفــعــه  �ـــســـوق  وانـــ�ـــســـاب   .. فــتــّوتــه 
ليمنعه مــا�ــسٍ  ــيــل  والــل الـــالمـــدى  اىل 
في�سنعه  .. كــونــا  الفجر  ــه  وج ليغزل 

م�سرعه  ـــي  وه الــقــنــا  اأفـــــواه  فــتــجــفــل 
ي�سيعه  ــال  ــي ك ــل  ــخ ــن ال ــــع  دم فــيــخــنــق 
معه  مبـــن  مـــا�ـــس  املـــجـــد  �ــســهــيــل  واأن 
)مدمعه(     بواديه  العط�سى  اىل  فاأجرى 
ــوب املــلــفــعــه  ــح ــس ــ� لــيــكــ�ــســف اأ�ــــســــرار ال
لـــه زهـــرتـــني اخــ�ــســلــتــا .. كـــي يــودعــه 
اأ�ــســرعــه  لــقــاء .. ثــم .. مــاكــان  الأجـــل 
اأرجعه   الطف  يف  الــنــور  وان�سكاب  نــدى 
مــ�ــســرعــه  حـــوالـــيـــه  ــقــي  يــل اأن  واآثــــــر 

ال�ساعر مهند ح�سن علي ال�ساوي      

33 �شفر اخلري 1435 ه�



يف اأحكام العبادات

الوجيز

مالب�س الزيارة
وهي :

تبارك  هلل  تخ�شعًا  بال�شالة  االإتيان  ومعناها   : النية   �1
وتعاىل ، ولي�س للنية لفظ اأ�شاًل فاإنها من اأعمال القلب 

ال الل�شان .
2� تكبرية االإحرام ، ولفظها » اهلل اأكرب « والبد من االإتيان 
بها على النهج العربي مادًة وهيئًة فلو قال »اأهلل واأكرب « 

بطلت .
« : ُيعترب يف تكبرية االإحرام االإتيان بها يف  » م�شاألة 79 
حال القيام التام مع اال�شتقرار ، واالحوط لزومًا رعاية 
كالع�شا  �شيء  على  االتكاء  بعدم  اأي�شًا  فيه  اال�شتقالل 

واجلدار .
�شلى  القيام  من  امل�شلي  يتمكن  اإذا مل   :  »  80 م�شاألة   «
جال�شًا، فاإن مل يتمكن �شّلى م�شطجعًا على جانبه االأمين 
اأو االأي�شِر مع التوجه اإىل القبلة، واالأحوط تقدمي اجلانب 
االأمين على االأي�شر مع االإمكان ، واإذا مل يتمكن من ذلك 

اأي�شًا �شلى م�شتلقيًا على قفاه ورجاله اإىل القبلة .
3� القراءة، وجتب فيها تالوة �شورة الفاحتة و�شورة كاملة 
املر�س  حاالت  ذلك  من  وت�شتثنى  االأحوط،  على  بعدها 
ال�شرورة  موارد  من  ونحوها  الوقت  و�شيق  واال�شتعجال 
فاإنه يجوز االقت�شار فيها على قراءة �شورة احلمد وترك 
ال�شورة الثانية، وحمل القراءة الركعة االأوىل والثانية قبل 

الركوع .
» م�شاألة 81« : يجب �� اأن تكون القراءة �شحيحة من دون 
فاإن  تعّلمها،  يلزمه  القراءة  يح�شن  ال  فمن  حلن وخطاأ، 
مل يتمكن �� لكرب �شنه اأو لغري ذلك �� اجتزاأ بالقراءة على 

الوجه امللحون.
» م�شاألة 82 « : يجب �� على االأحوط �� على الرجال قراءة 
والع�شاء،  واملغرب  ال�شبح  ل�شالة  جهرًا  ال�شورتني 
يجب  وال   ، والع�شر  الظهر  ل�شالتي  اخفاتًا  وقراءتهما 
اجلهر على الن�شاء ، ولكن يجب عليهن �� على االأحوط �� 
االإخفات يف �شالتي الظهر والع�شر، ويتخري امل�شلي بني 
اجلهر واالخفات يف �شائر اأذكار ال�شالة عدا الت�شبيحات 

يف الركعتني الثالثة والرابعة كما ياأتي .

اأجزاء ال�سالة وواجباتها

طبقا لفتاوى املرجع الدين االأعلى �سماحة اآية اهلل العظمى ال�سيد علي احل�سيني 
ال�سي�ستاين )دام ظله الوارف(

ب�سمه تعاىل
اإىل مكتب �سماحة املرجع الديني االأعلى اآية اهلل العظمى ال�سيد علي احل�سيني 

ال�سي�ستاين )دام ظله الوارف(
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

ال�سوؤال: �سيدنا اجلليل... بع�ش ال�سباب ياأتون لزيارة العتبات املقد�سة مبالب�ش 
خمتلفة االأ�سكال، منها ريا�سية واأخرى جم�سمة على البدن واأخرى مر�سوم 
عليها �سورة العب اأو ممثل اأو مطرب اأجنبي اأو كتب عليها باللغة االأجنبية 
عبارات غري اأخالقية واأما حالقة الراأ�ش واللحية فهي على طريقة الغرب.

فما هو راأي �سماحتكم بهذه االأعمال من الناحية ال�سرعية؟
                                                                                   اأحد املوؤمنني

ب�سمه تعاىل
االأمور املذكورة بع�سها حمرمة وبع�سها غري منا�سبة وعلى كل حاٍل فينبغي 
توجيه الزائرين مبا يتي�سر باحلكمة واملوعظة احل�سنة، وينبغي على ال�سباب 
االأعزاء من اأتباع اأهل البيت )عليهم ال�سالم( بنحو عام جتنب املالب�ش غري 
الالئقة من جهة ال�سيق اأو الر�سم اأو العبارات اأو العبارات املكتوبة. واإن لب�ش 
االإن�سان جزء من �سلوكه، كما ُيعد دلياًل على عقله وثقافته ونف�سيته ووعيه 

عند العقالء بل قد يحرم لب�ش بع�ش تلك االألب�سة كما لو كانت موجبة 
لالإثارة املحرمة اأو ترويج الف�ساد كما ينبغي بنحو خا�ش رعاية االآداب يف 

االأماكن املقد�سة من قبيل امل�ساجد واملزارات ونحوها ولب�ش االألب�سة املحت�سمة 
التي تكون مظهرا لل�سكينة والوقار على �ساحبها فاإن ذلك جزء من اأدب 

الزيارة واهلل املوفق.
مكتب

ال�سيد ال�سي�ستاين يف النجف االأ�سرف
اأجوبة امل�سائل ال�سرعية
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◄اإعداد: هيئة التحرير

اآية اهلل العظمى املرحوم 
ال�سيد ابو القا�سم اخلوئي 

)قّد�س �سّره(

اآية اهلل العظمى 
ال�سيد علي ال�سي�ستاين 

)دام ظّله الوارف(

ال يعتنى بال�شك يف �شتة موا�شع:
)1( ما اإذا كان ال�شك بعد الفراغ من العمل، كما اإذا �شك بعد القراءة يف 

�شحتها، اأو �شك بعدما �شلى الفجر يف اأنها كانت ركعتني اأو اأقل اأو اأكرث.
االإتيان ب�شالة  اإذا �شك يف  الوقت، كما  بعد خروج  ال�شك  كان  اإذا  ما   )2(

الفجر بعدما طلعت ال�شم�س.
)3( ما اإذا كان ال�شك يف االإتيان بجزء بعدما دخل يف جزء اآخر مرتبًا عليه.
)4( ما اإذا كرث ال�شك، فاإذا �شك يف االإتيان بواجب بنى على االإتيان به، كما 
اإذا �شك كثريًا بني ال�شجدة وال�شجدتني، فاإنه يبني - حينئٍذ - على اأنه اأتى 
ب�شجدتني، واإذا �شك يف االإتيان مبف�شد بنى على عدمه، كمن �شك كثريًا يف 
اأنه مل ياأت بالثالثة، ويتم  �شالة الفجر بني االثنتني والثالث فاإنه يبني على 
�شالته وال �شي ء عليه، وال فرق يف عدم االعتناء بال�شك اإذا كرث بني اأن يتعلق 
باالأجزاء واأن يتعلق بال�شرائط. وعلى اجلملة ال يعتنى ب�شك كثري ال�شك ويبني 
معه على �شحة العمل امل�شكوك فيه، وتتحقق كرثة ال�شك بزيادة ال�شك على 
املقدار املتعارف بحد ي�شدق معه - عرفًا - اأن �شاحبه كثري ال�شك وتتحقق - 

اأي�شًا - باأن ال مت�شي عليه ثالث �شلوات اإال وي�شك يف واحدة منها.
ثم اأنه يخت�س بعدم االعتناء ب�شك كثري ال�شك مبو�شع كرثته فالبد من اأن 
يعمل فيما عداه بوظيفة ال�شاك كغريه من املكلفني، مثاًل: اإذا كان كرثة �شكه 
اأو  بالركوع  االإتيان  فاإذا �شك يف  الركعات مل يعنت ب�شكه فيها،  يف خ�شو�س 
ال�شجود اأو غري ذلك مما مل يكرث �شكه فيه لزمه االإتيان به اإذا كان ال�شك 

قبل الدخول يف الغري.
)5( ما اإذا �شك االإمام وحفظ عليه املاأموم وبالعك�س، فاإذا �شك االإمام بني 
الثالث واالأربع - مثاًل - وكان املاأموم حافظًا مل يعنت االإمام ب�شكه ورجع اإىل 
املاأموم وكذلك العك�س. وال فرق يف ذلك بني ال�شك يف الركعات وال�شك يف 
االأفعال، فاإذا �شك املاأموم يف االإتيان بال�شجدة الثانية - مثاًل - واالإمام يعلم 

بذلك رجع املاأموم اإليه، وكذلك العك�س.

ال يعتنى بال�شك يف �شتة موا�شع :
1 � ما اإذا كان ال�شك بعد الفراغ من العمل ، كما اإذا �شك بعد القراءة يف �شحتها ، 

اأو �شك بعدما �شلى الفجر يف انها كانت ركعتني اأو اأقل اأو اأكرث.
الفجر  اإذا �شك يف االتيان ب�شالة  ، كما  الوقت  ال�شك بعد خروج  اإذا كان  � ما   2

بعدما طلعت ال�شم�س.
3 � ما اإذا كان ال�شك يف االتيان بجزء بعدما دخل فيما ال ينبغي الدخول فيه �شرعًا 

مع االخالل بامل�شكوك فيه عمدًا �شواء اأكان جزءًا اأم غريه.
4 � ما اإذا كرث ال�شك ، فاإذا �شك يف االتيان بواجب بنى على االتيان به ، كما اإذا �شك 
بني ال�شجدة وال�شجدتني ، فانه يبني � حينئٍذ � على انه اتى ب�شجدتني ، واإذا �شك 
يف االتيان مبف�شد بنى على عدمه ، كمن �شك كثريًا يف �شالة الفجر بني االثنتني 
والثالث فانه يبني على انه مل ياأت بالثالثة ويتم �شالته وال �شيء عليه ، وال فرق يف 
اأو ال�شرائط  اأو االأجزاء ،  اإذا كرث بني ان يتعلق بالركعات ،  عدم االعتناء بال�شك 
، وعلى اجلملة : ال يعتنى ب�شك كثري ال�شك ويبني معه على �شحة العمل امل�شكوك 
فيه ، وتتحقق كرثة ال�شك بعرو�س ال�شك اأزيد مما يتعارف عرو�شه للم�شاركني مع 
�شاحبه يف اغت�شا�س احلوا�س وعدمه زيادة معتدًا بها عرفًا ، فاإذا كان ال�شخ�س 
يف احلاالت العادية ال مت�شي عليه ثالث �شلوات اإال وي�شك يف واحدة منها فهو من 

اأفراد كثري ال�شك.
ثم ان كرثة ال�شك ان اخت�شت مبو�شع بان كانت من خوا�شه و�شماته ، فال بد من 
ان يعمل فيما عداه بوظيفة ال�شاك كغريه من املكلفني ، مثاًل : اإذا كانت كرثة �شكه 
يف خ�شو�س الركعات مل يعنت ب�شكه فيها ، فاإذا �شك يف االتيان بالركوع اأو ال�شجود 
اأو غري ذلك مما مل يكرث �شكه فيه لزمه االتيان به اإذا كان ال�شك قبل الدخول يف 
الغري ، واأما اإذا مل يكن كذلك كما اإذا حتّقق م�شمى الكرثة يف فعل معني كالركوع ، 

ثم �شك يف فعل اآخر اأي�شًا كال�شجود فالظاهر عدم االعتناء به اأي�شًا.
5 � ما اإذا �شك االمام وحفظ عليه املاأموم وبالعك�س ، فاذا �شك االمام بني الثالث 
واالأربع � مثاًل � وكان املاأموم حافظًا مل يعنت االمام ب�شكه ورجع اإىل املاأموم ، وكذلك 
، فاإذا �شك  االأفعال  الركعات وال�شك يف  ال�شك يف  ، وال فرق يف ذلك بني  العك�س 
املاأموم يف االتيان بال�شجدة الثانية � مثاًل � واالمام يعلم بذلك رجع املاأموم اإليه ، 

وكذلك العك�س

اآراء فقهّية
بني اآية اهلل العظمى املرحوم ال�شيد اأبي 

القا�شم اخلوئي )قّد�س �شّره( 
واآية اهلل العظمى ال�شيد علي احل�شيني 

ال�شي�شتاين )دام ظّله الوارف(

�سكوك ال يعتنى بها
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• اإعداد: ح�شني عبد االأمري

   �أ�سرته:
ال�شادة اآل بحر العلوم من االأ�شر والبيوتات النجفية العريقة ات�شمت بهيبة العلم، وعنوان 
الف�شل والتقدم يف طبقات اأعالم االإمامية منذ اأن ت�شدر الزعامة الدينية �شيد الطائفة 
اأجناله  العلوم )1155-1212 ه�( وكان  ال�شهري ببحر  ال�شيد حممد املهدي  ومرجعها 
واأحفاده ومنهم الفقيد اأعالمًا للدين وقادة للفكر واالأدب، واأ�شاتذة الفن يف فقه ال�شريعة 
واأ�شولها والعلوم االإ�شالمية يف جامعة النجف الدينية، والزعامة الدينية واالإجتماعية 

طيلة القرنني املا�شيني.

  من حياة �لمرجع �لر�حل:
ال�شيد ح�شني بحر العلوم هو اأكرب اأجنال اآية اهلل العظمى ال�شيد حممد تقي، فوالدته �شنة 
1348 ه� تربى تربية ف�شل واأدب واأخالق �شامية على مدر�شة اأبيه احلا�شد بالف�شل ويف 

كنف اأعمامه الكرام.
اهلل  اآية  امل�شلح  اأ�ش�شها  والتي  النجف،  يف  الن�شر" الدينية  "منتدى  مدر�شة  دخل  ثم 
ال�شيخ حممد ر�شا املظفر – وعمره يف العا�شرة – وبقي فيها خم�شة اأع��وام، يوا�شل 

درا�شته املنهجية للعلوم العربية، والبالغة، واملنطق، والريا�شيات، والعقائد، ومبادئ 
االأ�شول والفقه: على اأ�شاتذتها االأجالء من عيون العلماء والف�شالء يف احلوزة الدينية 
يف النجف. كاملرحوم ال�شيخ حممد ر�شا املظفر، وال�شيخ حممد ال�شريعة، وال�شيخ حممد 
تقي االيرواين وا�شرابهم. ويف اأثناء ذلك كان يوا�شل يف اخلارج درا�شته الأولياته من 
"املقدمات" املقررة يف الدرا�شة احلوزوية يف جامعة النجف الدينية على اأيدي الف�شالء 

املتخ�ش�شني لذلك.
ومنذ اأن بلغ عمره اخلام�شة ع�شر اأخذ يدر�س "�شطوح اأ�شول الفقه": املعامل على �شماحة 
اآية اهلل ال�شيخ حممد تقي اجلواهري، والقوانني على احلجة ال�شيخ اأبو القا�شم الطهراين، 
واجلزء االأول من كفاية االأ�شول على اآية اهلل العظمى ال�شيد حممد الروحاين، والق�شم 
الثاين منها على اآية اهلل ال�شيخ حممد اأمني زين الدين، وكتاب ر�شائل ال�شيخ االأن�شاري 

على اآية اهلل ال�شيخ جمتبى اللنكراين.
ودر�س "�شطوح الفقه": )ال�شرائع( على احلجة ال�شيخ عي�شى الطريف، واجلزء االأول من 
اللمعة على اآية اهلل ال�شيخ مريزا علي الفل�شفي، واجلزء الثاين منها على املرحوم حجة 
االإ�شالم وامل�شلمني ال�شيد اأحمد االأ�شكوري. وا�شتمر يدر�س فقه ال�شيخ االأن�شاري على 
املرحوم اآية اهلل احلاج ال�شيخ مريزا ح�شن اليزدي، ومكا�شب ال�شيخ االأن�شاري على اآية 

ال�سيد ح�سني بحر العلوم

)1348 هـ - 1422(

 ال�سيد )احل�سني( بن ال�سيد حممد )التقي( بن ال�سيد ح�سن بن ال�سيد ابراهيم بن ال�سيد ح�سني بن ال�سيد ر�سا بن ال�سيد )حممد املهدي( الطباطبائي 
املعروف بـ )بحر العلوم( الذي يرقى ن�سبه ال�سريف اإىل ال�سيد اإبراهيم امللقب طباطبا بن اإ�سماعيل الديباح بن اإبراهيم الغمر بن احل�سن املثنى بن االإمام 

احل�سن املجتبى بن االإمام علي بن اأبي طالب )عليهم ال�سالم(.
ولد يف مدينة النجف االأ�سرف عام 1348 هـ، وقد اأرخ والدته جده ال�سيد ح�سن بقوله:

قلت لك الب�سرى واأرخت )اأجل    •••    اأتى احل�سني للتقي مقبال(
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اهلل العظمى ال�شيد املرحوم الروحاين، واأخرياتها على �شماحة اآية اهلل املغفور له املحقق 
ال�شيخ عبد احل�شني الر�شتي.

وقراأ "�شطوح علم الكالم": �شرح التجريد للعالمة احللي على اآية اهلل ال�شيخ حممد اأمني 
زين الدين، و�شرح منظومة ال�شبزواري على �شماحة اآية اهلل ال�شيخ حممد طاهر اآل �شيخ 

را�شي.
ويف اأثناء ذلك اأ�شاف اإىل تلك الدرو�س: درا�شة التف�شري، واالأدب على اأيدي املتخ�ش�شني 

من عيون العلماء واالأدباء – يومئذ -.
وما اإن بلغ الثالثة والع�شرين من عمره حتى اأنهى جميع "�شطوحه" درا�شة وحتقيقا، وت�شنم 
مراقي "البحث اخلارج" )وهو اأعلى مراتب البحث العلمي الديني يف احلوزات العلمية(، 
فكان اول ح�شوره يف االأ�شول على اآيتي اهلل: ال�شيد مريزا ح�شن البجنوردي وال�شيخ مريزا 
باقر الزجناين، وح�شر دورة االأ�شول كاملة وكتبها على �شماحة اآية اهلل العظمى املحقق 

االإمام اخلوئي.
كما ح�شر البحث اخلارج يف الفقه – اأواًل – على در�س اآية اهلل والده يف الفقه "�شرح 
تب�شرة العالمة احللي" وكتب تقريراته، واخت�س اأخريًا باحل�شور يف بحثي اخلارج يف 
الفقه على اآيتي اهلل املرجعني الراحلني االإمامني ال�شيد احلكيم، وال�شيد اخلوئي )رحمهم 

اهلل جميعا(.
ومار�س تدري�س البحث اخلارج يف الفقه واالأ�شول والتف�شري والعقائد منذ ال�شبعينات، 
وكانت حلقة در�شه تكت�س بالطالب اجلادين الذين مل�شوا يف بيانه واأ�شاليبه يف البحث 
يتابع طالبه يف درو�شهم،  اأن  العلمي ما هياأ لهم فر�س اال�شتفادة، وكان من مميزاته 
ويطلع على ما يدونونه، وي�شحح ما فاتهم من مالحظات وتعليقات لها اأهميتها يف �شلب 
املو�شوع. وكان يحر�س على تدري�س تالميذه باأوقات خمتلفة وموا�شيع خمتلفة: االأ�شول، 
اإىل  اإ�شافة  االأ�شبوعية"،  "العطل  يف  واالأدب،  القراآن،  وتف�شري  الكالم،  وعلم  والفقه، 
اهتماماته مع طالبه. وكان معروفًا عنه اإ�شهام م�شخ�س يف حتديث اأ�شلوب التدري�س يف 

احلوزات العلمية باإدخال برامج مثل االختبار والتحفيز.

  �هتمام �سماحته بالمنبر �لح�سيني
املنرب  تطوير  �شرورة  على  وحثهم  احل�شيني  املنرب  بخطباء  اخلا�س  اهتمامه  له  وكان 
البيت عليهم ال�شالم، ون�شر  اأهل  اأئمة  اأفكار مدر�شة  ك��اأداة فاعلة يف عر�س  احل�شيني 
علومهم، وت�شحيات اأتباعهم يف �شبيل ق�شيتهم املقد�شة. وكان عدد من �شفوة اخلطباء 
باقر  ال�شيخ  الدكتور  اأمثال: اخلطيب  توجيهاته  اال�شتفادة من  يحر�شون على مالزمته 
املقد�شي واخلطيب العالمة ال�شيخ جعفر الهاليل واخلطيب ال�شهيد ال�شيخ �شالح الدجيلي 

وغريهم من فر�شان املنرب احل�شيني.

   �هتماماته بتوجيه �لأمة �إلى مرجعيتها وتر�ثها:
االأ�شرف  النجف  يف  احل��وزة  مركز  بني  االإت�شال  مراعاة  على  �شابق  وقت  ومنذ  عمل 
واالأو�شاط اجلامعية، و�شد اأوا�شر االأمة مبرجعيتها الدينية، واالهتمام براث اأهل البيت 
عليهم ال�شالم فكان جمل�شه االأ�شبوعي ال يخلو من ال�شباب املوؤمن اجلامعي الذي كان 
يق�شده من بغداد وبقية املحافظات العراقية لال�شتماع اإىل ن�شائحه وتوجيهاته، فكان 
يجذبهم بحلو حديثه ولطيف اإقباله عليهم، فيخرجون منه وقد نهلوا من علومه يف خمتلف 

الق�شايا العقائدية والفكرية.
وكان يتعهد برناجمًا �شنويًا للتوا�شل مع مراكز وكالء املرجعية الدينية يف املدن العراقية 
من خالل زيارات متكررة البتكار اأ�شلوب دميومة احلركة التبليغية وتوطيد العالقة بني 

االأمة واملرجعية وكانت ت�شتغرق هذه الزيارات ما يقارب االأ�شبوع اأو اأكرث يف بع�س االأحيان.
كما كان يتعهد ا�شتنها�س التجديد، ومن خالل تطلعه للتوا�شل مع روح احلركة التي كان 
يرعاها االإمام الراحل اخلميني يف تاأ�شي�س الدولة االإ�شالمية، وال�شهيد اآية اهلل العظمى 

ال�شيد ال�شدر االول.
وكان مالزمًا قريبًا ومعتمدًا من قبل االإمام اخلوئي يف توجيهه اإىل حل امل�شاكل التي كانت 

تعر�س للنا�س �شواء يف االأو�شاط الع�شائرية اأو ال�شبابية يف العراق.

   �ل�سهيد �لر�حل و�لنتفا�سة �ل�سعبية:
ويف هذه االنتفا�شة ال�شعبانية املباركة ال�شعبية يف )اآذار 1991( �شارك رجال اأ�شرة اآل 
بحر العلوم بكل اإمكاناتهم، وكان موقفهم اجلهادي مربزًا �شد الطغمة الفا�شدة املت�شلطة 
على عراقنا املظلوم بالنار والتعذيب والقتل والتهجري وال�شجون، فكان لطليعة هذه االأ�شرة 
اآيات اهلل ال�شيد عالء الدين، وال�شيد عز الدين، وال�شيد جعفر، وال�شهيد اآية اهلل العظمى 
ال�شيد ح�شني بحر العلوم، وغريهم من اأعالمها وف�شالئها و�شخ�شياتها الدور الكبري يف 
رفد االنتفا�شة ودعم املرجعية يف حتركها. وانتقم النظام �شّر انتقام، فغيب منهم ثمانية 
ع�شر �شخ�شًا جّلهم من العلماء والف�شالء مل يعرف عن م�شريهم حتى هذه اللحظة، 

وانق�ّس اأخريًا على فقيدنا الراحل ف�شّفاه ج�شديًا.

   �أدبه و�ساعريته:
كان يوظف �شعره يف خدمة ق�شايا وطنه واأمته، فيقف مع جهاد اجلزائر وثورة م�شر 
العربية،  واجلامعة  املتحدة  لالأمم  الهزيل  املوقف  يحلل  كما  املو�شل،  وانتفا�شة  ومتوز 
وي�شيد بالعمل الفدائي ويندد ب�شهيون ولقيطته اإ�شرائيل، وما اإىل ذلك. اإىل جانب ما كان 

يعرب عن اآمال اأمته يف حمنتهم املعا�شة.
اخلم�شينات  يف  عرفت  والتي  امل��ربزي��ن،  اليقظ"  االأدب  "اأ�شرة  اأع�شاء  من  ك��ان  كما 

وال�شتينات بطرحها ومواقفها النقدية ال�شريحة، واإبداعها ال�شعري.

   �أخالقه:
لقد امتاز )رحمه اهلل( بال�شمائل الكرمية واخل�شال احلميدة فقد كان لني العريكة، رقيق 
احلا�شية، مهيب ال�شخ�شية، �شريع البديهة، بليغًا يف ر�شف املطالب، ذكي النكتة، تن�شاب 
من فمه على عفوية، حمرمًا عند كافة الطبقات، حمبوب اخل�شال، جليل القدر، غيورًا 
على العقيدة، مثااًل للورع والعفة والنجابة، �شاعيًا للخري واملعروف بني النا�س، مت�شديًا 
خلدمة ال�شالح العام، وق�شاء احلوائج، اإجتماعيًا اىل حد كبري، اأني�شًا يف جمل�شه وحديثه 

وتعامله على طريقة اآبائه الكرام.

يف يوم 2001/6/22 اأعلن من لندن �سماحة 
العالمة الدكتور ال�سيد حممد بحر العلوم عميد 

اأ�سرة اآل بحر العلوم وال�سخ�سية املعار�سة 
الوطنية املعروفة عن وفاة املرجع الديني اآية 

اهلل ال�سيد ح�سني بحر العلوم رحمه اهلل يف 
النجف االأ�سرف
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• علي ح�شني عبيد

 معادلة الثقافة والرتفيه  
املجتمع  ان  االجتماع،  علماء  يقول 
عديدة،  عمرية  فئات  من  يتكون 
ــبــاب،  هـــي فــئــة االطـــفـــال، والــ�ــس
ال�سيوخ،  او  ال�سن  وكبار  والكهول، 
الكم  حيث  من  الفئات  لهذه  وتبعا 
هوية  تــتــحــدد  ان  ميــكــن  والـــنـــوع، 
او  التقدم  اىل  وانتمائه  املجتمع 
حيوية  اأن  املعنيون  عك�سه،ويجزم 
العمرية  الفئة  اىل  تعود  املجتمع 
يف  ن�سبتها  او  وحجمها  ال�سابة، 
بنائها،  ح�سن  عن  ف�سال  املجتمع، 

ثقافة وتفكريا ومهارات. 

من  االعلى  هي  ال�شباب  فئة  ن�شبة  كانت  اذا  مبعنى   
بني الفئات االخرى للمجتمع، فاإنه �شوف يكون فاعال، 
ميتلكها  التي  الكبرية  للطاقات  نظرا  حيويا،  ن�شيطا، 
ال�شباب، لكن علينا اأاّل نن�شى جانبا مهما، حتى تكتمل 
�شورة املجتمع املثلى، وحتى ينتمي اىل التقدم واالنتاج 
االمثل، فاالمر يتعلق بالنوع والثقافة واملهارات، ولي�س 
بن�شبة فئة ال�شباب يف تكوين املجتمع، هذا االمر يجعلنا 
نوؤكد باأن احلاجة اىل ال�شباب املثقف، تتقدم على االمور 

االخرى، اذا اردنا ان نبني جمتمعا متطورا.
يف ع�شرنا الراهن، ع�شر ال�شرعة اخلارقة، وع�شر 
التي  التوا�شل  �شبكة  واح��دة، وع�شر  العامل يف غرفة 
جعلت من العامل كله، مك�شوفا لنف�شه يف عموم اجلهات 
االرب����ع، يف مثل ه���ذا ال��ع��امل اخل���ايل م��ن احل��واج��ز 
ال�شباب  فئة  نحمي  اأن  ميكن  كيف  واخل�شو�شية! 
التقليد، وكيف نحميهم من  من االن��زالق يف خماطر 
االنحراف يف موجات ثقافية دخيلة، ال جوهر لها �شوى 
الت�شلية ون�شر النمط اال�شتهالكي لرويج ب�شاعة تّدعي 

احلداثة والتجديد، لكنها تفتقر كليا للجوهر املفيد.
من الوا�شح اأننا كعراقيني وعرب وم�شلمني نحتاج اىل 
ين�شوي  الذي  ال�شباب  ولي�س  املثقف،  الواعي  ال�شباب 
االع��الم كافة،  و�شائل  ت�شربها  التي  حتت )امل���ودات( 
واال�شتماع،  وال�شلوك،  وامل�شرب،  وامل��اأك��ل  امللب�س  يف 
وامل�شاهدة، وطريقة العي�س كلها، نعم حتاول بل ت�شتميت 
اىل  �شبابنا  حتول  اأن  امل�شتفيدة،  وال�شبكات  اجلهات 
�شكل فارغ من اجلوهر، وعقل خال من املواهب والقدرة 
على االبتكار، وال�شبب كي نتحول اىل جمتمع م�شتهلك 
ال ينتج او عاجز عن االنتاج، وبالتايل �شوف يعتمد كليا 
اإليه من ب�شائع )وم���ودات(، يف املالب�س  على ما يرد 
واالحتياجات االخ��رى، فيكون املجتمع بذلك، م�شلوال 
وعاجزا عن التقدم خطوة واحدة، يف ظل عامل يلهث 

نحو التقدم يف كل دقيقة متر عليه من عمر الزمن!.
التقدم  اأن  واالجتماع،  الب�شرية  التنمية  علماء  يوؤكد 
املجتمعي من املحال اأن يتحقق من دون الدور احلقيقي 
لفئة ال�شباب، او الدور العملي املتمثل بتوظيف طاقاتهم 

ومواهبهم، خا�شة انهم كما يقال، قوة احلا�شر، واأمل 
املعنية  اجل��ه��ات  م��ن  االم��ر  ي�شتدعي  ل��ذا  امل�شتقبل، 
االهتمام  تكري�س  اأي  له،  وخمططا  مدرو�شا  اهتماما 
احلكومي واملدين ب�شكل عام بال�شباب، وتطوير ملكاتهم 
ومواهبهم، وا�شتثمار طاقاتهم كل يف جماله، الن االمر 

�شوف ينعك�س على املجتمع.
قد تكون اماكن الرفيه كاملقاهي والكازينوهات، و�شطا 
ي�شاعد على تبذير الوقت بالن�شبة لل�شباب، ورمبا تكون 
مثل هذه االماكن الو�شط الناقل لعوامل تراجع ال�شباب، 
ولكن ال ميكن الغاء هذه االماكن، النها الرئة )النف�شية( 
لل�شباب، ومنعها او منع ال�شباب عن ارتيادها باأية طريقة 
كانت، لي�س هو احلل ال�شحيح، الن الرفيه امر مطلوب 
للجميع، ولل�شباب ب�شفة خا�شة، لذلك ن�شع هنا بع�س 
املقرحات امام املعنيني، لرفع الوعي وامل�شتوى الثقايف 

لل�شباب من خالل:
-بناء االماكن الرفيهية لل�شباب والفئات االخرى، على 

ان تقدم ان�شطة متنوعة يف الثقافة.
هذه  يف  والفنية  والفكرية  االدبية  االم�شيات  -اقامة 
االماكن ب�شكل دوري، وقد قام بع�س املعنيني بالثقافة 
مبثل هذه الفعاليات، ومثالنا بع�س االندية التي تقدم 

فعالياتها يف نقابة املعلمني واملتنّزهات.
ال�شباب  بتطوير  بالثقافة  املعنية  املنظمات  -���ش��روع 

والعناية مبواهبهم.
-االهتمام احلكومي يجب اأن ميثل ق�شب ال�شبق يف هذا 
وا�شاليب  ال�شباب بطرق  يتم مراعاة  ان  املجال، على 

خمطط لها ومدرو�شة بعناية.
-ان ت�شهم املوؤ�ش�شة الربوية والتعليمية يف هذا املجال، 
معنية  وجهات  �شخ�شيات  تعدها  علمية  خطط  وف��ق 

بتطوير ال�شباب. 
الغر�س،  لهذا  الالزمة  االم���وال  تخ�شي�س  يتم  -اأن 
تغيب  ال  اأن  على  املعنية،  احلكومية  اجلهات  لدن  من 
امل�شاركة املدنية، من لدن االثرياء وحمبي الثقافة يف 

هذا اجلانب.
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خّلفت ظروف التغيري واالنفتاح املفاجئ يف العراق بعد عام 2003 وما تاله 
من اأحداث عنف وتدمري، و�شعًا معقدا للمجتمع العراقي ومدمرًا للبنى 
التحتية للدولة العراقية، االأمر الذي جنم عنه خلال كبريا يف مفا�شل كثرية 
ومنها م�شاألة توفر فر�س العمل، حتى اأ�شبحت البطالة اليوم واحدة من 
اخطر امل�شكالت التي تهدد املجتمع العراقي، واإحدى التحديات الراهنة 
وامل�شتقبلية  ملا لها من اآثار وتداعيات �شلبية عديدة على جميع االأ�شعدة 
الذي  االأم��ر  واالأمنية،  وال�شيا�شية  واالأخالقية  واالقت�شادية  االجتماعية 
يتطلب من كافة اجلهات املعنية العمل على مكافحة اآفة البطالة هذه وايجاد 

احللول للحد من تاأثرياتها املدمرة.
ن�شبة  انخفا�س  �شهد  باأن عام 2013  ك�شفت  العراقية  التخطيط  وزارة  
البطالة يف العراق اىل 11 باملائة، موؤكدة ً اأن النمو االقت�شادي الذي ي�شهده 

العراق يعد االأعلى يف املنطقة.
وهذا االنخفا�س يف ن�شبة البطالة جاء من خالل جهود  كبرية بذلتها جهات 

ر�شمية وغري ر�شمية عديدة، ومن هذه اجلهات املتميزة يف العمل للحد من 
البطالة هي العتبة احل�شينية املقد�شة والتي ا�شتقطبت اآالف من االأيادي 
العاملة خ�شو�شا يف حمافظة كربالء وبع�س مناطق العراق االأخرى من 

خالل  العمل يف م�شاريعها الكبرية واملتنوعة.
الدور  التايل على  االأ�شواء يف ملّفها  ت�شلط  جملة )الرو�شة احل�شينية( 
الذي قامت به العتبة احل�شينية املقد�شة يف ا�شتقطاب اخلربات واالأيادي 

مبختلف االخت�شا�شات، للم�شاهمة الفعالة يف احلد من اآفة البطالة:

الن�سبة االكرب من املنت�سبني هم ال�سباب  
معاون نائب االأمني العام للعتبة املقد�شة احلاج ح�شن ر�شيد جواد" بال �شك 
اأن للعتبة احل�شينية املقد�شة كان وال يزال  لها دور يف احتواء اعداد كبرية 
من البطالة خا�شة يف مدينة كربالء املقد�شة و�شواحيها مثل �شدة الهندية 
وامل�شيب وكان للعتبة املقد�شة الدور الكبري باحتواء هذه االعداد وخ�شو�شا 

حتقيق: حممود امل�شعودي

مشاريع 
العتبة الحسينية المقدسة

دور فّعال 
في مكافحة البطالة 
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تقرير : حممود امل�شعودي 

 اخذت العتبة احل�سينية املقد�سة بزرع 
االمل لدى ال�سباب يف حياتهم وا�ستثمار طاقاتهم 

امل�ستقبل املجهول وت�سجيعهم على االبداع   وت�سيري حياتهم ب�سكل طبيعي بعيدا عن خوف 

املتزوجني لكونه يعيل عائلة تتكون من جمموعة افراد.
وتابع ر�شيد هناك عدة �شوابط و�شروط للتعيني يف العتبة احل�شينية املقد�شة 
منها الوالء لالإمام احل�شني عليه ال�شالم وكذلك العمر املتقدم للتعيني اإذ 
اما  املقد�شة  العتبة  لن�شاطات  حم��دودا  عطاوؤهم  �شيكون  ال�شن  كبار  اإّن 
ب�شكل العام فتكون الن�شبة االكرب لل�شباب الأنهم ميكن االإفادة من طاقاتهم 

وافكارهم التي حت�شن من اداء وفعاليات العمل يف العتبة املقد�شة".
وبني ر�شيد" الق�شد من احتواء ال�شباب كان هدفا من اهداف املرجعية 
الدينية العليا التي متثلها العتبة احل�شينية املقد�شة وكذلك تنمية وحت�شني 
او�شاع اال�شر املعا�شية بحيث وفرت كل �شبل املعي�شة فقد �شاهمت العتبة 
املقد�شة مبنح ال�شلف لبناء الدور ال�شكنية او ا�شافة بناء لبيوتهم وعمليات 
النقل وخم�ش�شات الزوجية واالطفال وكثري من االمتيازات التي وفرتها 
العتبة ملنت�شبيها، ومتكنت من خلق تنمية ب�شرية يف مدينة كربالء باإمكانياتها 
الب�شيطة و تو�شعت وتطورت وعلى �شوئها مت ا�شتحداث ق�شم املوارد الب�شرية  
الذي يعّد  واح��دا من االدوات التي ت�شتخدمها العتبة املقد�شة يف تنمية 
الطاقات الب�شرية التي تعمل فيها او درا�شة معاناة املنت�شبني حتى الن�شاطات 
القريبة من العتبة املقد�شة فاذا وجدت طاقات �شبابية تتعلق باجلامعات".

 "وكذلك لدى العتبة املقد�شة مركز رعاية ال�شباب والغاية منه هو زرع روح 
االمل لدى ال�شباب االن ويف امل�شتقبل عرب االإيحاء لهم باأن ابواب العمل 
مفتوحة وامل�شتقبل زاهر وباإالمكان ا�شتثمار طاقاتهم فقد اخذت العتبة 
احل�شينية املقد�شة بزرع االمل لدى ال�شباب يف حياتهم وا�شتثمار طاقاتهم 
وت�شيري حياتهم ب�شكل طبيعي بعيدا عن خوف امل�شتقبل املجهول وت�شجيعهم 
على االبداع فاذا ال توجد الرعاية ل�شباب فقد االمل وتقتل فيه روح االبداع 
وبالتايل ي�شبح عن�شر غري منتج وغري فعال ونخ�شر طاقات كثرية لذا ال 
بد من ا�شتيعاب هذه الطاقات لتنميتها وا�شتثمارها وبالتايل كان للعتبة 
اال�شرة  التنمية  يف  ال�شبابية  الطاقات  تنمية  يف  الكبري  ال��دور  املقد�شة 

الكربالئية واملناطق القريبة منها".
واأو�شح ر�شيد" العمل يف العتبة احل�شينية املقد�شة على مدار اربع وع�شرين 
�شاعة متوا�شلة وعلى ثالث )�شفتات( عمل، وهذا بال �شك يتطلب اأعداد 
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 العتبة احل�سينية املقد�سة خلقت منوا 
اقت�ساديا كبريا يف املحافظة خا�سة والعراق 

عامة من خالل م�ساريعها التي ا�ستقطبت الكثري 
من العمالة   

من  الكثري  ا�شتقطبت  املقد�شة  احل�شينية  فالعتبة  املنت�شبني،  من  كبرية 
والهند�شية  االداري���ة  املجاالت  خمتلف  يف  اجليدة  والعنا�شر  الكفاءات 
وغريها، ومتكّنا من خالل هذه الكفاءات من بناء اأ�شا�س جديد ين�شجم مع 
االأجواء الروحانية للعتبة املقد�شة وكذلك االجواء ال�شرعية، فيما يتعلق باي 
ن�شاط فال بد من تكييف هذه الفعاليات مع االجواء الروحانية وال�شرعية 
يف العتبة املقد�شة، والتي هي ر�شالة و�شرب االمام احل�شني عليه ال�شالم 

وتطبيق هذه املفاهيم على ار�س الواقع".
مبينا" ان العتبة ت�شتخدم اأ�شلوب اللجان وهو ا�شلوب مثايل يف الو�شول 
اىل نتائج مثمرة و�شحيحة مثال حالة ا�شتيعاب ال�شباب وتنمية قدراتهم 
تقدم درا�شات  ثم  املو�شوع ومن  ت�شكيل جلنة بخ�شو�س هذا  يتم  حيث 
حتلل وتناق�س املو�شوع ومن ثم تقدم املقرحات اىل  االمني العام او اىل 
جمل�س االدارة حيث تدر�س وتناق�س ومن ثم تعطى كل االبعاد وتدر�س من 

كل االبعاد واجلوانب".

تطوير مهارات العاملني وزيادة خرباتهم 
رئي�س ق�شم امل�شاريع الهند�شية والفنية املهند�س حممد ح�شن كاظم بنّي 
لنا" عند بداية تاأ�شي�س ق�شم امل�شاريع الهند�شية والفنية يف �شنة 2003 
فنيني  وخم�شة   واح��دا  مهند�شا  ي�شم  كان  وال�شيانة(  امل�شاريع  )جلنة 
الق�شم  كادر  ا�شبح  امل�شاريع فقد  بالعديد من  واملبا�شرة  الزمن  ومب��رور 
يتاألف من 50 مهند�شا مبختلف االخت�شا�شات )مدين معماري  ميكانيكي 
، تكييف كهرباء( باالإ�شافة اىل 250 فنيا واداري��ا، وقد اقيمت لهم عدة 

دورات لتطوير قدراتهم داخل القطر وخارجه.
عمل ق�شم ال�شوؤون الهند�شية والفنية ومن خالل العمالة التي مت توظيفها من 
قبل ال�شركات اخلا�شة التي مت التعاقد معها لتنفيذ م�شاريع العتبة احل�شينية 
املقد�شة، فعلى �شبيل املثال كان هناك 60 عاماًل ماهرا وغري ماهر يعملون 
ب�شورة م�شتمرة يف م�شروع ت�شقيف ال�شحن احل�شيني ال�شريف وقد مت 
تدريب العديد منهم لي�شبحوا فيما بعد حدادين ماهرين من اجل تنفيذ 
اعمال الهياكل احلديدية يف هذا امل�شروع وقد مت اال�شتفادة منهم يف م�شروع 
اعادة اعمار العتبة الع�شكرية املقد�شة، كما يعمل حاليا املئات من العاملني 

�شمن كوادر ال�شركة املنفذة لتو�شعة احلائر.
وتوؤدي تلك امل�شاريع اىل خلق �شوق اقت�شادية ن�شطة يف �شوق املواد االن�شائية 
يف املحافظة والعراق ب�شورة عامة من خالل �شراء كميات هائلة من خمتلف 
ا�شناف املواد االن�شائية لتدخل �شمن مكونات االبنية واملن�شاآت  التي يجري 

ت�شييدها �شابقا وحاليا وم�شتقباًل.
باالإ�شافة اىل ا�شتخدام اآالف العمال الفنيني واملهنيني الذين يعملون مع 
ال�شركات التي تتعاقد مع العتبة احل�شينية املقد�شة لتنفيذ ع�شرات امل�شاريع 
والتي بلغت كلفتها مئات املليارات وزيادة خرباتهم من خالل تنفيذ هذه 

امل�شاريع املتنوعة.
وكان الف�شل الكبري للعتبة احل�شينية املقد�شة يف ار�شال وفود هند�شية وفنية 
ال�شتطالع على اخر ما تو�شل اليه العلم يف الدول املتطورة من مواد اإن�شائية 
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واأجهزة كهربائية واجهزة تكييف و�شالمل وم�شاعد كهربائية وهذا كان له 
االثر الكبري يف تطوير العمالة العراقية من حيث نوعية االداء وا�شتخدام 
كربالء  حمافظة  ا�شبحت  ولذلك  عليها  والتدريب  احلديثة  االجهزة 
املقد�شة من املحافظات اجلاذبة للعمالة العراقية وخا�شة من املحافظات 

القريبة لها كمحافظات )بابل، الديوانية، ال�شماوة(.
وكذلك وجود م�شاريع تابعة للعتبة احل�شينية املقد�شة والتي تنفذ من قبل 
ق�شم امل�شاريع الهند�شية، وهذا بال �شك وفرت فر�س عمل كبرية لالأيدي 
العاملة يف تلك املحافظات وعلى �شبيل املثال اعمال م�شروع الأن�شاء مكتبة 
االمام احل�شني عليه ال�شالم يف بابل وكذلك م�شروع مكتبة االمام احل�شني 
تنفيذ  يتم  و�شوف  وا�شط،  مبحافظة  ال�شويرة  ق�شاء  يف  ال�شالم  عليه 
م�شاريع اخرى يف حمافظات الب�شرة والديوانية والتي ت�شهم يف ا�شتخدام 
العمالة العراقية وزي��ادة خرباتهم  وامت�شا�س ظاهرة البطالة يف تلك 

املحافظات.

االعتماد على واعز ال�سمري والقيم لالأفراد العاملني
الدكتور عالء  عميد كلية االدارة واالقت�شاد يف جامعة كربالء اال�شتاذ 
فرحان طالب قال" العراق يعد من البلدان التي حتتاج اىل كوادر ب�شرية 
اخرى حيث كان يعملون يف العراق اربع ماليني م�شري والكثري من الدوائر 
فيها جن�شيات اجنبية خمتلفة اذن العراق يجب ان ال توجد فيه بطالة 

ولكن حدثت البطالة عندما ح�شل انهيار كبري جدا يف موؤ�ش�شات الدولة 
خ�شو�شا يف �شركات القطاع ال�شناعي والزراعي وال�شياحي والقطاعات 
االخرى حيث ا�شبحت غري م�شتقطبة لكوادر الب�شرية وو�شلت ن�شبتها االن 

ن�شبة عالية جدا ح�شب اح�شائيات وزارة التخطيط.
يجب ان ت�شتثمر القطاعات اخلا�شة يف تنميتها ب�شكل كبري الأنها احلل 
ي�شتوعب كل  القطاع احلكومي ال ي�شتطيع ان  البطالة الأن  للق�شاء على 
الكوادر الب�شرية اذا يجب ان يفعل القطاع اخلا�س والذي مازال �شعيفا 
ب�شكل ولكن الربوز االف�شل للقطاع اخلا�س هو يف العتبات املقد�شة يف 
العراق ومنها العتبة احل�شينية املقد�شة، الأن االدارة الناجحة لدى العتبة 
املقد�شة هي التي خلقت هذه الن�شاطات املتعددة واالجنازات الكبرية جدا 
وهي ادارة ر�شيدة ومتحررة من القيود،  يف نف�س الوقت التحرر من قيود 

التعليمات والقوانني التي تكبل موؤ�ش�شات الدولة.
ادارة العتبة تعتمد على واعز معني وهو واعز ال�شمري والقيم الأفرادها 
لذلك حققت هذه الطفرات الكبرية يف عملية امل�شاريع اجلبارة ووجود 
هذه امل�شاريع قام بحلرِّ م�شاكل كبرية منها بداأت العتبة املقد�شة ت�شتقطب 
اعدادا كبرية من ال�شباب ومبختلف االخت�شا�شات �شواء اأكان يف اجلانب 
لكون  االخت�شا�شات  من  ذل��ك  غري  يف   اأم  واالداري  وامل��ايل  الهند�شي 
العتبة  م�شاريعها حتتاج لهذه االخت�شا�شات، ومن خالل هذا �شاهمت 
البطالة  ن�شبة  من  التقليل  يف  الر�شيدة  باإدارتها  -م�شكورة-  املقد�شة 
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يدعو البع�س من املثّقفني املتاأّثرين بالغرب ويتبعهم يف ذلك بع�س ال�شباب املندفع اىل ع�شرنة 
املجل�س احل�شيني من اإثرائه باملعلومات الع�شرية املفيدة واإ�شقاط جزء امل�شيبة منه وما يجلب 
النوح والبكاء فيه، مرّبرين اأّن مظاهر احلزن ت�شّبب الكبت النف�شي والراجع الفكري وغري ذلك.
اإّن اإث��راء املجل�س احل�شيني �شواًء يف اأيام احلزن وغريها اأمٌر مطلوب، بل واجب على كّل َمن 
يت�شدى ل�شعود املنرب احل�شيني اأن يحرز املوؤهالت العلمّية والثقافية التي تليق مَبن يقود النا�س 
ويغر�س يف اأذهانهم املعلومة، وعليه اأن يحيط بجانب كبري من الثقافة الربوّية، واالجتماعية، 
والنف�شية، وال�شيا�شية، واأن يلّم بكّل ما يدور من حوله على ال�شعيدين املحّلي والدويّل من اأحداث. 
اأما ال�شّق الثاين من دعوى هوؤالء، وهو اإ�شقاط جزء امل�شيبة من املجل�س احل�شيني يبدو اأنهم ال 
يعرفون تفا�شيل االأحداث التي جرت على اأر�س كربالء املقّد�شة، اإّن االأحداث التي ا�شتملت عليها 
فاجعة الطّف االأليمة لي�س لها نظري يف التاريخ االإن�شاين، ويعجز الل�شان عن و�شفها حتى اأبكت 
ال�شماوات واالأر�شني دمًا لهولها، فكيف بقلب االإن�شان ال�شوّي املكّون من عقل وعاطفة، وكما اأن 
الفكر يتحّفز عندما يالم�س ما يثريه فكذلك العواطف، فاالإن�شان بطبيعته اأنه يتاأّثر فرحًا وحزنًا 
وغ�شبًا ح�شب املوؤثر اخلارجي، فكيف تريده اأن ي�شمد اأمام هذه امل�شاهد املوؤملة من غري اأن يذرف 

دمعته على ذلك؟! 
اإّن التفاعل مع تفا�شيل احلدث الذي يرويه اخلطيب لنا ي�شتلزم التوجع والتاأمل واالنك�شار يف 
القلب، والبكاء هو انعكا�س لهذه احلقيقة النف�شية واملتنّف�س الوحيد العت�شار النف�س، فاإن ظاهرة 
احلزن والبكاء ظاهرة قراآنية يحث عليها القراآن يف العديد من ال�شور كما يف �شورة الربوج و�شورة 
ة قابيل وهابيل، بل اإّن القراآن الكرمي يحّث على البكاء وميتدح النف�س اللّوامة  يو�شف ويف ق�شّ
كما يف بداية �شورة القيامة املباركة، ويذّم الفرح حتى اعتقد البع�س اأّن الفرح مذموم ب�شورة 
مطلقة، وهذا لي�س �شحيحًا؛ الأّن القراآن يرف�س الفرح يف بع�س احلاالت، كتلك التي توؤّدي اإىل 

بطر االإن�شان ون�شيانه لالآخرة، فالفرح مذموم، ولكن لي�س ب�شورة مطلقة.
ثّم اإّن اإ�شقاط هذا اجلزء من املجل�س احل�شيني �شي�شقط معه الثواب الكبري واالأجر اجلزيل ملا 
اأعّده اهلل )تبارك وتعاىل( للباكي اأو املتباكي على م�شيبة اأبي االأحرار احل�شني بن علّي )عليهما 
ال�ّشالم(، فقد روي عن موالنا االإمام الباقر )عليه ال�ّشالم( اأنه قال: »كان زين العابدين عليه  
ال�شالم يقول: اأمّيا موؤمن ذرفت عيناه لقتل احل�شني )عليه  ال�شالم( حتى ت�شيل على خّده بّواأه اهلل 
بها يف اجلنة غرفًا ي�شكنها اأحقابًا، واأمّيا موؤمن ذرفت عيناه حتى ت�شيل على خّده فيما م�ّشنا من 
االأذى من عدّونا يف الدنيا بّواأه اهلل منزل �شدٍق، واأمّيا موؤمن م�ّشه اأذًى فينا �شرف اهلل عن وجهه 

االأذى واآمنه من �شخط النار يوم القيامة«.
وروي عن موالنا االإمام ال�شادق )عليه ال�ّشالم( اأنه قال: »َمن ُذكرنا عنده ففا�شت عيناه ولو مثل 

جناح الذبابة غفر اهلل له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر«.
اىل غري ذلك من االأحاديث الكثرية التي تبنّي مكانة االإمام احل�شني )عليه ال�ّشالم( �شاحب 

ه اهلل )�شبحانه وتعاىل( بكّل هذه اخل�شو�شّيات. الثورة العظيمة الذي اخت�شّ

كلمة البد منها

دعوى ع�سرنة املجل�س احل�سيني
◄   يكتبها: عبدالّرحمن الاّلمي

خ�شو�شا يف حمافظة كربالء املقد�شة والعراق عامة الأنه م�شاريع العتبة 
املطهرة مل تقت�شر على حمافظة كربالء فقط وامنا خارج املحافظة ،اذ 
كان لها دور وا�شهام يف ا�شتقطاب ال�شباب لتقليل البطالة و ا�شتقطاب 

ال�شباب من اخلريجني وغري اخلريجني.
واالن موؤ�ش�شات القطاع اخلا�س تقتدي باالأمانة العامة للعتبة احل�شينية 
املقد�شة  ملا عانى العراق من م�شكلة البطالة الأننا من البلدان التي حتتاج 

اىل العمالة التي تقا�س بامل�شاحة الكلية للعراق ومع ن�شبة عدد ال�شكان.
والعتبة احل�شينية املقد�شة خلقت منوا اقت�شاديا كبريا يف املحافظة 
خا�شة والعراق عامة من خالل م�شاريعها التي ا�شتقطبت الكثري من 
العمالة �شواء منت�شبني او عمال بناء وغريها وهذه امل�شاريع �شاعدت على 
ا�شتقطاب الكثري من الزائرين للمحافظة من خالل تقدمي جملة من 
اخلدمات املجانية املتطورة،  وكذلك خلقت تنمية وحركة ب�شكل كبري 

جدا يف املحافظة.
واجلانب االهم هو ا�شتقرار الو�شع االمني يف املحافظة الأنها جنبت 
ال�شباب كثريا من امل�شاكل ، اإذ اإّن هناك رابطة كبرية جدا بني عملية 
ا�شتقطاب ال�شباب وحت�شني اال�شتقرار االمني يف املحافظة الأن  ان�شغال 
االفراد بالعمل وتوفري املبالغ يعّد حماية لل�شباب من عملية ا�شتقطابهم 
من قبل املجموعات االرهابية التي تدفع باالأموال من اجل جذب ال�شباب 

يف عمليات ارهابية،  وهي كذلك  ت�شتغل ال�شباب العاطلني عن العمل.

ا�ستقطاب العمالة من املحافظات االأخرى
االأ�شتاذ امل�شاعد الدكتور كرمي �شمد" العتبة احل�شينية املقد�شة متار�س 
دور القطاع اخلا�س )م�شتقل او �شبه م�شتقل( فتقوم مب�شاريع كبرية 
وهذه امل�شاريع ا�شتقطبت االآالف من العاطلني عن العمل وكل موظف 
يف العتبة املقد�شة هو معيل لعائلةما،  فالعتبة املقد�شة ا�شتطاعت ان 
ت�شاعد االآالف من اال�شرالكربالئية من خالل ت�شغيل احد افرادها يف 
م�شاريعها، واذا وجدت  يف العراق مثل هذه املوؤ�ش�شات )العتبة املقد�شة( 
لكان باالإمكان توظيف اأعداد كبرية من االيدي العاملة، وهذا بال �شك 

ي�شاعد يف انخفا�س ن�شب البطالة يف العراق او حتى الق�شاء عليها.
ف�شيكون  املقد�شة  للعتبة  اال�شتثمارية  امل�شاريع  زادت  اذا  املوؤكد  ومن 
هناك ايادي عاملة جديدة يف هذه امل�شاريع ، وهو مايوؤدي اإىل زيادة 
النمو االقت�شادي يف املحافظة واي�شا زيادة املنتوجات املختلفة للبلد 
من خالل امل�شاريع اال�شتثمارية يف العتبة املقد�شة، وكذلك امل�شاريع التي 
تقدم اخلدمات املختلفة للزائرين والتي توؤدي اىل زيادة الوافدين لهذه 
املدينة املقد�شة من خمتلف الدول ا�شافة للمحافظات العراقية وهذه 
الزيادة يف اعداد الوافدين �شوف تخلق طلب على ايادي العاملة ب�شكل 
واملطاعم  واملحالت  الفنادق  اليها من  يحتاج  �شوف  الكل  الأنه  كبرية 
وغريها حتى ي�شبح يف امل�شتقبل الكل ميتلك عمله يعي�س به لي�س الأبناء 
حمافظة كربالء فقط وامنا ا�شتقطاب عمالة من املحافظات االخرى 

وهذا االمر يوؤدي اىل تقليل حجم البطالة ب�شكل كبري جدًا.



  اإن لالإمام الح�سين )عليه ال�سالم( موقعًا ر�ساليًا في �سميم حركة االأنبياء واالأولياء تمّيز به عن �سائر اأئمة اأهل البيت 
) عليهم ال�سالم ( ،وجعل منه حقيقة خالدة و�سميرًا حيًا لكل مظلوم ،و�سرخة حق تدوي في وجه الظالمين اإلى يوم الدين،

الكتب  اأم��ه��ات  لنا  تنقلها  التي  ال��رواي��ات  وت��دل   
احل��دي��ث��ي��ة وال��ف��رق االإ���ش��الم��ي��ة يف ح��ق االإم���ام 
احل�شني على اأن هناك دورًا ر�شاليًا ومقامًا اإلهيًا 
خا�شًا اأراده اهلل �شبحانه وتعاىل ور�شوله ال�شادق 
االأمني لهذا االإمام الوتر لكي يكون ثاأر اهلل القائم 
،وب��ه  ال�شاحلون  اهلل  عباد  االأر����س  ي��رث  حتى 
)عليه ال�شالم( وبنه�شته املباركة تتكامل �شروط 
،و�شيتعاظم  االإ�شالمية  لالأمة  العقائدي  الوعي 
باإرادة  واليتهم  حتت  لتنطلق  بالر�شالة  اندكاكها 
كلمة  اإعالء  نحو  العزم  اأويل  وبعزم  ثائرة  �شعبة 
ال  وح���ده  هلل  كله  ال��دي��ن  ليكون  االأر�����س  يف  اهلل 
�شريك له .ويف ذلك يقول ال�شيد ها�شم احل�شيني 
:  )) لقد كان احل�شني الوارث الوحيد لتلك الثورة 

التي فجرها جده الر�شول االأعظم على اجلاهلية 
الرعناء والعن�شرية والوثنية الإنقاذ امل�شت�شعفني 
واال�شتعباد  والت�شلط  ال��ظ��ل��م  م��ن  االأر�����س  يف 
ووا�شلها اأبوه واأخوه من قبله ، وكان دوره القيادي 
لل�شري بها على خطا جده واأبيه �شنة �شتني للهجرة 
باأعبائها  ينه�س  من  بانتظار  كانت  االأم��ة  حيث 
اأن  بها  امل�����ش��وؤول عنها  االأم���ني  وي��ك��ون احل��ار���س 
اأخذت دعائمها تنهار وتتقو�س حتت �شربات بني 
انطلقت  التي  معطياتها  وجميع   ، واأعوانهم  اأمية 
االأمويون  اأكرث قد �شادرها  اأو  قبل خم�شني عامًا 
ال��ك��رمي رف��ع على حرابهم  وال��ك��ت��اب  واأع��وان��ه��م 
جاء  الذي  العقائدي  والفكر   ، جالديهم  وحراب 
به االإ�شالم ليبني العقول والقلوب خ�شع لتوجيه 

انتقلت  املجاهدين  و�شيوف   ، ال�شلطات احلاكمة 
بال�شلحاء  للتنكيل  واجل��الدي��ن  اجل���الوزة  اإىل 
واالأبرياء ، وال�شدقات والغنائم التي كانت ت�شل 
اإىل م�شجد الر�شول وتذهب منه اإىل بيوت الفقراء 
اخل�شراء  ق�شر  اإىل  تنتقل  اأ�شبحت  وامل�شاكني 
ل�شراء ال�شمائر(( )1(.                                                     

 ونلم�س هذه احلقيقة التي ج�شدها االإمام احل�شني 
)عليه ال�شالم( الأجيال االأمة على مدى الدهر يف 
فهو  االإلهية  نه�شته  ومنطلقات  ثورته  �شعارات 

القائل : 
-  ))واأين مل اأخرج اأ�شرا، وال بطرا، وال مف�شدا، 
امة  يف  االإ�شالح  لطلب  خرجت  واإمن��ا  ظاملا،  وال 
املنكر،  واأنهى عن  باملعروف  اآمر  اأن  اأريد  جدي، 
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امتداد لر�سالة جّده االإ�سالحّية
االإمام احل�سني



واأ�شري ب�شرية جدي واأبي على بن اأبي طالب عليهما 
ال�شالم (( )2(.  

- ))من راأى �شلطانا جائرا م�شتحال حلرم اهلل، 
يعمل يف عباد  ر�شول اهلل،  ل�شنة  لعهد اهلل،  ناكثا 
اهلل باالإثم والعدوان فلم يغري عليه بفعل وال قول، 

كان حقا على اهلل اأن يدخل مدخله(( )3(.
- )) اأال واإن الدعي بن الدعي قد ركز بني اثنتني 
اهلل  ياأبى  الذلة،  منا  هيهات  وال�شلة،  الذلة  بني 
ذلك لنا ور�شوله واملوؤمنون وحجور طابت وطهرت 
طاعة  ت��وؤث��ر  اأن  م��ن  اأب��ي��ة  ونفو�س  حمية  واأن���وف 
اأال واإين زاحف بهذه  الكرام،  اللئام على م�شارع 
                             )4( النا�شر((  وخ��ذالن  العدد  قلة  مع  االأ���ش��رة 
وال  الذليل،  اإعطاء  بيدي  اأعطيكم  ال  واهلل  ال    -
اقر لكم اإقرار العبيد، يا عباد اهلل اإين عذُت بربي 
كل  من  وربكم  بربي  واأع��وذ  ترجمون،  اأن  وربكم 
متكرب ال يوؤمن بيوم احل�شاب(( )5(.                                                                        
لقد حتّدث االإمام احل�شني )عليه ال�شالم( معهم 
التقريع،  م��ن  كثري  كالمه  ،ويف  ال��ث��ورة  باأ�شلوب 
والتوبيخ ؛ الأنهم خذلوه بعد اأن ا�شتن�شروه بكتبهم 
ظلم  مّلوا  ما  ،وبعد  يعي�شون  ال��ذي  الواقع  لتغيري 

هو  احل�شني  االإم��ام  فكان  وا�شطهادهم  االأمويني 
اإذ  الفا�شد  الواقع  هذا  تغيري  على  القادر  الوحيد 
يقول )عليه ال�شالم( : )) تبا لكم اأيتها اجلماعة 
ولهني،  ا�شت�شرختمونا  حني   ! لكم  وبوؤ�شا  وترحا 
فاأ�شرخناكم موجفني، ف�شحذمت علينا �شيفا كان 
على  اأ�شرمناها  ن��ارا  علينا  وحم�شتم  اأيدينا،  يف 
اأوليائكم،  على  اإلبًا  فاأ�شبحتم  وعدونا،  عدوكم 
فيكم،  اأف�شوه  ع��دل  غري  من  اأعدائكم  على  وي��دا 
وال اأمل اأ�شبح لكم فيهم، وال ذنب كان منا اإليكم، 
م�شيم،  وال�شيف  كرهتمونا  اإذ  الويالت  لكم  فهال 
ولكنكم  ي�شتح�شف  ملا  وال��راأي  طامن،  واجلاأ�س 
اإليها  وتهافتم  الدبا،  كطرية  بيعتنا  اإىل  اأ�شرعتم 
و�شلة،  �شفها  نق�شتموها  ثم  الفرا�س،  كتهافت 
وبقية   ! االأم����ة  ه���ذه  ل��ط��واغ��ي��ت  و�شحقا  ف��ب��ع��دا 
االأحزاب ونبذة الكتاب، ومطفئي ال�شنن، وموؤاخي 
القراآن ع�شني، وع�شاة  الذين جعلوا  امل�شتهزئني 
االإمام، وملحقي العهرة بالن�شب، ولبئ�س ما قدمت 
لهم اأنف�شهم اأن �شخط اهلل عليهم ويف العذاب هم 
خالدون. اأ فهوؤالء تع�شدون، وعنا تتخاذلون ! ! اأجل 
اأ�شولكم،  عليه  نبتت  معروف  فيكم  خذل  واهلل، 
�شجر  ثمر  اأخبث  فكنتم  عروقكم،  عليه  وات��زرت 
للناظر، واأكلة للغا�شب، اأال لعنة اهلل على الظاملني 
الناكثني الذين ينق�شون االأميان بعد توكيدها وقد 

جعلوا اهلل عليهم كفيال(( )6(.
  وعليه فنه�شة احل�شني )عليه ال�شالم( ال تقا�س 
اأو مقيا�س نتائج التجربة      اأو عقلي  مبقيا�س مادي 
بل هي ثورة ونه�شة �شاملة تت�شمن اأبعادًا عقائدية  
،واأبعادًا  وتاريخية  و�شيا�شية  واجتماعية  وروحية 
اأبعادها االإطار  نف�شية ودنيوية واأخروية ،وتتجاوز 
االإن�����ش��اين ال��ف��ط��ري، وت��خ��رق حم���ددات الزمن 
يربع  لذا  وامل�شتقبل  باحلا�شر  املا�شي  ،وتربط 
هرم  قمة  على  ال�شالم(  )عليه  احل�شني  االإم���ام 
ال�شقوق  وبني  ال�شفح  ،وعلى  االإن�شانية  احل�شارة 
يجثم ال�شقوط ب�شقيه املادي والدوين ف�شحقًا ملن 

ر�شي بالذل !.
 اأما الدونية فتتمثل يف اأولئك الذين قال عنهم ربنا 
ِبالَِّذي  اأَْدَنى  ُهَو  الَِّذي  اأََت�ْشَتْبِدُلوَن  َقاَل   ( عّز وجّل 
ُهَو َخرْيٌ( )7(،وهم الذين �شمتوا حتى ُقِتل االإمام 
براأ�شه  ج��يء  اإذا  حتى  ال�شالم(  )عليه  احل�شني 

به  يعبث  واأخذ  زياد  ابن  يدي  بني  ع  َوُو�شِ الطاهر 
مع�شر  يا  اأنتم   ، حرا  عبد  )(ملك   : قائلهم  قال 
العرب العبيد بعد اليوم ، قتلتم ابن فاطمة واأمرمت 
ابن مرجانة حتى يقتل خياركم وي�شتعبد اأ�شراركم  

ر�شيتم بالذل فبعدا ملن ر�شي(( )8(.
َخُذوا ِديَنُهْم  ِذيَن اتَّ واأما املادية فتتمثل يف هوؤالء )الَّ
)9(،وكانت  ْنَيا(  الدُّ َياُة  احْلَ ْتُهُم  َوَغرَّ َوَلْهًوا  َلِعًبا 
ال�شلطة واملال اأكرب همهم وهدفهم الذين ال يبغون 
عنه حواًل ، وعلى قمة الب�شرية يوجد اأولئك الذين 
وال�شهود  ال�شهادة  بني  يعي�شون  وم��ازال��وا  عا�شوا 
بهم من يحبهم  ،ويحيط  واآل حممد  اإنهم حممد 
َلُهْم  �َشَبَقْت  ِذيَن  الَّ )اإِنَّ  تعاىل  قال  لهم  ويخل�س 
)10(فيقف  ُمْبَعُدوَن(  َعْنَها  اأُوَلِئَك  �ْشَنى  احْلُ ا  ِمنَّ
احل�شني )عليه ال�شالم( قبيل توجهه لل�شهادة يف 
�شاحة ال�شهود ليدعو قائاًل : ))  اإلهي اإن رجائي 
ال  خ��ويف  اأن  كما  ع�شيتك،  واإن  عنك،  ينقطع  ال 
اإليك  العوامل  دفعتني  فقد  اأطعتك  واإن  يزايلنى 
كيف  اإل��ه��ي  عليك،  بكرمك  علمي  اأوق��ع��ن��ي  وق��د 
اأه��ان وعليك متكلي،  اأم كيف  اأملى،  واأن��ت  اأخيب 
ال  كيف  اأم  اأركزتني  الذلة  ويف  ا�شتعز  كيف  اإلهي 
واأنت  اأفتقر  ال  كيف  اإلهي  ن�شبتني،  واإليك  ا�شتعز 
الذي يف الفقراء اأقمتني اأم كيف اأفتقر واأنت الذي 
بجودك اأغنيتني، واأنت الذي ال اإله غريك تعرفت 
تعرفت  ال��ذي  واأن��ت  �شيء،  جهلك  فما  �شيء  لكل 
اإيل يف كل �شيء فراأيتك ظاهرا يف كل �شيء واأنت 
الظاهر لكل �شيء، يا من ا�شتوى برحمانيته ف�شار 
العر�س غيبا يف ذاته حمقت االآثار باالآثار، وحموت 
االأغيار مبحيطات اأفالك االأن��وار، يا من احتجب 
االأب�شار،  تدركه  اأن  عن  عر�شه  �شرادقات   - يف 
من  عظمته  فتحققت  بهائه  بكمال  جتلى  من  يا 
اال�شتواء كيف تخفى واأنت الظاهر، اأم كيف تغيب 
واأنت الرقيب احلا�شر اإنك على كل �شيء قدير(( 

.)11(
 ثم ياأتي عامل ال�شهادة عند حترك احل�شني نحو 
من  منطلقًا  ال�شهادة  ث��م  وم��ن  املواجهة  �شاحة 
تكامل الوعي االإن�شاين مع االإرادة االإلهية حتقيقًا 
ْمَنا َبِني اآََدَم  لكرامة االإن�شان. قال تعاىل )َوَلَقْد َكرَّ
َباِت  يرِّ َوَحَمْلَناُهْم يِف اْلرَبرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهْم ِمَن الطَّ
ياًلً ( )12(  ْن َخَلْقَنا َتْف�شِ ْلَناُهْم َعَلى َكِثرٍي مِمَّ َوَف�شَّ
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،وقال تعاىل اأي�شًا )) َكالَّ اإِنَّ ِكَتاَب ااْلأَْبَراِر َلِفي 
نَي َوَما اأَْدَراَك َما ِعلرِّيُّوَن  ِكَتاٌب َمْرُقوٌم َي�ْشَهُدُه  ِعلرِّيرِّ
ُبوَن( )13( ،وهو نف�س التكامل الذي ظهر  امْلَُقرَّ
اهلل  عبد  الأب��ي  ال�شيا�شي  اخلطاب  يف  وا�شحًا 
املفرو�شة  امل��واج��ه��ة  �شاحة  نحو  ت��وج��ه  ع�شية 

واملقدرة �شلفًا .
مقابل  اال�شت�شهادي يف  التحرك  ولقد جاء هذا 
�شيا�شة تزييف الوعي القائم على قلب احلقائق 
تتحدث  مبهمة  ب�شعارات  اجلماهري  وخماطبة 
التغطية  اأج��ل  من  الفتنة  وواأد  اال�شتقرار  عن 
وا�شتئثارها  وا�شتبدادها  مظاملها  على  والتعمية 
االإن�شان  كرامة  انتهاك  يف  واإمعانها  بال�شلطة 
تلبية  يف  وف�شلها  وج��وده��ا  ومنبع  قوتها  عماد 
احتياجات االأمة االإ�شراتيجية واالأ�شا�شية ذلك 
يف  جلية  وا�شحة  معامله  ظهرت  ال��ذي  الف�شل 
االأزمة الراهنة التي يواجهها االإ�شالم وامل�شلمون 
القريب  املا�شي  تراكمات  نتيجة  ج��اءت  التي 
والبعيد وعجز االأمة عن التحرك نحو االإ�شالح 
لكل  وا�شحًا  االأم��وي منوذجًا  النظام  كان  حيث 
هذه العورات وال�شيئات التي تراكمت حتى حّولت 
االأمة اإىل م�شخ �شائه يعجز حتى عن الدفاع عن 
بالك  فما  واأ�شكالها  �شورها  اأب�شط  يف  الكرامة 
،وجاء  الكلمات  هذه  ج��اءت  هنا  من  بحقيقتها 
هذا اخلطاب الذي يبني احلقائق للنا�س لعلهم 
ينتبهون قبل اأن ي�شل احلال اإىل ما هو عليه االآن 

، وما اأقرب الليلة بالبارحة! )14(.
اخللود  قمم  يت�شّنمون  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  ه��م  قلة 
وال�����ش��م��و وال��ع��ظ��م��ة، وق��ل��ة ه��م اأول���ئ���ك ال��ذي��ن 
ينف�شلون عن اآخر الزمان واملكان. ليكونوا ملكًا 
للحياة واالإن�شان  اأولئك القلة هم عظماء احلياة، 
واأبطال االإن�شانية، ولذلك تبقى م�شرية احلياة، 
وم�شرية االإن�شان، م�شدودة اخلطى نحوهم، وما 
اأروع ال�شموخ وال�شمو والعظمة، اإذا كان �شموخًا 
و�شاغته  ب��اهلل،  اإمي��ان  �شنعه  وعظمة،  و�شموًا 
عقيدة ال�شماء من هنا كان اخللود حقيقة حية 
ورج��االت  ال�شماء،  ولر�شل  ال�شماء،  لر�شاالت 

تاريخ  االإ���ش��الم،  دنيا  ويف  وال��ع��ق��ي��دة...  امل��ب��داأ 
م�شرق ناب�س باخللود... ويف دنيا االإ�شالم، قمم 
االإن�شانية،  تاريخ  يف  العظمة  �شنعوا  رج��ال  من 
و�شكبوا النور يف دروب الب�شرية، واإذا كان للتاريخ 
اأن يقف وقفة اإجالل اأمام اأروع اأمثولة لل�شموخ...

اأن تكرب الأروع ت�شحية �شجلها  للدنيا  واإذا كان   
تاريخ الفداء فالفكر يتعرث وينهزم، والرياع يتلكاأ 
احل�شني،  كاالإمام  كبري  فّذ  اإن�شان  اأم��ام  ويقف 
التاألق واالإ�شراق، كوجود  واأمام وجود هائل من 
كاإميان  ناب�س،  حي  اإمي��ان  واأم���ام  احل�شني... 
ك�شمو  عمالق  �شامخ  �شمو  واأم���ام  احل�����ش��ني... 
احل�شني... واأمام حياة زاهرة بالفي�س والعطاء 
كحياة احل�شني  اإننا ال ميكن اأن نلج اآفاق العظمة 
من  منلك  ما  مبقدار  اإال  احل�شني،  االإم��ام  عند 
بعد يف الق�شور، وانك�شاف يف الروؤية، و�شمو يف 
الروح وال��ذات... فكلما ت�شاعدت هذه االأبعاد، 
وات�شعت هذه االأطر، كلما كان االنفتاح على اآفاق 
اأكرث و�شوحًا،  االإم��ام احل�شني  العظمة يف حياة 
واأبعد عمقًا... فال ميكن اأن نعي�س العطاء احلي 
لفيو�شات احل�شني، وال ميكن اأن تغمرنا العبقات 
الندّية، واالأ�شذاء الروّية، لن�شمات احلياة تن�شاب 

من اأفق احل�شني 
تن�شكب  الطهر،  اإ�شراقات  جتللنا  اأن  ميكن  وال 
عقولنا  حطمت  اإذا  اإال  احل�شني..  اأقبا�س  من 
اأ�شر  من  وانفلتت  النف�س،  على  االنفالق  اأ�شوار 
عوامل  اإىل  اأرواح��ن��ا  وت�شامت  ال�شيقة،  ال���روؤى 
املثقلة  احل��ي��اة  على  وتعالت  والف�شيلة،  النبل 
باأو�شار الفهم املادي الزائف ،وعند ذلك تتجلى 
الروؤية، وت�شمو النظرة، ويفي�س العطاء، فاأعظم 
باإن�شان.. جّده حممد �شيد املر�شلني، واأبوه علي 
واأم��ه  االأو�شياء،  و�شيد  اخلالد،  االإ���ش��الم  بطل 
واأخ��وه  العاملني،  ن�شاء  �شيدة  فاطمة  ال��زه��راء 
م�شرق  ن�شب  الر�شول،  ريحانة  احل�شن  ال�شبط 
زك���ي ط���ه���ور)15(.ق���ال ها�شم  ��اء،ب��ب��ي��ت  و���شّ
الوهج  كانت  احل�شني  ث��ورة  اإن   ((  : احل�شيني 
امل�شرية  اأراد  ملن  امل�شالك  اأ�شاء  الذي  ال�شاطع 

باالإ�شالم يف طريقها ال�شحيح واملراآة ال�شافية 
االأمة  تعي�شه  الذي كانت  للتخل�س من احلا�شر 
ومن واقعها الذي كانت تر�شف يف اأغالله ، ومن 
بعد  جياًل  اأعماقهم  يف  دخلت  فقد  ذل��ك  اج��ل 
جيل و�شتبقى خالدة خلود قادتها ت�شتمد بقاءها 
وخلودها من اإخال�س قادتها وتفانيهم يف �شبيل 
االإ�شالم واملثل العليا ما دام التاريخ(( )16(.                                                 
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اإ�سادٌة جماهريٌة كبرية وح�سور متميز
االأ�سبوع الثقايف يف زجنان

نتاجات  "معر�س  امل�شاركة يف  املقد�شة  احل�شينية  العتبة  اأجنحة  و�شهدت 
العتبات املقد�شة" اإقباال وتفاعال كبريين من قبل اأهايل املدينة.

وعن طبيعة هذه االأجنحة ونتاجاتها حتدث رئي�س ق�شم االإعالم يف العتبة 
احل�شينية املقد�شة احلاج علي كاظم �شلطان فقال" متيز االأ�شبوع الثقايف 
الثالث عن االأ�شابيع الثقافية ال�شابقة كونه ُيعقد يف �شهر حمرم احلرام، 
انعقاده،  وقت  مع  تتنا�شب  الإقامته  والتح�شريات  اال�شتعدادات  كانت  لذا 
لذا  احل�شيني،  الع�شق  مدينة  عليها  يطلق  مدينة  يف  اأقيم  واإنه  خ�شو�شًا 

كانت فعالياته تركز على جانبني اجلانب الفكري واجلانب العاطفي"
الذي  املعر�س  هذا  يف  �شاركت  املقد�شة  احل�شينية  العتبة  اأن"  واأ�شاف 
عمد  حيث  متنوعة  فعاليات  وقدمت  االأجنحة  من  بعدد  وتنظمه،  ترعاه 
فتح  وكذلك  الفار�شية،  باللغة  الفكرية  نتاجاته  عر�س  اإىل  االإعالم  ق�شم 
باب الت�شجيل لزيارة االإمام احل�شني عليه ال�شالم باالإنابة وقد جتاوز عدد 

بتوقيع  خا�شة  اأجنحة  فتح  اإىل  اإ�شافة  �شخ�س،   )20000( ال�  امل�شجلني 
للرجال  العقد  ال�شالم، حيث كانت �شيغة  االإمام احل�شني عليه  العهد مع 
هو االإلتزام بال�شالة اأما الن�شاء هو االلتزام بال�شالة واحلجاب، اإ�شافة 
اإىل جناح خا�س يحتوي على منوذج خا�س ميثل ر�شالة يكتبها الزائر اإىل 
االإمام احل�شني عليه ال�شالم �شتحمل فيما بعد اإىل ال�شريح الطاهر لالإمام 

احل�شني عليه ال�شالم".
وبني" باأن ل�شعبة الطفولة جناح خا�س بها قدمت من خالله عدة فعاليات 
االأطفال  اأم��ام  املجال  اأتيح  حيث  ال�شغري،  احل�شيني  املر�شم  فتح  ومنها 

لر�شم لوحات تتناول الق�شية احل�شينية".
واأ�شاف رئي�س ق�شم االإعالم" كان لدار القراآن الكرمي يف العتبة احل�شينية 
املقد�شة م�شاركة فاعلة من خالل جناح ت�شمن عر�س نتاجاته، اإ�شافة اإىل 
ت�شحيح  على  اأ�شرف  وقد  الكرمي،  القراآن  قراءة  لت�شحيح  دورات  اإقامة 

القراءة عدد من القراء الدوليني".
م�شريا اىل اأنه"كانت هناك اأجنحة مثلت قناة كربالء الف�شائية باالإ�شافة 

اأقامت العتبة احل�سينية املقد�سة اأ�سبوعها 
الثقايف الثالث يف حمافظة زجنان االإيرانية 
بعد اأن كان االأ�سبوع الثقايف االأول يف لبنان 

والثاين يف االأهواز.
مب�ساركة كل من العتبة الكاظمية املقد�سة 

والعتبة العبا�سية املقد�سةوبالتعاون مع 
جامع وح�سينية اأعظم زجنان، بهدف نقل 
واإي�سال بركات العتبات املقد�سة وكذلك 

نتاجاتها الفكرية والعمرانية، وما و�سلت 
اإليه العتبات املقد�سة من تطّور وازدهار اإىل 

تلك الدول التي يقام فيها.

اأجنحة العتبة احل�سينية: اإقبال كبري 

ميدان زجنان
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اإىل دار وارث للطباعة، وقامت هذه االأجنحة عر�س نتاجات باالإ�شافة اإىل 
التعريف بهم".

واأكد �شلطان اأن " العتبة احل�شينية املقد�شة خ�ش�شت جناحا وا�شعا الإقامة 
معر�س لل�شور �شمل عر�س �شور ملقتنيات االإمام احل�شني عليه ال�شالم، 
ومراحل بناء قربه ال�شريف، اإ�شاقة اإىل عر�س لوحات من نتاجات املر�شم 

احل�شيني".
مو�شحًا " اأنه كانت هناك فعاليات اأخرى اأقامتها العتبة احل�شينية املقد�شة 
ل���)50(  رحلة  جوائزها  م�شابقة  اأق��ام��ة  منها  االأ�شبوع  ه��ذا  اأي��ام  خ��الل 
االمام  براية  العراق" وقرعة خا�شة  املقد�شة يف  العتبات  لزيارة  �شخ�شا 

احل�شني)عليه ال�شالم( وقد ح�شلت عليها اأحدى طالبات اجلامعة.

جناح العتبة العبا�سية: اإ�سادة ومتيز

العتبة الكاظمية املقد�سة تلّبي دعوة امل�ساركة
لها  التي وجهت  للدعوة  تلبية  الكاظمية املقد�شة  العتبة  وجاءت م�شاركة 
من العتبة احل�شينية املقد�شة وُبغيًة التوا�شل فكريًا واإعالميُا وثقافيًا مع 

حمبي اأهل البيت عليهم ال�شالم .
الثقايف  االأ�شبوع  هذا  يف  امل�شارك  املقد�شة  الكاظمية  العتبة  وفد  رئي�س 
متثلت  قائال"  امل�شاركة  طبيعة  ع��ن  حت��دث  حممد  علي  جليل  احل��اج 
امل�شاركة بعر�س عدد من االإ�شدارات باللغة الفار�شية، ومنها ما يخ�س 
حياة االإمامني مو�شى الكاظم وحممد اجلواد عليهما ال�شالم، ف�شاًل عن 
عر�س اللوحات الفنية التي ُنق�شت على اخل�شب وهي تو�شح معامل العتبة 
الكاظمية املقد�شة، وتراث مدينة الكاظمية، باالإ�شافة اإىل اآيات قراآنية، 
اخل�شب  من  �شنعت  اأنها  اللوحات،  لهذه  املعنوية  القيمة  يزيد  ومم��ا 

املت�شرف بالن�شب يف العتبة املقد�شة".
مبينًا اأنه" مت توزيع بع�س التربيكات من العتبة املقد�شة للزائرين للجناح، 

من جانب اآخر �شهد جناح العتبة العبا�شية املقد�شة اإقبااًل كبريًا من قبل 
الزائرين والوافدين من مدينة زجنان و املدن القريبة منها، وقد اأ�شاد 

زوار اجلناح مب�شاركة العتبة املقد�شة من خالل ما ُعر�س فيه.
وقد �شّم اجلناح ت�شميم )ديكور( ُيعطي �شورة عن ثورة الطف، وكذلك 

�شمل اأي�شًا عددًا من النتاجات الفكرية باللغة الفار�شية.
كما ُوّزعت خالل اأيام االأ�شبوع الثقايف جمموعة من املطبوعات واالأقرا�س 
املدجمة جتاوزت )17000( �شبعة ع�شر األف ن�شخة، �شمت �شورًا ملرقد 
)الفولدرات(  املطويات  وبع�س  ال�شالم(،  العبا�س)عليه  الف�شل  اأب��ي 

التعريفية بنتاجات العتبة العبا�شية املقد�شة الثقافية والفكرية.
اأما اجلانب العاطفي والروحي فقد �شهد اجلناح اإيقاد اأكرث من )5000( 
خم�شة اآالف �شمعة من قبل زائريه، وقد اأوقدت جميعها على تلٍّ من الراب 
كان قد و�شع لُيعطي �شورة رمزية لكربالء املقد�شة، اإ�شافة اإىل الترّبك 
العبا�س)عليه  الف�شل  اأبي  املوىل  اإىل  ر�شالة  واإر�شال  ال�شريفة،  بالراية 

ال�شالم( من خالل منوذج خا�س كان من �شمن معرو�شات اجلناح.
ويف ختام االأ�شبوع الثقايف وزع اجلناح عددا من التربيكات من حرم املوىل 

اأبي الف�شل العبا�س)عليه ال�شالم( على الوافدين جلناح العتبة املقد�شة.
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 اأم�سيٌة قراآنية ومرا�سيم زيارة عا�سوراء

رفع رايتي االمام احل�سني واأخيه العبا�س  يف جامعة زجنان
العتبتني املقد�شتني احل�شينية والعبا�شية جامعة زجنان كجزء من   كما زار وفد 
ن�شاطات اال�شبوع الثقايف الذي تقيمه العتبة احل�شينية املقد�شة يف مدينة زجنان 

االيرانية.
ال�شالم يف  عليهما  العبا�س  الف�شل  ابي  واأخيه  االمام احل�شني  رايتي  الوفد  ورفع 

جامعة زجنان و�شط ترحيب وح�شور كبري وحا�شد من اال�شاتذة  والطلبة.
واألقيت خالل املرا�شيم كلمتان لكل من العتبتني املقد�شتني احل�شينية و العبا�شية 
احلا�شر  بالوفد  اجلامعة  رئي�س  م�شاعد  بها  رحب  التي  اجلامعة  لرئا�شة  وكلمة 

معربًا عن ت�شرف اجلامعة بح�شور خدام العتبتني املقد�شتني.
املقد�شة  العتبة احل�شينية  ان�شاد  فيه فرقة  �شاركت  الذي  التجمع  واجريت خالل 
قرعة بني الطلبة لزيارة االمام احل�شني )عليه ال�شالم( وكان عدد الفائزين اأربعة 
ع�شر فائزا على عدد املع�شومني )عليهم ال�شالم(، ليتم بعدها عر�س راية االمام 

احل�شني )عليه ال�شالم( على املن�شة التي تزاحم اجلمهور من اأجل التربك بها.

واإحياء لذكرى �شهادة اأبي عبد اهلل احل�شني عليه ال�شالم، وكذلك لن�شر 
الثقافة القراآنية واإذكاء الروح بنفحات كالم اهلل عز وجل و�شمن فعاليات 
االأ�شبوع الثقايف، اقيمت مرا�شيم زيارة عا�شوراء اخلا�شة باالإمام احل�شني 

)عليه ال�شالم( باالإ�شافة اإىل اأم�شية قراآنية.
وقد اأقيم بعد املرا�شيم قراءة زيارة عا�شوراء والتي كانت ب�شوت املقرئ 
احلاج ميثم التمار، كما اقيم جمل�س عزاء يف ليلة اجلمعة املوافق اخلمي�س 
24 حمرم 1435 ه� املوافق 28 ت�شرين الثاين 2013 م يف ح�شينية اأعظم 
زجنان، وجاءت هذه الفعالية بالتزامن مع ذكرى ا�شت�شهاد االمام ال�شجاد 

)عليه ال�شالم(.
واأقيم م�شاء يوم ال�شبت 26 حمرم 1435 ه� املوافق 30 ت�شرين الثاين 2013 
م اأم�شية قراآنية ح�شرها عدد من القراء الدوليني من العتبات املقد�شة يف 
كربالء املقد�شة باالإ�شافة اإىل قراء من حمافظة زجنان االإيرانية، لي�شهد  

ختام االأم�شية القراآنية جمل�س عزاء للرادود علي با�شا.
و�شادت  اأهايل زجنان،  قبل  كبريا من  اأقباال  الفعاليات  �شهدت هذه  وقد 
البيت  اهل  على م�شاب  احلزن  �شادها  تعاىل  باخل�شوع هلل  مليئة  اأج��واء 

)عليهم ال�شالم(.

كان  ال��ذي  املرمر  بحجر  تتزين  والتي  الف�شية  اخل��وامت  بع�س  و�شملت 
موجودا يف العتبة املقد�شة، اإ�شافة اإىل توزيع عدد من ال�شور الفتوغرافية 
والتقاومي، كما مت عر�س قر�س مدمج يو�شح بع�س معامل العتبة املقد�شة، 

م�شحوبًا بقراءة زيارة االإمامني الكاظمني عليهما ال�شالم".
واأ�شاف احلاج جالل اأن " اجلناح �شم اأي�شًا راية قبة االإمامني اجلوادين 

عليهما ال�شالم، وفتح املجال للزائرين الكرام للتربك بها".
قبل  من  كبريا  توافدا  �شهد  املقد�شة  الكاظمية  العتبة  جناح  اأن"  واأك��د 
اأهايل زجنان الذين امتزجت دموعهم مع الكلمات عندما اأخذوا يكتبون 

م�شاعرهم يف �شجل الت�شريفات".
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من االأدعية املعروفة يف �سهر رجب والتي يوؤتى بها يف عقيب كل �سالة هو دعاء )يا من ارجوه لكل خري ....اإىل اآخر الدعاء(، وقد 
وردت يف الدعاء هذه الفقرة )......يا من يعطي من �ساأله، يا من يعطي من مل ي�ساأله ومن مل يعرفه ......(

يف هذه الفقرة قد يتوهم متوهم ويتخيل انه ال حاجة 
وجل  عز  امل��وىل  اأن  دام  ما  له  اأهمية  وال  الدعاء  اإىل 

يعطي من مل ي�شاأله !
باأحد  عنها  ب��االإج��اب��ة  ي��ك��ون  االإ�شكالية  ه��ذه  ورف���ع 

االأجوبةالتالية:
اوال: ان اهلل -عّز وجّل- اأمر بالدعاء وحث عليه  ب�شكل 
�شريح  ووا�شح، كما يف قوله تعاىل: اْدُعويِن اأَ�ْشَتِجْب 

َلُكْم. 
وكذا ورد يف نهج البالغة من ان املوىل -عّز وجّل- قد 
اأمر بال�شوؤال فقال عليه ال�شالم: )واعلم اأّن الَّذي بيده 
خزائن ال�ّشموات واالأر�س قد اأذن لك يف الّدعاء وتكّفل 
وت�شرحمه  ليعطيك  ت�شاأله  اأن  واأم��رك  باالإجابة،  لك 

لريحمك......(
وثانيا:انه بقطع النظر عن حتقق حاجة العبد وعطاء 
اهلل -�شبحانه وتعاىل- له بغري دعاء فهو، اأي الدعاء 
عبادة م�شتحبة بنف�شها،بل اأف�شل عبادة كما ورد ذلك 
يف رواية زرارة عن ابي جعفر عليه ال�شالم الواردة يف 
كتاب الكايف لل�شيخ الكليني -ر�شوان اهلل تعاىل عليه- 
دعوة  وتركه  الدعاء  اإىل  احلاجة  عدم  اإىل  فالدعوة 

اإىلعدم احلاجة اإىل اف�شل عبادة.
الكليني  لل�شيخ  الكايف  يف  وردت  كما  ال��رواي��ة   ون�س 

)ر�شوان اهلل عليه( ب�شندها املعترب؛
عن علي بن اإبراهيم،عن اأبيه،عن حماد بن عي�شى،عن 
حريز،عن زرارة،عن اأبي جعفر ) عليهال�شالم( قال : 
اإن اهلل -عّز وجّل- يقول : " اإن الذين ي�شتكربون عن 
عبادتي �شيدخلون جهنم داخرين " قال : هو الدعاء 
الأواه حليم  اإبراهيم  اإن   : العبادةالدعاء،قلت  واأف�شل 

قال : االأواه هوالدّعاء .
واأي�شا ورد يف رواية اأخرى

حممد  حم��م��د،ع��ن  ب��ن  اأح��م��د  يحيى،عن  حممدبن 

ب������ن اإ�����ش����م����اع����ي����ل واب������ن 
حنان  ع��ن  حمبوب،جميعا 
بن �شدير،عن اأبيه قال : قلت 
الأبي جعفر ) عليه ال�شالم ( 
 : اأف�شل؟فقال  العبادة  اأي   :
عنداهلل  �شيءاأف�شل  من  ما 

ُي�شئل  اأن  م��ن  وج�����ّل-  -ع����ّز 
وي��ط��ل��ب مم���ا ع��ن��ده وم���ا اأح���د 
اأبغ�س اإىلاهلل -عّز وجّل- ممن 

ما  ي�شاأل  وال  عبادته  عن  ي�شتكرب 
عنده .

وث��ال��ث��ا: ت��وع��د امل���وىل -ع���ّز وج��ّل-  
بالدخول  عبادته  عن  للم�شتكربين 

���ِذي���َن  الَّ اإِنَّ  داخ���ري���ن  ج��ه��ن��م  يف 
�َشَيْدُخُلوَن  ِعَباَدِتي  َع��ْن  وَن  َي�ْشَتْكرِبُ

فانها  }غ��اف��ر/60{  َداِخ��ِري��َن  َم  َجَهنَّ
اأَ�ْشَتِجْب  اْدُع��ويِن  تعاىل:  قوله  بعد  جاءت 

برك  يتحقق  العبادة  عن  فاال�شتكبار  َلُكْم 
الدعاء.

ي  َعنرِّ ِعَباِدي  �َشاأََلَك  ت��ع��اىل:)َواإَِذا  قوله  ورابعا: 
اِع اإَِذا َدَعاِن َفْلَي�ْشَتِجيُبوْا  َفاإيِنرِّ َقِريٌب اأُِجيُب َدْعَوَة الدَّ

يِل َوْلُيوؤِْمُنوْا ِبي َلَعلَُّهْم َيْر�ُشُدوَن( }البقرة/186{
وهذه االآي��ة القراآنية واح��دة من االآي��ات التي تتحدث 
عن الدعاء وتبني اهمية الدعاء وقيمته اذ يوجد فيها 
جمموعة موؤ�شرات ت�شري اىل ذلك وتبني مدى العناية، 

بل كمال العناية يف مو�شوع الدعاء.
املوؤ�شر االول: �شياق االآية �شياق التكلم ال �شياق الغيبة 
او اخلطاب اذ قالت : .....  عبادي عني فاين.... ومل 
تقل: اذا �شاألك عبادي عني فقل لهم: هو قريب يجيب 
دعوة؛ اذ لو كان الكالم بال�شيغة الثانية لكان �شياق 

الغيبة ال �شياق التكلم.
املوؤ�شر الثاين: قال )عبادي( ومل يقل )النا�س(.

يقل  ومل  قريب(  )اإين  قوله  الثالث:  املوؤ�شر 
)انه قريب(.

( يف قوله  املوؤ�شر الرابع: التاأكيد ب�)اإنَّ
)اإين قريب(.

املوؤ�شر اخلام�س: جعل خرب اإن وهو 
)قريب( ا�شما، ومل يجعله جملة 
فعلية وفيه داللة على ان القرب 

ثابت ودائم. 
امل��وؤ���ش��ر ال�����ش��اد���س: االإت��ي��ان 
)اأجيب(  امل�شارع  بالفعل 
االجابة  ان  على  للداللة 
من قبل املوىل عز وجل 

متجددة وم�شتمرة.
ه�������ذه  اذن 
من  جمموعة 
املوؤ�شرات 

• عماد اجلابري

ماالداعي للدعاء؟



• تقرير : حيدر املنكو�شي
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تدل على كمال العناية باأمر الدعاء.
وليعلم ان هذه االآية هي الوحيدة يف القراآن الكرمي 
التي تكرر فيها �شمري املتكلم �شبع مرات )الياء يف 
فانه  اأجيب  للفعل  اأنا  الفاعل  واإين،  وعني  عبادي 
يل  يف  دع��ان،ال��ي��اء  قوله  يف  م�شتر،الياء  �شمري 
قوله  من  بي  يف  )الياء  يل،  فلي�شتجيبوا  قوله  من 

وليوؤمنوا بي(.
وخام�شا:ما ورد يف روايات اأئمةاأهل البيت -عليهم 
ال�شالم- اأو�شاف للدعاء تدلل على مدى االأهمية 
من الدعاء منها ان الدعاء �شالح املوؤمن،بل عربت 
هذا  وان  االأن��ب��ي��اء،  �شالح  بانه  ال��رواي��ات  بع�س 
ومنها  االأرزاق،  وي��در  االأع��داء  من  ينجي  ال�شالح 
ومقاليد  النجاح  مفاتيح  م��ن  مفتاح  ال��دع��اء  ان 

وانه  الدين  اأعمدة  من  الدعاء  ان  ومنها  الفالح، 
نور ال�شماوات واالأر�س،ومنها انه �شفاء من كل داء.
اإذن كل هذه االأو�شاف تك�شف لنا بو�شوح ما للدعاء 

من اأهمية وقيمة.
ثم ان املق�شود من قوله:)يا َمن يعطي َمن �شاأله 
من  لل�شائل  امل��وىل  عطاء  ان  هو  ي�شاأله(  مل  وَم��ن 
جهة رحمته وحتننه بعباده واما عطاء املوىل لغري 
ال�شائل فهو من جهة تف�شله وكرمه لعباده كما ورد 

ذلك ب�شكل �شريح يف بع�س االأدعية
وَياَوِليرِّي  ِتي  �ِشدَّ يِف  اِحِبي  �شَ وَيا  ُكْرَبِتي  يِف  ِتي  َياُعدَّ
َعْوَرِتي  اِتُر  ال�شَّ اأَْنَت  َرْغَبِتي  يِف  وَياَغاَيِتي  ِنْعَمِتي  يِف 
َفاْغِفْر يِل َخِطيَئِتي  ِتي  َعرْثَ َرْوَعِتي وامْلُِقيُل  وامْلُوؤِْمُن 
ِفي  لرِّ اللَُّهّم َاإيِنرِّ اأَ�ْشاأَُلَك ُخ�ُشوَع االإمَِياِن َقْبَل ُخ�ُشوِع الذُّ
َمُد َيا َمْن مَل َْيِلْد ومَلْ ُيوَلْد  اِر َيا َواِحُد َيا اأََحُد َيا �شَ النَّ
نُّنا  َله حَتَ ومَلْ َيُكْن َله ُكُفوا اأََحٌد َياَمنْ ُيْعِطي َمنْ �َشاأَ
ال  َتَف�شُّ َي�ْشاأَْله  مَلْ  َمْن  رْيِ  ِباخْلَ وَيْبَتِدُئ  وَرْحَمًة  ِمْنه 

ِمْنه وَكَرما.......
واحلمد هلل رب العاملني و�شلى اهلل على حممد واآله 

الطاهرين.



اأ�سا�سيا يف احلياة وال  اأ�سبحت عن�سرا  اأن القراءة    مما ال �سك 
القدم  منذ  الطباعي  التاريخ  �سري  تتبعنا  ولو  مطلقًا،  عنها  ي�ستغنى 
واىل االآن الأدركنا الدور الكبري الذي لعبته الطباعة يف تقدمي العلوم 
�سيكون  الطباعة  اأداء  غياب  اأن  والأدركنا  والعلماء،  للعلم  واملعارف 
ال�سبب الرئي�س يف بقاء االأمم وال�سعوب تعاين من جهلها وجاهليتها 

وبقائها على حالها الب�سيط.
وقد تطور ت الطباعة �سيئا ف�سيئا حتى و�سلت اىل ما و�سلت اليه 
اليوم من تطور يف اجلانبني النوعي والكمي ويف ال�سرعة اأي�سا، ولقد 
كان للموؤ�س�سات الطباعية امل�سهورة وخا�سة يف وطننا االأثر الفاعل 
الثقايف والعلمي  التطور  يف احلفاظ على الرتاث بكل جماالته ويف 

واالقت�سادي وال�سيا�سي وغري ذلك.
املوؤ�س�سات  اأبرز  بني  من  واحدة  بريوت  يف  االعلمي  موؤ�س�سة  وتعترب 
التي �ساهمت ب�سكل كبري يف هذا امليدان وقدمت خدمات جليلة للعلم 

والعلماء، بل والأبناء االأمة اأجمع.
وقد �سنحت ملجلة الرو�سة احل�سينية فر�سة لقاء موؤ�س�سها لتجري 

معه احلوار التايل:

الشيخ حسين األعلمي

كنت مصّمما على نشر أكبر قدر 
ممكن من الكتب التي تخدم فكر 

أهل البيت عليهم السالم

حوار خاص
مؤسس دار األعلمي للطباعة والنشر 

لرو�شة احل�شينية: االعلمي يف �شطور؟ا
االعلمي: اأنا من مواليد مدينة النجف ال�شرف عام 1958ه� )15 رم�شان(، 

وبعد ثالث �شنوات انتقلنا اإىل مدينة كربالء املقد�شة ب�شورة نهائية مع جمموعة 
من العلماء االأفا�شل، وكان ذلك يف زمن املرحوم املرجع ح�شني القمي الذي توىل 
الزعامة الدينية بعد املرحوم اأبي احل�شن االأ�شفهاين، �شكنا كربالء يف املدر�شة 

الهندية وترعرعنا فيها.
و يف مقتبل العمر در�شت املقدمات وال�شطوح عند املرحوم �شيخ جعفر ر�شتي وكان 
اأ�شد اهلل االأ�شفهاين و كان عاملا  اأي�شا عند املرحوم   م�شوؤول املدر�شة، ودر�شت 

جمتهدا، وعند ال�شيخ حممد الكلبا�شي. 
وخالل درا�شتنا يف احلوزة العلمية، وجدنا اإن املجتمع بحاجة ما�شة اإىل ن�شاط 
فكري واجتماعي يعمل على االرتقاء بثقافة الفرد، لذا اقرح علينا املرحوم ال�شيد 

• حوار : حيدر املنكو�شي
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حممد ال�شريازي اإ�شدار ن�شرة اأو جملة ثقافية دينية ويف ذلك الوقت مل تكن 
هنالك جملة اأو ن�شرة دينية يف داخل العراق وخارجه.

�شادق  وال�شيد  ال�شريازي  ال�شيد ح�شن  واملرحوم  نحن  املدر�شة  اجتمعنا يف   
ال�شريازي وال�شيخ جعفر احلائري وال�شيد ح�شن امل�شوار الإ�شدار ن�شرة دينية 
واتفقنا على اأن يكون عنوانها )االأخالق واالآداب( وذلك الن كان لكل مدر�شة 

لها احلق يف اإ�شدار ن�شرة اأو جملة.
وكانت انطالقة العدد االأول عام 1377ه�، وهي ن�شرة دينية ف�شلية، وقد القت 
الن�شرة قبوال وا�شعا من القراء وذلك ب�شبب قلة االإ�شدارات يف ذلك الوقت 

وحاجة املثقفني لالطالع اأكرث. 
عملنا جاهدين على اأن تكون �شهرية، وبالرغم من ال�شعوبات املالية وغري املالية 
التي واجهتنا باالإ�شافة اإىل ممانعة الدولة الإ�شدار مثل هذه  الن�شرات و كان 
يتوجب علي الذهاب اإىل بغداد للح�شول على املوافقات الر�شمية لال�شتمرار 
باإ�شدار الن�شرة وكانوا يتحججون بكل الو�شائل ملنع اإ�شدارها بحجة عدم وجود 

داٍع الإ�شدارها لكننا عملنا جاهدين على ا�شتمرار املجلة.
حيث توقفت بعد خم�شة �شنني من اإ�شدارها وذلك ب�شبب جميء حكم الطاغية 

�شدام، واأ�شبح كل ما يتعلق بالدين ممنوع فاأخذت النا�س بحرقها. 

م�شمار ا يف  للخو�س  االعلمي  احلاج  دفع  الذي  ما  احل�شينية:  لرو�شة 
الطباعة وما هو اأول ما طبع على يد االعلمي؟

اأ�شبحت هناك �شرورة  االعلمي: عند �شروعنا مبجلة االأخالق واالآداب 

لتاأ�شي�س دار ن�شر يعنى باملجال الديني، فبدايتنا كانت عبارة عن دار ن�شر وكنا 
متخ�ش�شني بالكتب الدينية،  ولكن الت�شييق الذي واجهناه من قبل ال�شلطات 
قد  االإخ��وة  بع�س  وان  ال��دار، خ�شو�شا  تاأ�شي�س  دون  اآن��ذاك حالت  احلاكمة 

ابلغوين باأن  �شي�شدر حكما علينا وذلك لن�شاطنا يف جمال الدين. 
اإكمال  ن�شتطع  ومل  الغيابي،  االإع��دام  حكم  �شدر  بعدها  اإي��ران  اإىل  هاجرنا 
بنا،  املحيطة  الظروف  ب�شبب  وذل��ك  الن�شر  دار  عمل  تو�شيع  وهو  م�شروعنا 
بعدها عملت جاهدا على تغيري مقر اإقامتي ومب�شاعدة ال�شيخ جعفر بحر العلوم 
ا�شتطعت الدخول اإىل �شوريا واأقمت هناك ملدة �شنة ون�شف ومن ثم اإىل لبنان، 
اإن�شاء دار  ومن هنا كانت انطالقتنا حيث �شاعدتنا الكثري من العوامل على 
للن�شر و اأول كتاب قد طبع كان كتاب املراجعات للمرحوم ال�شيخ �شرف الدين 

العاملي. 

اأما الطبع فكان يف مطبعة الغري اأو مطبعة النعمان يف النجف اال�شرف وقد 
راعينا يف انتقاء الكتب التي ال تكون يف نقاط التقاطع بني ال�شنة وال�شيعة وتخدم 
كال الطرفني، وطبعنا كتاب نهج البالغة الأمري املوؤمنني عليه ال�شالم، والذي 
كان من اكرث الكتب انت�شارا على نطاق الوطن العربي ومنها اجلزائر وتون�س 

وغريها من الدول.

لرو�شة احل�شينية: يف اأي �شنة مت تاأ�شي�س املطبعة؟ا
– 1967 ومل ا�شتطع ال�شروع  االعلمي: تاأ�ش�شت املطبعة بني عام 1966 

بالعمل وذلك ب�شب عدة م�شاكل مرت بي من �شمنها االإقامة يف لبنان -وهلل 
احلمد- بعد فرة وجيزة  التقيت باأحد االإخوان يف لبنان ويدعى حيدر العريف 
والذي كان له الف�شل االأكرب يف ح�شويل على االإقامة. ويف مطلع ال�شبعينيات 
با�شرت املطبعة بالعمل الفعلي وكان اأول كتاب طبع كان نهج البالغة، وكانت دور 
الن�شر تتوافد على املطبعة من �شوريا واالردن وتون�س، وكنت م�شمما على ن�شر 
اكرب قدر ممكن من الكتب التي تخدم فكر اهل البيت عليهم ال�شالم، فقد كنا 
ندعم ا�شعار الكتب ونعطي بع�شها بنظام الت�شديد  غري املبا�شر اي اننا نعطي 

كميات كبرية من الكتب وعند البيع يقومون بالت�شديد.

لرو�شة احل�شينية: كان لكم دور بارز يف التوا�شل مع اجلمهور العراقي ا
اإىل  الكتب  لو�شول  اتبعتموها  التي  االآليات  هي  ما  �شدام،  الدكتاتور  فرة 

العراق؟ 
االعلمي: يف طبيعة احلال، كانت هناك خماطرة باالأمر خ�شو�شا مع دور 

الن�شر العراقية الن الكتب املتعلقة مبذهب اهل البيت عليهم ال�شالم متنع عند 
احلدود العراقية، ولكن كانت بع�س املكتبات يف كربالء والنجف تت�شوق الكثري 
من الكتب املمنوعة وتقوم بتوزيع الكتب الدينية بني الكتب الثقافية العامة لبيعها 
ب�شورة �شرية داخل العراق، ومن اهم الكتب هو مفاتيح اجلنان ور�شالة احلقوق 

و�شياء ال�شاحلني وغريها من الكتب. 

لرو�شة احل�شينية: هل اثر التطور التكنولوجي على الكتاب الورقي؟ا
التكنولوجي  التطور  اأحلقه  الذي  التاأثري  راأيي ان حجم  ح�شب  االعلمي: 

الورق تختلف اختالفا  الورقي الن ذائقة  الكتاب  بالكثري على طبيعة  لي�س 
جذريا عن التكنولوجي من حيث رائحته وقربه وتوفره بجميع االأوقات هذا ما 
مييز الكتاب الورقي عن نظريه يف االنرنت ويف احلقيقة لكل و�شيلة مميزاتها 

و�شلبياتها. 

ليس  التكنولوجي  التطور  ألحقه  الذي  التأثير  حجم  ان 
الورقي بالكثير على طبيعة الكتاب 

53 �شفر اخلري 1435 ه�



�شفر اخلري1435 ه�54



55 �شفر اخلري 1435 ه�



اعداد : عبد الرحمن الالمي

يقول ال�سيد علي احل�سيني امليالين 
يف كتابه )ت�شييد املراجعات وتفنيد املكابرات(

ْكِر اإِْن ُكْنُتْم اَل َتْعَلُموَن}[النحل43[  يف قوله تعاىل: {... َفا�ْشاأَُلوا اأَْهَل الذرِّ
اأخرج الثعلبي يف معنى هذه االآية من تف�شريه الكبري )الك�شف والبيان( 6 : 
270، عن جابر، قال: ملّا نزلت هذه االآية قال علّي: نحن اأهل الِذكر. وهذا هو 
املاأثور عن �شائر اأئمة الهدى، وقد اأخرج العاّلمة البحريني يف الباب 35 نّيفًا 

وع�شرين حديثًا �شحيحًا يف هذا امل�شمون يف كتابه املراجعات: 27.
فقيل: 

حينما نزلت هذه االآية يف هذه ال�شورة مل يكن علّي ر�شي اهلّل عنه قد تزّوج 
بعد، فهذه ال�شورة مّكية باالّتفاق، فكيف يقول علّي: نحن اأهل الِذكر؟!

وهذا الذي اأخرجه الثعلبي يف معنى هذه االآية ال ي�شّح، ولي�س جمّرد روايته له 
يف تف�شريه يعترب دلياًل، بل ال ُبّد من �شّحة النقل.

اأّما ما اأخرجه البحريني واأ�شار اإليه املوؤّلف دون تف�شيل، فاإّنه لي�س بحّجة 
علينا.

وعلى كّل حال، فاإّن املق�شود باأهل الِذكر هم اأهل العلم كاليهود والن�شارى 
و�شائر الطوائف من االأمُم ال�شابقة، التي اأُر�شل اإليها االأنبياء، و�شوؤالهم عن 

حقيقة هوؤالء االأنبياء، هل كانوا ب�شرًا اأم مالئكة؟.
اأقول:

اأّواًل: مل يكن القائل »نحن اأهل الِذكر« خ�شو�س اأمري املوؤمنني )عليه ال�ّشالم( 
فقط، بل قاله غريه من اأئّمة اأهل البيت 
عليهم ال�شالم. كما مل يكن الراوي هو 
الثعلبي فقط، فقد رواه غريه من اأئّمة 

التف�شري عند اأهل ال�ُشّنة اأي�شًا.
عن  باإ�شناده  احل�شكاين  احلاكم  روى 
وكيع،  عن  القّطان،  مو�شى  بن  يو�شف 
عن �شفيان، عن ال�شّدي، عن احلارث، 
قال: �شاألت علّيًا عن هذه االآية )فا�شاألوا 

اأهل الذكر( فقال: »واهلّل اإّنا لنحن اأهل الِذكر، نحن اأهل العلم، ونحن معدن 
التاأويل والتنزيل، ولقد �شمعت ر�شول اهلّل �شّلى اهلّل عليه واآله و�شّلم يقول: »اأنا 

مدينة العلم وعليٌّ بابها، فمن اأراد العلم فلياأته من بابه«.
وقال القرطبي: »قال جابر اجلعفي: ملّا نزلت هذه االآية قال علّي ر�شي اهلّل 

عنه: نحن اأهل الِذكر«.
وقال اأبو جعفر الطربي: »حّدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا ابن ميان، عن اإ�شرائيل، 
عن جابر، عن اأبي جعفر: )فا�شاألوا اأهل الذكر اإن كنتم ال تعلمون( قال: نحن 

اأهل الذكر«.
وباأ�شانيد اأُخرى، عن االإمام اأبي جعفر حمّمد بن علّي، فيها غري واحد من 
احلّفاظ وثقات املحّدثني، وجاء يف واحد منها قوله: »هم االأئّمة من عرة 
ر�شول اهلّل �شّلى اهلّل عليه واآله و�شّلم. وتال: )قد اأنزل اهلّل اإليكم ذكرًا * ر�شواًل 

يتلوا عليكم اآيات اهلّل(«.
وبعد، فاإليك كالم ابن كثري � الذي يعتمد عليه اأتباع مدر�شة ابن تيمّية يف 

التف�شري والتاريخ � يف هذا املقام، فاإّنه قال بتف�شري االآية من �شورة النحل:
»... قول اأبي جعفر الباقر: نحن اأهل الِذكر � ومراده اأّن هذه االأُّمة اأهل الِذكر � 
�شحيح، فاإّن هذه االأُّمة اأعلم من جميع االأمُم ال�شالفة، وعلماء اأهل بيت الر�شول 
� عليهم ال�شالم والرحمة � من خري العلماء، اإذا كانوا على ال�ُشّنة امل�شتقيمة، 
كعلّي وابن عّبا�س، وبني علّي: احل�شن واحل�شني، وحمّمد بن احلنفية، وعلّي 
بن احل�شني زين العابدين، وعلّي بن عبداهلّل بن عّبا�س، واأبي جعفر الباقر وهو 
حمّمد بن علّي بن احل�شني، وجعفر ابنه، واأمثالهم واأ�شرابهم واأ�شكالهم...«.

وعلى اجلملة، فقد ثبت كرثة الطرق اإىل قول اأمري املوؤمنني وغريه من اأئّمة اأهل 
البيت يف هذه االآية املباركة، و�شّحة احلديث يف ذلك، واإن جاز لنا االحتجاج 

برواية الثعلبي وحده يف مثل هذه املوا�شع.
العلم  اأه��ل  الِذكر هم  باأهل  »املق�شود  لي�س  اأن  تقّدم  مّما  قد ظهر  وثانيًا: 
كاليهود والن�شارى...« كما زعم هذا املّدعي، ويوؤّيد ذلك قول بع�س املف�ّشرين 
باأّن املق�شود من »الِذكر« هو القراآن واأّن »اأهل الِذكر« هم »اأهل القراآن«، اأو 
اأّن امل��راد: »ا�شاألوا كّل من يذكر بعلم وحتقيق«، كما جاء ذلك يف كثري من 

ُي�سكل البع�س علينا وي�سوق بني النا�س �سبهة اأّن اأهل الذكر هم لي�سوا اأهل البيت االأطهار )عليهم ال�ّسالم(، واأهل الذكر يف ظاهر االآية 
هم اأهل الكتاب من اليهود والن�سارى، وهذا ما يتنافى مع اآيات اأخرى من القراآن الكرمي، ويتعار�س مع كثري من االأحاديث ال�سريفة 

املّتفقة عليها بني الفريقني كما �سيتبنّي لنا خالل معاجلة االأمر من ِقَبل اثنني من اأكابر علمائنا االأجاّلء:

َمن هم اأهل الذكر؟
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التفا�شري، مثل تف�شري ال�شراج املنري 2 : 232 و 497، وتف�شري اخلازن 3 : 78 
و 221، واجلامع الأحكام القراآن 10 : 108 و 11 : 272. وقد اأ�شّر االآلو�شي يف 

روح املعاين 14 : 147، على اأّن املراد خ�شو�س »اأهل القراآن«.
اعرا�س  و�شقط  �شّحته،  وظهر  احلديث،  �شند  عن  البحث  مّت  هنا  واإىل 

املعر�س، واحلمد هلّل.
هذا، واإذا زالت ال�شبهة عن ال�شند لزم االإقرار ب�شّحة اال�شتدالل، لداللة االآية 
املباركة بكّل و�شوح على تقّدم اأهل البيت عليهم ال�شالم على غريهم يف العلم 
والف�شيلة، فتكون االإمامة فيهم، لقبح تقّدم املف�شول على الفا�شل عقاًل، 
وللنهي عن تقّدم غريهم عليهم �شرعًا، كما يف كثري من االأحاديث املعتربة، 
بل يف بع�شها تعليل النهي عن التقّدم عليهم بكونهم اأعلم، كقوله �شّلى اهلّل 
عليه واآله و�شّلم � يف ما اأخرجه الطرباين وغريه من األفاظ حديث الثقلني: 
الكتاب واأهل البيت عليهم ال�شالم �: »فال تقّدموهما فتهلكوا، وال تعّلموهما 

فاإّنهما اأعلم منكم« بناء على رجوع العّلة اإىل كلتا اجلملتني.
بل اإّن االآية الكرمية مبعونة االأحاديث املذكورة تدّل على ع�شمتهم، فاأْمُر اهلّل 
�شبحانه ب�شوؤالهم مطلق، وهو ي�شتلزم وجوب القبول منهم واإطاعتهم وترتيب 
االأثر على قولهم يف كّل �شيء � واإاّل لزم لغوية االأمر املطلق ب�شوؤالهم � وال معنى 

للع�شمة اإاّل هذا... واإذا ثبتت ع�شمتهم ثبتت اإمامتهم.

ويقول ال�سيد حممد التيجاين يف كتابه )وا�ساألوا اأهل الذكر(:
ْكِر اإْن ُكْنُتْم اَل َتْعَلُموَن}االأنبياء 7 ُلوا اأَْهَل الذرِّ {فا�ْشاأَ

اإّن هذه االآية الكرمية تاأمر امل�شلمني بالّرجوع اإىل اأهل الذكر يف كّل ما اأ�شكل 
عليهم حّتى يعرفوا وجه ال�شواب; الأّن اهلل ر�ّشحهم لذلك بعدما عّلمهم، فهم 

الّرا�شخون يف العلم الذين يعلمون تاأويل القراآن.
وقد نزلت هذه االآية لتعّرف باأهل البيت �شلوات اهلل و�شالمه عليهم، وهم: 
حمّمد، وعلي، وفاطمة، واحل�شن، واحل�شني، وذلك يف عهد الُنبّوة، اأّما بعد 
الّنبي وحّتى قيام ال�ّشاعة فهم هوؤالء اخلم�شة املذكورين اأ�شحاب الك�شاء، 
ي�شاف اإليهم االأئّمة الت�شعة من ذرية احل�شني الذين عّينهم ر�شول اهلل )�شلى 
اهلل عليه واآله و�شلم( يف عّدة منا�شبات، و�شّماهم اأئّمة الهدى، وم�شابيح 
الّدجى، واأهل الذكر، والرا�شخون يف العلم الذين اأورثهم اهلل �شبحانه علم 

الكتاب.
وهذه الروايات ثابتة �شحيحة ومتواترة عند ال�شيعة منذ عهد النبي )�شلى اهلل 
عليه واآله و�شلم(، وقد اأخرجها بع�س علماء اأهل ال�شّنة ومف�ّشروهم، معرفني 
الة وال�ّشالم، اأذكر من هوؤالء على �شبيل  بنزولها يف اأهل البيت عليهم ال�شّ

املثال:
1 � االإمام الثعلبي يف تف�شريه الكبري يف معنى هذه االآية من �شورة الّنحل.

2 � ابن كثري يف تف�شري القراآن يف اجلزء الثاين يف ال�شفحة570.
وملّا كان اأهل الذكر يف ظاهر االآية هم اأهل الكتاب من اليهود والّن�شارى، كان 
ح باأّنهم لي�شوا املق�شودين من االآية الكرمية، وذلك الأربعة  لزامًا علينا اأن نو�شّ

اأمور:
اأواًل: الأّن القراآن الكرمي ذكر يف العديد من االآيات باأّنهم حّرفوا كالم اهلل، 
وكتبوا الكتاب باأيديهم، وقالوا هو من عند اهلل لي�شروا به ثمنًا قليال، و�شهد 
اأن ياأمر امل�شلمني باأن  بكذبهم وتقليبهم احلقائق، فال ميكن واحل��ال هذه 

يرجعوا اإليهم يف امل�شائل التي ال يعلمونها.
ثانيًا: روى البخاري يف �شحيحه يف كتاب ال�شهادات باب ال ي�شاأُل اأهل ال�شرك 

من اجلزء الثالث �شفحة 163:
عن اأبي هريرة، قال الّنبي )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم(: "ال ُت�شّدقوا اأهَل 

الكتاب وال تكّذبوهم، وقولوا: اآمنا باهلل وما اأُنزل... االآية".
وهو يفيد عدم الرجوع اإليهم يف امل�شاألة وتركهم واإهمالهم; الأّن عدم الت�شديق 

وعدم التكذيب ينفيان الغر�س، وهو ال�شوؤال الذي ينتظر اجلواب ال�شحيح.
ثالثًا: روى البخاري يف �شحيحه من كتاب التوحيد باب قول اهلل تعاىل: {ُكلَّ 

َيْوم ُهَو يِف �َشاأن} من اجلزء الثامن �شفحة 208:
عن ابن عّبا�س قال: "يا مع�شر امل�شلمني، كيف ت�شاألون اأهل الكتاب عن �شيء 
اأن��زل اهلل على نبيكم )�شلى اهلل عليه واآل��ه و�شلم( اأحدث  ال��ذي  وكتابكم 
االأخبار باهلل حم�شًا مل ُي�شْب، وقد حّدثكم اهلل اأّن اأهل الكتاب قد بّدلوا من 
كتب اهلل وغرّيوا، فكتبوا باأيديهم وقالوا: هو من عند اهلل لي�شروا بذلك ثمنًا 
قلياًل، اأوال ينهاكم ما جاءكم من العلم عن م�شاألتهم؟! فال واهلل ما راأينا رُجال 

منهم ي�شاألكم عن الذي اأنزل عليكم".
رابعًا: لو �شاألنا اأهل الكتاب من الّن�شارى اليوم، فاإّنهم يّدعون باأّن عي�شى هو 
اإله، واليهود يكّذبونهم وال يعرفون به حتى نبّيًا، وكالهما يكّذب باالإ�شالم 
ونبّي االإ�شالم ويقولون عنه: كّذاب ودّجال! لكّل هذا ال ميكُن اأن ُيفهم من االآية 

باأّن اهلل اأمرنا مب�شاءلتهم.
وملّا كان اأهل الذكر يف ظاهر االآية هم اأهل الكتاب من اليهود والن�شارى، فاإّن 
هذا ال ينفي اأّنها نازلة يف اأهل بيت النبّوة كما ثبت عند ال�شيعة وال�شّنة من 
طرق �شحيحة، وبذلك ُيفهم منها اأّن اهلل �شبحانه وتعاىل اأورث علم الكتاب 
الذي ما فّرط فيه من �شيء اإىل هوؤالء االأئمة الذين ا�شطفاهم من عباده; 
ما  اإذا  ت�شّمن هدايتهم  وبذلك  والتاأويل،  التف�شري  الّنا�س يف  اإليهم  لريجع 

اأطاعوا اهلل ور�شوله.
ع الّنا�س عاّمة اإىل نخبة منهم،  والأّن اهلل �شبحانه وجّلْت حكمته اأراد اأن ُيخ�شِ

لكي  الكتاب،  علم  وعّلمهم  ا�شطفاهم 
الّنا�س  اأح���وال  وتنتظم  القيادة  ت�شهل 
بذلك، فلو غاب هوؤالء عن حياة الّنا�س 
عني  املُدَّ اأم���ام  مفتوحًا  املجال  الأ�شبح 
واجل��اه��ل��ني، وَل��َرِك��َب ك��لُّ واح��د َه���َواُه، 
وا�شطربت اأُمور الّنا�س ما دام كّل واحد 

ميكُنه اّدعاء االأعلمية.
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عنه  اال�شتغناء  ميكن  ال  و  للماليني،  اأ�شا�شي  غ��ذاء  اخلبز 
كبرية  ا���ش��رارًا  �شيلحق  با�شعاره  والتالعب  يومي،  ب�شكل 
باملواطنني ذوي الدخول املحدودة، وقد م�شت �شنوات على 
توّقف العمل مبخابز وافران ال�شركة العامة لت�شنيع احلبوب 

)مديرية املخابز واالفران( التابعة لوزارة التجارة.
لذا يعّد )ال�شمون( بنوعيه احلجري والكهربائي، و هو اأحد 
اأنواع اخلبز العراقي مادة �شرورية لكل فرد حيث الميكن 
املائدة  على  متوفر  فهو  عنه،  اال�شتغناء  العراقية  للعائلة 
اخلبز  على  الطلب  تزايد  وقد  االوق��ات  العراقية يف جميع 
الذي جعل  االف��ران واملخابز االمر  من خالل االقبال على 
م�شتغّلني  اأ�شعاره  رفع  يعتمدون  واملخابز  االأف��ران  اأ�شحاب 
بذلك رداءة طحني البطاقة التموينية، و تلكوؤ وزارة النفط 
بتجهيز النفط لالفران، وارتفاع ا�شعار قناين الغاز، و�شعف 
الرقابة واملتابعة من قبل اجلهات احلكومية، واأت�شاءل هنا 
التي ا�شبحت راف��دا حيويا  اأين �شارت االف��ران احلكومية 
وا�شعلت نار املناف�شة بني االفران لتقدمي رغيف خبز للمواطن 
املعامل  لتلك  العراقي؟ وهذه دعوة لتطوير واع��ادة احلياة 
الر�شمية  الت�شعرية  بغية حتديد  ال�شمون  اخلا�شة مبعامل 
ا�شتفحال  املذكورة جنم عنه  بال�شركة  العمل  توقف  ان  اال 
ظاهرة التالعب باوزان واثمان اخلبز مما بات يثقل كاهل 
ال�شريحة الكربى يف املجتمع )�شريحة الفقراء( وذلك ناجم 
عن انعدام املناف�شة وانعدام الرقابة بجميع ا�شكالها ب�شكل 
كامل... واليوم ا�شبح وزن الرغيف 100 غرام بعد ان كان 
120 غراما، وبعد اأن ارتفعت ا�شعار انبوبة الغاز فكانت �شببا 
القبال النا�س على االفران  الن العوائل  ت�شطر اىل ا�شتخدام 
من  اخلبز  و�شراء  الطبخ،  عمليات  يف  لديها  املتوفر  الغاز 
املخابز االهلية املنت�شرة يف اال�شواق وب�شكل يومي، وهو ما 
يدعو اإىل �شرورة تدخل مديرية التجارة والداخلية وحماية 
امل�شتهلك لو�شع حد لهذا االرتفاع، ف�شال عن احلاجة اإىل 
وجود رقابة فعلية �شارمة على هذه املحالت التي تبيع القوت 

اليومي للمواطن العراقي ..

باحلوار املتعّقل نوؤّثر       يف االأو�ساط املثقفة

وجت�شّمت  ال�شفر،  عناء  التون�شية  الزائرة  حتّملت  لقد 
ال�شعوبات يف �شبيل م�شاركة احل�شود املليونية القادمة 
من خمتلف البلدان، وكذلك املحافظات واملدن العراقية 

يف اإحياء ذكرى عا�شوراء االأليمة.
جملة الرو�شة احل�شينية حاورت ال�شيدة )زرماتي( بغية 
البيت  اأهل  ال�شوء على كيفية اعتناقها مذهب  ت�شليط 

)عليهم ال�شالم(.

اأن ا يف البداية نرجو  لرو�شة احل�شينية: 
تعّرفوا القارئ بهوّيتكم؟

التون�شية،  �شو�شة  مدينة  من  اأن��ا  زرم��ات��ي:  ال�شّيدة 
اأعمل يف االأحجار الكرمية، واأخدم اأهل البيت )عليهم 

ال�ّشالم( يف جماالت متعّددة، واأنا اأّم خلم�شة اأوالد.  

تعرفون ا كنتم  مــاذا  احل�شينية:  لرو�شة 
قبل  ــالم(  الــ�ــسّ )عليهم  البيت  اأهــل  عــن 

ا�ستب�ساركم؟
قيمة  ما  نعرف  نكن  مل  احلقيقة  يف  زرم��ات��ي:  ال�شّيدة 
اأي  ب�)االأ�شراف(  تون�س  يف  ن�شّميهم  الذين  البيت  اأهل 
و�شّلم(، ويرجع  واآله  ذّرية ر�شول اهلل )�شّلى اهلل عليه 
ال�شبب يف ذلك ل�شّدة الت�شليل والتعتيم على مذهب اأهل 
بيت النبّوة االأطهار )عليهم ال�ّشالم(، فاأنا مل اأهتِد اىل 
طريق اأهل البيت )عليهم ال�ّشالم( اإاّل بعد ثالثني عامًا 
اأنتمي اىل  ال�شابق  والتمحي�س، وكنت يف  الفح�س  من 
املذهب املالكي، �شاأين �شاأن االأكرثية يف بالدي، وكّل ما 
اأعرفه هو اأّن اأتباع اأهل البيت )عليهم ال�ّشالم( تعر�شوا 
ويتعّر�شون اىل االإبادة يف تون�س منذ القدم، فقبل مئات 
والروحي  الديني  ال�شنني قام حمرز بن خلف )املرجع 
للكثري من التون�شيني( باإبادة �شيعة اأهل البيت )عليهم 
ال�ّشالم( واأ�شكن ديارهم اليهود، حتى اأنه عندما مات 
ب��ن خلف مبيد  ل��ه م���زاٌر ق��د كتب عليه )حم���رز  ك��ان 
ال�شيعة(، ونتيجة لهذه الظروف بقي املذهب ال�شيعي يف 

تون�س خمفيًا، واأتباعه قليلني.

لرو�شة احل�شينية: كيف اأب�سرمت طريق ا
احلّق والهداية؟

يف  �شبقني  وقد  �شيعيًا،  اأخ��ي  كان  زرماتي:  ال�شّيدة 
االنتماء اىل اأهل البيت )عليهم ال�ّشالم( بفرة قليلة، 
الطاهرة  ال��ع��رة  مظلومية  ع��ن  يل  يتحدث  ب���داأ  وق��د 
التي  املذاهب  دون  اّتباعهم  واأحّقّية  ال�ّشالم(  )عليهم 
تّدعي اأّنها متّثل االإ�شالم، وكيف اأّنهم امتداد لنبّوة خامت 
يل  ي�شرح  وراح  و�شّلم(،  واآله  عليه  اهلل  )�شّلى  االأنبياء 
اأبي  اأمري املوؤمنني علّي بن  كيف انُتزعت اخلالفة  من 
طالب )عليه ال�ّشالم(، وكيف انُتهكت حرمة دار الزهراء 
البيت  اآل  االأئمة من  ا�شت�شهد  ال�ّشالم(، وكيف  )عليها 

الطاهر واحدًا تلو االآخر.
وعلمُت حينها م�شيبة كربالء املقّد�شة وما حّل باآل البيت 
النبوّي ال�شريف من فاجعة كبرية ال نظري لها يف التاريخ، 
ال�ّشالم(  )عليه  احل�شني  االإم��ام  راأ���س  القوم  يغرز  اإذ 
يف  االأم�شار  به  ويطوفوا  عاليًا  لريفعوه  الرمح  براأ�س 
العراق وبالد ال�شام، فو اهلل اإّن البدن ليق�شعّر من ذكر 
هذه امل�شائب والفواجع، فاندفعُت م�شرعة اىل القراءة 
والتحّري عن تفا�شيل هذه االأمور، فتكّونت لدّي اأ�شئلة 
اأغو�س يف م�شادر  وا�شتف�شارات عديدة، ورحُت  كثرية 
بالتاأريخ احلقيقي  وبعد معرفتي  لدّي،  املتوّفرة  املعرفة 
ل�شري اأهل البيت االأطهار )عليهم ال�ّشالم( اقتنعت باأنهم 
يلزم  ال��ذي  النرّي  وال�شبيل  انتهاجه،  ال��ذي يجب  احل��ّق 

التم�ّشك به.

تعاملت ا كــيــف  احل�شينية:  ل��رو���ش��ة 
احلكومات التون�سية مع اتباع اأهل البيت 

)عليهم ال�ّسالم(؟ 
ال�شّيدة زرماتي: لقد كانت حكومة الرئي�س زين العابدين 
بن علي ال متّيز بني اأتباع اأهل البيت )عليهم ال�ّشالم( 

�سيفنا يف هذه املّرة هي ال�سّيدة )ي�سرى زرماتي( من تون�س اخل�سراء، من اأجمل الدول العربية، اإذ تقع يف 
قارة اأفريقيا على �ساحل البحر االأبي�س املتو�سط، وتتميز مبدنها الرائعة وخلفيتها التاريخية العري�سة، 

نظرًا ملرور العديد من احل�سارات املختلفة عليها.

امل�ستب�سرة التون�سية )ي�سرى  زرماتي(
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ال.. للمتاجرة بقوت املاليني ! 

تاأمالت

◄  يكتبها: ح�شني ال�شالمي



          

• اأجرى احلوار واأعّده حممود امل�شعودي/عبدالرحمن الالمي

باحلوار املتعّقل نوؤّثر       يف االأو�ساط املثقفة

وباقي الطوائف االإ�شالمية يف بادئ االأمر من الت�شييق على كّل 
�شيء اإ�شالمي، لكنه اأكت�شف فيما بعد باأّن ال�شيعة م�شاملون وال 
يطلبون احلكم، بل كّل ما يهّمهم هو اإقامة ال�شعائر والتوا�شل 
مع مبادئ اأئمتهم، فمنحهم بع�س احلرية ملا يفعلون، كما انه 
اأما االآن ويف ظّل  �شمح باإدخال الكتب واملو�شوعات ال�شيعية، 
النظام احلايل فاإّن اإتباع اأهل البيت )عليهم ال�ّشالم( يقيمون 
حما�شرون  فهم  باخلفية،  الدينية  ون�شاطاتهم  �شعائرهم 
وممنوعون من اإقامتها، فهم اأيتام اأمري املوؤمنني علّي بن اأبي 

طالب )عليه ال�ّشالم( بكل ما تعني الكلمة.

انتقالكم ا على  م�سى  كم  احل�شينية:  لرو�شة 
هذا  يف  وجــدمت  ومــاذا  اجلعفري  املذهب  اىل 

املذهب؟ 
ال�شّيدة زرماتي: م�شى على ت�شّيعي 10 �شنوات، ومتّنيُت لو اأين 
ت�شّيعُت قبل ذلك، فقد كنت على جهالة بل على �شاللة، واأنا 

ا�شفق كثريًا على الذين ُحرموا من نعمة الوالية.
اأحّقّية معتقدها على احلديث  ال�شيعة تعتمد يف  اأّن  ووج��دُت 
املتواتر عند الفريقني وهو حديث الثقلني، حيث قال الر�شول 
)�شّلى اهلل عليه واآله و�شّلم(: )اإيّن تارك فيكم الثقلني كتاب 
اهلل وعرتي(، ووجدُت ال�شيعة ي�شتخرجون دينهم من هذين 
االأ�شا�شّيتان يف  الركيزتان  الكتاب والعرة، وهما  امل�شدرين 
� ح�شب  اأر  ومل  فروعه.  و  اأ�شوله  وا�شتخراج  اإثبات مذهبهم 
� م��وردًا واح��دًا تّدعيه ال�شيعة بال �شند من الكتاب  اّطالعي 

وال�شّنة ال�شحيحة؟
وخال�شة ا�شتنتاجاتي اأّن املّتتبع لالأقوال يرى اأّن ما تقوله هذه 
الطائفة يف اأّي جمال هو املطابق للقراآن واالآثار املروّية حّتى يف 

كتب اأهل ال�شّنة.  

هناك ا اأّن  كثريًا  ن�سمع  احل�شينية:  لرو�شة 
هذا  فهل  تون�س،  يف  للت�سّيع  وا�سحا  انت�سارا 

�سحيح؟

ال�شّيدة زرماتي: املّد ال�شيعّي �شيجرف كّل التّيارات واحلركات 
والفطرة  العقل  يتناغم مع  الأّن��ه  ب��اإذن اهلل )تبارك وتعاىل( 
االأو�شاط  يف  خ�شو�شًا  تون�س  يف  يّت�شع  ب��داأ  وفعاًل  ال�شليمة، 
اأّما  واملنطق،  والعقل  احلوار  لغة  يعتمد  الأّنه  املوؤمنة،  املثقفة 

بة فال يتاأثرون بهذا باأّي �شيء. الفئات املتع�شّ

لرو�شة احل�شينية: ماذا تقولني ملن ينظر اىل ا
زيارة قبور اأولياء اهلل باأنها �سرك؟

وكتب  املجيد  ال��ق��راآن  يف  ا�شتطلعنا  لو  زرم��ات��ي:  ال�شّيدة 
على  احلث  تفيد  االأدّل��ة  من  العديد  هناك  لوجدنا  احلديث 
)تبارك  قوله  تقراأ  حينما  فاإّنك  ع��ام،  ب�شكل  القبور  زي��ارة 
ِه  لرِّ َعَلى اأََحٍد ِمْنُهْم َماَت اأََبًدا َواَل َتُقْم َعَلى َقرْبِ وتعاىل(: »َواَل ُت�شَ
ِ َوَر�ُشوِلِه َوَماُتوا َوُهْم َفا�ِشُقوَن« )التوبة:84(  ُهْم َكَفُروا ِباهللَّ اإِنَّ
تفهم منها اأّن ال�شالة والقيام مطلوبان لغري هذا ال�شنف من 
النا�س من املوؤمنني فما بالك باالأئمة الهداة امليامني )عليهم 

ال�ّشالم(.
واإّنك حينما تت�شّفح كتب احلديث �شتجد اأّن الر�شول االأكرم 
زيارة  م�شروعية  بعمله  ج�ّشد  و�شّلم(  واآل��ه  عليه  اهلل  )�شّلى 
القبور - م�شافًا اإىل اأنه اأمر بها – وعّلم كيفيتها وكيف يتكلم 
اأنه  االن�شان مع املوتى، فقد ورد يف غري واحد من امل�شادر، 
)�شّلى اهلل عليه واآله و�شّلم( زار البقيع كما تروي ذلك ال�شّيدة 
كان  كّلما  واآل��ه(  عليه  ر�شول اهلل )�شلى اهلل  )ك��ان  عائ�شة: 
ليلتها من ر�شول اهلل )�شلى اهلل عليه واآله( يخرج من اآخر 
الليل اإىل البقيع فيقول: ال�شالم عليكم دار قوم موؤمنني واأتاكم 
ما توعدون، غدًا موؤجلون و اإنا اإن �شاء اهلل بكم الحقون، الّلهم 

اأغفر الأهل بقيع الغرقد(.
ثّم اإّن الفطرة ال�شليمة تدعو اىل ذلك، فالنفو�س ت�شتاق اإىل 
زيارة َمن له بها �شلة روحية اأو مادية واالإ�شالم دين الفطرة، 
قرب  زي��ارة  اعتادوا  فاإنهم  امل�شلمني،  �شرية  جرت  هذا  وعلى 
يومنا  واإىل  وفاته  منذ  و�شّلم(  واآل��ه  عليه  اهلل  )�شّلى  النبي 
هذا، م�شافًا اىل ت�شريح اأكابر االأمة االإ�شالمية وفقهائها على 

زيارة قرب النبي )�شّلى اهلل عليه واآله و�شّلم( وقد اأّلفوا كتبًا يف 
ذلك ككتاب )�شفاء ال�شقام يف زيارة خري االأنام( وغريه كثري.
تنطوي  واجتماعية  واأخ��الق��ي��ة  تربوية  اآث���ارًا  هناك  اإّن  ث��ّم 
عليها زيارة القبور، وخ�شو�شًا امل�شاهد امل�شّرفة الأولياء اهلل 
ذلك  اىل  ي�شري  الكرمي  وال��ق��راآن  اإل��ي��ه،  الو�شيلة  هم  الذين 
اأَيُُّهْم  ِهُم اْلَو�ِشيَلَة  َربرِّ اإىَِل  َيْبَتُغوَن  َيْدُعوَن  ِذيَن  بقوله: »اأُوَلِئَك الَّ
َكاَن  َك  َربرِّ َعَذاَب  اإِنَّ  َعَذاَبُه  َوَيَخاُفوَن  َرْحَمَتُه  َوَيْرُجوَن  اأَْق��َرُب 
اأّن اأه��ل البيت )عليهم  ��ُذوًرا«)57االإ���ش��راء( وه��ذا يعني  حَمْ
منهم  ويقبل  دع��اءه��م،  اهلل  ي�شتجيب  الذين  هم  ال�ّشالم( 
ال�شفاعة، الإميانهم الرا�شخ وقربهم من اهلل )تبارك وتعاىل(، 
لذلك نحن املكبلون بالذنوب نتقرب اىل اهلل بهوؤالء ال�شفوة 

املنتجبة من خيار خلقه وهم اأبواب اهلل.

اىل ا بالدعوة  قمتم  هل  احل�شينية:  لرو�شة 
)عليهم  االأطــهــار  البيت  اأهــل  مذهب  اّتــبــاع 

ال�ّسالم( وهل جنحتم يف ذلك؟
ال�شّيدة زرماتي: 

)عليهم  االأطهار  البيت  اأه��ل  اأخ��الق  نعك�س  ان  نحاول  نحن 
ال�ّشالم( اأمام  االآخرين، لنكون زْينًا لهم ولي�س �شْينًا عليهم 
ال�ّشالم(  ال�شادق )عليه  اأبي عبد اهلل  االإم��ام  يخاطب  كما 
اأ�شحابه بقوله: »كونوا زْينًا لنا وال تكونوا �شْينًا علينا«، ونحن 
يف هذه االأيام الع�شيبة التي متّر على التون�شيني يجب اأن نكون 
حذرين واأن ال نتحّدث ب�شكل مبا�شر عن الت�شيع، الأّن احلركات 
املت�شّددة واملتطّرفة قد �شيطرت على كثري من البالد يف تون�س، 
و�شار بيدها احلّل والعقد، وهذا ال يدعو اىل ال�شكوت املطبق، 
بل ال �شري اأن نتحدث عن اأهل البيت االأطهار )عليهم ال�ّشالم( 
وف�شائلهم ومنهجهم بطريقة غري مبا�شرة كاأن نذكر ذلك يف 
حديث اأو حكمة اأو موقف م�شرف لالإمام علي عليه ال�شالم، 

وبهذه الطريقة ميكن ان يتاأثر االآخر تدريجيًا  ويت�شّيع.

 قبل مئات ال�سنني قام حمرز بن خلف )املرجع 

الديني والروحي للكثري من التون�سيني( باإبادة �سيعة اأهل 
البيت )عليهم ال�ّسالم( واأ�سكن ديارهم اليهود 

امل�ستب�سرة التون�سية )ي�سرى  زرماتي(
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لعل عنوان )املحرر االأدبي( غري ماألوف يف واقعنا االأدبي واأو�شاطنا الثقافية يف 
الوقت احلا�شر، اإذ مل ميّر علينا يومًا؛ باأن الن�شو�س االأدبية متر حتت م�شرط 
املحرر االأدبي لتحريرها واإجراء الالزم عليها قبل اأن ترى النور، فاأّي �شيء ميكن 
حتريره يف الق�شيدة مثاًل ؟!، والتحرير هنا هو عملية تقومي للن�س من الناحية 
االأدبية ؛ اأي اإن وظيفة املحرر االأدبي لي�س االبداع واخللق، واإمنا التنقيح والت�شحيح 
واإعادة ال�شياغة .. واملعمول به عندنا اإن املحرر االأدبي يكون و�شيطًا ما بني املبدع 

والقراء، اإال يف نتاجات الهواة من الكتاب واملبتدئني من االأدباء ي�شع مل�شته يف
نتاجاتهم، لت�شجيعهم على املوا�شلة والعطاء من اأجل التطور، و�شقل التجربة، كون 
مفهومنا للم�شوؤول الثقايف؛ يعني فيما يعنيه انح�شاره يف فح�س الن�شو�س االأدبية 
واختيارها.. �شعرية كانت اأم نرثية، وتر�شيح ال�شالح منها للن�شر يف ال�شفحة االأدبية 

اأو الثقافية، واإهمال غري ال�شالح من وجهات نظر اأحيانًا ي�شوبها بع�س الق�شور.
وهنالك طبعًا العديد من التوجهات يجب اأن يراعيها كل م�شوؤول ثقايف اأو ادبي 
العلمانية  التوجهات اال�شالمية ..  ملثل تلك ال�شفحات، على �شبيل املثال �شمن 
.. ال�شيوعية.. وغريها من التوجهات، وح�شب ال�شيا�شية العامة جلهة االإ�شدار، 

ومتبنيات القائمني بالتمويل، �شواء اأكانوا جهات ام اأ�شخا�س.
اأم��ا املحرر االأدب��ي فهو مهنة وعنوان يعنى فقط بالن�س وال يتعدى ح��دوده؛ اأي 
تقومي لالأ�شلوبية يف الن�س االأدب��ي، وقد ال يكون القائم بالفح�س ا�شمًا المعًا يف 
دنيا االأدب والثقافة يوازي اأ�شم االأديب �شاحب النتاج االإبداعي املفحو�س، وقد ال 
يكون له منجز اأدبي اأ�شاًل، وهو عنوان معمول به يف الغرب يف جميع املوؤ�ش�شات 
االأدبية والثقافية ودور الن�شر وغريها، وال وجود له عندنا، لكن مثل هذا ال�شخ�س 
ال يتم اختياره اإال وفق موازين معتربة وموؤهالت مو�شوعية، من خالل ح�شوله على 
�شهادات بهذا اخل�شو�س �شمن موازين متعارف عليها، وهو بال�شرورة يجب اأن 
ميتلك ذائقة قرائية متقدمة توؤهله للعب هذا الدور اخلطري، وبالتايل ي�شتطيع من 
خالله تاأ�شري مكامن اخللل وال�شعف يف اأي ن�س ي�شل اليه.. المتالكه ذائقة قرائية 

متقدمة؛ اأي اأن يكون قارئًا ا�شتثنائيًا.. وناقدًا نافذ الب�شرية.
ولنا ان نت�شور اإن احد االأدباء العامليني الكبار ميّر ن�شه حتت م�شرط حمرر اأدبي 
قد ال ي�شمع به اأح��ٌد ، ويعمل يف ذلك الن�س معداًل بحذف هنا، واإ�شافة هناك 
وهكذا، وال يحق ملثل ذلك االأديب اأن يعر�س.. بل لعله ي�شكر مثل ذلك املحرر االأدبي 
على �شنيعه، الأنه موؤمن باأن الن�س االأدبي لي�س ن�شا مقد�شا فقد حت�شل فيه بع�س 
الهنات والهفوات، والأنهما موؤمنان اإن ر�شالتهما واحدة يف خدمة االأدب، ون�شدان 
احلقيقة يف اإبداع الن�شو�س وحتريرها، وحماولة االرتقاء بها على قدر االإمكان اىل 

م�شايف االإبداع االإن�شاين اخلالق.

ــفــكــر يــوؤ�ــســفــنــي يـــا حــ�ــســني ال
ـــى الـــظـــلـــم مــرجــعــه ـــس ـــرت� اأف
ي�سحقه الــــكــــوخ  ـــى  ـــس ـــرت� اأف
ــقــطــت وتــــغــــطــــي دمــــعــــة �ــس
* * * * * * *
ــــا حــ�ــســني الـــفـــكـــر مـــعـــذرة ي
ـــد غـــــزاين الـــهـــم ُ تــنــعــ�ــســٌه ق
ــة ــس زركــ� الــعــمــر  يف  اأرى  ال 
بــلــد يف  جـــــــاء  وحـــــــي  ــــــــا  اأن
ـــكـــفـــرهـــا ـــــــارات ي وحـــــــ�ـــــــس
قلم ـــوى  �ـــس عـــنـــدي  يــكــن  مل 
عــجــب ثـــــورتـــــي  يف  واأنــــــــــا 
* * * * * * *
ـــا بقيت ــر م ــك ــف ال ـــا حــ�ــســني  ي
ــــرتي االنــــ�ــــســــان اتــبــعــه ــــس ا�
ــــــــت احلــــــق مــلــحــمــة ــــد راأي ق
ــنــمــا اأفــــــريجــــــو �ــــســــاعــــر �ــس
مقتطعا الــــراأ�ــــس  وهـــــذا  ال 
ـــك مــقــتــبــ�ــس ـــن ـــر م ـــم ــــــا ج ان
انــــــا نــــــار والــــــــــــروؤى حــجــر
ــك ــل ـــه ف ـــس ـــ� ـــب ـــــم ن لــــــك ا�ـــــس
* * * * * * *
ــني الــفــكــر بــــي قلق ــس ــ� يــــا ح
ـــن �ــســرف ـــي م ـــوح يــ�ــســتــمــد ال
ـــــــــف قـــافـــيـــة لــــــك مــــنــــي األ
ـــا بقيت م ــــــروح  ال ــــذي  ـــك ه ل
ــــــــــــي وحمــــربتــــي لـــــك اوراق

املــــحــــن دًوامـــــــــــــــة  يف  ـــــــــا  ان
ـــوثـــن؟ ـــل ـــك ل ـــس ـــ� ـــن بـــثـــيـــاب ال
ـــي؟! يـــخـــتـــال يف وطـــن مــــوؤمــــن 
ــــدن ــــب ـــــــــروح وال �ــــســــرقــــات ال
* * * * * * *
زمــــن ـــــال  ب ــــرا  عــــم ــــــــن  اأك ان 
�ــســحــكــات الـــ�ـــســـاخـــر الــعــفــن
ــعــجــبــنــي ُت االلــــــــــوان  وال  ال 
املـــــدن يف  ــــان  ــــس ــــ� االن يـــقـــتـــل 
ــــــن اإحــــــن ــــاج م ــــت ــــه دجــــــــل ي
ـــــال احلــــــــــق مـــفـــتـــن ـــــم ـــــج ب
ـــــك كــفــنــي ـــــات ـــــاعـــــري ه �ـــــس
* * * * * * *
تـــ�ـــســـنـــدين ــــد  ــــع ب روح  يًف 
ــن ــج ــس ــ� ال روعــــــــة  واأداري 
الـــ�ـــســـن ـــــــامل  ع يف  حـــــذفـــــت 
و�ـــــســـــفـــــاالت تـــــــهـــــــددين!!؟
يـــبـــهـــرين ــــك  ــــي ف ـــــر  ـــــك وف ال 
ــنــي ــعــل تــ�ــس مــــنــــك  روح  ـــــــا  ان
فـــــــــاإذا مـــــا احــــتــــك يــبــعــثــنــي
يـــبـــعـــث املــــوتــــى فــيــعــ�ــســمــنــي
* * * * * * *
ـــن!! ـــك ـــرت يـــقـــلـــب الــــدنــــيــــا مب
ــل الــــــورد يف الــغــ�ــســن ــث ــك م ــي ف
ـــى بـــــال ثــمــن ـــن ـــع ـــرتي امل ـــس ـــ� ت
ـــــفـــــا�ـــــس جتـــــــــددين!! بــــــي اأن
ــــي!! ــــن ــــذب ــــع ــــــات ت ــــــاب ــــــت وك

◄  يكتبها: طالب عبا�س الظاهر

املحرر االأدبي
• حامت عبا�س ب�سيلة

يا ح�سني الفكر
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نِع َن�سيجي ُمتداخلٌة ، ُمت�سابكٌة، ُموغلٌة يف االأبد  اِبُع التي ا�سرَتكْت يف �سُ      الوُجوُه والُعيوُن واالأ�سَ
اكرُةـ  اأْن اأذكَر اأ�سماَء نا�سِجيها: . لَكـ  اإِن ا�ستَطعَتـ  اأْن َتعدَّ ُخيوِطي ، ويَلـ  اإْن اأ�سَعفْتني الذَّ

    اخَليُط االأوُل ان�سكَب ِمن نوِر الَعر�ِس ، ِمن َبنِي كاِف املَ�سيئِة وُنوِنها ، لذا فاإنَّ ِع�سقَي َيخِفُق َطليقًا 
ماِء . يف ال�سَّ

وَب  الِتِه �سَ َم مَع �سَ لَِّة بَرفيِف الَوجِد ، َوهوَّ    اخَليُط االأخرُي َترْبَعَم ِمن اأنفا�ِس احُل�سنِي املُْخ�سَ
�سْت ُطفوُف الِع�سِق : املَلكوِت .. و َما َبنَي اخَليَطنِي َتَنفَّ

التي  الَفارغِة  ، والِقربِة  املَقطوَعنِي  الَكفنِي  َتوزََّع بنَي   ، ا�ِس  الَعبَّ ِعمامِة  ان�َسلَّ من َطرِف  َخيٌط 
ر .. ُث َعن َملحمِة اإباٍء َو َفتٍح ال َتَتكرَّ اريِخ وهي َتتحدَّ انَبَج�َس َحوَلها األُف ُفراٍت ، َيبلُل ُحنجرَة التَّ

هرَيِة َيْلفُح وْجهًا لر�سوِل اهلِل ، مَيالأ َفراَغ  َق ِمن َعط�ِس االأكرَبِ ، �َساعرًا بَن�سِل الظَّ َخيٌط َتدفَّ
الَعامِل ِمن َجديٍد ..

�سيِع  قًا بِقماِط الرَّ م�ِس ، كاَن ُملت�سِ َخيٌط هو االأكُر الِتماعًا يف َعنِي ال�سَّ
فِّ الَفارقِة . ني َعالمَة الطَّ ، َوُيالِم�ُس ا�سِبَع احُل�سنِي ، لريَفَع ِمن البيا�سَ

ٍة  بِح ، َخرَج ِمن ُجبَّ ِل �َسهقٍة لُه َرنَّ َعلى ِذراِعِه �ِسراُج ال�سُّ َخيٌط ِمن اأوَّ
ِف ُجودًا ِمن ِدَماٍء .. للَح�سِن ، لُيمطَر اأر�َس الطَّ

�سبيِح ، واجَنَذَبْت َجناَحاُهـ  ماأخوذًةـ  َنحَو  َخيٌط ارَتَفَع ِمن اأعماِق التَّ
ْت على ُلَغٍة ال ُتدرُكها االأل�ُسُن ، وهَي ُتدرُك �سماواِت  وِل ، َفا�سَ الو�سُ

ُة اَت�َسَعْت َبنَي َيديِه ،  الَكلمِة ، َجرى َنحو احُل�سنِي ِبفرٍح َباذٍخ ، فاجَلنَّ
ياُح .. وِح َخيمٌة َتذُروها الرِّ اَقْت بالرُّ و�سَ

َخيٌط اأفاَق فاغَت�َسَل ِمْن َغفلٍة ، َواأحاَط ِبقلبِه َرجاٌء و يقنٌي .. وباإ�سارِة 
ِة ..  ًة يف َف�ساِء املَحبَّ ُعروٍج ِمن احُل�سنِي انَطلَق ان�سودَة نوٍر ُحرَّ

َنْت االيِدي الَفاِرغُةـ   ُع الَبيا�ِس ، �َسَطَع َعلى لوِح احَلرِب، َتَعفَّ  َخيٌط نا�سِ
راِح  عِنـ  َعلى َجبيِنِه ، �ُسرعاَن ما انزاَحْت ِحنَي ان�سَكَب َعلى اجلِّ اإال ِمِن الطَّ

ِميالٌد اأبديٌّ .
وَب اأننٍي يف َخيمِة زينَب ،  وِح ، وَتدىلَّ ِمن َذهٍب ُمذاٍب �سَ ج�ِس التفَّ َحوَل ُقبِة الرُّ َخيٌط ِمن الرنَّ

َج ، وا�سَتطاَل ، وَر�سَم من ُنقطِة دٍم �َساخنٍة ، �سورَة ِطفٍل ُي�سرُي ..   َتوهَّ
�ساِء ، وانَكَم�َسْت ِمن َفرِط  اُر املَ�سُعورُة ِخياَم النِّ َخيٌط ان�َسلَّ ِمن اأذياِل َثوٍب َيحرتُق ، حنَي افرت�َسِت النَّ

هوِل وجوُه االأطَفاِل الَياِب�سُة .. عِر والذُّ الذُّ
َتُه : ِمفتاُح احَلياِة  َن َو�سيَّ �سيِج ـ حكايَة املَاِء الذي َدوَّ مِل ـ ُقبيَل اأْن َيلتحَق بالنَّ َخيٌط َينُفُخ يف الرَّ

ُحبُّ َعليٍّ َوَبنيه .
َو لهذا ـ اأحَبتي ـ .. ِحنَي اأخِفُق يِف الَف�ساِء ، َعلى ُقبِة احُل�سنِي ، اأزَرُع يِف املَدى َنهارًا ال ُيثِمر َغري 

ُمو�س ..   ال�سُّ

�سرية راية
•  د. علي جميد البديري
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ا�ساأل نف�سك هذا ال�سوؤال جيدًا
ماذا اأريد من حياتي ؟

قم باالإجابة عن هذا ال�سوؤال بكل �سدق و اأمانة ، بعدها ال تتاأخر بل �سع 
خطة و ابداأ بتنفيذها.

كن على علم باأن هناك جانبا ا�شا�شيا يف هذه احلياة يتوقف على مدى تخطيطنا  ، و اأن 
االأ�شخا�س الفا�شلني هم من يركون اأنف�شهم بال تخطيط و يجرفهم التيار بدون وعى .
اإن كل اإن�شان قد حباه اهلل " ميزة معينة " من خاللها ي�شتطيع اأن يحدد هدفه و طريقة 

الو�شول اإىل ذلك الهدف .
لذلك قم بالتخطيط الأهدافك بطريقة ايجابية  و قل لنف�شك دائمًا : 

" اأكون �شخ�شا فا�شال  اأن  اأريد  اأكون ناجحا وال  اأن  " اأريد 
اأن  انه البد  و لكن الحظ  به بطريقة جدية  تلتزم  اأن  و حاول  قم بو�شع جدول عمل 

يتنا�شب هذا اجلدول مع قدراتك الذاتية و طبيعة �شخ�شيتك
قم بتق�شيم اجلدول كي يحتوى على البنود الهامة يف حياتك من �شحة نف�شية و عقلية و 

ج�شدية و عالقات اجتماعية و مادية و هكذا .
قم باإطالق تفكريك لكي تتخيل النتائج و تاأكد من اأن تلك النتائج هي فعاًل ما اأنت 

تريده من احلياة .
كلما كانت اأهدافك غزيرة كانت حياتك اأجمل و اأ�شعد .

هام جدًا :
و يكون ذلك  ال�شخ�شية يف مدة ق�شرية )ع�شرة دقائق مثاًل(  اأهدافك  قم بقراءة 

ب�شفة يومية و ذلك حتى تعيد �شحن طاقتك دائمًا.
تذكر :

اأن  اأن��واع امل�شاعدة هي  ال تنتظر امل�شاعدة من اخل��ارج حتى تنفذ خطتك ، فاأف�شل 
ت�شاعد نف�شك بنف�شك

هناك مقولة :
اإن ال�شماء ال ت�شاعد اإال من ي�شاعدون اأنف�شهم فعاًل.

هذا هو اجلزء االأول من ذلك الكور�س و يف اجلزء الثاين اإن �شاء اهلل �شوف اأخربك 
مبعلومات هامة جدًا لتكون دليلك املثايل يف و�شع خطة ممتازة حلياتك.

كيف تخطط لحياتك
بطريقة ممتازة

• اعداد:علي الها�شمي
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يعود تاريخ الرمان اإىل قرون بعيدة واعترب ثمرة مقد�شة من قبل العديد من االأدي��ان كما ا�شتخدم 
الأغرا�س طبية منذ الع�شور القدمية . ُتعد ايران املوطن االأ�شلي اال اأن زراعته تنتن�شر يف جميع اأنحاء 
منطقة البحر االأبي�س املتو�شط   ، جنوب �شرق اآ�شيا، و جزر الهند ال�شرقية ، اأفريقيا والواليات املتحدة .

 تتكون ثمرة الرمان من الق�شرة ، والبذور، و وال�شائل وتعترب جميعها م�شدرًا غنيًا للفيتوكيميكال 
)Phytochemical( التي متثل مركبات كيميائية ذات فوائد عديدة للج�شم فهي م�شادات 

لالأك�شدة تقلل فر�شة اال�شابة باالأورام اخلبيثة واأمرا�س القلب وال�شرايني .
-  ت�شكل الق�شرة 50 % من ثمرة الرمان وحتتوي على عدد من املركبات الن�شطة بيولوجيا  كالفينول ، 

الفالفونويد و االليجيتانني ا�شافة للمعادن كالبوتا�شيوم ، املغني�شيوم وال�شوديوم
اأي�شا على الفينول ، فالفونيدات واالنثو�شيانني  اأ�شا�شي من املاء ويحتوي  -  الع�شري املكون ب�شكل 

امل�شوؤولة عن لون ع�شري الرمان .  
- البذور التي تعترب م�شدرا هاما لالألياف ، الكربوهيدات ، البكتني ، الكاروتني وفيتامني ) ج (  كما 

حتتوي على هرمون االإ�شروجني .
 ت�شري الدرا�شات العلمية اىل اأن �شرب ع�شري الرمان قد يبطئ من تقدم �شرطان غدة الربو�شتات 
ا�شافة اىل دوره يف الوقاية من امرا�س القلب واالأوعية الدموية الحتوائه على م�شادات االأك�شدة ، كما 
يقلل الرمان من الكولي�شرول ال�شار يف الدم واأكد الباحثون اأن �شرب 50 مل من ع�شري الرمان وب�شكل 
يومي ملدة عام واحد يقلل من �شغط الدم االنقبا�شي )الرقم االأعلى( بن�شبة 5% اإىل 21%، وت�شري بع�س 
االأبحاث االأولية اأن �شرب ع�شري الرمان قد يح�ّشن تدفق الدم اإىل القلب ، اأما م�شتخل�س ق�شر الرمان 

في�شتخدم لتح�شني اأمرا�س اللثة .
يتميز الرمان بقلة �شعراته احلرارية فاحلبة الواحدة )280غم( حتتوي على 234 �شعر حراري، 3 غم 
من الدهون، 53 غم من الكربوهيدرات ، 11غم من االألياف ، 5غم من الربوتني اأما ن�شف كوب من 
ع�شري الرمان فيحتوي على 72 �شعر حراري ، 1غم من الدهون ، 16غم من الكربوهيدرات ، 3غم من 

االألياف و1غم من الربوتني.
ي�شيع اأكل بذور الرمان اال اأنه ميكن اإ�شافتها اإىل االأطباق الباردة كال�شلطات ، املتبالت �شلطة الفواكة 

والبوظة مما يزيد القيمة الغذائية للطبق ، اأما بالن�شبة لع�شري الرمان 
فتاأكد من كونه طبيعيًا خاليا من ال�شكر امل�شاف لتح�شل على قيمة غذائية اأكرب وجتدر اال�شارة اىل اأن 
دب�س الرمان امل�شتخدم يف العديد من االأطباق العربية والغربية ناجت عن غلي ع�شري الرمان للح�شول 
على �شائل كثيف اال اأنه غني بال�شعرات احلرارية ا اأن ملعقة الطعام من دب�س الرمان حتتوي على 50 

�شعر حراري ولذلك ُيو�شى بعدم االفراط يف ا�شتخدامه .
 تتعدد الفوائد ال�شحية واجلمالية للرمان مما يجعل ا�شتخداماته العالجية وا�شعة النطاق على النحو 

التايل :
- ي�شتخدم ع�شري الرمان خلف�س م�شتوى ال�شكر يف الدم كما اأنه اآمن للُم�شابني بال�شكري بالرغم من 

احتوائه على �شكر الفركتوز مقارنة بع�شائر الفاكهة االأخرى .
-  ُيحفز ع�شري الرمان انخفا�س �شغط الدم اذ ُيقلل من التندب وااللتهاب الذي يظهر يف االأوعية 

الدموية ملر�شى القلب واالأوعية الدموية .
- ُي�شتخدم الرمان لعالج اال�شهال اذ يلعب دورًا يف االف��رازات االأنزميية التي ت�شاعد على اله�شم 

ال�شليم .
- ُيعزز ع�شري الرمان من املناعة اذ يتميز بخ�شائ�شه املُ�شاة للبكترييا والفريو�شات املختلفة

- يحد الرمان من اال�شابة بفقر الدم لكونه غني بعن�شر احلديد .
- يبطيء الرمان من ظهور عالمات التقدم يف ال�شن .

- يالئم الرمان انواع الب�شرة املختلفة ) اجلافة ، الدهنية والعادية ( .
- ُيعزز الرمان من عملية اعادة بناء خاليا الب�شرة واالأدمة ولذلك قد ُي�شتخدم لت�شريع التئام اجلروح .

- ُي�شتخدم قناع الرمان ال�شفاء ن�شارة على الب�شرة .
- �شرب ع�شري الرمان ب�شكل دوري يزيد من قوة وحيوية ال�شعر .

المعجزة
الفاكهة 



 •اعداد : علي الها�شمي
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يعتقد اجلميع اأن القر�س املدمج قد اندثر ومل يعد ي�شتخدم، واأنه ا�شتبدل بالعامل 
الرقمي حيث تنقل البيانات عرب ملفات وقنوات متعددة. لكن، مع ذلك، فاالأقرا�س 
املو�شيقى.  عامل  يف  مهم  كعن�شر  تتداول  ت��زال  ما  بل  متاما،  تنقر�س  مل  املدجمة 
و�شحيح اأن اأهميتها تت�شاءل �شيئا ف�شيئا، اإال اأنها يف واقع االأمر اأداة ال ي�شتغنى عنها. 

فلن�شتعر�س اأ�شباب ذلك:
الت�شجيالت- ل�شناعة  االأمريكية  ل�)اجلمعية  وفقا  كبرية:  اأرباحا  تدر  الأنها      .1

Recording Industry Association of America(، فقد بيع 
يف العام املا�شي 211 مليون قر�س مدمج يف الواليات املتحدة االأمريكية وحدها. وعلى 
الرغم من اأن هذا الرقم انخف�س بواقع 78% عما كان عليه يف عام 2000، اإال اأنه 
يدر اأرباحا بقيمة 2.5 مليار دوالر، اأي ما يعادل 35% من اأرباح �شناعة الت�شجيالت 
باأكملها. ولذلك، فاإن انقرا�س االأقرا�س املدجمة قد يت�شبب بخ�شائر ج�شيمة يف هذا 
القطاع. ومن اجلدير بالذكر اأن الرقم املذكور هو فقط ما ا�شتطاعت اجلمعية ح�شره 
بالطرق التقليدية، وهو ال ي�شمل االأقرا�س املدجمة التي تباع ب�شكل منفرد من قبل 
الفنانني واملو�شيقيني والربامج، وعرب موقع االإنرنت وغري ذلك. ولنتذكر اأي�شا اأن 

هام�س الربح لالأقرا�س املدجمة مرتفع جدا، وهي تدر اأرباحا طائلة يوميا.
2.    الأن بع�س النا�س يف�شلونها حتى االآن: هناك عدد كبري من النا�س ممن يف�شلون 

 )rock -االأقرا�س املدجمة على امللفات الرقمية، ال�شيما م�شتمعو مو�شيقى ال�)روك
تروقها  ال  الفئة  اأن هذه  اإىل  هذا  يعزى  وقد  الدينية.  واالأغ��اين  الريفية  واملو�شيقى 
وعلى  امل��دم��ج،  القر�س  ���ش��راء  يف�شلون  فهم  احل��دي��ث��ة،  التكنولوجية  التقنيات 

املو�شيقيني وموؤ�ش�شات الت�شجيل تلبية رغبات هذه الفئة من اجلمهور.
3.    لغايات التقييم: يف عامل املو�شيقى، من املهم جدا اإ�شدار ن�شخة من اأعمال الفنان 
على قر�س مدمج، وذلك لغايات التقييم. وغالبا ال ياأخذ املقيمون الن�شخ التي ت�شدر 
ب�شيغة رقمية فقط على حممل اجلد، فما يهمهم اأكرث هو كمية املبيعات لالأقرا�س 
الت�شجيل  �شركات  ت�شتطيع  كما  ال�شاحة.  على  اجل��دد  للفنانني  ال�شيما  املدجمة، 
واملو�شيقيون �شراء االأقرا�س املدجمة بكميات ب�شيطة جدا، وذلك لتجنب اخل�شائر يف 
حال مل يتم بيعها. بينما هناك موؤ�ش�شات تبيع االأقرا�س املدجمة ح�شب العدد املطلوب 

.)Trepstar -( و)تريب�شتارKunaki -مثل: )كوناكي
�شحيح اأن عامل املو�شيقى يتجه نحو م�شتقبل م�شرق، فيما يتحول �شيئا ف�شيئا اإىل 
العامل الرقمي. وقد يجني اأرباحا اأكرث مما جنته االأقرا�س املدجمة يف اأوج انت�شارها، 
ومع كل هذا ال يزال هناك العديد ممن يف�شلون �شراء االأقرا�س املدجمة، فما زال 

لديها �شوق جيد، كما هو احلال يف عامل الفن.

لماذا لم تنقرض األقراص المدمجة بعد؟
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71 مليار رسالة 

عبر تطبيقات 

التراسل الفوري 

بحلول العام 

2014

طريقها   )Instant Messaging Apps( الفوري  الرا�شل  تطبيقات  �شقت 
لت�شبح اليوم مناف�شًا حقيقيًا ل�شبكات التوا�شل االإجتماعي، ولتاأكيد هذه احلقيقة يكفي 
معرفة قيمة  املبالغ وال�شفقات التي يتم عر�شها من قبل بع�س ال�شركات لالإ�شتحواذ على 
خدمات تلك التطبيقات، والتي كان اآخرها رف�س snapchat عر�س مقدمًا من في�س 

بوك بقيمة 3 مليار دوالر.
موؤ�ش�شة  باإعداده  قامت  جديدًا  تقريرًا  فاإن  التطبيقات،  تلك  على  االإعتماد  زي��ادة  ظل  ويف 
Ovum املتخ�ش�شة يف اأبحاث ال�شبكات اأو�شحت من خالله اإىل اأن عدد الر�شائل املر�شلة 
عرب تطبيقات الرا�شل الفوري �شتتجاوز 71 مليار ر�شالة بحلول العام 2014، وذلك مقابل 27 

مليار ر�شالة خالل العام 2013.
وترجع Ovum موؤ�شرات النمو تلك اإىل التوقعات التي ت�شري اإىل جتاوز عدد م�شركي تطبيقات 
الرا�شل 2 مليار م�شرك خالل العام 2014، يف الوقت الذي ت�شري فيه اأرقام العام احلايل اإىل وجود 

1 مليار م�شرك فقط، وهذا ما يعني اأن العدد �شيت�شاعف باأكرث من ن�شبة 100 باملئة م�شتقباًل.
اأي�شًا اإىل اأن الوات�س اآب )WhatsApp( وLine تبقى من بني  اأ�شارت Ovum يف تقريرها  كما 
اأبرز اخلدمات التي تلقى رواجًا ون�شاطًا اأكرب بني امل�شتخدمني على ال�شعيد العاملي مقارنة بباقي اخلدمات. 
وت�شيف موؤ�ش�شة االأبحاث اإىل اأنه مع زيادة اعتماد وانت�شار الهواتف الذكية، ا�شافة اإىل التح�شينات واالإ�شافات 
التي حتدثها ال�شركات املطورة على خدمات الرا�شل الفوري ب�شكل دوري فاإنه من املرجح جدًا اأن ن�شهد زيادة 

كبرية يف االأرقام امل�شجلة م�شتقباًل لتتجاوز بذلك م�شتوى التوقعات.
يف االأخري اأكدت Neha Dharia املحللة يف موؤ�ش�شة Ovum اإىل اأن خدمات الرا�شل الفوري اأحدثت 
بالفعل تغيريًا كبريًا على القطاع، واأ�شبحت تتمتع هي االأخرى ب�شمعة وقيمة جتارية ال تقل �شاأنًا عن قيمة كربى 

و�شائل التوا�شل االإجتماعي على غرار في�س بوك وتوير وقوقل بل�س وغريها.

لماذا لم تنقرض األقراص المدمجة بعد؟



كربالء.. وطن ي�ستفيق على وهج الذرى

• �شالح اخلاقاين

�سائرون ... اأقدامهم ري�سات تر�سم مالحما للوالء .. 

والطريق ق�سة طويلة عن �سهيد اأطاح ال�سم�س حني طاح عن مهره يف كربالء .. وعا�سقني كانت 

حلظة الع�سق فيهم هي حلظة الوالدة .. 

وطاغني ..

ال�سهيد يفور دما .. فيفور العا�سقون انتماء ويفور الطغاة حقدا وخوفا .. وتظل الق�سة ابوابا 

م�سرعة على الزمان حلكايا املوت الذي يزرعه الطغاة حول كربالء .. والنفو�س العا�سقة التي 

تدو�س ذلك املوت حني ياأزف موعد لها مع املنائر ال�ساخمة بال�سوء عند قرب احل�سني ... 

فتاأتي موكبا مهيبا متالأ �سيحات والئه �سمع الدنيا .. 

وتظل الق�سة حتكي عن والدة اإثر والدة للقاء العا�سقني مبنائر ال�سوء يف كربالء .. 

وموت اإثر موت للطغاة الذين ظنوا اأنهم قادرون على اإيقاف نب�س قلب عا�سق 

ال�سائرون من كل حدب و�سوب .. وكربالء كعبة من �سوء وقدا�سة 

ال�سائرون مهاجرون اأ�سناهم ال�سعي خلف العلى .. وكربالء وطن ي�ستفيق على وهج الذرى ويغفو
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سارع للحصول على نسختك
 من إصدارات العتبة الحسينية المقدسة 

)الرو�سة احل�سينية- االأحرار- الوارث-  القوارير- احلفيظ- �سدى اخلطباء- امل�سباح- احل�سيني 
ال�سغري- الرباعم- فتية اخلري- فتاة اخلري- �سدى القراآن- اال�سالح احل�سيني(....وغريها

مكتبة الباقر ل�ساحبها علي �سالح 
حرجان/�سوق ال�سماوة

هـ  07804454114
مكتبة كنوز الرتاث العربي باإدارة 
عالء ح�سني الغرة/ �سارع العيادة 

ال�سعبية
هـ  07817305566

مكتبة حيدر كاظم/ قرب تقاطع 
ال�سينما

هـ  07807239493

المثنى

موؤ�س�سة املرت�سى/نهاية �سارع 
الر�سول)�س( 

هـ  07808763100 – 
07709743431

مكتبة دار الهالل ل�ساحبها ابو علي/ 
�سارع الر�سول)�س(
هـ  07804207384

النجف األشرف
مركز االر�ساد االأ�سري التابع لالأمانة 

العامة للعتبة احل�سينية املقد�سة
باإدارة ال�سيد حممد الفوؤادي

هـ 07801235472- 07808992880
مكتبة الطلبة ل�ساحبها مطرود كاظم 

حمزة /�سوق التجار/ �سارع املكتبات
هـ 07801187605

مكتبة ماجد العلمية باإدارة ح�سن 
الب�سري/ �سوق التجار مقابل �سربت 

اجلبوري
هـ  07703019616 -07807518381 

الديوانية

مكتبة االمام احل�سني )ع( ل�ساحبها 
اال�ستاذ ابو رفل/ �سارع 60

هـ 07807266577
مكتبة الذكريات/�سارع40

هـ  07802640465
مكتبة القا�سم )ع( ل�ساحبها �سيد ح�سن 

�سيد مزهر/ ق�ساء القا�سم
هـ  07801260626

بابل

معر�س اجلوادين الدائم للكتاب / العتبة 
الكاظمية املقد�سة

هـ 07715160267-07817132283
دار الكتاب العربي/ �سارع املتنبي /ل�ساحبها 

�سفاء العامري
هـ  07901419375

مكتبة ب�ساتني املعرفة باإدارة ابو تقى/ �سارع 

املتنبي/عمارة طه ابو الكا�سي- الطابق االأول
هـ  07902278551 

مكتبة بغداد باإدارة جبار ابو علي/ �سارع 
املتنبي 

هـ  07903514108
دار اجلواهري / �سارع املتنبي

هـ 07702910090 

بغداد

 دار الزهراء للن�سر والتوزيع 
احمد الغنامي 

الع�سار �ساحة ام الربوم
07801046213
07700776440

مكتبة ابو عقيل م�سلم �سعيد
�سارع ام الربوم

�سوق الع�سار
07803128810
07709076591

البصرة
مكتبة الباقر / النا�سرية /قرب �ساحة 

احلبوبي
هـ 07801554368 

مكتبة نور الزهراء باإدارة جبار �ساكر/ 
النا�سرية/ قرب �ساحة احلبوبي

هـ  07808201784
مكتبة امليالد 

مركز املحافظة – مقابل متثال احلبوبي 
07801156016

ذي قار


