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الثورة..
وجحافل السائرين

تراث مدينة مقدسة
مسجد الحنانة

اإلصالح الحسيني

تستنفر طاقاتها لخدمـة زائـري االربعيـن
العتبـة العلويـة المقدسة 



يتبـــّدْد صـــري  بعزائـــك 
أحـــزاين جرُحـــَك  يتوّســـُد 
وادلنيـــا بنفســـك  وجتـــــوُد 
تذكـــُر مـــا جيــــــري للزهرا
وتديــــــــُر بعـــٍن دامعـــة ٍ
يستســـي  

ً
ظمآنـــا فـــرى 

وكـــأين أســـــمُع همســــــته 
يُوىح مـــا  ختمـــت  لكمـــاٌت 
قد رحــــَل انلــــــور  ويف فمِه…

وبفقــــدك حـــزين يتجّســـْد
وحبجــــــــِر يلعٍّ تتوّســـــــْد
تـــزّوْد مـــن فيض وجـــودك 
يتفّصـــْد  ٍ قلـــــب   ِ حبـــرارة 
وبعـــن ُحســـينك إذ جتمـــْد
يتنّهـــْد يبـــــي  لرضيــــــٍع 

ردد  إذ  عـــــــــــــيٍّ  أذن  يف 
يـــردد  صداهــــــــا  لـــآن 
حممد  آَل  أيــــــــــا  الصـــُر 
حيدر رزاق شمران
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على مش��ارف انطالقة موكب س��بايا الطف، رفعت زينب)عليها السالم( صوتها احلزين 
قائلة: )يا حممداه، صلى عليك مليك السماء، هذا حسينك بالعراء، مرّمل بالدماء مقطع 
األعضاء، وبناتك سبايا اىل اهلل املشتكى واىل حممد املصطفى واىل علي املرتضى واىل 

فاطمة الزهراء واىل محزة سيد الشهداء...(.
فهي)سالم اهلل عليها( ترفع شكواها لتلك الرموز املقدسة اليت ختمت وجودها الواقعي 
بوجود ذلك املسّجى على ساحة الطف.. وهي بذلك تبني إن يوم عاشوراء يوم متجذر يف 

أصول العقيدة اإلسالمية األصيلة وليس بعيدا عنها.
ثم ماذا بعد ذلك؟

لقد اقام ركب احلس��ني)عليه الس��الم( بعد مصرعه االقدس ثورة قائمة بذاتها، وذلك 
يف خضم تشويه احلقائق اليت كان يسعى اليه سالطني بين أمية، فانه قد يسهل عليهم 

تربير قتل سبط النيب األكرم ومتويه احلقائق على الناس يف ذلك الوقت..
ولكن أّنى هلم تربير س��يب بنات رس��ول اهلل)صلى اهلل عليه وآله( بني البلدان على مرأى 
األم��ة ومس��معها ف��إن ه��ذا العمل لوح��ده كان كافيا لفضح الس��لطان األم��وي وتعرية 

وجهه القبيح أمام املسلمني امجع. 
هذا باإلضافة إىل ما كان يلقي اإلمام السجاد)عليه السالم( وعماته وأخواته من خطب 
وكلمات بليغة يف الناس تبنّي احلقائق وحترك املشاعر ضد الظلم والطغيان، لذا جتد 
اّن يف كل مقام وعظ ألهل البيت)عليهم السالم( على رؤوس املأل تسمع البكاء والعويل 
من حش��ود الناس، حتى قيل لإلمام الس��جاد)عليه الس��الم(: حنن كلنا يا ابن رسول اهلل 
س��امعون مطيع��ون حافظ��ون لذمام��ك غري زاهدين فيك وال راغب��ني عنك، فمرنا بأمرك 
يرمحك اهلل، فإنا حرب حلربك وسلم لسلمك، لنأخذن يزيد ونربأ ممن ظلمك وظلمنا..
واخ��ريا ف��ان الناظ��ر إىل واقعن��ا املعاص��ر جي��د أن ذلك الركب احلس��يين ال��ذي تقدمه 
الس��جاد والعقيلة)عليهم��ا الس��الم( ال ت��زال ثورته مس��تمرة عرب الق��رون، فهذه اجلحافل 
املليونية السائرة على األقدام من كل حدب وصوب حنو قرب أبي عبد اهلل احلسني)عليه 
الس��الم( هي مثرة موكب زين العابدين وبنات الرس��الة، الذي عاد من الش��ام إىل ارض 
كربالء، ليجدد العهد باإلمام احلسني)عليه السالم(، وكم يف ذلك من املواساة لرسول 

السماء العظيم.
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إن املنـتسبــــــــــــــــــــــــــــــــني 
املخلصني يف العتبــــــــة 
العلويـــــة املقدســــــــــــــــة 
يعـــــــــــاهدون سيدهــــــم 
وموالهم اإلمــــــام أمري 
السالم(  املؤمنني)عليه 
علـــــى أن يكـــــــــونــــــــــــوا 
املسؤوليـة  قـــــــدر  على 
اجلسيــــــــــمة يف خدمة 
زائريه الكـــــــــرام، وإنهم 
لن يّدخـــــــروا جهدا يف 
جتسيد أروع االمثلـــــــة 
يف مـــــزج عملهــــم هذا 
بروح اخلدمـــــة وسوف 
ميضون ُقدمــــــا إن شاء 
اهلل تعاىل على هـــــــــذا 

الطريق..

ومن اهلل التوفيق.

الثبات 
على العهد

44مسلسل االمام علي..

36
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حب��ل املتني: ان اخلدمات اليت تقدمها العتبة 
املقدس��ة تتضم��ن حمورين أساس��يني، األول 
ه��و التع��اون م��ع احل��وزة العلمي��ة واملرجعي��ة 
الديني��ة العلي��ا يف النج��ف االش��رف بتهيئ��ة 
ك��وادر احل��وزة العلمي��ة يف داخ��ل الع��راق 
وخارجه لالنتشار على طريق الزائرين ابتداًء 
م��ن البص��رة وحت��ى مش��ال الع��راق، وكل 
يأخذ دوره يف التبليغ والتوعية وبيان املسائل 
الش��رعية وكل م��ا حيتاج��ه الزائ��ر يف هذا 
اجلان��ب م��ن القضاي��ا املعنوي��ة والفكري��ة 
وإقام��ة  الص��الة و الع��زاء احلس��يين أثن��اء 
بتقدي��م  اإلجته��اد  الثان��ي  واحمل��ور  الزي��ارة 
أقصى ما ميكن من تقديم اخلدمات للزائر 
وهنا كانت خطة العتبة يف هذه الس��نة هي 
تركيز اجلهود على مدينة أمري املؤمنني وما 
حوهل��ا ابت��داًء من مركز املدينة )جمس��رات 
ثورة العش��رين( اىل منطق��ة الطريق احلولي.
واشار حبل املتني اىل »اننا يف هذه السنة قمنا 
بتطويق املدينة خدميًا، على ش��كل مربعات 
والش��رقية  الش��مالية  اجتاهاته��ا  يف مجي��ع 
واجلنوبي��ة والغربي��ة م��ن خ��الل تهيئ��ة س��تة 
مواقع اليواء وخدمة أكثر من مخسني ألف 
زائر وجتهيز مئة ألف وجبة طعام يومية تقدم 
للزائرين يف هذه األماكن، اضافة اىل كل 

ما حيتاجه الزائر من املياه الصاحلة للشرب 
تهيئ��ة  مت  موضح��ا:  الصحي��ة«  واخلدم��ات 
موقع الستعياب وإيواء مخسة عشر ألفا وهو 
مَدع��م باخلدم��ات الصحية واملي��اه الصاحلة 
للش��رب والطع��ام لوجب��ات ث��الث، وهنال��ك 
موقع آخر يتمثل ب)مرآب الطوابق املتعددة(، 
مت االنته��اء م��ن تأهيله ليس��توعب أكثر من 
مخس��ة آالف زائر للمبيت مع توفري خدمات 
اإلطعام والصحيات واملياه الصاحلة للشرب، 
وكذلك يف منطقة الطريق احلولي وهو احد 
الط��رق املهم��ة اليت يس��لكها الزائرون قمنا 
بتهيئة موقع يستوعب اكثر من عشرة آالف 
زائ��ر كمبي��ت للنس��اء والرجال م��ع خدماته 
الصحي��ة واإلطعام، كما قمن��ا بتهيئة موقع 
آخ��ر يف مدخل املدينة القدمية املؤدي للحرم 
الش��ريف جنوب��ا ) َك��راج الرابط��ة(، قمن��ا 
بتهيئت��ه ليس��توعب أكث��ر من مخس��ة آالف 
للمبي��ت واإلطع��ام واخلدم��ات الصحي��ة وان 
مجي��ع أماك��ن اإلي��واء واخلدم��ة تس��اندها 
مف��ارز طبي��ة وصحي��ة فيه��ا ك��وادر طبي��ة 
وصحية متخصصة ومراكز اتصاالت بعيدة 

املدى إلرشاد التائهني خالل هذه الزيارة«.

أك��د األم��ني الع��ام للعتب��ة العلوية املقدس��ة 
الس��يد ن��زار حبل املتني عل��ى ضرورة تضافر 
اجلهود واإلمكانيات املتاحة ملختلف أقس��ام 
العتب��ة املقدس��ة ومنتس��بيها واملتطوعني فيها 
لتقدي��م أفضل اخلدم��ات للزائري��ن الكرام 

القادمني ألداء مراسم الزيارة األربعينية.
جاء ذلك خالل اجتماع غرفة عمليات العتبة 
تقدي��م  برنام��ج  بتنفي��ذ  اخلاص��ة  املقدس��ة 
النج��ف  إىل  القادم��ني  للزائري��ن  اخلدم��ات 
األش��رف للتش��رف بزي��ارة مرق��د اإلمام أمري 
املؤمن��ني ) علي��ه الس��الم( قب��ل توجهه��م إىل 
الزي��ارة  مراس��م  ألداء  املقدس��ة  كرب��الء 

األربعينية.
تقدي��م  وبرنام��ج  االجتم��اع  طبيع��ة  وع��ن 
اخلدمات للزائرين، قال األمني العام الس��يد 
ن��زار حبل املتني » إن العتبة العلوية املقدس��ة 
شّكلت غرفة عمليات من مسؤولي األقسام 
والعامل��ني فيها وجملس إدارتها املوقر لتهيئة 
كل اإلمكاني��ات خلدمة زائري اهل البيت 
)صل��وات اهلل عليه��م أمجع��ني(. وأض��اف: ان 
التخطيط لتنفيذ برنامج خدمة الزائرين بدأ 
االستعداد له منذ شهرين، وحنن نتواصل يف 
اإلس��تعدادات منذ ذلك احلني اىل يومنا هذا 
طيل��ة أرب��ع وعش��رين س��اعة متواصل��ة. وبني 

العتبة العلوية تهيئ ستة مواقع إليواء أكثر من 50 ألف 
زائر يوميًا وتطعم أكثر من 100 ألف 

اخبار العتبة

6 العدد 90- لشهر صفر 1437هـ
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بن��اء  ه��و  منه��ا  واهل��دف  األش��رف  للنج��ف 
العالق��ات م��ع ممثل��ي اجملتم��ع املدن��ي س��واء 
كان م��ن احلكوم��ة احمللي��ة ام املرجعي��ات 

الكرمية ام العتبة العلوية«.
وأك��د فالتمانس »قد وصل إىل علمي خالل 
س��نني طويل��ة أهمية هذا املرقد الش��ريف يف 
العامل اإلس��المي ومن خالل أهمية وقدس��ية 
ه��ذا املرق��د نتمن��ى ان يك��ون س��ببا يف بناء 
عالق��ات جي��دة م��ع مملك��ة هولن��دا حي��ث 
كان��ت هن��اك نقاش��ات مفتوح��ة وودي��ة يف 
اجملال اإلقتصادي واالستثماري بني اجلانبني 
ونأم��ل ان تك��ون هناك لقاءات أخرى لبحث 

العديد من املشاريع«.
م��ن جانبه أوض��ح عضو جمل��س إدارة العتبة 
»مت  إن��ه  حمبوب��ة  خلي��ل  مظف��ر  املهن��دس 
اس��تعراض العدي��د م��ن املواضي��ع خالل هذا 
اللق��اء منه��ا موقع النجف األش��رف كمدينة 
العتب��ة  األل��ف ع��ام وموق��ع  جت��اوز عمره��ا 
كبناي��ة جت��اوز عمرها األربع��ة قرون فضال 
عن ش��خصية اإلمام علي بن أبي طالب)عليه 
الس��الم( ه��ذه الش��خصية ال��يت كان��ت هبة 
وعط��اًء لإلنس��انية مجع��اء ولي��س لديان��ة او 

مذهب او قومية معينة.

البواب��ة  مقاب��ل  األول 
الش��مالية لدخ��ول احل��رم 
الش��يخ  )ب��اب  الش��ريف 
يف  والثان��ي  الطوس��ي(، 
بواب��ة )ش��ارع اإلم��ام زي��ن 
العابدين(« وأش��ار اىل انه 
جهاز)االي��دو(  ش��راء  »مت 
حقائ��ب  فح��ص  لغ��رض 
الزائرين من قبل منتسبني 
قس��م  م��ن  متخصص��ني 
حفظ النظام بعد التأكد 
الي��دوي  الفح��ص  م��ن 
ش��راء  مت  »وأض��اف« 
عش��رة  أجه��زة على نفقة 

العتب��ة املقدس��ة لغرض الس��يطرة على مجيع 
األماك��ن ال��يت مت افتتاحه��ا به��ذه املناس��بة 
ولفح��ص الس��يارات واحلقائ��ب واألش��خاص 

وأش��ار حمبوبة: اطلعنا الس��فري على مس��توى 
عملنا يف العتبة املقدسة من إعادة ترميم هذه 
البناية واجلهود احلثيثة لتس��جيلها يف الرتاث 
اليونس��كو  منظم��ة  يف  العامل��ي  اإلنس��اني 
وكذل��ك اجله��ود الكبرية يف جمال توس��عة 
العتب��ة املقدس��ة الس��تيعاب اع��داد الزائري��ن 

املتزايدة من خالل توسعة اجلهة الغربية.
الس��فري   م��ع  »ناقش��نا  حمبوب��ة:  وب��ني 
املواضي��ع  بع��ض  اهلولندي��ة  والش��ركات 
االس��تثمارية وم��ن خالل قس��م االس��تثمار يف 
العتب��ة املقدس��ة املش��رف علي��ه عضو جملس 
إدارة العتبة املهندس علي صادق ال س��يما يف 
األراضي الزراعية املوقوفة لإلمام علي )عليه 
الس��الم(، وكان الس��فري اهلولن��دي متفاعاًل 
معن��ا يف كل م��ا مت طرح��ه ومت االتفاق على 
التواص��ل يف ه��ذا االجت��اه لتقديم ما ميكن 

تقدميه للمرقد املقدس«.

وكل م��ا حتتاج��ه األجهزة األمنية اليت يعمل 
عل��ى توفريه��ا من أجل محاية مواطين املدينة 
وأربعيني��ة  الطاه��ر  العل��وي  املرق��د  وزائ��ري 

اإلمام احلسني )عليه السالم(«.

تش��رف الس��فري اجلديد ململكة هولندا لدى 
الع��راق يان هندري��ك فالتمانس بزيارة املرقد 
الش��ريف لإلم��ام عل��ي ب��ن أب��ي طالب)علي��ه 
الس��الم( وكان يف اس��تقباله أعضاء جملس 
املهن��دس  املقدس��ة  العلوي��ة  العتب��ة  إدارة 
مظف��ر حمبوب��ة واألس��تاذ امحد عب��د الغفور 
اجلواه��ري واملهن��دس عل��ي ص��ادق وممثل��و 
قس��مي العالق��ات العام��ة واإلع��الم وج��رى 
خ��الل اللق��اء مناقش��ة العدي��د م��ن املواضيع 
االقتصادي��ة املهم��ة ال��يت تع��ود بالفائدة على 

اجلانبني . 
ل��ي  ي��ان هندري��ك فالتمان��س »كان  وق��ال 
الش��رف بزي��ارة احل��رم الطاه��ر لإلم��ام علي 
ب��ن اب��ي طال��ب )علي��ه الس��الم(  يف النج��ف 
م��ن  العدي��د  بزي��ارة  تش��ريف  بع��د  األش��رف 
املراق��د املقدس��ة يف ع��دد م��ن ال��دول، وق��د 
تأث��رت كثريًا جبمالية املرقد واخلطط اليت 

وضعت من اجل التوسعة .
وأضاف فالتمانس: كانت لدي روحية مميزة 
ج��دا خ��الل دخولي احلرم املق��دس حتى وان 
كنت غري مسلم لكن ميكنين رؤية أهمية 

هذا املرقد  بالنسبة للمسلمني.
وب��ني فالتمان��س ان »ه��ذه الزي��ارة هي األوىل 

قام��ت العتب��ة العلوي��ة املقدس��ة بتجهي��ز عدد 
م��ن البواب��ات اخلارجي��ة املؤدي��ة إىل الصحن 
احلي��دري الش��ريف بأجه��زة س��ونار حديث��ة 
لفح��ص حقائ��ب الزائري��ن حفاظ��ا عل��ى أمن 
الزي��ارة  املقدس��ة يف  العلوي��ة  العتب��ة  زائ��ري 
علي��ه  احلس��ني  اإلم��ام  ألربعيني��ة  املليوني��ة 

السالم.
وقال نائب األمني العام للعتبة العلوية املقدسة 
احلاج خالد هادي شنون جمللة الوالية: »تقوم 
خلدم��ة  جهوده��ا  مجي��ع  باس��تنفار  العتب��ة 
س��يما  وال  كاف��ة  اجلوان��ب  ويف  الزائري��ن 
األمني��ة من أجل احملافظ��ة على الزائرين من 
أي س��وء، وم��ن ضمن هذه املش��اريع مش��روع 
فح��ص احلقائ��ب  لتس��هيل انس��يابية دخ��ول 
الزائرين مع أمتعتهم مع تهيئة أماكن خاصة 
وباج��ات خاص��ة للحقائ��ب م��ن خ��الل ه��ذا 
اجله��از« وأوض��ح ش��نون »مت افتت��اح جهازي��ن 

العتبة العلوية املقدسة جتهز بوابات احلرم العلوي 
بأجهزة سونار حديثة

السفري اهلولندي: تشرفت بزيارة املرقد العلوي 
وتأثرت كثريا جبماله وخطط توسعته



اخبار العتبة

»تنوع��ت أماك��ن نص��ب احملط��ات القرآني��ة 
التعليمي��ة عل��ى عدد م��ن األقضي��ة والنواحي 
حي��ث مت اختي��ار الط��رق ال��يت تش��هد توافدًا 
كب��ريًا م��ن قب��ل الزائري��ن الش��رتاك أك��رب 
ع��دد منه��م« مش��ريًا إىل »أن ع��دد احملط��ات 
القرآني��ة التعليمي��ة يف حمافظة ذي قار بلغت 
عش��ر حمط��ات يف مناط��ق خمتلف��ة وب��إدارة 
ال��دور واملؤسس��ات القرآنية منه��ا دار القرآن 
الكري��م ومدرس��ة س��يد األوصي��اء يف ناحية 
الفضلي��ة ودار الق��رآن الكري��م يف اجلبايش 
كذلك املدرسة القرآنية اخلريية يف الرفاعي 
واملدرسة القرآنية يف قلعة سكر ودار اإلمام 
املنتظ��ر )عج��ل اهلل تع��اىل فرج��ه الش��ريف( 
القرآني��ة باإلضاف��ة إىل جتمع )ق( القرآني يف 
اإلص��الح ودار الوفاء القرآنية  ودار املرتضى 

)عليه السالم( القرآنية. 
يذك��ر ان مش��روع تعلي��م الق��راءة الصحيحة 
لس��ورة الفاحت��ة للزائري��ن يق��ام م��ن قب��ل دار 
الق��رآن الكري��م يف العتب��ة العلوي��ة املقدس��ة 
الزي��ارة  خ��الل  التوال��ي  عل��ى  الراب��ع  للع��ام 
األربعينية ومت توسيعه هذا العام ليشمل ست 

حمافظات.

الصحيح��ة  الق��راءة  تعلي��م  مش��روع  ش��هد 
للزائري��ن املق��ام م��ن قب��ل اجملم��ع القرآني يف 
حمافظة ذي قار وبرعاية دار القرآن الكريم 
يف العتب��ة العلوي��ة املقدس��ة تفاعاًل مميزًا من 
قب��ل الزائرين املتوجهني حن��و مدينة كربالء 

املقدسة ألداء مراسم زيارة االربعني. 
وأفاد  موفد دار القرآن الكريم جمللة الوالية 

دار القرآن الكريم تنشئ 10 حمطات لتعليم سورة 
الفاحتة خدمة لزائري األربعني يف ذي قار

شعبة القرآن الكريم النسوية تقيم حمفال قرآنيا 
يف كلية الفقه جبامعة الكوفة

القرآني��ة  والرواب��ط  واملؤسس��ات  ال��دور  »ان 
املنضوي��ة ضم��ن اجملم��ع القرآني يف حمافظة 
ذي ق��ار باش��رت بنص��ب حمط��ات املش��روع 
التعليم��ي ال��ذي ترع��اه دار الق��ران الكري��م 
ش��هد  وال��ذي  املقدس��ة  العلوي��ة  العتب��ة  يف 
تفاع��اًل ممي��زًا م��ن قب��ل الزائري��ن املتوجهني 
وتاب��ع  املقدس��ة«  كرب��الء  مدين��ة  ص��وب 

قرآني��ة يف خمتلف اجلامعات العراقية، حيث 
أقيمت مراس��م فعاليات احملفل القرآني حتت 

شعار )احلسني شريٌك للقرآن(.
وألق��ى الس��يد حب��ل املت��ني أم��ام احلاضري��ن 
حماضرة قرآنية، مقدما ش��كره اىل رئاس��ة 
الفق��ه  وكلي��ة  عموم��ا  الكوف��ة  جامع��ة 

باخلص��وص عل��ى إقام��ة احملفل، مش��ريا إىل 
أن هذه الزيارة ستكون فاحتة خري للتواصل 
بني اجلانبني مستعرضا يف الوقت ذاته جهود 
العتبة املقدس��ة يف تقدي��م اخلدمات للزائرين 
الك��رام وخاص��ة يف ه��ذه األيام اليت تش��هد 
تواف��د مئ��ات اآلالف م��ن الزائري��ن اىل العتبة 

املقدسة مبناسبة زيارة األربعني.
م��ن جانب��ه رّح��ب املس��اعد العلم��ي لرئي��س 
اجلامعة الدكتور حسن العاّلق باألمني العام 
للعتبة املقدس��ة معتربا أن اللقاء يعد باكورة 
التع��اون ب��ني اجلانبني. فيما قال عميد كلية 
األس��دي،  اهلل  ف��رج  ولي��د  الدكت��ور  الفق��ه 
إن كلي��ة الفق��ه تض��ع كاف��ة إمكانياته��ا 
يف خدم��ة العتب��ة املقدس��ة وتعم��ل معها جنبا 
إىل جن��ب مقدم��ا الش��كر إىل األم��ني الع��ام 
للعتبة املقدسة وكادر شعبة القرآن الكريم 
النسوية على الزيارة واقامة احملفل القرآني.

زار األم��ني الع��ام للعتب��ة العلوية 
املقدس��ة السيد نزار حبل املتني 
كلية الفق��ه جبامعة الكوفة، 
برفق��ة مس��ؤولة ش��عبة الق��رآن 
النس��وية والكوادر التخصصية 
اس��تقباله  يف  وكان  فيه��ا، 
املساعد العلمي لرئيس اجلامعة 
األس��تاذ الدكتور حسن العاّلق 
األس��تاذ  اإلداري  واملس��اعد 
الس��هالوي،  مه��دي  الدكت��ور 
وعمي��د كلي��ة الفق��ه الدكتور 
الش��يخ ولي��د ف��رج اهلل األس��دي 

ومجع من األس��اتذة املتخصصني وطلبة قسم 
عل��وم الق��رآن يف الكلي��ة مع حض��ور النخب 
النس��وية القرآني��ة التخصصية، وذلك لرعاية 
حمفل قرآني يف الكلية ضمن برنامج شعبة 
حماف��ل  بإقام��ة  النس��وية  الكري��م  الق��رآن 
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عل��ى املواك��ب احلس��ينية ومواك��ب العتب��ة 
العلوي��ة املقدس��ة املنتش��رة يف مدين��ة النج��ف 
االشرف ويف حميط العتبة العلوية املباركة«.
وأكد العس��كري على »ان ش��عبة الصحافة 
قامت بالتعاون مع باقي ش��عب قس��م اإلعالم 
وهيئ��ة املواك��ب بإرس��ال عدد من منتس��بيها 

والتنمي��ة  العالق��ات  وح��دة  مس��ؤول  وق��ال 
اجملتمعي��ة يف ش��عبة التبلي��غ قس��م الش��ؤون 
العاب��دي يف تصري��ح  الش��يخ س��عد  الديني��ة 
جمللة الوالية » تش��رف قس��م الش��ؤون الدينية 
يف تقدي��م اخلدم��ات لزائ��ري اب��ي عب��د اهلل 

اىل نق��اط العتب��ة الرئيس��ة خلدم��ة الزائري��ن 
يف املدين��ة القدمي��ة ولتوثي��ق نش��اطات العتبة 
املواق��ف  وتوثي��ق  اخلاص��ة  بالوف��ود  واللق��اء 
والزائري��ن  املواك��ب  ألصح��اب  املش��رفة 

الكرام يف مدينة  النجف االشرف«.

احلس��ني علي��ه الس��الم م��ن خ��الل حمط��ات 
اخلدم��ة التوجيهي��ة العقائدية الش��رعية اليت 
مت نش��رها عل��ى ط��ول الطري��ق إىل كرب��الء 

املقدسة يف نقاط وحماور متعددة«.
وبني العابدي » إن هذه احملطات معنية باإلجابة 
عن املسائل الشرعية يف نقاط خمتلفة فضال 
ع��ن توجيه الزائرين باالس��تفتاءات الش��رعية 
املعلن��ة م��ن املرجعي��ة الديني��ة واإلجاب��ة عل��ى 

أسئلة الزائرين يف هذا اإلطار«. 
وأضاف »كما يقوم القسم بتوزيع اإلصدارات 
الديني��ة وإقامة ص��الة اجلماعة واحملاضرات 
واملسائل الفقهية بني الصالتني مع املشاركة 
يف مش��روع احل��وزة العلمي��ة الكب��ري بإقام��ة 
ص��الة اجلماع��ة الك��ربى يوم الس��ابع عش��ر 
من صفر تزامنا مع ذكرى استش��هاد اإلمام 

الرضا )عليه السالم(«.
يذكر أن قسم الشؤون الدينية بادر إىل نشر 
حمط��ات توجيهي��ة عقائدي��ة داخ��ل الصح��ن 
احليدري الش��ريف وخارجه فضال عن إنش��اء 
الضياف��ة  مواق��ع  يف  التوجيهي��ة  احملط��ات 
واخلدمة الكربى اليت أنشأتها األمانة العامة 
للعتبة املقدسة يف خمتلف الشوارع والساحات 

الرئيسة يف مدينة النجف األشرف«.

يف إط��ار نش��اطات العتب��ة العلوي��ة املقدس��ة 
خ��الل زي��ارة أربعيني��ة اإلم��ام احلس��ني علي��ه 
السالم، وزعت شعبة الصحافة التابعة لقسم 
اإلعالم يف العتبة العلوية املقدس��ة إصداراتها 
عل��ى الزائري��ن الك��رام الوافدي��ن حملافظ��ة 

النجف االشرف.
ويف تصري��ح لرئي��س ش��عبة الصحاف��ة حممد 
علي العسكري قال: »قامت شعبة الصحافة 
بتوزي��ع أكث��ر من ثالثني أل��ف خريطة ملدينة 
القادم��ني  الزائري��ن  عل��ى  األش��رف  النج��ف 
م��ن  الس��الم(  املؤمنني)علي��ه  أم��ري  حملافظ��ة 
مناطق خمتلفة وذلك لتسهيل حركتهم داخل 

املدينة وحميطها«. 
وأضاف العسكري »كما قام منتسبو الشعبة 
بتوزيع ما يقارب العشرة آالف من مطبوعاتها 
م��ن جمل��ة )الوالي��ة( باللغ��ة العربي��ة وجمل��ة 
)طريق احلس��ني( وجملة )ن��ور الوالية( وجملة 
)قن��رب( وإص��دارات جمل��ة )الوالي��ة( باللغ��ات 
األوردو واالنكليزية والفارسية للزائرين على 
طريق جنف - كربالء باإلضافة اىل توزيعها 

أنش��أ قسم الش��ؤون الدينية يف العتبة العلوية 
التوجيهي��ة  احملط��ات  م��ن  العدي��د  املقدس��ة 
الش��رعي  باالس��تفتاء  اخلاص��ة  العقائدي��ة 
واالستماع إىل أسئلة واستفسارات زائري أبي 

عبد اهلل احلسني عليه السالم .

قسم الشؤون الدينية ينشئ حمطات 
توجيهية عقائدية على طريق »يا حسني« 

شعبة الصحافة توزع آالف النسخ من إصداراتها على زائري األربعني



يف حمك��م كتاب��ه العزي��ز )ُهَو الَّ��ِذي َبَعَث 
يِّ��نيَ َرُس��واًل ِمْنُه��مْ َيْتُل��و َعَلْيِه��ْم َآَياِت��ِه  يِف اأْلُمِّ
ْكَمَة َوِإْن  يِه��ْم َوُيَعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواحْلِ َوُيَزكِّ
َكاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفي َضاَلٍل ُمِبنٍي( فهذه اآلية 
املبارك��ة م��ن س��ورة اجلمع��ة تق��دم الرتبية 
والتزكي��ة عل��ى التعلي��م وهي خط��وات البد 
منه��ا لبناء اإلنس��ان أوال ث��م بناء الدولة بهذا 
اإلنس��ان، واخلطوة األساسية واالسرتاتيجية 
اليت حيتاجها بلدنا هي بناء اإلنسان الصادق 
واألم��ني واحلري��ص والنزي��ه ب��كل م��ا تقّره 

باشرت العتبة العلوية املقدسة وفق توجيهات 
األم��ني الع��ام باملس��اهمة يف تأهي��ل وصيانة 
والكلي��ات يف حمافظ��ة  امل��دارس  بناي��ات 
النج��ف االش��رف يف ب��ادرة ه��ي االوىل م��ن 
نوعه��ا تض��اف اىل ع��دد م��ن اخلدمات اليت 
وضعته��ا العتب��ة وباش��رت بتنفيذه��ا خ��الل 

عامها هذا.
فف��ي هذا الس��ياق افتتح األم��ني العام للعتبة 
العلوي��ة املقدس��ة الس��يد ن��زار حب��ل املت��ني 
حبض��ور حماف��ظ النج��ف األش��رف الس��يد 
الياس��ري ومع��اون مدي��ر ع��ام تربي��ة  ل��ؤي 
النج��ف ومدير ع��ام تربية الكوفة وكوادر 
تدريس��ية ومش��رفني تربوي��ني أوىل امل��دارس 
اليت مت تأهيلها ضمن املرحلة االوىل ملشروع 
العتب��ة العلوي��ة املقدس��ة ال��ذي يه��دف اىل 
تأهي��ل م��دارس حمافظ��ة النج��ف األش��رف 
بأي��دي كوادر قس��م الصيانة اهلندس��ية يف 

العتبة العلوية املقدسة. 
كلمت��ه  يف  املت��ني  حب��ل  الس��يد  وأك��د 
مبناسبة هذا االفتتاح قائال: »قال اهلل تعاىل 

القيم اإلنس��انية وكل ما حنتاجه لبناء هذا 
البلد العزيز املظلوم«.

واضاف: »ان بناء اإلنس��ان يسبق بناء الدولة 
الس��يد  م��ع  خطواتن��ا  اوىل  لذل��ك كان��ت 
حماف��ظ النج��ف األش��رف تنطلق م��ن البناء 
الرتب��وي لإلنس��ان، ولك��ي تكتم��ل جتربة 
اإلنس��ان حنت��اج إىل التع��اون م��ن مؤسس��ات 
الدول��ة ومؤسس��ات احملافظ��ة وأن نب��ذل ما 
يف وس��عنا واعتق��د ان الكث��ري م��ن القضايا 
متوف��رة لديه��م وال حنت��اج إىل الكثري بقدر 

تقرير

مساهمة منها بتأهيل المؤسسات التربوية والجامعية 
 العتبة العلوية المقدسة تؤسس لمشروع العراق الحضاري 

نوار محي الدين
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والتالح��م  والتنس��يق  التع��اون  إىل  احلاج��ة 
ذل��ك  خ��الل  فم��ن  العم��ل،  واإلخ��الص يف 

سننجز الكثري يف هذا اجملال«.
وقال الس��يد حب��ل املتني يف معرض كلمته: 
»تقدم العتبة املقدسة إىل السيد مدير تربية 
حمافظة النجف االش��رف شكرها إلتاحته 
ه��ذه الفرص��ة وج��زاه اهلل خريًا عل��ى جهوده 
ال��يت رعى فيه��ا الناس الفقراء واملس��اكني 
واألحي��اء الفق��رية... وحنن يف العتب��ة العلوية 
تربوي��ة  مؤسس��ات  أرب��ع  اخرتن��ا  املقدس��ة 
ابتدائي��ة  مدرس��ة  وه��ي  أوىل  كخط��وة 
وتتع��اون  وكلي��ة،  وإعدادي��ة  ومتوس��طة 
العتب��ة املقدس��ة م��ع ه��ذه املؤسس��ات األربع 
لك��ي تنهض بالواق��ع الرتبوي ملدينة النجف 
املدرس��ة  ه��ذه  اختي��ار  وكان  األش��رف 
االبتدائي��ة م��ع حماف��ظ النجف األش��رف يف 
حي ميس��ان، فيما س��ريعى القس��م النس��وي 
يف العتب��ة العلوي��ة اجلان��ب الرتب��وي يف هذه 
املؤسس��ات لك��ي ننه��ض بالواق��ع الرتب��وي 
لبناتن��ا وسيس��تمر ه��ذا التع��اون حتى تظهر 
هذه املدرسة كنموذج للمدارس احلكومية 
النموذجي��ة وهي مس��اهمة لرف��ع األعباء عن 
كاه��ل العوائ��ل م��ن امل��دارس األهلية حيث 
هن��اك حاج��ة للتواص��ل ب��ني املعل��م والعائل��ة 
حلق��ة  البي��ت  م��ع  املدرس��ة  تك��ون  حت��ى 
متكامل��ة تربويًا«.  وأوضح حبل املتني حول 
تكلف��ة ه��ذا العمل قائال: »مل تكلفنا هذه 
املدرس��ة م��ن الناحي��ة املالي��ة س��وى مليونني 
ومئة ألف دينار يف ثالثة أيام وهذه املؤسسة 
مت تأهيله��ا م��ن صب��غ وأب��واب وم��راوح وهو 
كل م��ا احتاج��ه اإلخ��وة يف قس��م الصيان��ة 

وبعض اإلخوة املتطوعني يف العتبة.
 إذن حنن منلك خزينا معنويًا وماديًا ولو مت 
توجي��ه منتس��بينا إىل أي م��كان يف النجف 
األشرف فسنستطيع ان ننهض به بأمجل ما 
يكون وهذا مدعاة حلمد اهلل رب العاملني«.
م��ن جانب��ه ق��ال حماف��ظ النج��ف األش��رف 
ل��ؤي الياس��ري ح��ول ه��ذه املب��ادرة قائ��ال: 

»نق��دم ش��كرنا وعرفانن��ا اىل األم��ني العام 
للعتب��ة وكل العامل��ني فيه��ا على املس��اهمة 
الكرمي��ة يف ه��ذا املش��روع« مبين��ا: »قدمنا 
مقرتح��ا لألمني الع��ام للعتبة لتأهيل وصيانة 
الرح��الت املدرس��ية لبع��ض امل��دارس ال��يت 
تفتقد اليها، حيث هنالك نقص فيها ولكن 
تفاجأن��ا بقي��ام العتب��ة العلوي��ة املقدس��ة يف 
أول جترب��ة هل��ا بتأهي��ل املدرس��ة بالكامل، 
ومن هنا ال يس��عنا إال تقديم آيات الش��كر 
والعرف��ان للجه��د الكبري ال��ذي مت بذله وال 
نس��تغرب ان تكون العتبة هي الراعي هلذه 

املشاريع االنسانية خلدمة اجملتمع«.
 وتاب��ع الياس��ري: »بدأن��ا مب��د جس��ور الثقة 
والتعاون الكامل مع العتبة املقدسة خلدمة 
والتجرب��ة  اجمل��االت،  مجي��ع  يف  اجملتم��ع 
األوىل ه��ي عملي��ة تأهيل م��دارس احملافظة 
ونتش��رف ب��أن يك��ون لنا ه��ذا التع��اون مع 
العتبة املقدس��ة، وان مشروع تأهيل املدارس 
يع��د اخلط��وة األوىل ملراح��ل متع��ددة لتأهيل 
م��دارس احملافظ��ة، منه��ا تأهي��ل امل��دارس 
املوج��ودة يف املناط��ق الفق��رية بالتع��اون م��ع 
العتب��ة املقدس��ة وتربي��ة النج��ف اليت قدمت 
لن��ا قوائ��م بواق��ع م��دارس احملافظ��ة، ولق��د 
خط��ت العتب��ة خطوة س��ابقة باجناز محالت 

التنظي��ف ال��يت ب��دأت مب��ا حيي��ط بالعتب��ة 
املقدس��ة ث��م اتس��عت لتش��مل مجي��ع مناطق 
النج��ف االش��رف، وس��يكون لن��ا الش��رف 
يف املش��اركة واملس��اهمة والتع��اون خلدم��ة 

املدينة وأبنائها وزائريها«.
ويف الس��ياق ذات��ه ق��ال رئيس قس��م الصيانة 
اهلندس��ية يف العتبة املقدس��ة املهندس حيدر 
صيان��ة  »كلف��ة  ان  املت��ني  حب��ل  احس��ان 
املدرس��ة حوال��ي مليون��ني و100 أل��ف دين��ار 
مشلت صباغة صفوف املدرسة بالكامل مع 
تصلي��ح زجاج النوافذ فيها ومجيع الرحالت 
الصف��وف كان��ت  اغل��ب  ان  اذ  الدراس��ية 

تعاني من نقص الرحالت«.
واضاف: »قام��ت كوادرنا بصيانة األعطال 
إن��ارة  وتركي��ب  املدرس��ة  الكهربائي��ة يف 
محام��ات  وتأهي��ل  وتصلي��ح  فيه��ا  جدي��دة 
الطلب��ة وتركي��ب كهربائي��ات جديدة فيها 

وتأهيل وصباغة األسيجة اخلارجية«.
وأش��ار رئي��س قس��م الصيان��ة اهلندس��ية يف 
العتبة املقدسة »ان املواد اليت مت استخدامها 
جه��زت م��ن خم��ازن العتب��ة وكان��ت م��دة 
االجن��از فيه��ا ثالث��ة اي��ام ش��ارك فيه��ا 61 
منتس��با ومتطوع��ا م��ن العتب��ة العلوية فضال 
ع��ن مش��اركة ك��وادر ش��عب القس��م م��ن 
اإلداري��ني واحل��دادة والنج��ارة والتأسيس��ات 

الصحية والكهربائية«.
وأكد رئيس قسم الصيانة »ان األمني العام 
للعتبة املقدس��ة قام جبولة مشلت العديد من 
م��دارس احملافظ��ة ومت االتف��اق عل��ى قي��ام 
العتبة املقدس��ة بصيانة وتأهيل 14 مدرس��ة 
النج��ف  حمافظ��ة  م��ع  بالتنس��يق  جدي��دة 
االشرف ومديرية الرتبية ومدراء املدارس«.

العلوي��ة  للعتب��ة  العام��ة  يذك��ر ان األمان��ة 
عزم��ت ضمن توجهه��ا لدعم الرتبية والتعليم 
يف مش��روعها احلضاري على تنفيذ مش��روع 
تأهي��ل وصيان��ة م��دارس حمافظ��ة النج��ف 
األش��رف بالتع��اون والتنس��يق م��ع احملافظ��ة 

ومديرية تربيتها.



الزي��ارة  ومنتس��بيها إلجن��اح وتأم��ني ه��ذه 
وتوف��ري م��ا حيتاج��ه الزائ��ر م��ن توجيه��ات 
امل��أكل واملش��رب واملبي��ت  ديني��ة وتوف��ري 
وتهيئة ساحات لالسرتاحة يف حميط العتبة 

املقدسة واملدينة القدمية.

تع��د زي��ارة اربعيني��ة االم��ام احلس��ني)عليه 
الس��الم( م��ن الزي��ارات املليوني��ة ال��يت يقل 
نظريها يف العامل، اذ يتجمع يف هذه الزيارة 
مالي��ني من البش��ر من احن��اء العامل كافة 
وم��ن جنس��يات ختتل��ف يف الثقاف��ة واللغة، 
ليس��ريوا جنب��ا اىل جنب حن��و قبلة االحرار 
-كرب��الء املقدس��ة- ألداء زيارة العش��رين 
م��ن صف��ر ال��يت تع��د م��ن عالم��ات املؤم��ن 
كم��ا ورد يف حدي��ث االم��ام العس��كري 

عليه السالم.
ل��ذا عزمت كوادر العتبة العلوية املقدس��ة 
عل��ى ان تش��ارك يف خدم��ة ه��ذه املس��رية 
املليوني��ة م��ن خالل توف��ري افضل اخلدمات 
النج��ف  مدين��ة  اىل  الوافدي��ن  للزائري��ن 

االشرف واملارين بطريق جنف � كربالء.
إذ استنفرت العتبة املقدسة مجيع اقسامها 

وجبات طعام على مدار اليوم
فم��ن جانب��ه ق��ام مضي��ف العتب��ة العلوي��ة 
بتهيئة وجبات طعام تكفي عشرات اآلالف 
م��ن الزائري��ن فض��ال ع��ن تهيئ��ة مجل��ة من 

العتبـة العلويـة المقدسة تستنفر  
طاقـــاتها لخدمــــة زائـري االربعيـــن 

حتقيق: علي الوائلي - حيدر رحيم

ملف العدد
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اخلدمات اليت توفر للزائر الراحة، 
ل��ذا يؤكد منتس��ب مضي��ف العتبة 
اخلرس��ان  مق��داد  الس��يد  العلوي��ة 
قائ��ال: »مضيف العتبة العلوية يقوم 
بتجهي��ز ث��الث وجب��ات م��ن الطعام 
يوميا بش��كل مس��تمر، كل وجبة 
تطعم أكثر من مخس��ة عش��ر الف 

شخص«.
نق��وم  »كم��ا  اخلرس��ان:  وتاب��ع 
واس��كانهم  البطاني��ات  بتوزي��ع 
حي��ث خصص من��ام لل��زوار، ويتابع 
املضي��ف مجي��ع م��ا حيتاج��ه الزائر 
حي��ث خص��ص هلذا الغ��رض مفرزة 
طبي��ة وجلن��ة للمفقودين ه��ذا فيما 
يتعل��ق بعم��ل املضيف عل��ى الطريق 
م��ن  القري��ب  املضي��ف  داخ��ل  ام��ا 
الصح��ن العل��وي فان��ه يقدم  اكثر 
من س��تني ال��ف وجبة افط��ار يوميا 
منتس��بيه  اس��تنفر  املضي��ف  وان 
كاف��ة اضافة اىل املتطوعني الذين 
جاءوا من حمافظات العراق وايران 
لتوفري اخلدمات للزائرين كافة«.

خدمات مستمرة للزائرين
ام��ا م��ن حي��ث اخلدم��ات املقدم��ة 
فيش��ري احد مس��ؤولي قس��م ش��ؤون 

ابراهي��م  االس��تاذ  الداخلي��ة  اخلدم��ات 
حمم��د الكع��يب قائ��ال: »يق��وم قس��منا يف 
التابع��ة  النق��اط  ويف  الش��ريف  الصح��ن 
العتب��ة  موك��ب  ويف  للعتب��ة يف حميطه��ا 
الف��راش  بتأم��ني  »ياحس��ني«  طري��ق  عل��ى 
املناس��ب للزائري��ن ويعم��ل عل��ى التنظي��ف 
بشكل مستمر وحيرص على رفع النفايات 
وتوف��ري البطانيات لغرض املبيت يف النقاط 
اخلارجي��ة، ويتم ذلك باش��راف مباش��ر من 

اعضاء جملس ادارة العتبة العلوية«.
واض��اف الكع��يب: »اض��ف اىل ذل��ك انن��ا 
نوف��ر للزائري��ن يف الصحن الش��ريف اقداح 
املس��تمر  التنظي��ف  عل��ى  وحن��رص  املي��اه 
وتهيئ��ة الس��جاد اخل��اص بالصح��ن ومج��ع 
ال��رتب وتنظي��م املصاحف وكت��ب الزيارة، 
حبيث ان الزائر ال يعاني من أي عقبة وهو 

يؤدي زيارته يف الصحن الشريف«.
واك��د يف نهاي��ة حديث��ه: »اضافة اىل ذلك 
توىل القس��م ادامة املغاسل وتنظيف املرافق 
الصحي��ة احمليطة بالعتبة العلوية املقدس��ة، 

اذ مشلتها رعاية ش��عبة الصحيات يف قس��م 
شؤون اخلدمات الداخلية، وبسبب ما قمنا 
به من تنظيم فقد أزيلت مجيع العوائق اليت 
تواجهن��ا يف هذا الش��أن، وقد عمل جملس 
ادارة العتب��ة عل��ى تس��هيل عملن��ا وتذلي��ل 

العقبات«.

آليات العتبة في خدمة الزائرين 
العلوي��ة  العتب��ة  يف  اآللي��ات  قس��م  رئي��س 

املقدس��ة االس��تاذ ناجح حممد عبيد 
ب��نيَّ من جانبه قائ��ال: »ما يقرب من 
150 آلية متعددة االس��تخدامات قد 
ُزّجت للعمل من اجل تقديم اخلدمات 
احلس��ني  اإلم��ام  أربعيني��ة  لزائ��ري 
عليه الس��الم، يف هذه األثناء تش��هد 
تواف��د  االش��رف  النج��ف  حمافظ��ة 
أعداد هائلة م��ن الزائرين العراقيني 
إىل  توجه��وا  واألجان��ب  والع��رب 
كرب��الء املقدس��ة عن طري��ق مطار 
الربي��ة,  واملناف��ذ  االش��رف  النج��ف 
اآللي��ات  ه��ذه   مه��ام  ب��ان  مضيف��ا 
تنوع��ت ب��ني نقل الزائري��ن من مطار 
النج��ف االش��رف الدول��ي إىل العتبة 
املقدس��ة ونقله��م م��ن مناط��ق القطع 
الش��ريف  احلي��دري  الصح��ن  إىل 

وبالعكس«.
مجي��ع  القس��م  »اس��تنفر  واض��اف: 
منتسبيه وكذلك املتطوعني، وكل 
ذلك يصب يف خدمة الزائرين وتوفري 
انس��يابية وصوهلم اىل احلرم العلوي 

املطهر«.

خدمات طبية متواصلة
املف��رزة الطبي��ة التابعة للعتبة العلوية 
ش��اركت  االخ��رى  ه��ي  املقدس��ة 
بشرف املشاركة، إذ قامت بنشر العشرات 

من الكوادر التطوعية يف املفرزة.
العلوي��ة  العتب��ة  منس��ق  اش��ار  ذل��ك  واىل 
املقدس��ة يف املف��رزة االس��تاذ قاس��م حممد 
زائ��ري  خلدم��ة  خطتن��ا  »ضم��ن  هاش��م: 
األربعني بدأنا بالتعاون مع شعبة املتطوعني 
بنشر مفارز اإلخالء الطيب اىل خارج العتبة 
املقدسة بدءًا من البوابات الرئيسة للصحن 



واملناف��ذ االخرى عل��ى مدينة امري املؤمنني، 
اذ قمن��ا بالتنس��يق م��ع الدوائ��ر األمني��ة يف 
املدينة املقدس��ة من خ��الل تبادل املعلومات 
واخلط��ط املع��دة حلماي��ة زائ��ري األربع��ني 
وتأم��ني الط��رق املؤدي��ة إىل احل��رم العل��وي 

الطاهر«.
ع��دة  اجتماع��ات  »عقدن��ا  وق��ال مضيف��ا: 
م��ع مساح��ة األمني العام الس��يد ن��زار حبل 
املت��ني ح��ول ه��ذا األمر وهو يواص��ل تقديم 
التوجيه��ات اليومي��ة لنا ويس��تمع للمعوقات 
احلاصل��ة ويعم��ل عل��ى تذليلها مع اس��تنفار 
مجي��ع املنتس��بني اىل جن��ب منتس��يب فرق��ة 
االم��ام علي)عليه الس��الم( الذين كان هلم 
دور مه��م يف تنظيم حركة الس��ري وتفتيش 
احل��رم  إىل  املؤدي��ة  الط��رق  يف  اآللي��ات 
الشريف وخباصة الطريق احلولي الدولي«.

تغطية اعالمية فاعلة
فيم��ا خيص التغطي��ة االعالمية اليت قامت 
به��ا العتب��ة العلوي��ة لزي��ارة االربع��ني حتدث 
رئي��س قس��م االع��الم يف العتب��ة املقدس��ة 
االس��تاذ فائق الش��مري قائال: »واصل قسم 
االع��الم تقدي��م خدمات��ه االعالمي��ة خ��الل 
ه��ذه املناس��بة املبارك��ة م��ن حي��ث نق��ل 
حركة الزائرين عرب البث اليومي املباش��ر 
وتوثي��ق الف��رتات العبادي��ة يف العتبة العلوية 
وتوزي��ع املطبوع��ات عل��ى الزائري��ن ونش��ر 
قط��ع الداللة والقطع التوجيهية س��واء على 
م��ادة الفلكس ام الورق ام القماش، كما 
ق��ام القس��م بطباعة مخس��ني ال��ف خريطة 
الرشاد الزائرين اىل االماكن الرئيسة من 

واهلالل االمحر«.

خطة ناجحة للحفاظ على أمن 
الزائر

وع��ن االجراءات االمنية اليت قام بها قس��م 
أوض��ح  العلوي��ة  العتب��ة  النظ��ام يف  حف��ظ 
رئيس قسم الشؤون االمنية االستاذ حاكم 
دوش قائ��ال: »مت وض��ع خط��ط أمنية الزمة 
حلماي��ة الزائري��ن الوافدي��ن من ش��تى بقاع 
الع��امل ع��رب مطار النجف االش��رف الدولي 

احليدري الش��ريف، من خالل وضع مفرزة 
متكّونة من أش��خاص ثالث��ة مزودين بعدة 
اإلس��عافات األولي��ة الكامل��ة، كم��ا قمنا 
بنش��ر فرق اإلخ��الء الطيب يف مجيع مواقع 
الضياف��ة واخلدمة التابعة للعتبة املقدس��ة، 
كما زودنا الفرق الطبية املنتش��رة مبحيط 
بس��يارات  الش��ريف  احلي��دري  الصح��ن 
إخ��الء صغرية لنق��ل الزائر اىل اإلس��عافات 
اخلارجي��ة، وكان هن��اك تنس��يق مش��رتك 
ب��ني املفارز اليت وضعت مع دائرتي الصحة 
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املدين��ة القدمية وص��وال اىل املرقد الطاهر 
ألمري املؤمنني)عليه السالم(«.

واض��اف الش��مري: »ام��ا م��ا خي��ص اذاع��ة 
العتب��ة العلوية املقدس��ة فقد واصلت عملها 
يف ستة استديوهات ميدانية تنقل نقاًل حيا 
ومباش��رًا انطباع��ات الزائرين ومش��اعرهم  
يف هذه املناسبة الكرمية، كما وزع قسم 
االع��الم كث��ريًا م��ن النق��اط امليدانية اليت 
ترف��د موق��ع العتب��ة االلكرتون��ي وفضائية 
العتب��ة ب��كل الص��ور املباش��رة ال��يت توث��ق 
أجواء الزيارة، لذا فان قسم االعالم كان 
يعم��ل كخلي��ة حنل تعمل ليل نهار من اجل 
اب��راز االج��واء الروحانية للزي��ارة االربعينية 

املليونية«.
م��ن جانب��ه ق��ال مهن��دس الب��ث يف ش��عبة 
الفضائي��ة التابع��ة لقس��م االع��الم االس��تاذ 
ياس��ر اجلواهري قائال: »هذه الش��عبة تقوم 
بتغطي��ة مراس��يم زي��ارة االربع��ني يف ح��رم 
ام��ري املؤمن��ني كاف��ة لي��ل نهار، إذ نش��رنا 
كام��ريات م��ن ن��وع املوتراي��ز واملان��ول يف 
املناط��ق احمليطة حبرم االمام عليه الس��الم 
وخ��ارج الصح��ن الش��ريف وقام��ت الش��عبة 
بالب��ث عرب االقمار الصناعي��ة جمانًا لكل 
القن��وات الفضائية وفق تردد خاص، كما 
اس��تنفرت مجي��ع كوادره��ا االعالمية من 
مصورين ومراس��لني وخمرجني ومهندس��ني 
هن��اك  وكان��ت  املراس��يم،  ه��ذه  لتغطي��ة 
قن��وات عربي��ة وعاملي��ة اىل جن��ب العراقي��ة 
يف اتص��ال دائ��م م��ع الفضائي��ة كالقنوات 

اخلليجية وباقي القنوات العربية«.

سقي متواصل للحشود المليونية
العتب��ة  يف  امل��اء  تصفي��ة  ملنظوم��ة  وكان 
اخلدم��ة  تقدي��م  يف  ب��ارز  دور  املقدس��ة 
للزائري��ن، ويف ه��ذا الص��دد ب��ني االس��تاذ 
ابراهيم عبد احلسن منتسب منظومة املياه 
يف قس��م الصيان��ة قائ��ال: »يف اي��ام الزي��ارة 
أنتج القس��م تقريب��ا 100 الف لرت يوميا يف 
ح��ني ينت��ج يف اليوم الع��ادي 50 الف لرت اذ 
ن��زود املآخ��ذ الداخلي��ة واخلارجية للصحن 

الشريف باملاء الصاحل للشرب، كما قمنا 
بتزوي��د كاف��ة س��يارات املي��اه )التناك��ر( 
واحلش��د  احلس��ينية  باملواك��ب  اخلاص��ة 

الشعيب ومنطقة اخلط االسرتاتيجي«. 
املي��اه  املنظوم��ة  »توف��ر  مؤك��دا:  وق��ال   
طري��ق  ع��ن  العتب��ة  حمي��ط  يف  للزائري��ن 
االنابي��ب اىل اكث��ر م��ن تس��عني مأخ��ذا  
الصح��ن  يف  الزائري��ن  لش��رب  خمصص��ا 

الشريف«. 



احلسني)عليه السالم(.
ويف ه��ذا اجمل��ال أوض��ح نائب االم��ني العام 
للعتبة املقدسة بقوله انه: »مت تفقد موكب 
والعم��ود   96 عم��ود  يف  املقدس��ة  العتب��ة 
234 واالش��راف عل��ى م��ا يت��م تقدمي��ه يف 
ه��ذه املواك��ب م��ن خدمات وطع��ام فضال 
ع��ن التوجي��ه الديين وأداء الص��الة اليومية 
تل��ك  احتياج��ات  مجي��ع  عل��ى  والوق��وف 
املواكب لتقديم املس��تلزمات اخلاصة بها، 

خدمات المواكب التابعة للعتبة
ام��ا فيم��ا يتعل��ق باخلدم��ات ال��يت تقدمه��ا 
العتب��ة للمواكب احلس��ينية فقد قام نائب 
االم��ني الع��ام احل��اج خال��د ه��ادي ش��نون 
وعض��و جملس االدارة املهندس علي صادق 
باملتابعة واالش��راف عل��ى املواقع واملواكب 
احلس��ينية التابعة للعتبة املقدس��ة واملنتشرة 
عل��ى طري��ق »ياحس��ني« م��ن اج��ل تقدي��م 
أفض��ل اخلدم��ات لزائ��ري أربعيني��ة اإلم��ام 

وم��ع ب��رودة الطق��س فق��د مت تزوي��د ه��ذه 
املواك��ب ب� )منظومات حرارية - بويلرات( 
للم��اء احل��ار، كذل��ك قمن��ا باالطالع على 
اخر تفاصيل األعمال اجلارية النش��اء فرن 
لتزوي��د الزائري��ن باخلب��ز والصمون، كما 
مت االتف��اق م��ع م��اء نب��ع العتب��ة، حي��ث انه 
ودعم��ا  الع��ام  األم��ني  مساح��ة  وبتوجي��ه 
س��عر  ختفي��ض  مت  احلس��ينية  للمواك��ب 
صن��دوق امل��اء إىل س��عر خمفض غري رحبي 
م��ع دع��م املواك��ب احلس��ينية بكمي��ات 
املي��اه اخلاص��ة خبدمة الزائري��ن على طول 
طريق )ياحس��ني( بواس��طة ش��احنات العتبة 

املقدسة.

نشاط نسوي متميز
وض��ع القس��م النس��وي يف العتب��ة العلوي��ة 
املقدسة خطة عمل وفق دراسة دقيقة تضم 
اجلان��ب اخلدمي واألم��ين والثقايف خلدمة 

الزائرات يف هذه املناسبة الكرمية.
فم��ن الناحي��ة اخلدمي��ة صرح��ت مس��ؤولة 
اخلدم��ات الس��يدة أس��راء مح��زة كاظ��م 
الك��وادر  مجي��ع  اس��تنفار  »مت  قائل��ة: 
اخلدمي��ة لتنفي��ذ خط��ة خدمي��ة تضمن��ت 
حم��اور عدي��دة منه��ا م��ا يتعل��ق باخلدم��ات 
ال��يت تق��دم للمنتس��بات ومنه��ا م��ا يتعل��ق 
باخلدم��ات املقدم��ة للزائرات مع االش��راف 

على هذه األعمال بشكل مستمر«.
إم��ا يف اجلان��ب األم��ين فقد قالت الس��يدة 
األمني��ة:  الوح��دة  مس��ؤولة  عم��اد  زين��ب 
»حترك��ت كوادرن��ا األمني��ة وف��ق خط��ة 
مدروس��ة دقيقة وقد جنحت اخلطة بفضل 
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جهود منتسباتنا الفاضالت، ويساندهن يف 
ذلك قس��م ش��ؤون حفظ النظام، وقد بذلت 
ه��ذه الوح��دة طاقاتها للحف��اظ على النظام 
داخل العتبة وخارجها كما شكلت جلانًا 

عديدة تتابع سري العمل«
م��ن جانبها صرحت الس��يدة س��هى صاحب 
مسؤولة وحدة املراقبة )الكامريات( قائلة: 
»تق��وم وحدتنا مبراقبة نق��اط عديدة داخل 
العتب��ة وخارجه��ا م��ن اج��ل احلف��اظ عل��ى 
واخلدم��ي،  والتنظيم��ي  األم��ين  اجلان��ب 
أهمها رصد احلاالت غري القانونية ومتابعة 
النظ��ام واإليع��از إىل األخ��وات يف األمني��ة 
تل��ك  بص��دد  ال��الزم  إلج��راء  واخلدم��ات 

احلاالت.
ام��ا على الصعيد الثقايف فقد عمل القس��م 
النس��وي عل��ى تنفي��ذ خط��ة ثقافي��ة مشل��ت 
العتب��ة  اىل  الواف��دات  الزائ��رات  مجي��ع 
العلوي��ة تتضمن اجلان��ب الفقهي والقرآني، 
اذ وزعت منتس��بات ش��عبة القرآن الكريم 
ومنتس��بات شعبة التعليم الديين على نقاط 
عدي��دة وخباص��ة تل��ك ال��يت يتكث��ف فيها 
وج��ود الزائ��رات، إذ يقم��ن باإلجاب��ة عل��ى 
األس��ئلة الش��رعية وتصحي��ح ق��راءة س��ورة 
الفاحت��ة كما عملت ش��عبة التعليم الديين 
على ارسال كوادرها اىل شارع كربالء - 
جن��ف ليتوزعن على املواكب لإلجابة على 

األسئلة وتصحيح قراءة سورة الفاحتة.
الكري��م  الق��ران  ش��عبة  مس��ؤولة  وقال��ت 
الس��يدة  النس��وية  الش��ؤون  لقس��م  التابع��ة 
أن��وار احلس��ناوي: »وضع��ت ش��عبة الق��ران 
الكري��م خطة للكوادر النس��وية عرب عدة 

حم��اور لتفعي��ل براجمن��ا م��ن اج��ل اغتن��ام 
توافد حشود الزائرات خالل زيارة األربعني 
وتش��رفهم بزي��ارة املرق��د العل��وي الطاه��ر 

قبيل توجههم حنو كربالء املقدسة«.
 مبين��ًة: »ان إح��دى حم��اور عم��ل الش��عبة 
القراني��ة ه��و تقدي��م اخلدم��ات للزائ��رات 
صح��ن  مش��روع  يف  قاع��ات  تهيئ��ة  ع��رب 
جلس��ات  وتنظي��م  الس��الم(  فاطمة)عليه��ا 
قرآني��ة تعليمي��ة وإلقاء حماض��رات توعوية 

ديني��ة فضاًل عن اس��تقبال الوف��ود القرانية 
النس��وية م��ن خ��الل تهيئ��ة اماك��ن خاصة 
للخدم��ة واإليواء يف معهد الكوثر القراني 

النسوي التابع لشعبتنا«.
هذا وقد أشادت الزائرات باجلهود املبذولة 
من قبل كوادر العتبة النسوية حيث أجرى 
اإلع��الم النس��وي يف العتب��ة اس��تطالع رأى 
ح��ول اخلدم��ات املقدمة من العتب��ة العلوية 
تبني فيه أن مستوى اخلدمات متقدم جدا.



القران��ي  املش��روع  عل��ى  املش��رف  وق��ال 
أم��ري عب��د ال��رزاق الكع��يب: »إعت��ادت دار 
الق��ران الكريم يف العتبة العلوية املقدس��ة 
وللع��ام الراب��ع عل��ى التوال��ي إغتن��ام تواف��د 
احلش��ود املليوني��ة حنو قبل��ة األحرار اإلمام 
احلس��ني)عليه السالم( يف ذكرى األربعني 
من خالل إشاعة روح الثقافة القرآنية لدى 
الزائري��ن بتنظي��م مش��روع قرآن��ي تعليم��ي 
الق��راءة الصحيح��ة لس��ورة  يتمث��ل بتعلي��م 
الفاحتة املباركة للزائرين الكرام وإقامة 

لدار القرآن الكريم حضور فاعل 
في زيارة االربعين

م��ن جانبها أطلق��ت دار القران الكريم يف 
العتب��ة العلوية مش��روعها القرآني الس��نوي 
املتضم��ن رعاي��ة العش��رات م��ن احملط��ات 
حمافظ��ات  س��بع  يف  التعليمي��ة  القراني��ة 
ضم��ن مش��روع املخيم��ات القرآني��ة العاملية 
يف الزي��ارة األربعيني��ة املقام ب��إدارة العتبات 
املقدس��ة واملؤسس��ات القراني��ة م��ن داخ��ل 

وخارج العراق.

عدد من احملافل القرانية “.
وأض��اف: ”مت خالل هذا العام توس��يع عمل 
املش��روع ليتم نصب ثالثني حمطة يف س��بع 
حمافظ��ات تتواك��ب م��ع تواف��د الزائري��ن 
املتجه��ني حن��و مدين��ة كرب��الء ابت��داًء من 
ميس��ان  و  ق��ار  ذي  و  البص��رة  حمافظ��ة 
والديواني��ة واملثن��ى و واس��ط باإلضاف��ة اىل 

حمافظة النجف “.
”إدارة  ان  الكع��يب:  االس��تاذ  ب��ني  كم��ا 
تل��ك احملط��ات كان��ت عل��ى عات��ق ال��دور 
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م��ع  ترتب��ط  ال��يت  القراني��ة  واملؤسس��ات 
تع��اون  باتف��اق  املقدس��ة  العلوي��ة  العتب��ة 
مس��بق “، مؤك��دًا ان ” اللج��ان التنفيذي��ة 
تل��ك  بتجهي��ز  قام��ت  املقدس��ة  العتب��ة  يف 
احملطات مبس��تلزمات املش��روع القراني من 
الكوبون��ات التعليمي��ة ال��يت بلغ��ت أكث��ر 
م��ن 100 أل��ف كوب��ون فضاًل ع��ن رفدهم 
باإلعالن��ات التعريفي��ة ونش��رها عل��ى طرق 

توافد الزائرين “.
وعلى الصعيد ذاته واصل خميم دار القران 
الكري��م يف العتب��ة العلوية املقدس��ة التابع 
يف  العاملي��ة  القراني��ة  املخيم��ات  ملش��روع 
الزي��ارة األربعيني��ة فعاليات��ه املختلف��ة م��ن 
القراني��ة مبش��اركة  احملاف��ل واجللس��ات 
قرآء من خمتلف الدور واملؤسسات القرانية 

من داخل وخارج العراق .
وأف��اد مراس��ل موق��ع دار الق��ران الكريم: 
»تواص��ل املخي��م القران��ي بتنظي��م احملاف��ل 
القراني��ة مبع��دل جلس��تني يف  واجللس��ات 
اليوم واليت تقام قبيل صالة الظهر وأخرى 
قبي��ل ص��الة املغرب، وان احملاف��ل القرانية 
ش��هدت مش��اركة خنب��ة م��ن الق��راء مّثلوا 

عدة دول«.

لألطفال نصيب ايضا
م��ن جانبه��ا أطلق��ت اللجن��ة املش��رفة عل��ى 
برنام��ج الزائ��ر الصغ��ري التابع ل��دار القران 
الكريم يف العتبة العلوية برناجمها اخلاص 
بالرباعم والناش��ئة على طري��ق الزائرين يف 

األربعني بفقرات حسينية متنوعة.
وأف��اد مراس��ل موق��ع دار الق��ران الكري��م 
ب��دأ  الصغ��ري  الزائ��ر  برنام��ج  »ان  قائ��ال: 

بتنظي��م فعاليات��ه عل��ى طري��ق الزائري��ن يف 
مدين��ة النج��ف األش��رف وس��ط تفاع��ل من 
قب��ل الرباع��م والناش��ئة م��ن أبن��اء الزائرين 
املش��اركني يف أربعيني��ة اإلم��ام احلس��ني 

)عليه السالم(«.
واض��اف: »تضم��ن الربنام��ج فق��رة الرس��م 
باس��تضافة الرس��ام الش��اب حمم��د العلوي 
لرسم لوحات فنية جتسد القضية احلسينية 
وق��د ح��ازت على إعج��اب الزائرين ، كما 
تضم��ن الربنامج فقرة التلوين من قبل أبناء 

الزائرين للوحات حسينية مميزة«.
وتابع: » كما شهد الربنامج فقرات تعليمية 
خبص��وص الوضوء والص��الة وقراءة القران 
والرباع��م  لألطف��ال  خمصص��ة  الكري��م 
والناش��ئني«، مضيف��ًا »ان الربنام��ج تضم��ن 
إج��راء مس��ابقات ديني��ة ومعرفي��ة وعلمي��ة 
مباش��رة ألبن��اء الزائري��ن ومت توزي��ع هداي��ا 

عينية للفائزين منهم«.



زيارة األربعين 
مسرية الكرامة والتحدي

وم��ن دول ش��تى تس��ري مش��يا عل��ى اقدامه��ا حتقيق: علي كريم 
االخ��رون  وام��ا  املقدس��ة  لتص��ل كرب��الء 
فانه��م قام��وا بنصب املواك��ب خلدمة هذه 
املالي��ني  فتنوع��ت اخلدم��ات وكلها تصبو 
اىل هدف واحد وهو شفاعة االمام احلسني 

يوم القيامة.
اراء  م��ن  ع��ددا  اس��تطلعت  الوالي��ة  جمل��ة 
هل��ذه  اخلدم��ة  يف  واملش��اركني  الزائري��ن 
املسرية املليونية واهميتها وملعرفة مشاعرهم 
وانطباعاته��م, حي��ث اوض��ح  الزائ��ر احل��اج 
عبداهلل مسري من حمافظة البصرة »ان هذه 
املس��رية متث��ل حتديا الع��داء االنس��انية الن 
االمام احلس��ني عليه السالم جاء لالنسانية 
مجع��اء ومل يقتص��ر عل��ى طائف��ة معينة وان 

مالي��ني املؤمن��ني توافدوا عل��ى قبلة االحرار 
يف كرب��الء الثائري��ن لي��زوروا مرق��د اب��ي 
عبد اهلل احلسني عليه السالم حيث تعددت 
اللهج��ات واختلف��ت اجلنس��يات والثقاف��ات 
يف ه��ذا احلش��د املليون��ي الكب��ري اال انه��م 
ق��د توحدوا حب��ب احلس��ني، فهدفهم واحد 
وغايته��م س��امية لينتهل��وا م��ن س��رية س��يد 
الش��هداء وليس��تنهضوا مع��امل ث��ورة االم��ام 
وليرتمج��وا حقيق��ة املقول��ة املش��هورة لبي��ك 
ياحسني حينما نادى عليه السالم يوم الطف 
اال من ناصر ينصرنا فما من طريق اال وفيه 
الش��يخ الكب��ري والطف��ل والنس��اء والرجال 

ه��ذه املس��رية تغضب الكافري��ن والنواصب 
النه��ا ث��ورة احل��ق عل��ى الباط��ل والنه��ا تبث 
الن��يب  ب��ه  ج��اء  ال��ذي  احلقيق��ي  االس��الم 
االكرم حممد )صلى اهلل عليه واله وس��لم( 
ولذلك جند ان الطغاة يف كل زمان يقومون 
مبحارب��ة ه��ذه الش��عرية النها تهز عروش��هم 
لكن اهلل يابى اال ان يتم نوره وها هي زيارة 
االربعني اخلالدة جندها عاما بعد عام تنمو 
وتنتش��ر اهدافه��ا وتب��ني نهضة االم��ام عليه 

السالم االصالحية للعامل امجع«.
اما احلاج حسني ابو محرة صاحب موكب 
الس��عداء الواق��ع على طري��ق جنف كربالء 
فيب��ني يف حديث��ه »ان هذه اخلدمة وما نقوم 
به من توفري كافة ما حيتاجه الزائر ماهي 
اال شرف لنا بغية نيل شفاعة االمام احلسني 
واه��ل البي��ت عليه��م الس��الم الن االم��ام قد 
استشهد من اجل الدين لذا نسعى بكل ما 
لدينا من اجل بقاء هذه الشعرية املقدسة«.

فيم��ا يش��ري احل��اج اب��و حي��در وه��و زائ��ر 
آلالف  قطع��ه  بع��د  ميس��ان  م��ن حمافظ��ة 
اىل  الع��راق  جن��وب  م��ن  الكيلوم��رتات 

تحقيق
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كرب��الء اىل »ان كل م��ا نقدم��ه ه��و اق��ل 
م��ا ميك��ن تقدميه يف طريق احلس��ني عليه 
الس��الم وم��ن اج��ل نه��ج مب��ادئ احلس��ني 
كي��ف ال وه��و ال��ذي قدم نفس��ه يف س��بيل 
احق��اق احل��ق والقضاء عل��ى الظلم والباطل 
والحي��اء س��نة ج��ده وتثبيت مبادئ االس��الم 
بدمائ��ه الطاه��رة  فنح��ن كلن��ا ف��داء البي 
عب��داهلل احلس��ني وجئنا لنل��يب نداءه هل من 
ناصر ينصرني فكلنا نقول لبيك ياحسني«.

ويوض��ح الزائ��ر احل��اج حس��ني اخل��رز م��ن 
الكوي��ت »ان ما وجدن��اه وما جيده اجلميع 
يف ه��ذه الش��عرية احلس��ينية م��ن اخلدم��ات 
واحملب��ة والتس��امح والتعاض��د والتكات��ف 
التأم��ل  اىل  يدعون��ا  واالخ��اء  والتع��اون 
والتفك��ر وعل��ى الع��امل ان ينظ��ر اىل ه��ذه 
املفاهيم اليت هي نفس��ها اليت استش��هد من 
اجله��ا االم��ام احلس��ني علي��ه الس��الم وه��ي 
املفاهيم اليت جاء بها االس��الم, وقد وجدت 
اه��ل الع��راق اه��ل ك��رم وضياف��ة ومدع��اة 

للمحبة واخلري«.
وكما ان املواكب اليت انتشرت على طول 
الط��رق املؤدي��ة اىل كربالء مل تقتصر على 
ابن��اء ه��ذا البلد فحس��ب فان هن��اك العديد 
م��ن املؤمن��ني من خمتل��ف الدول ق��د نصبوا 
املواك��ب هل��م اذ اج��رت اجملل��ة ايض��ا عدة 
لقاءات معهم وكان من بينهم احد املؤمنني 
من مجهورية ايران االسالمية والذي اوضح 
يف حديثه »ان االمام احلس��ني عليه الس��الم 
شعلة الثائرين ورمز املصلحني وجيب ايصال 
قضي��ة االمام احلس��ني عليه الس��الم للعامل 
م��ن اج��ل ان يعرف��وا مب��ادئ ونهض��ة االمام 

لكش��ف زيف آل امية يف التاريخ وكذلك 
م��ن اج��ل اظه��ار الص��ورة الناصع��ة للقضية 

احلسينية«.
الزائ��ر اب��و حي��در من حمافظ��ة ذي قار بني 
هل��ذه  وقطع��ه  عائلت��ه  ومس��ري  مس��ريه  »ان 
املس��افات الطويل��ة امن��ا ج��اء ملواس��اة عائلة 
اهل البيت وما جرى عليهم من كربالء اىل 
الش��ام والظهار مظلومية س��يد الشهداء وام 

املصائب زينب احلوراء عليها السالم«.
احلكوم��ة العراقية م��ن جانبها عملت على 
تهيئ��ة مطاراته��ا ومنافذه��ا الربي��ة م��ن اجل 
اس��تقبال الزائري��ن الوافدي��ن م��ن خمتل��ف 
دول العامل الحياء هذه الشعرية حيث اعدت 
اجراءات امنية مشددة على طول الطرق يف 
احملافظات وكذلك مت نش��ر املفارز الطبية 
وس��يارات االسعاف مع التنسيق الكبري مع 

اصحاب املواكب احلسينية، 
وبه��ذا ف��ان اربع��ني االم��ام احلس��ني علي��ه 

الس��الم تعد اكرب تظاهرة مليونية يشهدها 
الع��امل عل��ى م��ر التاريخ وق��د انتهل من قيم 
نهضت��ه وثورت��ه اخلال��دة اغل��ب املصلح��ني 
واملفكري��ن وجعلت اجلميع يراجع مس��ريته 
ث��ورة احلس��ني  أزاء  تق��ف  التحرري��ة وه��ي 
لتسرتش��د وتهت��دي مبعانيه��ا واس��بابها اليت 

ترهب الطغاة والظاملني والتكفرييني. 



سجاد جديد يزين ارضية المرقد في 
المناسبة

استقباال لزائري مرقد امري املؤمنني مبناسبة 
شهادة الرسول)صلى اهلل عليه وآله( استبدلت 
كوادر قس��م اخلدمات الداخلية يف الصحن 
الش��ريف الس��جاد القدي��م بس��جاد م��ن ن��وع 

جديد فاخر.
ويف ه��ذا الص��دد ق��ال رئيس قس��م اخلدمات 
الداخلية اسامة البغدادي: »ان كوادر القسم 
وبالتع��اون م��ع منتس��يب اخلدم��ات اخلارجي��ة 
قام��وا بعملي��ة اس��تبدال 900 س��جادة قدمي��ة 
مبثيالته��ا اجلدي��دة م��ن النوع الفاخ��ر املهداة 
م��ن اح��د املتربع��ني وق��د مت��ت عملي��ة وض��ع 
الس��جاد يف مجي��ع ارج��اء الصح��ن احليدري 

الشريف املخصصة للصالة و العبادة.
 أم��ا خبصوص اخلدمات املقدمة من قس��مي 
اخلدم��ات الداخلي��ة واخلارجي��ة فق��د اوضح 
البغدادي: ان قسم الشؤون اخلدمية وبتوجيه 
الع��ام اس��تنفر كاف��ة  م��ن مساح��ة االم��ني 

عق��دت االمانة العام��ة للعتبة العلوية اجتماعًا 
العتب��ة  ادارة  جمل��س  اعض��اء  ض��م  موس��عا 
في��ه  تداول��ت  االقس��ام،  ورؤس��اء  املقدس��ة 
االس��تعداد اخلاص��ة بزيارة الثامن والعش��رين 
م��ن صف��ر اخلري ال��يت تصادف ذك��رى وفاة 

الرسول االعظم )صلى اهلل عليه وآله(
كاف��ة  االقس��ام  الع��ام  االم��ني  وّج��ه  وق��د 
بالعم��ل ال��دؤوب م��ن اجل اجناح ه��ذه الزيارة 
وخدمة الزائرين وخباصة كبار الس��ن وذوي 
االحتياج��ات اخلاص��ة والنس��اء، لنقله��م اىل 
العتبة املقدس��ة ثم اىل ديارهم بآليات العتبة،  
اضاف��ة اىل توف��ري مس��ارات للزائرين لتحقيق 
انس��يابية احلرك��ة اثن��اء دخوهل��م وخروجهم 

للصحن الشريف.
وق��د باش��رت كوادر االقس��ام كافة باجناز 
عمله��ا الدؤوب خالل هذه الزيارة، وبرزت يف 

اثناء ذلك خطوات مميزة تضمنت ما يأتي:

منتس��بيه م��ع االس��تعانة بعش��رات املتطوع��ني 
م��ن  الكب��رية  لألع��داد  اخلدم��ات  لتقدي��م 

الزائرين.
واوض��ح البغ��دادي: ان��ه مت نش��ر 11 ش��احنة 
كب��رية مصممة للعمل كمجاميع صحية يف 
عدد من االماكن الواقعة يف حميط الصحن 
الش��ريف واملدين��ة القدمية اضاف��ة اىل وجود 
مخسة جممعات صحية كبرية يشرف عليها 

منتسبو العتبة املقدسة.

خمسين الف وجبة غذائية يوميًا 
وخدمات طبية للزائرين

م��ن جانبه��ا قدم��ت ك��وادر مضي��ف العتب��ة 
خ��الل  مضاعف��ة  جه��ودًا  املقدس��ة  العلوي��ة 
م��ن  كب��رية  اع��داد  تواف��دت  إذ  الزي��ارة، 
الزائري��ن اىل مدين��ة النجف االش��رف، كما 
التميم��ي يف  أث��ري  اوض��ح مس��ؤول املضي��ف 
تصريح له: ان أعداد الزائرين الكبرية دفعت 
بالكوادر العاملة يف املضيف واملتطوعني إىل 

 Jفي ذكرى وفاة الرسول األعظم
Aجهود مميزة تقدمها العتبة العلوية املقدسة خلدمة زائري أمري املؤمنني

تقرير

هشام اموري ناجي
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العم��ل بأقص��ى طاقاته��م م��ن اجل اس��تيعاب 
االع��داد الكب��رية ال��يت تواف��دت يف مناس��بة 

وفاة املصطفى)صلى اهلل عليه وآله وسلم(.
واض��اف ان: املضيف قدم خ��الل أيام الزيارة 
الثالث��ة أكث��ر من 50 الف وجبة يوميًا، واما 
يف ي��وم الوف��اة فق��د ارتفع الع��دد اىل 75 الف 
وجبة ، مؤكدا ان »املضيف مس��تمر خبدمة 
الزائري��ن الك��رام م��ن كل بق��اع العامل ويف 

مجيع أيام السنة مجيعها«. 

خدمات طبية مستمرة
وعن اخلدمات الطبية املقدمة للزائرين خالل 
ه��ذه الزي��ارة، اوض��ح رئي��س قس��م العالقات 
يف العتب��ة العلوي��ة املقدس��ة زي��د العكايش��ي 
قائ��ال: مت اس��تقبال كادر ط��يب م��ن منظمة 
امامي��ة، وهي منظمة تعنى مبعاجلة الزائرين 
خ��الل مناس��بات احل��ج واألربع��ني وذك��رى 
وف��اة الن��يب االك��رم, وقد قام قس��منا بتهيئة 
احدى القاعات يف الصحن احليدري الشريف 
ملمارس��ة الكادر الطيب مهام عمله يف خدمة 

الزائرين بهذه املناسبة«. 
وعن خدمات القسم االخرى قال العكايشي: 
شاركت كوادر القسم يف مهام عديدة خالل 
املناسبة منها استقبال عدد من الوفود املقبلة 
لزي��ارة العتب��ة م��ن خ��ارج العراق ومش��اركة 
ع��دد م��ن منتس��يب القس��م بقي��ة االقس��ام يف 

املهام املناطة بهم.

إرشاد التائهين وتردد مجاني للفضائيات 
خالل المناسبة 

ونظ��را للزخ��م الكب��ري ال��ذي ش��هدته العتبة 
خ��الل ه��ذه املناس��بة، ق��ام مرك��ز ارش��اد 
التائهني التابع للعتبة العلوية املقدسة »بتقديم 
خدم��ات مهم��ة إلرش��اد املفقودي��ن، ويف ه��ذا 

الصدد قال مس��ؤول املركز حس��ن احلسين: 
ق��ام مرك��ز ارش��اد التائه��ني بفت��ح مراك��ز 
جديدة إلرش��اد املفقودي��ن، إذ فتحنا مركزًا 
يف مدين��ة الزائرين-الطري��ق احلول��ي، كم��ا 
فتحنا مركزا آخر جبوار مركز االستضافة 
املوّسع قرب ساحة )ثورة العشرين(، ومركز 
إرش��اد آخ��ر يف موق��ع االس��تضافة يف صحن 
فاطم��ة الزهراء)عليه��ا الس��الم(، باإلضاف��ة 
إىل املرك��ز الرئيس الواق��ع يف صحن اإلمام 

احلسني)عليه السالم(«. 
وأضاف احلسين:  قمنا بتوزيع أكثر من 10 
آالف باج تعريفي لألطفال الزائرين يف مجيع 
مراك��ز اإلرش��اد ال��يت مت افتتاحه��ا خ��الل 
أي��ام الزي��ارة، باإلضاف��ة اىل تنظي��م وتوزي��ع 
خرائ��ط للدالل��ة عل��ى موقع املرك��ز مع فتح 
منظوم��ة لالتصال اجملاني، فضال عن جتهيز 
املركز بشاشة تعريفية تظهر فيها املعلومات 

الكاملة للزائر املفقود.
ال��يت  االعالمي��ة  اخلدم��ات  م��ا خي��ص  ويف 
قدمته��ا العتب��ة خ��الل الزي��ارة، ق��ال رئي��س 
قسم اإلعالم االستاذ فائق الشمري: من اجل 
إتاحة الفرصة األكرب جلميع وسائل اإلعالم 
املرئي��ة والقنوات الفضائي��ة لنقل وقائع إحياء 
مراس��م وف��اة الن��يب األعظم)صل��ى اهلل علي��ه 
وآل��ه(، ب��ادرت الك��وادر اهلندس��ية والفني��ة 
يف وح��دة الب��ث املباش��ر يف ش��عبة الفضائي��ة 
التابع��ة للقس��م بإطالق ت��ردد فضائي جماني 
اجلزائ��ري  لي��ث  الس��يد  وق��ال  للفضائي��ات. 
مسؤول شعبة الفضائية: تبذل شعبة االنرتنت 
والب��ث الفضائ��ي جه��ودا حثيثة يف س��بيل بث 
مراس��م الزي��ارة اليومي��ة ألم��ري املؤمنني)عليه 
الس��الم( وخباص��ة يف هذه األيام اليت تش��هد 
توافد أعداد كبرية للمرقد الطاهر املقدس، 
فكان��ت مب��ادرة كب��رية م��ن العتب��ة العلوي��ة 

املقدس��ة حبج��ز ت��ردد ب��ث فضائ��ي خ��اص 
عل��ى أحد األقم��ار الصناعية الوس��يطة ورفع 
الص��ورة الفيديوية ملراس��م الزيارة باس��تعمال 
كام��ريات حديث��ة ذات دق��ة عالي��ة، على أن 
تك��ون  الص��ورة خالية م��ن أي عالمة)لوقو( 
م��ع توزيعه��ا اىل كاف��ة القن��وات الفضائي��ة 
الراغب��ة بع��رض أجواء الزيارة لإلس��تفادة من 

عرضها للجميع.

في ختام الزيارة.. نقل الزائرين وحمالت 
للتنظيف

م��ع انته��اء الزي��ارة ق��ام قس��م االلي��ات التاب��ع 
للعتب��ة العلوي��ة بنق��ل الزائري��ن م��ن املناط��ق 
القريبة من العتبة املقدس��ة إىل مناطق القطع 

األمين ليعودوا اىل اماكن سكناهم.
 وق��ال رئي��س قس��م اآللي��ات الس��يد ناج��ح 
حمم��د عبي��د: م��ع انته��اء الزي��ارة قمن��ا بنقل 
الزائرين اىل املناطق اخلارجية -خارج القطع 
األم��ين- املتمثل��ة بالَكراج��ات املركزية يف 
احملافظ��ة، علما اننا يف الزيارة نفذنا برنامج 
نق��ل الزائري��ن م��ن مناطق القط��ع األمين اىل 
أق��رب نقط��ة مؤدية اىل العتبة املقدس��ة، وقد 
س��اعدنا يف هذه املهم��ة خنبة من املتطوعني، 
كما كان لدينا تنسيق مع الدوائر اخلدمية 

باحملافظة هلذا الغرض.
وع��ن اخلدم��ات االخ��رى ال��يت قدمه��ا قس��م 
االلي��ات يف العتب��ة، ق��ال الس��يد ناج��ح: ق��ام 
القس��م بتهيئ��ة 150 آلي��ة خلدم��ة الزائري��ن 
مب��ا فيه��ا س��يارات مج��ع املخلفات وس��يارات 
نقل املياه الصاحلة للش��رب وس��يارات الدفاع 
املدن��ي، كم��ا مت توزيع اآللي��ات الكهربائية 
عل��ى املف��ارز الطبي��ة إلخالء احل��االت الطبية 
الطارئة، كما مت توزيع سيارات اإلسعاف يف 
حميط وموقع االستضافة واخلدمات االخرى 

اليت أنشأتها العتبة.
هذا وقد باشرت االمانة العامة للعتبة العلوية 
بع��د انته��اء الزي��ارة حبملة تنظيف واس��عة يف 
حمي��ط الصحن الش��ريف والش��وارع احمليطة 
باملدين��ة القدمية باش��راف ميداني من األمني 
العام للعتبة املقدسة وأعضاء جملس اإلدارة. 
ويف ه��ذا الص��دد ق��ال رئيس قس��م اخلدمات 
اخلارجي��ة االس��تاذ رع��د كش��كول: قامت 
كوادر القسم حبملة تنظيف كربى للصحن 
اخلارج��ي  وحميط��ه  الش��ريف  احلي��دري 
والش��وارع احمليط��ة باملدين��ة القدمي��ة للنجف 
األش��رف كما ساندتنا بذلك مجيع األقسام 
إىل  إضاف��ة  املقدس��ة،  العتب��ة  يف  العامل��ة 
مش��اركة ع��دد م��ن آليات الدوائ��ر اخلدمية  

باحملافظة.



من وحي الوصي

اإلمام علي عليه السالم والنبي 
اسماعيل: 

اش��به ام��ري املؤمن��ني علي��ه الس��الم يف مبيته 
عل��ى ف��راش رس��ول اهلل صل��ى اهلل عليه وآله 
عندم��ا اراد اهلج��رة م��ن مك��ة اىل املدين��ة، 
حمن��ة الن��يب امساعي��ل علي��ه الس��الم عندما 
اراد الن��يب ابراهي��م علي��ه الس��الم ذحبه، بل 
ما تعرض له اإلمام علي اشد مما تعرض له 

النيب امساعيل.
يق��ول الش��يخ املفيد رمح��ه اهلل: ان امساعيل 
استس��لم هلذه احملنة مع علمه باشفاق الوالد 
على ولده ورأفته به ورمحته له وان الذبح ال 
ي��كاد يقع من الوال��د بولده بل مل يقع فيما 
مض��ى وكان يعل��م ان وال��ده ق��د امتحن يف 
طاع��ة اهلل بذب��ح ول��ده دون الع��زم على ايقاع 
الذب��ح فزال��ت من نف��س امساعيل كثري من 

املخاوف وكان يرجو السالمة. 
وأم��ا ام��ري املؤمن��ني علي��ه الس��الم مل��ا ب��ات 
يف ف��راش الن��يب صل��ى اهلل علي��ه وآله كان 
يعلم ان قريش��ا اغلظ الناس على رس��ول اهلل 
واقس��اهم قلب��ا، وكان��وا يري��دون قتله ش��ر 
قتل��ة فاستس��لم امري املؤمنني لذلك، وش��تان  
ما بني استس��الم النيب امساعيل إذ استس��لم 
لوال��ده الش��فيق الرحيم وبني استس��الم امري 

املؤمنني ألناس جفاة قساة.
ج��اء يف زي��ارة الغدير الواردة عن اإلمام علي 
اهلادي عليه السالم )واشبهت يف البيات على 
الفراش الذبيح عليه السالم، اذ اجبت كما 
اج��اب واطع��ت كما اط��اع امساعيل صابرا 

حمتسبًا(.

اإلمام علي عليه السالم 
واألنبياء:

ورد يف احلدي��ث ع��ن النيب صلى اهلل 
علي��ه وآل��ه ان��ه ق��ال ألم��ري املؤمن��ني 
عليه الس��الم )ال يعرفك اال اهلل وأنا( 
وأن��ه اح��ق باخلالف��ة م��ن بع��ده دون 
غريه، كما فعل النيب سليمان عليه 
الس��الم ملا طلب من اجلالسني حوله 
احض��ار عرش بلقي��س وكان قادرًا 
عل��ى احض��اره ولكن��ه اراد ان يبني 
هل��م فضل وصي��ه وخليفته م��ن بعده 
آص��ف بن برخي��ا، فاملس��لمون برغم 
ما ظهر هلم من فضائل أمري املؤمنني 
عليه السالم ولكنهم على الرغم من 
ذل��ك كان��وا جاهل��ني بكن��ه اإلمام 
عل��ي علي��ه الس��الم، ف��أراد رس��ول 
اهلل صل��ى اهلل علي��ه وآله ان يبني هلم 
ان علي��ا لي��س كبقي��ة البش��ر، ب��ل 
ه��و انس��ان يض��م بني جنبي��ه صفات 
االنبي��اء وخصاهل��م وفضائلهم، فقد 
الن��يب  اىل  بإس��ناده  البيهق��ي  روى 
صل��ى اهلل علي��ه  وآله ان��ه قال: )من 
أراد ان ينظ��ر اىل آدم يف علم��ه واىل 
ن��وح يف تقواه واىل ابراهيم يف حلمه 
واىل موس��ى يف هيبت��ه واىل عيس��ى 
يف عبادت��ه فلينظ��ر اىل عل��ي بن أبي 
)واىل  أخ��رى:  رواي��ات  طال��ب( ويف 
حيي��ى يف زه��ده واىل ايوب يف بالئه 
وص��ربه(، وفيم��ا يلي نذك��ر جهات 
الش��به بني اإلمام علي عليه الس��الم 

وبعض األنبياء عليهم السالم.

Dمن سنن األنبياء
Aفي سيرة اإلمام علي

االنبياء هم أكرم ما خلق اهلل تعالى من البشر إذ اصطفاهم لرساالته 
وبعثهــم الى بريته إلقامة شــرع اهلل فــي األرض وهداية األنام من 
الضالل، وال ريب ان رســول اهلل صلــى اهلل عليه وآله هو أفضل األنبياء 
والمرسلين على اإلطالق، ويأتي بعده رجل عظيم حوى صفات األنبياء 
وخصالهــم بحيث ان كل نبي لديه خصلة مــن خصاله والذي يقول عن 
نفســه: )ينحدر عني السيل وال يرقى إليَّ الطير(، وذلك الرجل العظيم 

هو علي بن ابي طالب عليه السالم.

الشيخ نادر كمون
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اإلمام علي والنبي هارون عليهما 
السالم:

وقد أش��به اإلم��ام علي النيب ه��ارون عليهما 
الس��الم عندما اس��تخلفه النيب موس��ى عليه 
الس��الم على قومه، وكذلك استخلف النيب 
صلى اهلل عليه وآله اإلمام عليًا عليه الس��الم 
عل��ى املدين��ة عندم��ا خ��رج اىل غ��زوة تب��وك 
فلح��ق ب��ه اإلم��ام علي عليه الس��الم فقال له 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله: )ارجع يا أخي 
ف��إن املدين��ة ال تصلح اال بي او بك، أما ترى 
ان تكون مين مبنزلة هارون من موس��ى اال 

انه ال نيب بعدي(.
واملوق��ف اآلخر الذي أش��به ب��ه امري املؤمنني 
علي��ه الس��الم الن��يب هارون هو تف��رق الناس 
عن��ه، فعندم��ا ذه��ب النيب موس��ى صلى اهلل 
علي��ه وآل��ه وس��لم ملناج��اة رب��ه وترك��ه على 
قوم��ه قام��وا بعب��ادة العج��ل ال��ذي صنعه هلم 

السامري.
وأمري املؤمنني عليه الس��الم يف واقعة صفني 
مل��ا رف��ع جي��ش معاوي��ة املصاحف تف��رق عنه 
جيش��ه وكان اإلم��ام عل��ي يقول هلم ان هذه 
ه��ذه  النصيح��ة واىل  يس��معوا  فل��م  خدع��ة 
املش��ابهة اشار اإلمام اهلادي يف زيارة الغدير 
)ث��م حمنتك يوم صفني وقد رفعت املصاحف 
حيل��ة ومك��را فأعرض الش��ك وعزف احلق 
واتب��ع الظن واش��بهت حمنة ه��ارون، اذ اّمره 

موسى على قومه فتفرقوا عنه(.

اإلمام علي والنبي عيسى عليهما 
السالم:

ان ألم��ري املؤمن��ني علي��ه الس��الم مي��زة عل��ى 
النيب عيس��ى عليه الس��الم من حيث الوالدة، 
ألن مري��م مل��ا ارادت ان تضع عيس��ى يف بيت 
املق��دس هت��ف به��ا هات��ف وقال هل��ا اخرجي 
م��ن ه��ذا امل��كان فإن��ه بي��ت عب��ادة ال بي��ت 
والدة وام��ا ام��ري املؤمن��ني فق��د وضعت��ه ام��ه 
فاطم��ة بنت اس��د يف بي��ت اهلل احلرام والذي 
س��وف جيعله قبلة للمس��لمني اىل يوم الدين.. 
وافتخ��رت بذل��ك ام��ه فاطم��ة بن��ت اس��د إذ 
احل��رام  البي��ت  م��ن  بعدم��ا خرج��ت  قال��ت 
وبيده��ا ام��ري املؤمنني: معاش��ر الناس ان اهلل 
ع��ز وج��ل اختارن��ي م��ن خلق��ه وفضلين على 
املخت��ارات مم��ن مض��ى قبلي وق��د اختار اهلل 
الس��يدة أس��يا بن��ت مزاحم فإنه��ا عبدت اهلل 
س��را يف موض��ع ال حي��ب ان يعبد اهلل فيه اال 
اضط��رارا ومري��م بنت عمران ح��ني اختارها 
اهلل ويس��ر عليها والدة عيس��ى، فهزت اجلذع 
الياب��س من النخل��ة يف فالة من األرض حتى 

تس��اقط عليه��ا رطب��ا جني��ا، وان اهلل تع��اىل 
اختارن��ي وفضل��ين عليهم��ا وعل��ى كل م��ن 
مضى قبلي من نس��اء العاملني ألني ولدت يف 
بيت��ه العتي��ق وبقيت فيه ثالث��ة ايام آكل من 

مثار اجلنة واوراقها.
ث��م ج��اءت ب��ه فاطم��ة اىل رس��ول اهلل صل��ى 
اهلل علي��ه وآل��ه فلم��ا رآه اإلمام عليه الس��الم 
س��لم عليه وقال: الس��الم عليك يا رسول اهلل 
ورمح��ة اهلل وبركات��ه ث��م ق��رأ قول��ه تع��اىل: 
)َق��ْد َأْفَلَح املُْؤِمُن��وَن * الَِّذيَن ُهْم يِف َصاَلِتِهْم 
َخاِش��ُعوَن( قال له رس��ول اهلل قد افلحوا بك 
وق��د صعب��ت ه��ذه الكرام��ة والفضيلة على 
بع��ض م��ن نص��ب العداء ألم��ري املؤمنني عليه 
الس��الم وقال��وا كي��ف يتكل��م عل��ٌي عن��د 
والدت��ه؟ وكي��ف يتل��و القرآن والن��يب بعد ملا 

ُيبعث!
وه��ذا ال��كالم لي��س جدي��دا بل قال��ه بعض 
املس��لمني يف زمن رس��ول اهلل صلى اهلل عليه 
وال��ه ونق��ل بع��ض الصحاب��ة ه��ذا ال��كالم 
الي��ه فق��ال رس��ول اهلل صل��ى اهلل علي��ه وال��ه 
يف رده��م  � عل��ى م��ا ج��اء يف كت��اب مدينة 
املعاجز للسيد هاشم البحراني �: ان ابراهيم 
كان مح��ال يف بط��ن ام��ه فخاف��ت عليه من 
النم��رود ب��ن كنع��ان ألنه كان يش��ق بطون 
احلوامل ويقتل األوالد فولدته بني تالل قرب 
نه��ر يتدف��ق، فلما وضعته واس��تقر على وجه 
األرض ق��ام م��ن حتتها ميس��ح وجهه ورأس��ه 
ويكثر من الشهادة بالوحدانية، ثم اخذ ثوبا 
واتشح به وامه ترى ما يصنع، وقد ذعرت منه 
ذعرا ش��ديدا،  فهرول من يدها و بصره اىل 
الس��ماء، فعندما نظر اىل الكواكب س��بح 
اهلل وقدس��ه وق��ال س��بحان املل��ك الق��دوس، 
فق��ال اهلل تعاىل فيه: )َوَكَذِلَك ُنِري ِإْبَراِهيَم 

َماَواِت َواأَلْرِض(. َمَلُكوَت السَّ
ثم قال النيب صلى اهلل عليه واله: وقد علمتم 
ان موسى بن عمران كان قريبا من فرعون 
وكان فرع��ون يبق��ر بط��ون احلوام��ل م��ن 

اجل��ه، فلم��ا ولدته امه فزع��ت عليه فأخذته 
م��ن حتتها وطرحت��ه يف التابوت وكان يقول 
هل��ا: ي��ا اماه القيين يف الي��م، فقالت له وهي 
مذع��ورة م��ن كالم��ه: ان��ي اخ��اف علي��ك 
الغ��رق، فق��ال هلا ال ختايف وال حتزني ان اهلل 

رادني عليك.

عيسى بن مريم عليهما السالم مثاًل:
فيم��ا س��بق ذكرن��ا وج��ه مش��ابهة اإلم��ام 
عل��ي للن��يب عيس��ى يف والدت��ه وصغ��ره ويف 
هذه األس��طر س��نذكر مش��ابهة اإلمام علي 
للن��يب عيس��ى يف كربه واخت��الف الناس يف 
حب��ه وبغض��ه فق��د كان الن��يب حممد صلى 
اهلل علي��ه وآله جالس��ا ذات ي��وم اذ اقبل امري 
املؤمن��ني علي��ه الس��الم فق��ال ل��ه رس��ول اهلل 
صلى اهلل عليه وآله: ان فيك شبها من عيسى 
بن مريم ولوال ان تقول فيك طوائف من اميت 
م��ا قالت النصارى يف عيس��ى بن مريم لقلت 
في��ك ق��وال ال متر مبأل من الن��اس اال اخذوا 
ال��رتاب م��ن حت��ت قدمي��ك يلتمس��ون بذل��ك 
الربك��ة، فغض��ب أعرابي��ان كانا جالس��ني 
اىل جن��ب الن��يب واملغرية بن ش��عبة وعدد من 
قريش معهم فقالوا ما رضي ان يضرب البن 
عمه مثال اال عيسى بن مريم فانزل اهلل على 
نبيه اآلية 57 من سورة الزخرف: )َوملَّا ُضِرَب 

وَن(. اْبُن َمْرَيَم َمَثاًل ِإَذا َقْوُمَك ِمْنُه َيِصدُّ
ش��واهد  يف  احلس��كاني  احلاك��م  وروى 
التنزي��ل ع��ن ام��ري املؤمنني عليه الس��الم انه 
ق��ال: جئ��ت اىل الن��يب  صل��ى اهلل علي��ه واله 
يوم��ا فوجدت��ه يف م��أل من قري��ش فنظر الي 
ث��م ق��ال: ي��ا عل��ي امن��ا مثل��ك يف ه��ذه األمة 
كمث��ل عيس��ى بن مريم أحب��ه قوم فأفرطوا 
فيه وابغضه قوم فافرطوا فيه قال: فضحك 
امل��أل الذي عن��ده، ثم قال��وا:  انظروا كيف 
ش��به اب��ن عمه بعيس��ى ب��ن مريم ق��ال: فنزل 

الوحي بهذه اآلية.

ان اهلل تعالى اختارني وفضلني على كل من مضى قبلي 
من نســاء العالمين ألني وَلدت في بيتــه العتيق وبقيت 

فيه ثالثة ايام آكل من ثمار الجنة وأوراقها
فاطمة بنت اسد)رض(

»يا علي إنما مثلك في هذه األمة كمثل عيسى بن مريم 
أحبه قوم فأفرطوا فيه وأبغضه قوم فأفرطوا فيه«

النبي محمد)ص(



الشيخ كاظم الصالحي

يف ثالث��ة مواض��ع قوله تع��اىل: َفَتَعاىَل اهلل 
��قُّ اَل ِإَل��َه ِإالَّ ُه��َو َربُّ اْلَع��ْرِش  املَِل��ُك احْلَ
)َوَم��ن  وقول��ه:  اْلَكِريِم()املؤمن��ون/116( 
َكَف��َر َفِإنَّ َربِّي َغ��يِنٌّ َكِريٌم()النمل/40( 
وقول��ه: )َي��ا َأيَُّه��ا اإْلِنَس��انُ َماَغ��رَّكَ ِبَربِّ��َك 
ري��ِم *الَِّذي َخَلَقَك َفَس��وَّاَك َفَعَدَلَك( اْلكَِ
)االنفط��ار/7( كم��ا وردت ه��ذه الصف��ة 
بصي��غ اخ��رى كقوله تعاىل: )اْق��َرْأ َوَربَُّك 
ِباْلَقَلِم()العل��ق/4(  َعلَّ��َم  ي  اأْلَْكَرُم*الَّ��ذِ
��اَلِل  وقول��ه: )َتَب��اَرَك اْس��ُم َربِّ��َك ِذي اجْلَ

َواإْلِْكَراِم()الرمحن/78(.
2. االنس��ان خمل��وق مك��ّرم: ق��ال تعاىل: 
ْلَناُهْم يِف اْلرَبِّ  ْمَنا َبيِن آَدَم َومَحَ )َوَلَق��ْد َكرَّ

فيه��ا كم��ا ج��اء يف دع��اء االفتت��اح فه��ي 
الدول��ة ال��يت تق��وم بواجباتها جت��اه الدين 
واالمة ويكون فيها االسالم واهله أعزاء 
ويك��ون النف��اق واهله اذالء، ونس��أل اهلل 
ان جيعلن��ا فيه��ا م��ن الداع��ني اىل طاعته 
والق��ادة اىل س��بيله ويرزقن��ا به��ا كرام��ة 

الدنيا واالخرة.

صفة الكرامة في القرآن
وملعرف��ة حقيقة الكرام��ة من وجهة نظر 
القرآن الكريم نشري اىل العناوين التالية:
1. الكريم من االمساء والصفات االهلية: 
وصف القرآن اهلل تعاىل بالصفة )كريم( 

الكرم
يق��ول الراغ��ب يف مفردات��ه: الك��رم اذا 
وص��ف اهلل تع��اىل ب��ه فهو اس��م الحس��انه 
وانعامه املتظاهر حنو قوله )َفِإنَّ َربِّي َغيِنٌّ 
َكِريٌم()النمل/40( واذا وصف االنسان به 
فهو اسم لالخالق واالفعال احملمودة اليت 
تظهر منه، وكل شيء شرف يف بابه فانه 
يوص��ف بالكرم قال تعاىل: )َفَأنَبْتَنا ِفيَها 
ِم��ن ُكلِّ َزْوٍج َكِري��ٍم ()لقمان/10( وقال 
)ِإنَّ��ُه َلُق��ْرآٌن َكِري��ٌم ()الواقع��ة/77( وقال 
)َوُق��ل هلََُّم��ا َق��ْواًل َكِرمًيا()اإلس��راء/23( 
واخ��ريا فان الدول��ة الكرمية اليت نرغب 

في رحاب القرآن

حقائق ومفاهيم قرآنية

الكرامة في القرآن الكريم
الكرامــة صفة نفســية تعني نزاهة االنســان مــن كل دناءة وانحطاط نفســي 
واالرتقــاء الــى مقامــات الغيب، وتســتلزم الســخاء والجــود ومنهــا االكرام 

والتكريم، واللُّؤم عكس الكرامة.
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كم��ا ال يوجد كت��اب تعليمي كالوحي 
ق��ال تع��اىل: )َعلَّ��َم اإْلِنَس��اَن َم��ا مَلْ َيْعَل��ْم(

)العل��ق/5( وهو العلم ال��ذي يتعلمه بتعليم 
اهلي من دون تعليم ودراسة كما هو حال 
العل��وم الطبيعي��ة وهكذا م��ا يعلمه النيب 
صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه إذ وصف��ه الق��رآن 
ا مَلْ َتُكوُنوْا َتْعَلُموَن( بقول��ه )َوُيَعلُِّمُكم مَّ
)البق��رة/151( فلوال االنبياء الس��يما نبينا 
الكريم مل يكن بوسع البشرية التعرف 
عل��ى املب��دأ واملع��اد وعامل ال��ربزخ واجلنة 
والن��ار وغريها م��ن خملوقات عامل الغيب 

اليت ال تناهلا احلواس البشرية.

منشأ هذه الصفة
4. التقوى اساس الكرامة االنسانية: قال 
تع��اىل: )ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اهلل َأْتَقاُكْم(
الكرام��ة  ان  اج��ل  )احلج��رات/13( 
ودرجاتها تنشأ من التقوى ودرجاتها وليس 
من املال او املنصب او العنوان او احلسب 
والنس��ب او القوة البدنية او اللغة والرتبية 
ملك��ة  والتق��وى  اجلغرافي��ة،  واملنطق��ة 
حتص��ل بالعل��م والعب��ادة والعم��ل الصاحل 
لقوله تعاىل خماطبا بين اسرائيل: )ُخُذوْا 
َما آَتْيَناُكم ِبُقوٍَّة َواْذُكُروْا َما ِفيِه َلَعلَُّكْم 
َتتَُّقوَن()البق��رة/63( وهذا اخلطاب مطلق 
يش��مل حت��ى املس��لمني اذ ال خصوصي��ة 
للتوراة متيزها عن القران الكريم واالخذ 
بق��وة يعين معرفة العلوم االهلية والقوانني 
االخالقي��ة واالحكام الش��رعية واالميان 
بالعقيدة الدينية بالدليل والربهان والعمل 

بها والدفاع عنها.

ويف موضع اخر ينبه القرآن االنسان الذي 
خيطئ حينما يظن ان ما يعطيه اهلل تعاىل 
من نعم وعطايا هو إلكرامه فاذا اخذها 
من��ه ف��ان يف ذلك حتقريه فإن يف االعطاء 
واالخ��ذ اختب��ارًا لدرج��ة اميان��ه  وص��ربه 
وكيفية س��لوكه يف السراء الضراء قال 
��ا اإْلِنَس��اُن ِإَذا َم��ا اْبَت��اَلُه َربُُّه  تع��اىل: )َفَأمَّ
َفَأْكَرَم��ُه َوَنعََّم��ُه َفَيُقوُل َربِّ��ي َأْكَرَمِن * 
ا ِإَذا َما اْبَتاَلُه َفَقَدَر َعَلْيِه ِرْزَقُه َفَيُقوُل  َوَأمَّ

()الفجر/16-15(. َربِّي َأَهاَنِن * َكالَّ

سر الخلود
حي��ب  انس��ان  كل  االنس��ان:  خل��ود   .5
اخلل��ود والبق��اء ويك��ره الفن��اء والع��دم 
والبع��ض يظ��ن ان املال يعطيه اخللود قال 
َس��بُ  َدُه * حَيْ َع َمااًل َوَعدَّ تعاىل: )الَِّذي مَجَ
والق��رآن  َأْخَلَدُه()اهلم��زة/3-2(  َماَل��ُه  َأنَّ 
ينبه االنس��ان عل��ى أّن طريق اخللود ليس 
امل��ال ب��ل ه��و التق��وى والعم��ل هلل تع��اىل، 
وُمَها َواَل  ق��ال ع��ز وجل: )َل��ن َيَن��اَل اهلل حُلُ
ِمنُك��ْم( التَّْق��َوى  َيَناُل��ُه  َوَلِك��ن  ِدَماُؤَه��ا 
)احل��ج/37( ومبا ان التقوى حبس��ب هذه 
االي��ة الكرمي��ة تص��ل اىل اهلل تعاىل فان 
املتق��ي املتص��ف به��ا يص��ل اىل اهلل ايضا، 
وم��ا يص��ل اىل اهلل يك��ون باقيا خالدا ال 
ي��زول ق��ال تع��اىل: )َما ِعنَدُك��ْم َينَفُد َوَما 
ِعن��َد اهلل َباٍق()النح��ل/96( والتق��وى خ��ري 
الزاد الذي حيتاجه االنسان يف رحلته اىل 
االخرة وهذه هي نصيحة القرآن الكريم 
للن��اس بقول��ه تع��اىل: )َوَت��َزوَُّدوْا َف��ِإنَّ َخرْيَ 
اِد التَّْق��َوى َواتَُّق��وِن َي��ا ُأْوِل��ي اأَلْلَب��اِب( ال��زَّ

)البقرة/197(.

ْلَناُهْم  يَِّباِت َوَفضَّ َن الطَّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهم مِّ
َتْفِضي��اًل( َخَلْقَن��ا  ��ْن  َّ ممِّ َكِث��رٍي  َعَل��ى 

)اإلس��راء/70( االنس��ان مركب من جزء 
ميث��ل حقيقت��ه وه��ي روح��ه ونفس��ه، ومن 
جزء فرعي مش��رتك مع غري االنس��ان من 
االحياء وهو جسمه املخلوق من الطني يف 
اصل��ه وه��و أب��و البش��ر آدم عليه الس��الم 
وم��ن م��اء مه��ني يف تسلس��له كم��ا ق��ال 
تعاىل: )َوَبَدَأ َخْلَق اإْلِنَس��اِن ِمن ِطنٍي * ُثمَّ 
ِهنٍي * ُثمَّ  اء مَّ َجَعَل َنْس��َلُه ِمن ُس��اَلَلٍة مِّن مَّ
َسوَّاُه َوَنَفَخ ِفيِه ِمن رُّوِحِه()السجدة/9-7( 
وألجل هذه الروح املنس��وبة اىل اهلل تعاىل 
اثن��ى عل��ى ذاته املقدس��ة بقول��ه بعد بيان 
مراح��ل خلق��ه وه��ي النطفة ث��م العلقة ثم 
املضغ��ة وانب��ات اللح��م عل��ى العظ��ام )ُث��مَّ 
َأنَش��ْأَناُه َخْلًق��ا آَخ��َر َفَتَب��اَرَك اهلل َأْحَس��ُن 
أم��ر  وألجله��ا  اِلِقنَي()املؤمن��ون/14(  اخْلَ
س��بحانه مالئكت��ه بالس��جود آلدم علي��ه 
الس��الم بقوله: )ِإنِّي َخاِلٌق َبَش��ًرا ِمن ِطنٍي 
* َف��ِإَذا َس��وَّْيُتُه َوَنَفْخ��ُت ِفي��ِه ِم��ن رُّوِح��ي 

َفَقُعوا َلُه َساِجِديَن ()ص/72-71(.

النزاهة والسمو
3. املعل��م االول للكرام��ة ه��و اهلل تع��اىل: 
قال عز وجل )اْقَرْأ َوَربَُّك اأْلَْكَرُم *الَِّذي 
َعلَّ��َم ِباْلَقَل��ِم * َعلََّم اإْلِنَس��اَن َم��ا مَلْ َيْعَلْم(
)العل��ق/3-5( يق��ول الفيلس��وف واملفس��ر 
يك��ون  ق��د  اآلمل��ي:  الش��يخ  الكب��ري 
االنس��ان نزيه��ًا ع��ن ح��ب الدني��ا وبعي��دًا 
ع��ن الدن��اءة ولكنه ليس كرميًا، وارادة 
اهلل تعاىل هي ان يصل االنس��ان اىل مقام 
املكرمني ويدرك معنى الدناءة واس��بابها 
وكيفية اخلالص منها، ثم يعرف كيف 
ين��ال كمال��ه، فب��دون ه��ذا الكم��ال ال 
يك��ون كرمي��ا، اذ ان كل م��ا حيج��ب 
االنس��ان ع��ن رب��ه فه��و م��ن الدني��ا ويعين 
الدناءة وعليه ال ميكن ان يكون احملب 

للدنيا كرميا.
الكرام��ة هل��ا جانبان: االول ه��و النزاهة 
ع��ن دن��اءة الطبيع��ة واجلان��ب الثان��ي ه��و 
الس��مو اىل املقام��ات الرفيع��ة يف عامل ما 
وراء الطبيع��ة وهو ع��امل الغيب، وقد بني 
اهلل تعاىل هذين اجلانبني فال معلم كمثله 

لوال األنبياء لما كان بوســع البشرية التعرف على المبدأ 
والمعاد وعالم البرزخ والجنة والنار وغيرها من مخلوقات 

عالم الغيب التي ال تنالها الحواس البشرية

 الكرامة لها جانبان من المعرفة هما النزاهة عن دناءة 
الطبيعة والسمو الى المقامات الرفيعة في عالم الغيب



حمارمهن؟
ج: العــرة يف ذلــك بأن تأمن على نفســها من 
الوقــوع يف احلرام، نعم اذا كانت متزوجة فال 
بد أن تستأذن زوجها، وإذا كان أحد ابويها او 
كالهمــا حيــًا وكان يتــأذى خوفــا عليها من 
بعض املخاطر مل جيز هلا خمالفته يف ذلك.

س: ما هي حدود وجوب اســتئذان الزوجة من 
زوجهــا يف اخلروج، فإذا كان مينعها من زيارة 
املشــاهد املشــرفة، فهــل حيــق هلــا اخلــروج من 

دون اذنه؟
ج: ال حيق هلا اخلروج من دون رضاه وان كان 

ألجل الزيارة.

س: هــل جيوز خــروج املطلقة او األرملة لزيارة 
العتبات املقدسة من دون اذن ابنها او اخيها؟

ج: نعم جيوز.

س: ايهــا افضــل؟ بذل االمــوال للذهاب لزيارة 
املعصومني عليهم الســالم او احلج او مساعدة 

الفقراء؟
ج: مساعدة الفقراء املؤمنني احملتاجني افضل 
مــن احلــج املنــدوب وزيــارة العتبــات املقدســة 

س: يف كثري من املناســبات الدينية والزيارات 
املخصوصة مثل زيارة املبعث النبوي الشــريف 
وزيــارة األربعــني أو زيــارة النصــف مــن شــعبان 
وغريها من الزيارات نشد الرحال لزيارة النيب 
صلــى اهلل عليــه واآلــه أو اإلمــام امــري املؤمنني 

عليه السالم او العرتة فهل جيوز ذلك؟
الطاعــات  مــن  هــو  بــل  ذلــك  ج: جيــوز كل 

املندوب اليها.

س: هــل جيوز شــد الرحــال لزيارة غــري االئمة 
أو  ابنائهــم  مــن  الســالم  عليهــم  املعصومــني 
اخوانهــم او اصحابهــم يف االضرحــة املنتشــرة 

يف احناء املعمورة؟
ج: جيوز ذلك.

س: ما حكم عدم الذهاب لزيارة األئمة عليهم 
السالم؟

ج: تــرك زيارتهــم رغبــة عنهم مــن املوبقات، بل 
تستحب زيارتهم استحبابا مؤكدًا.

س: ما رأي مساحتكم بزيارة النساء لألماكن 
املقدســة مبفردهــن بــدون ازواجهن او احد من 

فقه وعقائد

هــذه جمموعــة مــن األســئلة الفقهيــة املتعلقــة بأحــكام املراقــد املقدســة والوافدين 
ــي  ــيد عل ــى الس ــة اهلل العظم ــة آي ــاوى مساح ــوء فت ــى ض ــا عل ــع اجوبته ــا م إليه
احلســيين السيســتاني دام ظلــه الــوارف، وقــد ارتأينــا أن نعدهــا يف سلســلة حلقــات 

متواصلــة تقدمهــا إليكــم جملــة الواليــة، آملــني ان ينتفــع بهــا املؤمنــني الكــرام.

أحكام زيارة املشاهد املشرّفة

اعداد:  الشيخ مصطفى ابو الطابوق
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يف حــد نفســيهما، ولكــن قــد يقــرتن احلــج او 
الزيــارة ببعــض االمور االخرى اليت يبلغ بهما 
تلــك الدرجــة يف الفضل او تزيــد عليها، مثل 
تبليــغ احكام الدين للناس وتعليمهم العقائد 
احلقة، ودفع الشــبهات عــن مذهب اهل البيت 
ســالم اهلل عليهــم وغريهــا من االمــور الواجبة 

كفاية.

س: ارى بعــض االشــخاص يصلون اىل ضريح 
االمــام املعصوم عليه الســالم فيســجدون عند 

بوابة الضريح فما حكم ذلك الفعل؟
ج: ال جيوز الســجود لغري اهلل، فإما ان يســجد 
هلل تعــاىل عند بوابة احلرم الشــريف شــكرا هلل 
حيث وفقه لزيارة االمام عليه السالم، ويقصد 
بذلــك اخلضــوع واظهــار التذلــل والعبوديــة 
هلل تعــاىل حيــث مهــد لــه املقدمــات وســهل لــه 
الزيــارة، وإمــا ان ينحــين ويقبــل عتبــة االمــام 
عليــه الســالم ال يقصــد العبوديــة بــل جملــرد 
االحــرتام واظهار احلب والــوالء، واالحوط ان 
ال يضــع جبهته على االرض وال يكون كهيئة 
االنسان الساجد حني تقبيل العتبة الشريفة.

اىل  يصلــون  عندمــا  الــزوار  مــن  كثــري  س: 
علــى  هلل  شــكرا  يســجدون  املقدســة  املشــاهد 
توفيقهــم للزيــارة وســؤالي هــو هــل يصــح يف 
هــذا الســجود )ســجود الشــكر( الســجود علــى 
الســجاد او علــى العتبــة املصنوعــة مــن أحــد 

املعادن كالنحاس او الفضة وغريها؟
يصــح  مــا  علــى  الســجود  فيــه  االحــوط  ج: 

السجود عليه.

س: ما حكم ما يفعله بعض املؤمنني من ربط 
زيــارة  عنــد  الطاهــرة  اخليــوط يف االضرحــة 
العتبــات املقدســة ثــم ربطها بانفســهم بقصد 

الترك؟
ج: ال مانع منه.

س: هــل شــد الَعَلــك والدخيــل 
وفتحها هلا داللة على شيء؟

ج: هــذه االمــور مل تــرد يف الشــرع، واذا 
صــدرت من عاملها ال بقصد التشــريع فال 

حيرم.

س: هل  جيوز تقبيل املراقد املقدسة والترك 
بها؟

ج: جيوز.

س: ما حكم الترك بتقبيل املنر احلســيين؟ 
وكــذاك تقبيــل الرايــة اخلاصــة مبــأمت ســيد 

الشهداء عليه السالم وجدران احلسينية؟
جــواز  يف  شــك  وال  ذلــك،  مــن  مانــع  ال  ج: 
الترك بكل ما يتعلق بســيد الشــهداء وســائر 

االئمة الطاهرين عليهم السالم.

س: هنــاك مــن يدعــو االمام عليــا ويرجوه وال 
يدعو اهلل فهل هذا صحيح منهم؟

ج: ال نظــن ان احــدا يدعــو االمــام عليــا عليــه 
الســالم بظــن انــه مســتقل يف امــوره يتصــرف 
يف العــامل كإلــٍه، فــكل مــن يدعــوه ويطلــب 
منــه شــيئا امنــا يدعــوه ألنــه مــن أوليــاء اهلل 
املقربــني، فهــو وســيط بــني اهلل وخلقــه، واهلل 
تعــاىل امنــا منــع االستشــفاع مبــن مل جيعــل 
ومل  كاالصنــام،  وســلطانا  حجــة  لــه  اهلل 
مينــع من االستشــفاع باالنبيــاء واالولياء، بل 
َلُموْا َأنُفَســُهْم  قــال اهلل تعــاىل: )َوَلــْو َأنَُّهــْم ِإذ ظَّ
َجآُؤوَك َفاْســَتْغَفُروْا اهلّلَ َواْسَتْغَفَر هَلُُم الرَُّسوُل 
َلَوَجــُدوْا اهلّلَ َتوَّاًبا رَِّحيًما( وقــال: )َواْبَتُغوْا ِإَليِه 

اْلَوِسيَلَة(.



ثقافته ووالؤه السياسي
وت��دل األحاديث على أنه غربي الثقافة 
والتعلي��م، ورمب��ا تك��ون نش��أته هناك 
أيض��ًا فف��ي غيب��ة الطوس��ي ص 278 
عن بش��ر بن غالب مرس��اًل قال: )يقبل 
الس��فياني م��ن ب��الد ال��روم متنصرًا يف 
عنقه صليب. وهو صاحب القوم(، فهو 
مس��يحي بع��د أن كان أصل��ه مس��لمًا. 
وتعب��ري: )يقبل من بالد الروم( يعين أنه 
يأتي من هناك إىل بالد الشام ثم يقوم 
حبركت��ه. وي��دل أيض��ًا عل��ى أن والءه 
السياس��ي للغربيني واليه��ود، إنه يقاتل 
امله��دي علي��ه الس��الم ال��ذي ه��و ع��دو 
ال��روم أي الغربي��ني، ويقات��ل ال��رتك أو 
إخوان الرتك الذين حيتمل أن يكونوا 
ال��روس. وأن��ه يلج��أ أثناء احل��رب أمام 
زح��ف جي��ش امله��دي عليه الس��الم من 
دمش��ق إىل الرمل��ة بفلس��طني اليت ورد 
أن��ه تن��زل فيه��ا مارقة ال��روم. بل يظهر 
أنه خي��وض املعركة ضد املهدي عليه 
الس��الم باعتب��اره خط الدف��اع األمامي 
األحادي��ث  ألن  وال��روم،  اليه��ود  ع��ن 
الش��ريفة تتح��دث ع��ن انه��زام اليه��ود 
بهزميته. كما يدل على والئه للغربيني 
أن مجاعته بعد هزميته وقتله، يهربون 
أصح��اب  يس��رتجعهم  ث��م  ال��روم  إىل 

املهدي عليه السالم ويقتلونهم.
فع��ن اب��ن خلي��ل األزدي ق��ال: مسع��ت 
ا  أب��ا جعف��ر يق��ول يف قوله تع��اىل: )َفَلمَّ
ْنَها َيْرُكُضوَن  ��وا َبْأَس��َنا ِإَذا ُهم مِّ َأَحسُّ
َم��ا  ِإىَل  َواْرِجُع��وا  َتْرُكُض��وا  اَل   *
َلَعلَُّك��ْم  َوَمَس��اِكِنُكْم  ِفي��ِه  ُأْتِرْفُت��ْم 
ُتْس��َأُلوَن( ق��ال: إذا ق��ام القائ��م وبع��ث 
إىل بين أمية بالش��ام هربوا إىل الروم، 
فيق��ول هل��م ال��روم ال ندخلك��م حت��ى 
روا، فيعلقون يف أعناقهم الصلبان  تنصَّ
ويدخلونه��م. ف��إذا حبضرته��م أصحاب 
القائ��م طلب��وا األم��ان والصل��ح، فيقول 
أصح��اب القائ��م: ال نفع��ل حتى تدفعوا 

عـــــرة التاريــخ والواقعة يف

»حركة السفياني«

الســفياني مــن العالئــم المحتومة فــي حركة ظهور اإلمــام المهدي 
عليه الســالم. فهو عدوه اللدود، وإن كان هو بالحقيقة واجهة للقوى 
المعادية التي تقف وراءه كما ســتعرف. وقد نصت األحاديث الشــريفة 
علــى أن خروجه وعــدًا إلهيًا محتومــًا، فعن اإلمام زيــن العابدين عليه 
الســالم: )إن أمر القائم حتم من اهلل، وأمر الســفياني حتم من اهلل، وال 

يكون قائم إال بسفياني( البحار : 53 / 182.
وأحاديث السفياني متواترة بالمعنى، وقد يكون بعضها متواترًا بلفظه. 

وفيما يأتي جملة من مالمح شخصيته وحركته وأخباره.

اعداد: محمد علي رياض

مهدويات
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واملتتب��ع ألخب��ار الس��فياني جي��د األدلة 
واإلش��ارات عل��ى حماولته ه��ذه. منها، 
م��ا يف خمطوط��ة اب��ن مح��اد ص 75 
أن الس��فياني: )ش��ديد الصف��رة به أثر 
العب��ادة(، مم��ا يعين أن��ه يظهر مبظهر 
املتدي��ن، ولك��ن ذلك يكون أول أمره 

فقط كما يذكر حديث آخر.
وق��د يستش��كل يف وج��ه اجلم��ع ب��ني 
ذل��ك وبني كونه متنص��رًا يعلق صليبًا 
يف عنق��ه عندم��ا يأتي من ب��الد الروم، 
ولك��ن م��ا نراه م��ن حالة السياس��يني 
العم��الء للغ��رب يرفع اإلش��كال حيث 
حت��ى  النص��ارى  م��ع  بعضه��م  يعي��ش 
ال ي��كاد يتمي��ز عنه��م، وق��د يتق��رب 

إليه��م بلبس الصلي��ب الذهيب يف عنقه 
أو يف س��اعته وحض��ور مرامسه��م يف 
عل��ى  م��وه  زعَّ إذا  حت��ى  الكنائ��س. 
والتدي��ن،  بالص��الة  تظاه��ر  املس��لمني 

لكي خيدع املسلمني بأنه منهم !
ب��ل يدل احلديث املتقدم عن خمطوطة 
اب��ن محاد ص 76: )يقتل العلماء وأهل 
الفض��ل ويفنيه��م، ويس��تعني بهم، فمن 
أب��ى عليه قتل��ه(، على أنه حيرص على 
اإلس��المي حلركت��ه  الطاب��ع  إعط��اء 
والش��رعية حلكم��ه، وجي��رب العلم��اء 
عل��ى ذلك. ولع��ل تعبري يفنيهم مصحف 

عن: )يفتنهم(.

إلين��ا من قبلكم منا. ق��ال فيدفعونهم 
)اَل  تع��اىل:  قول��ه  فذل��ك  إليه��م. 
َتْرُكُض��وا َواْرِجُعوا ِإىَل َم��ا ُأْتِرْفُتْم ِفيِه 
َوَمَس��اِكِنُكْم َلَعلَُّكْم ُتْس��َأُلوَن(. قال: 
يس��أهلم ع��ن الكن��وز وه��و أعل��م بها، 
ق��ال: فيقول��ون: )َقاُلوا َيا َوْيَلَنا ِإنَّا ُكنَّا 
َظامِلِ��نيَ * َفَم��ا َزاَلت تِّْلَك َدْعَواُهْم َحتَّى 
َجَعْلَناُه��ْم َحِصي��ًدا َخاِمِدي��َن(. ومعن��ى: 
)إذا ن��زل حبضرته��م أصح��اب القائ��م 
طلبوا األمان(: أن أصحاب املهدي عليه 
الس��الم حيش��دون قواته��م يف مواجه��ة 
الروم ويهددونه��م. واملقصود ببين أمية 
أصح��اب الس��فياني كم��ا نص��ت على 
ذلك أحاديث أخرى. ويبدو أنهم وزراؤه 
وقادة جيش��ه، وأن هلم أهمية سياس��ية 
كب��رية، ولذلك تصل قضيتهم إىل حد 
تهدي��د امله��دي عليه الس��الم وأصحابه 
للروم باحلرب إذا مل يسلموهم إياهم.

الطابع  محاولتــه إعطــاء حركتــه 
الديني:

وهو أمر طبيعي مبالحظة املد اإلسالمي 
ال��ذي يتعاظم قرب ظه��ور املهدي عليه 
الس��الم. ومبالحظ��ة أن حركته خطة 
رومي��ة يهودي��ة ملواجهة املد اإلس��المي. 

يقبل الســفياني من بالد الــروم متنصرًا في 
عنقه صليب...

أن السفياني شــديد الصفرة به أثر العبادة، 
مما يعني أنه يظهر بمظهر المتدين، ولكن 
ذلك يكون أول أمره لكي يخدع المســلمين 

بأنه منهم..



شاكر القزويني

من��رب كرب��الء املقدس على ض��رورة تكاتف 
الصف��وف ونب��ذ التجاذب��ات والتنس��يق بينه��ا 
داب��ر  يقط��ع  مقت��در  الع��دو ضرب��ة  لض��رب 

الكفر والضاللة.
كما ش��ددت على القوى السياس��ية بضرورة 
توحي��د خطابه��ا ومواقفه��ا وت��رك خالفاته��ا 
ال��يت ت��دور يف فل��ك آخ��ر غ��ري ه��ذه القضي��ة 
امللحة، مع وجوب توفري الدعم الكايف وعلى 
وج��ه الس��رعة للق��وى اجملاه��دة اليت تقف يف 

مواجهة العدوان االرهابي العاملي.
ومن منطلق رؤية املرجعية الرش��يدة االنساني 
ناش��دت احلكوم��ة اىل ض��رورة وض��ع خطة 
حتظ��ى مبس��اندة االهال��ي يف املناط��ق ال��يت 
ال ت��زال ت��رزح حت��ت ظلم وج��ور االرهابيني ، 
ليك��ون هلم دور اك��رب يف ختليص مناطقهم 
م��ن براث��ن ه��ذا االره��اب ال��ذي جث��م عل��ى 
صدورهم منذ عام واكثر. وألجل اال تضعف 

والعدوان والضاللة احملدقة بها.
وبع��د فتوى اجلهاد الكفائي واس��تنفار قوى 
اخل��ري املبارك��ة لل��ذود ع��ن حي��اض الدي��ن 
والوط��ن ووحدت��ه ومش��روعه الوط��ين، كان 
الب��د م��ن متابع��ة كل املؤث��رات واملعرق��الت 
اليت تقف حائال يف طريق حتقيق هذه الغايات 
اجملاه��دة والنبيل��ة، وهنا لزم تس��ليط الضوء 
عليه��ا إلقالته��ا ع��ن طري��ق التق��دم والثب��ات 
وازاحته��ا لإلس��راع بتحقي��ق احلل��م املنش��ود، 
وقد ش��خصت املرجعي��ة الدينية املباركة يف 
النجف األشرف ما يعرتي الصفوف اجملاهدة 
املنربي��ة ملقارعة االرهاب م��ن ختلخل وتقاطع 
يف بع��ض األحي��ان قد يوهن الق��درة ويضعف 
الع��زم يف ه��ذا التح��دي املص��ريي فأعلنت يف 

سعت املرجعية الدينية من واقع حرصها على 
حف��ظ الدي��ن وارواح املس��لمني وأمواهل��م اىل 
وط��ن كري��م يس��وده العدل والرخ��اء واالمان 
عل��ى رص��د مكام��ن اخلل��ل ووض��ع احلل��ول 
واخلي��ارات للعبور اىل ج��ادة االمان وللوصول 
باجلماه��ري اىل مس��توى حي��اة تضمن احلقوق 
االنسانية والدينية السمحة والعقائدية احلقة 
م��ن خ��الل التوجيه��ات والفت��اوى اذا لزم��ت 
الض��رورة لذل��ك حينم��ا حييق اخلط��ر باالمة 
فتقض��ي احلاج��ة اىل االنتف��اض بوج��ه الظلم 

قبس من وحي المرجعية الدينية

مرجعيات

السيد أبو القاسم الخوئي)قدس سره(
من أعالم دفناء العتبة

يف س��نة 1336ه� حضر األحباث العالية فقهًا 
وأص��واًل عل��ى أش��هر علماء عصره كالش��يخ 
األصفهان��ي  الش��ريعة  وش��يخ  املازندران��ي 
والش��يخ حمم��د حس��ني األصفهان��ي والش��يخ 
ضي��اء الدين العراقي واملريزا النائيين املرتجم 
ل��ه حض��ر علي��ه الفق��ه واألص��ول، وكت��ب 
تقريرات��ه والزم��ه كثريًا، وق��رأ علم الكالم 
على الشيخ جواد البالغي، وقرآ الفلسفة على 

احلكيم البارع السيد حسني البادكوبي.

إجازته:
ش��هد مجه��رة م��ن العلم��اء األع��الم مبقام��ه 

العلمي واجتهاده، كأس��تاذه املريزا النائيين، 
والش��يخ األصفهان��ي، والعراق��ي، والبالغ��ي، 

والسيد أبو احلسن األصفهاني.
حض��ر حبث��ه املئ��ات م��ن الطلب��ة األفاض��ل، 
الفق��ه  وحب��ث   اللي��ل،  األص��ول يف  فبح��ث 
صباح��ًا يف مس��جد اخلضراء ال��ذي يقيم فيه 
ص��الة اجلماع��ة وي��كاد املس��جد أن ميتل��ئ 

بالطالب على سعته.
اس��تقل بالتدريس م��دة طويلة جتاوزت نصف 
ق��رن خترج خالهل��ا عليه عش��رات اجملتهدين 
ومئ��ات العلم��اء األع��الم، وأكثره��م كت��ب 

تقريراته الفقهية واألصولية.
رجع إليه بالتقليد كثري من البالد اإلسالمية، 
وبع��د وف��اة الس��يد حمس��ن احلكي��م )قدس 
س��ره( اتس��عت مرجعتي��ه وكث��ر مقل��دوه يف 

البلدان كافة، وصار املرجع األعلى.

وممن روى عنه: الشيخ عبد الصمد اخلوئي، 
والش��يخ حممد رضا فرج اهلل، والش��يخ غالم 
رض��ا عرفاني��ان، واألس��تاذ حمم��د التيجان��ي 
الربوج��ردي،  مرتض��ى  والش��يخ  الس��ماوي، 
والس��يد علي البهشيت، والشيخ علي الغروي، 
والش��يخ ف��رج القطيفي، والس��يد حممد علي 
احلمام��ي، والش��يخ حممد أمني زي��ن الدين، 

والسيد علي مشس احملدثني األصفهاني.
وم��ن تالمذت��ه: آي��ة اهلل العظم��ى الس��يد علي 

اعداد: حمود الصراف

المرجــع األعلــى للطائفة اإلمامية فــي عصره ومن أعمــدة المذهب المعــول عليهم، 
المجاهد الكبير آية اهلل العظمى األستاذ األعظم أستاذ العلماء والفقهاء السيد الجليل 
أبو القاسم الخوئي ابن علي أكبر بن هاشم الموسوي الخوئي المولود في مدينة خوي 
ــ أذربيجان، في النصف من شهر رجب سنة 1317هـ نشأ وترعرع فيها .. هاجر إلى مدينة 
النجف األشــرف سنة 1398هـ لدراســة العلوم الدينية وطلب االجتهاد، تميز السيد قدس 
سره بالفطنة والفكر الصائب والذكاء، ذاع صيته في أصقاع األرض لما قدّم من آثار قيمة 

على األصعدة المختلفة.
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د. مقدام عبد الحسن الفياض

او تتزع��زع صف��وف املواجه��ة م��ع الع��دو 
املرجعي��ة  باس��م  املتح��دث  وج��ه  الغاش��م 
الديني��ة ن��داءه اىل االخ��وة املقاتل��ني الذين 
يقف��ون عند الس��واتر االمامي��ة وخيوضون 
حرب��ًا ضروس��ًا ض��د االرهابي��ني والذي��ن 
يرابط��ون يف االراض��ي احمل��ررة وحيم��ون 
مواقعه��م  يرتك��وا  ال  ان  البل��د،  ثغ��ور 
للتوج��ه لزي��ارة أربعيني��ة اإلم��ام احلس��ني 
علي��ه الس��الم، مبين��ا هلم امنا ه��م ببقائهم 
يف خط��وط االلتح��ام م��ع العدو س��يحظون 
بث��واب اكرب هو ث��واب الدفاع عن االرض 
ان  ع��ن  فض��ال  واملقدس��ات،  والع��رض 
عش��رات االالف م��ن الزائري��ن والزائ��رات 
سيش��ركونهم يف مثوب��ة زياراتهم فتجتمع 
هلم مثوبة القتال يف سبيل اهلل ومثوبة زيارة 
االم��ام احلس��ني )عليه الس��الم( ويا له من 

حظ عظيم .

عدد من الوطنيني الش��باب امللتزمني الذين 
نظروا اىل املؤمتر بوصفه تظاهرة سياسية 
تتح��دى الربيطاني��ني ومته��د الطري��ق حن��و 
تقويض وجودهم يف العراق مستقباًل، ومن 
املؤكد جدًا انه كانت لديهم دوافع ذاتية 
تعم��ل يف الوق��ت نفس��ه، فق��د أراد العلماء 
تدعي��م نفوذه��م واظه��ار م��دى تأثريهم يف 
الرأي العام العراقي فضاًل عن ان خالفهم 
العقائدي مع الدعوة الس��لفية اليت يعتنقها 
النجديون ويس��عون اىل نش��رها يف البلدان 
اجملاورة كان جوهريًا، لكن هذا ال مينع 
م��ن  التذك��ري ان كب��ار علم��اء املس��لمني 
الُس��نة كالشيخ عبد اهلل النعمة ومسؤولي 
كث��رية  فت��اوى  أص��دروا  بغ��داد  اوق��اف 
تستنكر اعتداءات »الوهابيني« على ارض 
وطنه��م الع��راق وتدع��و اىل الذود عنه وعن 

مقدساته.
حت��رك علم��اء الدي��ن يف النج��ف األش��رف 
اواًل، من اجل التهيئة للمؤمتر واالعداد له، 
عندم��ا بعث قطبا املرجعي��ة الدينية العليا: 
الس��يد اب��و احلس��ن االصفهان��ي والش��يخ 
حمم��د حس��ني النائي��ين، برس��الة اىل احد 
كبار العلماء اجملتهدين يف الكاظمية هو 
الشيخ مهدي اخلالصي، يدعوانه فيها اىل 
عدم الثقة مبا وعدت به بريطانيا من... بل 
جيب أخذ املسألة على عاتقهم بالعمل على 
عق��د مؤمت��ر عراق��ي يف كرب��الء، تدع��ى 
الي��ه -ع��ن طري��ق اخلالص��ي- النخب��ة من 
وجه��اء اجملتم��ع وش��يوخ العش��ائر العراقية 
كاف��ة للحضور اليها قبل مناس��بة زيارتها 

بأيام قالئل.
وللحدي��ث تتمة م��ع جمريات هذه األحداث 

التارخيية يف عدد الحق.

ذكرن��ا يف العدد الس��ابق بع��ض اجملريات 
ال��يت ش��هدتها احلي��اة السياس��ية يف ش��به 
اجلزيرة العربية خالل السنوات اليت أعقبت 
انته��اء احل��رب العاملي��ة االوىل ع��ام 1918 
بع��د التدهور الذي اصاب الدولة العثمانية 
وانهيارها فيما بعد، وظهور بعض االنظمة 
احلاكمة اجلديدة يف املناطق اليت كانت 
املتناح��رة يف منطلقاته��ا  حت��ت س��يادتها، 
الفكرية واالنتماءات املتخاصمة تارخيي���ا 
)آل س��عود يف جند، آل الرش��يد يف حائل، 
يف  االش��راف  االحس��اء،  يف  خال��د  ب��ين 
احلج��از( يف ص��ورة نزاع��ات مس��تمرة م��ن 

اجل احلكم والسيطرة وفرض النفوذ.
تأجج��ًا  النج��ف  الش��عيب يف  القل��ق  ازداد 
ه��ذه  ان  الكث��ريون  ظ��ّن  ح��ني  وتعق��دًا، 
الغ��ارات م��ا هي اال مقدمة هلجوم »وهابي« 
عام على العراق مثلما حدث ذلك قبل قرن 
ونيف. وعرّب الس��يد حمس��ن االمني العاملي 
)ره( أحد الش��خصيات الدينية املعاصرة يف 
النج��ف األش��رف ع��ن ذل��ك القل��ق بالقول: 
احلكوم��ة  اىل  العراقي��ون  »اش��تكى 
االنكليزي��ة وقال��وا هل��ا إم��ا ان ت��رد عنهم 
او ت��رتك العراقي��ني وإياه��م ليدافع��وا ع��ن 
انفس��هم. وم��ا زال فيص��ل الدوي��ش يش��ن 
لنج��د  اجمل��اورة  االع��راب  عل��ى  الغ��ارات 
فينه��ب مواش��يهم ويقت��ل فيهم، وق��د قرأنا 
اليوم يف اجلرائد خرب هجومه عليهم وقتله 
فيهم » وحناول تتبع االحداث لتعيني القوى 
ل��رد الفع��ل العراق��ي،  الفعلي��ة احملرك��ة 
وال��يت عملت بوضوح يف احلملة السياس��ية 
ض��د الربيطاني��ني، ث��م تّوج��ت عمله��ا ذاك 

مبؤمتر كربالء عام 1922. 
وكان��ت اجلماع��ة االه��م واالب��رز يف هذا 
احلراك الوطين هم )علماء الدين( يؤيدهم 

حوزة النجف االشرف ودورها 
يف التصدي لالعتداءات الوّهابية عام 1922

ختاذل بريطانيا وبداية احلراك الديين
الحلقة الثانية

احلس��يين السيس��تاني، وآية اهلل العظمى 
والش��يخ  الص��در،  باق��ر  الس��يد حمم��د 
حمم��د إس��حاق الفياض، والش��يخ جعفر 
حمبوبة، والشيخ هادي القرشي، والسيد 
جعفر حبر العلوم، والسيد مهدي والسيد 
كاظم املرعش��يان، والش��يخ علي أصغر 
إبراهي��م  حمم��د  والش��يخ  الش��اهرودي 
الربوجردي، والسيد حممد السبزواري...

مؤلفاته:
ل��ه من املؤلفات الكثري واليت منها أجود 
التقري��رات يف أص��ول الفق��ه، البي��ان يف 
تفس��ري الق��رآن، حاش��ية الع��روة الوثقى، 
معج��م رجال احلديث، منهاج الصاحلني، 
فه��رس جامع الش��تات، فق��ه القرآن على 

املذاهب اخلمس، نفحات اإلعجاز...

وفاته: 
النج��ف  مدين��ة  يف  س��ره  ق��دس  ت��ويف 
األش��رف الس��اعة الواحدة ظهرًا الس��بت 
9 صف��ر س��نة 1413ه��� ودفن ي��وم األحد 
احلي��دري  بالصح��ن  اخلاص��ة  مبقربت��ه 
الش��ريف حبج��رة رق��م )31( ودف��ن مع��ه 
ولده العالمة الش��هيد الس��يد عبد اجمليد 
ي��وم 7 صف��ر س��نة  املستش��هد  اخلوئ��ي 

1424ه�. 



في رحاب العتبة

االيوان الذهبي

العتبــة العلويــة املقدســة مــن البقاع املشــرفة 
واملعماريــة  احلضاريــة  حتفتهــا  يف  النــادرة 
ازهرت ألهــل األرض كما ازهرت ألهل العلم 
واملعرفــة فمــأل صداهــا العــامل بأســره فكانت 
منارًا اســتقطبت الفقهاء والعلماء والعارفني 
مــن شــتى اصقــاع املعمــورة فتعلقــت قلوبهــم 
بهذه البقعة الطاهرة اليت ضمت جســد امام 
العارفــني واملتقــني امري املؤمنــني عليه افضل 
الصــالة والســالم واعطتهــم عقيدة اســتفادوا 

منها يف اسالمهم.
 كمــا أنهــا ثريــة باملوجــودات النفيســة الــيت 
يعــود عمر البعض منهــا إىل القرون اهلجرية 
األوىل، يضــاف اىل ذلــك أن العتبــة العلويــة 
املقدســة مــن أهــم املراكــز العلميــة الدينية، 
الذيــن  العلمــاء  الــيت ختــّرج منهــا اســاطني 
كان هلــم األثــر العظيــم يف نشــر فكــر أهــل 

البيت)عليه السالم(.
إن مــا مييــز مرقــد االمام أمــري املؤمنني)عليه 
الســالم( عن سائر العتبات املقدسة يف العراق 
وخارجــه: اإليــوان الذهــيب الكبــري الــذي يقع 
عنــد البــاب الرئيســة ملدخــل احلــرم الطاهــر، 

الذهبيتــان  العتبــة  منارتــا  حتــّده  والــذي 
طــول  علــى  لــه  مســتمرا  امتــدادا  ومتثــالن 
جانبيه، وهو مكسو بالذهب بامجعه، ما خال 
مناطــق صغــرية منــه مغطــاة باملينــا الزرقــاء 
كخلفيــة لبعــض الكتابــات والزخــارف اليت 

تزين اإليوان هنا وهناك.
ويضــم اإليوان الذهــيب يف قلبه بابي الدخول 
الداخلــي،  احلــرم  إىل  املفضيــني  الرئيســني 
املطعــم  املزخــرف  بالذهــب  مغلفتــان  وهمــا 
باملينــا الفاخــرة، وفــوق هذيــن البابــني يوجد 
طــاق ذهــيب يضــم مقرنصــات ذهبيــة غاية يف 
الروعــة، يقــع أمامها حديث رســول اهلل)صلى 
اهلل عليــه والــه(: )علــي مــع احلــق واحلــق مع 
علــي ولــن يفرتقــا حتــى يــردا علــّي احلوض( 
مكتــوب حبــروف ذهبيــة بــارزة وخبــط ملفــت 
للنظــر، وعلــى جانــيب البابني توجــد لوحتان 
رســول اهلل)صلــى اهلل  الســالم علــى  تضمــان 
عليــه والــه( يقرؤهمــا الزائــر قبــل دخوله اىل 

رواق الضريح الطاهر .
 ويف أعلــى اإليوان الذهــيب، توجد مقرنصات 
ذهبية فخمة على شكل كؤوس مقلوبة متأل 
جــّل ســقف اإليــوان، ويف احلقيقــة فان مجال 
هــذه املقرنصــات تأخــذ بلــب املتأمــل ملنظرها 

ومتلــؤه  الضخــم  الذهــيب  اإليــوان  داخــل 
باهليبــة، فينبهــر باجلمــال املعمــاري املمتــزج 
بالــروح اإلســالمية األصيلــة يف ذلــك املــكان 

املقدس.
الكتابــات  بعــض  أن  لــه  يؤســف  ولكــن ممــا   
والتواريــخ املهمــة الــيت كانــت مدونــة علــى 
عهــد  يف  ُرفعــت  قــد  الذهــيب  اإليــوان  جــدار 
واســتبدلت  متعمــد  بشــكل  البائــد  النظــام 
بصفائــح ذهبيــة صقيلة، واليوم نشــاهد هذه 
القطع تغطي واجهات من اإليوان تفصح عن 
أنها دخيلة على باقي أجزائه بشكل ال خيفى 

على الناظر.
إن اإليــوان الذهــيب بشــكله وموقعــه يف قبــال 
قر أمري املؤمنني)عليه السالم( حيمل تعبريا 
معنويــا عظيمــا، حيــث ميثــل ســعي الذهــب 
االمام)عليــه  عتبــة  عنــد  للوقــوف  النفيــس 
مــن  الرغــم  علــى  أقدامــه،  وعنــد  الســالم( 
أنه)عليــه الســالم( كان يرفضــه وال يعــري له 
أي قيمــة يف حياتــه، وهــذه املســألة فيهــا مــن 
العظة والعرة الشــيء الكثري بالنسبة للزائر 
الكريم الوافد إىل أمري الزاهدين صلوات اهلل 

وسالمه عليه.

علي عبد الحسن
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القياس: 27×35

نوع اخلط: الثلث
الناسخ: جمهول

سنة النسخ: جمهولة
الوقفيات: عليه وقفية يف الصفحة االوىل  

مالحظــات عامة: يبدا بســورة الفاحتة، هــذه الصفحة مزخرفة 
مباء الذهب ومؤطرة كذلك بالذهيب، مكتوب عليها يف اعلى 
الزخرفــة بالكــويف عليهــا طــرر مذهبــة ومزخرفة ومكتــوب على 

بعضها اســم من امساء اهلل احلســنى بالكويف )امللك( املصحف 
كلــه عليــه نوعان من الطــرر, النــوع البيضوي والنــوع الدائري 
وكذلــك مزخــرف بالذهيب البيضوي كتــب بداخله كلمات 
بالكــويف  االجــزاء  كلمــات  عليــه  كتــب  والدائــري  االحــزاب 
وفواصــل االيــات معمولــة بالذهيب ومكتوب عليهــا كلمة )اية( 
بالكــويف وباللــون الذهــيب عناويــن الســور مكتوبــة مبــاء الذهب 
وبالكــويف )االندلســي( ولعل النســخة يرجع تارخيهــا اىل القرن 
السابع او الثامن، هنالك بعض الصفحات فيها فضائل االيات 
وبعض االحاديث اخلاصة عن قصة الراق واخر مثان صفحات 

ختتلف عن ايات سورة االنعام وهي من سورة اخرى...

وحدة ترميم المخطوطات

من خمطوطات العتبة العلوية املقدسة

مصحف مزخرف بماء اذلهب



مراحل بناء صحن فاطمةB في العتبة العلوية

صورة ومشروع
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مراحل بناء صحن فاطمةB في العتبة العلوية



األمين العام للعتبة العلوية المقدسة السيد نزار 
حبل المتين يدخل ايوان مجلة الوالية

خدمة الزائر شرف لنا.. وهو شعار كبير وهدف يتفانى من 
اجل تحقيقه الجميع

ممــا الشــك فيــه ان العتبــة 
تســير  المقدســة  العلويــة 
بخطى ســريعة وثابتة ووفق 
مشــروع مدروس يتصل روحيا 
وماديــا بالصرح العلوي المنير 
ممتدا من جذور النجف األشرف 
حوزة دينية وسكانا يجسدون 
بأبهــى  الخيــرة  القيــم  كل 

صورها واجمل معانيها. 
ولكــي نقتــرب اكثــر لنتعرف 
علــى مــا يدخــر الســيد نــزار 
مشــاريع  مــن  المتيــن  حبــل 
ومخططات خالل فترة تسنمه 
شــرف األمانة العامــة للعتبة 
العلويــة، التقت مجلة الوالية 
الحوار  ســماحته وأجرت معه 

األتي:

لقاء: شاكر القزويني

لقاء العدد
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ذكرت إن هذا التواصل كان مثمرا، فماذا 
اثمر بحسب رأيك ؟

م��ن أوىل الثم��ار اليت جنتها العتبة املقدس��ة، 
التع��اون  آف��اق  بفت��ح  الن��اس  فرح��ة  ه��ي 
واالش��رتاك يف خدم��ة ه��ذا الص��رح املبارك، 
وإنهم جزء منه ومعنيون بنهوضه، وهو ش��يء 
مه��م الن جن��اح العم��ل ال يك��ون بي��د واحدة 
وامن��ا يك��ون بالتعاون مع الس��لطة التنفيذية 
والتش��ريعية يف النج��ف األش��رف واملواك��ب 
واهليئات احلس��ينية ووجهاء النجف األش��رف 
وش��يوخها وكل أه��ل اخل��ري وانت��م تعلم��ون 
إن النج��ف األش��رف يفده��ا أن��اس باملالي��ني 
سنويًا فاذا مل يكن هناك تعاون بني اجلميع 
حكومة ومؤسسات مع سكانها فانا اعتقد 
أن ه��ذه احللقة س��تبقى ناقصة هل��ذا التعاون 
ألنه��م حمط الضياف��ة وحمط التعاون وحمط 
اللقاء وهذه اآلفاق ينبغي أن تفتح ألجل إظهار 
مدينة النجف األشرف املقدسة مبا يليق بها.

كيــف كانت اســتعدادات العتبة العلوية 
الســتقبال جموع زائــري أربعينية اإلمام 

الحسين عليه السالم ؟
ه��ذه الس��نة حقق��ت العتب��ة العلوي��ة املقدس��ة 
قف��زة نوعي��ة يف هذه االس��تعدادات خصوصا 
االس��تعدادات  ه��ذه  اخلدم��ي،  اجلان��ب  يف 
يف  الثق��ايف  اجلان��ب  جانب��ني،  يف  كان��ت 
اإلرشاد والوعظ والتبليغ، واجلانب اخلدمي، 
يف اجلان��ب األول كان هن��اك تنس��يق كم��ا 
يف الس��نوات الس��ابقة أيض��ا كان التنس��يق 
موج��ودا ب��ني احل��وزة العلمية والعتب��ة العلوية 

سيدنا ارث قديم استلمتموه في العتبة 
العلوية المقدســة كيف تقرؤون سبعة 
اشــهر علــى اســتالمكم إلدارة العتبــة 

العلوية المقدسة؟
اس��تالمنا ألمانة العتبة العلوية املقدسة هدية 
اهلي��ة، وفض��ل م��ن اهلل ع��ز وج��ل بع��د جه��د 
الديني��ة  امل��دارس  إدارة  مارس��ناه يف  كب��ري 
يف النج��ف األش��رف، تش��رفنا ب��إدارة ش��ؤون 
العتبة العلوية مبا متثله من مكانة يف نفوس 
حميب أهل البيت ع بكافة الصعد وهي قلب 
الع��امل اإلس��المي الناب��ض.. نس��أل اهلل ع��ز 
وج��ل أن يوفقن��ا لذل��ك »وق��ل اعملوا فس��ريى 

اهلل عملكم ورسوله واملؤمنون«.
نعم هو ارث قديم وكبري لكن نسأل اهلل أن 
يأخ��ذ بأيدين��ا وأي��دي اإلخ��وة أعضاء جملس 
إدارة العتب��ة العلوي��ة الطيب��ني وكل منتس��يب 
العتبة املقدس��ة للعمل جبد وإخالص يف هذا 
الصرح الديين واحلضاري واإلنس��اني إىل ما 
حيبه ويرضاه، وإن شاء اهلل كلنا نعمل كيد 
واح��دة عل��ى إظهار النجف األش��رف والعراق 
والع��امل اإلس��المي يف مظه��ر يليق بالرس��الة 
اإلس��المية احملمدي��ة اخلال��دة وباإلم��ام أمري 

املؤمنني صلوات اهلل وسالمه عليهم.

هل لديكم مشروع إلدارة العتبة العلوية 
المقدسة وهل خططتم لمنهج معين؟

حن��ن إن ش��اء اهلل يف ه��ذه الف��رتة رفعن��ا م��ن 
هم��م اإلخوة كي يعطونا زمخا روحيا اكرب 
امله��ام  أداء  يف  وإبداع��ا  مضاعف��ا  وجه��دا 
امللق��اة عل��ى عاتقه��م للنه��وض بواق��ع العتب��ة 
العلوي��ة املقدس��ة مب��ا يرض��ي طم��وح حم��يب 
أم��ري املؤمن��ني »عليه الس��الم« يف العامل ومبا 
يتناس��ب ومكانت��ه املعنوي��ة وتقدي��م أفض��ل 
اخلدمات لزائري هذا املرقد املقدس، وكان 
شعار) خدمة الزائر شرف لنا( شعارا كبريا 
وهدف��ا يتفان��ى م��ن أج��ل حتقيق��ه اجلمي��ع، 
وبه��ذا الصدد أبدينا تعاونا وتواصال مع كل 
اإلخ��وة املس��ؤولني من اعضاء جمل��س االدارة 
ومس��ؤولي األقس��ام واملنتس��بني وفتحن��ا باب��ا 
حت��ى خل��ارج العتب��ة لتوحيد اجله��ود.. إبتداء 
م��ن اإلخ��وة يف إدارة احلكوم��ة احمللي��ة يف 
حمافظ��ة النجف األش��رف بكاف��ة دوائرها، 
احلس��ينية  املواك��ب  يف  اإلخ��وة  وكذل��ك 
واهليئ��ات واألط��راف األربع��ة ال��رباق والعمارة 
واملش��راق واحلوي��ش وزيارتهم ودعمهم الدائم 
للعتب��ة املقدس��ة، كذل��ك كان التواصل مع 
املؤسس��ات األكادميي��ة كجامع��ة الكوف��ة 
وباق��ي املؤسس��ات العلمية والثقافية املنتش��رة 
يف مدين��ة النج��ف.. وتنس��يقنا به��ذا اجلان��ب 

كان  جتربة ناجحة ومثمرة.

املبارك��ة وكل العتب��ات اخلم��س األخ��رى؛ 
والعس��كرية  والعباس��ية  احلس��ينية  العتب��ة 
والكاظمي��ة، بإرس��ال جمامي��ع طلب��ة العلوم 
الديني��ة م��ن داخل الع��راق وحتى من خارجه، 
وم��ن كاف��ة اجلنس��يات بامت��داد طري��ق ي��ا 
حس��ني، ابت��داء م��ن مدين��ة البص��رة وص��وال 
إىل مش��ال الع��راق فقد بذلوا غاية اجلهد وما 
يس��تطيعون تقدمي��ه من تبليغ وإرش��اد ووعظ 
وبي��ان االح��كام الش��رعية وه��م يصاحب��ون 

الزوار يف مسريتهم الوالئية هذه.

اللوجســتية  االســتعدادات  هــي  ومــا 
والخدمية الستقبال الزائرين؟

كم��ا تعلمون إن مدينة النجف األش��رف هي 
نقط��ة انط��الق الزائ��ر الكري��م حن��و مدين��ة 
كرب��الء املقدس��ة وكذلك ه��ي نقطة العود 
منه��ا.. وه��ذا أض��اف مس��ؤولية كب��رية على 
العتب��ة  وكذل��ك  األش��رف  النج��ف  مدين��ة 
العلوية املقدسة الستيعاب األعداد اهلائلة من 
الزائرين.. وحسب التجربة اليت حصلت عليها 
من اإلخوة يف اإلدارة السابقة للعتبة، سألتهم 
عن بعض مشاكل السنوات السابقة وكانت 
املش��كلة ان الزائ��ر عندم��ا يأت��ي اىل املدينة 
القدمي��ة ال جي��د اخلدم��ات األساس��ية ال��يت 
ه��ي الطع��ام واملبيت، م��ن هنا مت االس��تعداد 
هلذا األمر ومت تهيئة أكثر من مخسة مواقع 
كبرية ملبيت وإطعام الزائرين مع توفري كافة 
اخلدم��ات الضرورية س��واء كانت صحية ام 
طبي��ة ام غريه��ا.. وتهيئته��ا ملبي��ت أكث��ر من 
مخس��ني ألف زائ��ر موزعني يف صحن فاطمة 
الزهراء »عليها الس��الم«.. إليواء عش��رة آالف 

نحن فــي هــذه الفترة رفعنــا من همــم اإلخوة 
المنتســبين فــي العتبة لكي يعطونــا زخما روحيا 

اكبر وجهدا مضاعفا وإبداعا في أداء المهام..



احمل��دد يف كل ع��ام، فنح��ن بنين��ا ان الزوار 
يأت��ون يف الي��وم العاش��ر م��ن صف��ر لكنه��م 
س��بقوا تقديراتنا ب��ان جاءوا يوم اخلامس من 
صف��ر، ومع ذلك كانت االس��تعدادات قائمة 
وعملن��ا ليال ونهارا، وبعض اإلخوة املتطوعني 
يف العتبة العلوية قد سقطوا من شدة االعياء 
واجله��د املض��ين فكان��وا جمدي��ن خملصني 
حمب��ني للزائري��ن مقدم��ني كل م��ا ميلكون 
وكل م��ا يس��تطيعون م��ن جهده��م ككل 
أعض��اء  وكل  املنتس��بات  وكل  املنتس��بني 
جمل��س اإلدارة الذي��ن ظل��وا س��اهرين عل��ى 

خدمة الزائر.

أعــداد  عــن  تقديراتكــم  هــي  ومــا 
المتطوعين ؟

املتطوع��ون حب��دود أل��ف ومخس��مائة متطوع 
بعضه��م م��ن النج��ف وبع��ض م��ن احملافظات 
والبع��ض اآلخ��ر م��ن خ��ارج الع��راق، يأت��ون 
وجبات يف أيام األربعني، فإن أعدادهم ترتاوح 
وف��ق اجملامي��ع ال��يت يأت��ون به��ا وال��يت بلغ��ت 
مخس��ني متطوع��ا يف جمموع��ة ويف جمموعة 
اخ��رى بلغ��وا ثالثني ويف جمموعة اخرى بلغوا 
مائة متطوع يعملون من مخسة إىل سبعة أيام 
ث��م يغ��ادرون وخ��الل ه��ذه الفرتة نق��وم بتهيئة 
مكان الضيافة هلم ونوجههم للمكان الذي 

يستطيعون ان خيدموا به الزائر الكريم.

ما هــي آلية الدخول الــى مضيف العتبة 
العلوية المقدسة وهل هناك شروط؟

الطع��ام نقدم��ه ل��كل زائ��ر يأت��ي اىل املرقد 
املقدس دون متييز بني زائر وآخر سواء أكان 
الزائر من شرق مدينة النجف األشرف ام من 
غربه��ا ام من خارج حدود العراق فالطعام يف 
ه��ذه الزي��ارة املليوني��ة ي��وزع س��واء أكان من 
املضي��ف ام يف األماك��ن اخلمس��ة املعدة من 
قبلن��ا وعل��ى وجبات ثالث يوميا لنس��د حاجة 
ال��زوار كاملة ليتفرغ��وا اىل العبادة والزيارة 

واألجواء الروحية اليت جاؤوا من أجلها.

الذيــن  الزائريــن  تتوقعــون عــدد  كــم 
توافدوا على العتبة العلوية حصرا طيلة 

فترة الزيارة؟
ال اس��تطيع أن أذك��ر ل��ك رقم��ا معين��ا ألن��ه 
لي��س لدي إحص��اء كامل ولك��ن اعتقد أن 
الع��دد رمب��ا جت��اوز مثاني��ة أو عش��رة ماليني 
زائر، وكما تعلم ان النجف األش��رف حمطة 
وس��ط يف ه��ذه الزي��ارة، فال��ذي يذه��ب إىل 
كرب��الء من احملافظات اجلنوبية ومن مطار 
النج��ف مي��ر بها، وال��ذي يعود أيضا مير بها، 
فض��ال ع��ن القادم اىل الزيارة عند وفاة النيب 
األك��رم صل��ى اهلل عليه وآله، وكما تعلمون 

مخسة عشر الف زائر. 
وخبصوص تقديم وجبات الطعام فقد استعد 
مضي��ف العتبة العلوية املقدس��ة لتهيئة أكثر 
م��ن مائ��ة ال��ف وجب��ة طع��ام ولث��الث ف��رتات 
يومي��ا، وه��ذه اإلمكان��ات مل تك��ن العتب��ة 
مسبوقة بها، ويف اجلانب اإلداري مت استنفار 
كافة اقسام العتبة وبإشراف مباشر من قبل 
اإلخ��وة يف جمل��س إدارة العتب��ة، حي��ث ت��وىل 
كل واح��د منه��م إدارة موقع من هذه املواقع 
اخلمس��ة وف��ق برنام��ج م��دروس وضعن��اه يف 
اجتماعاتنا الدورية اليت س��بقت هذه املناسبة 

املقدسة قبل أكثر من شهرين منها.
أما األخوات يف القسم النسوي كان هلن دور 
بارع يف هذا اجلانب وكما تعلمون إن نصف 
الزائرين هم من النس��اء ،قمن بالدور الثقايف 
واإلرش��ادي وبيان األحكام الشرعية وصالة 
اجلماعة للنس��وة الزائ��رات وتقديم اخلدمات 
والوضع األمين هن جيدات والس��هر املس��تمر 
عل��ى خدم��ة الزائ��رات م��ع كام��ل الضياف��ة 
القس��م.،  هل��ذا  وواضح��ا  ب��ارزا  دورا  كان 
ومم��ا ال خيف��ى عل��ى أحد ان ه��ذه االنطالقة 
جديدة فتوزيع وانتش��ار ادارة العتبة على هذه 
املس��احة الكب��رية وبه��ذا الع��دد اهلائل الذي 
يعسر مبثل هذه الظروف ووضع الدولة الذي 
تعرفونه الس��يطرة عليه، ونتمنى إن ش��اء اهلل 
بل إني أعطيك عهدا بإذن اهلل تعاىل ان السنة 
القادمة لن يقل  العدد فيها عن استيعاب مائة 
الف اس��تضافة مبيت اذا اتيحت لنا األراضي 
واألماك��ن الكافية وس��وف نتهي��أ قبل هذا 
الوق��ت رغم اننا عملنا على هذا قبل ش��هرين 
لك��ن فاجأن��ا ال��زوار بقدومه��م قب��ل الوق��ت 

زائ��ر مع خدمات الطعام واخلدمات األخرى، 
وكذلك الكراج املتعدد الطوابق الذي هيئ 
إلي��واء مخس��ة آالف زائ��ر، وك��راج الرابط��ة 
وهو مهيأ إليواء أكثر من مخسة االف زائر، 
وكذلك قاعات استقبال الزائرين يف منطقة 
احلول��ي خل��ف مرق��د الصحابي ص��ايف صفا 
اليت هيئت إليواء أكثر من مخسة عشر ألف 
زائ��ر يومي��ا، باإلضاف��ة إىل املنطق��ة املوجودة 
خل��ف الكراج الداخلي قرب جمس��رات ثورة 
العش��رين وال��يت هيئ��ت الس��تقبال أكثر من 

استالمنا ألمانة العتبة العلوية المقدسة هدية إلهية 
وفضل مــن اهلل عز وجل بعد جهد كبير مارســناه في 

إدارة المدارس الدينية في النجف األشرف

لقاء العدد
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احلري��ق كب��ريا، إال ان خ��روج الدخ��ان م��ن 
اعط��ى  كب��ري  اف��ق  يف  وانتش��اره  املم��رات 
انطباعا انه كان واس��عا وكبريا، وميكننا 
أن حنص��ر اخلس��ائر بألف��ني وأربعمائة طوية 
م��ن امل��واد البالس��تيكية ال��يت ه��ي الع��وازل 
وامل��واد الالصقة، وال يوجد ش��يء مما أش��يع 
فال يوجد سجاد والبطانيات والخشب وال أي 

شيء آخر سوى ما ذكرت.
وقد أصدرنا بيانا يف اليوم الثاني وعلى املوقع 
الرمسي للعتبة املقدسة بينا فيه سبب احلريق 
واملواد احملرتقة واالدلة اليت وصلت هلا اللجان 
الثالثة وكما تعلمون إن اللجنتني ليستا  من 
إدارة العتب��ة، وإن ضاب��ط األدل��ة اجلنائية هو 
ال��ذي اكتش��ف وحدد س��بب احلري��ق عندما 
م��د حب��ال م��ن م��كان اللحيم إىل الس��رداب 
وق��ال النار م��ن هنا دخلت من جانب األعمدة 

احمليطة اليت فيها فتحات خدمية.

متــى تتوقعون فتح صحن فاطمة عليها 
السالم بإذن اهلل تعالى؟

ب��إذن اهلل تع��اىل اعتق��د إىل م��دة س��نة قادمة 
س��نفتح جزءا منه، فصحن فاطمة س��الم اهلل 
عليه��ا أك��رب صح��ن ش��يد يف مراق��د األئمة 
مجيعا س��الم اهلل عليهم، فهو حتى اكرب من 
صح��ن االم��ام الرض��ا علي��ه الس��الم بش��هادة 
متع��دد  الصح��ن  وه��ذا  اإليراني��ني،  اإلخ��وة 
الطواب��ق فف��ي بع��ض جوانب��ه أربع��ة طواب��ق 
ويف بعضه��ا اآلخر مخس��ة طوابق وهومقس��م 
إىل ثالثة أقس��ام فحوالي 40%  قس��م الزيارة 

إن مدينة النجف  تضم مطار النجف األشرف 
الذي يعد حلقة وصل يف الذهاب واإلياب بني 
احملافظات والعامل اخلارجي لغرض الزيارة.

حريــق صحن فاطمة  أقلــق الجميع فما 
هي تداعياته وأسبابه ؟

حس��ب معطي��ات التحقي��ق ال��يت ج��رت م��ن 
جهات ثالث هي العتبة العلوية والدفاع املدني 
واألدل��ة اجلنائي��ة، حيث أف��ادت هذه اجلهات 
عل��ى إن احل��ادث كان بس��بب أعمال اللحام 
يف موق��ع العم��ل، فكما تعلمون إن ش��ركة 
الكوث��ر مت��ارس أعماهلا من أجل اجناز هذا 
املش��روع العم��الق، وامل��كان مل يكتمل بعد 
والكث��ري م��ن أجزائ��ه هي��اكل حديدي��ة من 
أقواس وقبب وغريها وحتتاج إىل أعمال حلام، 
وص��ادف وصول ش��رارة من تلك األعمال عرب 
الفتح��ات املوجودة يف املش��روع اىل الس��رداب 
يف الطاب��ق الثان��ي للصح��ن الش��ريف وفي��ه 
خم��زن لإلخ��وة من الش��ركة املنفذة، مت فيه 
خ��زن  عوازل ع��ن الرطوبة )انزوكام وفلني( 
وم��ا ش��ابه ذلك وم��واد الصقة هل��ذه العوازل، 
وم��ن دون عل��م العامل��ني وهذا املخ��زن مقفل 
وحصل اش��تعال لتلك املواد ولفرتة اكثر من 
ث��الث س��اعات حتى ظه��رت آثار الن��ار، ومبا 
إن امل��كان حت��ت االرض بطابقني والس��المل 
غري مهيأة بعد وبعضها مغلق للتحسب األمين 
فض��ال عن تأخ��ر وصول اإلطفائي��ات وكان 
االش��تعال س��ريعا فاملواد نفطية بالس��تيكية 
يك��ن  مل  ه��ذا  ورغ��م  االش��تعال،  س��ريعة 

و30% عب��ارة ع��ن متح��ف ومكتبة، والقس��م 
اإلداري اآلن أضفن��اه اىل صح��ن فاطم��ة وقد 
احلقن��ا إلي��ه أيضا مقام اإلمام زي��ن العابدين 
»عليه الس��الم« وحسينية الدرعية، لنمد هذا 
الصح��ن باجتاه حب��ر النجف ليتمكن القادم 
اىل الصح��ن الش��ريف م��ن جه��ة احملافظ��ات 
اجلنوبي��ة واحملافظ��ات الش��مالية من الدخول 
م��ن جه��ة مق��ام اإلم��ام زي��ن العابدين«علي��ه 
الس��الم« باجت��اه صح��ن اإلمام أم��ري املؤمنني 

عليه السالم.

كيف تمت معالجة الطريق الفاصل ما بين 
صافي صفا ومقام اإلمــام زين العابدين 

ومرقد اإلمام علي عليه السالم؟
عل��ى  منكب��ون  املهندس��ون  اإلخ��وة  اآلن 
دراس��ة ه��ذا املوق��ع حنن بع��د زي��ارة األربعني 
س��وف نهي��ئ مقام اإلمام زي��ن العابدين »عليه 
الس��الم« ، وكم��ا تعلم��ون إنن��ا أزلناه لكي 
نبين املقام مبا يتناس��ب مع رمزيته وقدس��يته 
ولك��ي يكون هناك تناس��ق ب��ني قبة اإلمام 
أم��ري املؤمن��ني ومق��ام اإلم��ام زي��ن العابدي��ن 
كالتناس��ق املوج��ود ب��ني قب��ة أب��ي الفض��ل 
العب��اس واإلم��ام احلس��ني عليهم��ا الس��الم، 
فنح��ن أردن��ا أن ي��رى الزائر ح��ني يتجه ملقام 
اإلم��ام زين العابدين قبة هذا املقام الش��ريف 
وعندم��ا يعطي ظهره اىل املقام س��يجد أمامه 
قب��ة اإلم��ام أمري املؤمنني وبهذا س��يجد أمامه 
هذا التناظر والتناسق الرتاثي والروحي الذي 
نسعى لتحقيقه يف النجف األشرف املقدس.

ويف خت��ام ه��ذا اللقاء نوجه ش��كرنا اجلزيل 
اىل مساحتك��م التاحة ه��ذه الفرصة الطيبة 
للقاء بكم ونسأل اهلل العلي القدير ان يسدد 
خطاك��م ويوفقك��م خلدم��ة جدك��م أم��ري 

املؤمنني علي بن ابي طالب عليه السالم.

في هذه الســنة حققت العتبــة العلوية قفزة 
نوعية في االســتعدادات الستقبال الزائرين في 
مناســبة اربعينية االمام الحســين)ع( وخصوصا 

في الجانب الخدمي..



وكل ه��ذه الص��ور اجلميل��ة واملع��ربة اذا 
مامجعناه��ا م��ع بعضه��ا فس��تكّون لن��ا 
لوحًة أكرب وأكثر مجااًل، وهذه الصور 
املادي��ة يعيش��ها االنس��ان ال��يت مض��ت أو 
اليت يرتقبها قبل أيام من بدء شهر حمرم 
احل��رام، وهن��اك صوٌر فكري��ة ومعنوية 
أن  البش��ري  للعق��ل  الس��هل  م��ن  لي��س 
يتخيله��ا النها أكرب من اخليال والتصور 
الطبيع��ي وإن افرتضنا أنها قابلة للتصور 
فمصاديقه��ا ن��ادرة عل��ى أرض الواقع، و 
م��ن ه��ذه الص��ور العظيم��ة ال��يت رمسها 
اإلم��ام احلس��ني)عليه الس��الم( لن��ا من��ذ 
املدين��ة  م��ن  اللحظ��ات األوىل خلروج��ه 
متجهًا حنو العراق خطها بفرشاة معرفته 
وتقواه ومقامه الرفيع، فكانت مصداقٌا 
لكالمه قبل أن يكون الكالم كالمًا 
فراغ��ًا ع��ن املص��داق وهك��ذا ه��و دأب 
أهل البيت)عليهم الس��الم(، اذ نرى منهم 
املصادي��ق قب��ل أن نتص��ور م��ا يقولون يف 

شتى جماالت احلياة.
 فم��ا اه��م تلك الصور اليت رمسها اإلمام 
احلس��ني)عليه الس��الم( لتبق��ى عالقة يف 
أذهانن��ا وأذهان األجيال اليت س��بقتنا أو 

الذين سيلحقون بنا؟

صورة االصالح الحسيني
إّنه��ا صورة اإلصالح، وه��و القائل: )إمنا 
خرجت لطلب االصالح يف أمة جدي آمر 

باملعروف وأنهى عن املنكر(.
 وه��ل هن��اك لوح��ة يف الك��ون أمج��ل 

وأروع من هذه اللوحة.
 فم��ا ه��و االصالح وما الذي أراده اإلمام 
احلس��ني من ذلك االص��الح الذي ضحى 
م��ن أجل��ه بأبنائ��ه ال��ربرة وأخوت��ه الغ��ر 
امليامني وأصحابه الذين مل يعلم أصحابًا 

رياض مجيد الخزرجي

مقال

اإلصالح الحسيني ما أن نقترب من شهر 
محرم الحرام حتى تتبادر 

في ذهن كّل مواٍل ألهل 
البيت)عليهم السالم( 

الصور التي يعشقها من 
هذا الشهر، فمنهم من 

تدور في ذهنه صوُر خدمة 
الزائرين واآلخر المجالس 

الحسينية وكيفية إدارتها 
والبعض اآلخر المشق 

والمشاعل...إلخ.
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مسيرة االصالح على طول الطريق
ف��إن كّن��ا نّدع��ي بص��دق أنن��ا م��ن أتب��اع 
مدرس��ة احلسني يف التضحية والفداء من 
أج��ل املب��ادئ علين��ا أن ندق��ق النظ��ر أواًل 
يف أنفس��نا وحناس��بها فمس��رية االص��الح 
ليس��ت فقط يف حمرم وصفر وبعد هذين 
الشهرين ينتهي كلُّ شيء بل هي يف كل 
ي��وم ويف كل ليل��ة صباح��ًا ومس��اًء لذلك 
ع��رّب االم��ام احلجة)عج��ل اهلل فرج��ه( يف 
زي��ارة الناحي��ة: )ألبك��ني علي��ك صباح��ًا 
ومس��اًء(، لك��ي نثق��ف أنفس��نا بالثقاف��ة 
نصل��ح  أن  علين��ا  الرصين��ة،  احلس��ينية 
أنفس��نا وعن��د ذاك نس��تطيع أن نق��ول قد 
طّبقن��ا ج��زًء مهم��ًا م��ن مس��رية االص��الح 

احلسيين الطاهرة. 

االص��الح يف ذلك املقطع الزمين فحس��ب 
ب��ل أراد لالص��الح أن يس��تمر عل��ى ط��ول 
ال��درب واراد م��ن خ��الل تل��ك التضحيات 
اجلس��يمة أن يبق��ى امس��ه مقرتن��ًا بذل��ك 
االص��الح فكلم��ا تذكرن��ا تل��ك املأس��اة 
تذكرن��ا ذلك االص��الح وكلما تذكرنا 
احلس��ني عدن��ا اىل رش��دنا واىل أنفس��نا 
حناس��بها ونس��أهلا ه��ل حن��ن مش��مولون 

بذلك االصالح؟
 ف��إن كن��ا غ��ري مش��مولني، فلريجع كلٌّ 
مّن��ا اىل نفس��ه وس��ريته ليدق��ق النظ��ر يف 
مس��رية إصالح��ه، فه��ل ه��و عل��ى اخل��ط 
احلس��يين واألخالق احلسينية الرشيدة أم 
يش��عر بأن��ه احنرف عن املس��ار وتاهت به 
االق��دار لرتم��ي ب��ه يف غياه��ب الظلمات، 

وهذه هي فلسفة االصالح احلسيين،

أب��ر وأفضل منهم، وعّرض عياله وأطفاله 
للسيب من بلد اىل بلد.

لق��د أراد اإلم��ام احلس��ني)عليه الس��الم( 
أن يقي��م ع��ود األم��ة وس��اق الش��جرة اليت 
عمل��ت به��ا مع��اول معاوية ويزي��د إلزالتها 
وإرجاعها اىل س��ابق عهدها من اجلاهلية 
والتخلف والكفر، ولكن أبى اهلل إاّل أن 
يت��ّم ن��وره ب��دم من��ري فل��م يكن من ش��يء 
يسقي هذه الشجرة الطاهرة إاّل دم كدم 
احلس��ني علي��ه الس��الم زك��ي مطهر من 
رب السماء، أراد اإلمام أن يأمر باملعروف 
وينه��ى ع��ن املنك��ر يأم��ر باملع��روف بع��د 
ان أصب��ح كلم��ة فارغ��ة م��ن املضم��ون 
واحملتوى، وينهى عن املنكر الذي أصبح 
متفش��يًا يض��رب بأطناب��ه أركان الدول��ة 
االس��المية ال��يت ضح��ى م��ن أجله��ا النيب 
األكرم)صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه(، حتى قال 
اهلل عزوج��ل: )قل ال أس��ألكم عليه أجرًا 

إاّل املودة يف القربى(،.

االصالح غير المحدود
ُي��رد  مل  الس��الم(  احلس��ني)عليه  اإلم��ام 

 بريشة الرسام عبد احلميد قديريان 

لقــد أراد اإلمام الحســين)عليه الســالم( أن يقيــم عود األمة 
وساق الشجرة التي عملت بها معاول معاوية ويزيد إلزالتها 

وإرجاعها الى سابق عهدها من الجاهلية والتخلف والكفر



تصوي��ر  مواق��ع  يف  املسلس��ل  ص��ور  وق��د 
كب��رية حتت��اج اىل الكثري م��ن الديكورات 
يتحق��ق  ومل  احلربي��ة،  واالدوات  واملالب��س 
ذل��ك اال مبش��اركة ك��وادر فني��ة كث��رية 
ذلل��ت الظروف الصعبة لالجناز، وكان ذلك 
نابع��ا من امتالك العامل��ني روح االندفاع حنو 

القضية العقائدية ورموز االسالم احلقيقية.
اس��تغرق إعداد هذا العمل ثالث س��نوات لذا 
فه��و يعد من األعم��ال التلفزيوني��ة الضخمة، 
وق��د حظ��ي بأهمي��ة كب��رية، وق��د ع��د م��ن 
أفضل املسلس��الت الدينية للتلفزيون اإليراني 
وعلى الرغم من مرور اكثر من عشرين سنة 
على عرضه فهو ال يزال ميثل رسالة تارخيية 
تش��رح تل��ك املرحل��ة م��ن التاري��خ االس��المي 

لعموم املسلمني.
وق��د دار ح��ول هذا املسلس��ل ج��دل كثري يف 

االمام علي عليه السالم ومن هنا يتبني لنا اننا 
حباجة اىل انتاج افالم ومسلسالت ووثائقيات 
كبرية تس��لط الضوء عل��ى جوانب احلكمة 
االس��تثنائية  الش��خصية  هل��ذه  والكرام��ات 
فنح��ن جن��د قص��ة مث��ل قص��ة البؤس��اء اليت 
ت��ؤرخ للث��ورة الفرنس��ية الكث��ري م��ن االف��الم 

واملسلسالت للمشاهدين.
وعل��ى مس��توى التمثي��ل فق��د ابدع��ت العديد 
من الش��خصيات املشاركة يف املسلسل باداء 
ادواره��ا، مث��ل ش��خصية مال��ك االش��رت الذي 
احتل مس��احة واس��عة مهمة من دور البطولة، 
ولك��ن م��ن جان��ب آخر مل جيس��د املسلس��ل 
باقي اصحاب االمام علي )عليه السالم( بهذه 
الدرج��ة م��ن القوة، ورمبا تعم��د خمرج العمل 
ذل��ك لريكز دور البطل على ش��خصية مالك 
االشرت الغراض درامية قيمتها االساسية هي 

البطولة الفذة.
يغلب على املسلسل طابع احلزن الذي جيسد 
احملنة اليت عاش��ها االمام علي)عليه الس��الم( 
يف اكثر املراحل حساسية من تاريخ املسلمني 
وق��د كانت االحلان واملؤثرات الصوتية غاية 

يف الروعة لدعم هذه الغاية.
ولكن مما يؤخذ على املسلسل انه مل يسلط 
الض��وء بش��كل واض��ح على حقائ��ق تارخيية 
يف  الثابت��ة  بصورته��ا  الفريق��ني  عن��د  ثابت��ة 
التاريخ مثل معركة اجلمل، كما انه يظهر 
بع��ض الش��خصيات املهم��ة يف التاريخ بصورة 
غ��ري مناس��بة كم��ا هو احل��ال مع ش��خصية 
الصحاب��ي اجللي��ل )اب��و ذر الغف��اري( و )عبد 

اهلل بن خباب بن االرت(.

اجلمهوري��ة االس��المية، ولع��ل ذل��ك يعود اىل 
النس��بة العالي��ة م��ن املش��اهد التعبريي��ة م��ن 
اخلي��ال والفنتازي��ا ال��ذي اس��تثمره املنت��ج من 
اصل االحداث التارخيية للحقبة اليت يتحدث 
عنه��ا املسلس��ل، وق��د ص��رح كات��ب وخمرج 
س��روش  نش��رته جمل��ة  تقري��ر  يف  املسلس��ل 
االيراني��ة العدد 802 قائال: )ان عامل اخليال 

والفنتازيا حيتل نسبة %80 
من املسلسل وهو مستوحى 
الش��خصية  قراءات��ي  م��ن 
ان  م��ع  االس��الم،  لتاري��خ 
20% من التاريخ هو اساس 

عملي(.
ويالحظ على املسلس��ل انه 
اس��تطاع ان يق��دم ظواه��ر 
تارخيية بس��يطة م��ن حياة 

ثقافية

مسلسل االمام

عل�ي
A

يعــد المسلســل التلفزيوني الشــهير )اإلمام علي( أو )شــهيد الكوفة( من 
اشهر المسلسالت الدرامية التي تتحدث عن تاريخ االسالم وهو أول مسلسل 
يتصــدى لبحث مســألة تاريخية شــيعية خاصة فــي المجال الدرامــي، أخرجه 
)داوود ميــر باقــري( وأنتج في العام 1996، شــارك فــي التمثيل 150 ممثاًل 

أساسيًا وأكثر من خمسة آالف كومبارس )دور ثانوي(.

حيدر محمد الكعبي
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ــِد ــِر أمحـ ــْن ِذكـ ــالُك مـ ــِت األمـ تهّللـ
ـــٍر علـــى العـــرِش نقُشـــُه تناهـــى إىل ذْك
ُمْنِجـــدا اخلالئـــِق  أطـــواَر  وحيمـــُل 
غيمـــًة فـــاَض  إذا  َرقـــراٌق  ـــُه  َفَكفَّ
وكانـــوا َييطـــوَن القبائـــَل قاتـــال
ـــى ـــِة الفت ْت بَصْمصاَم ـــزَّ ـــم َف وأضغاثه
مـــا ُمَنغَّ نظامـــا  أســـرارا  تأّمـــَل 
ســـالُمُه أشـــجاٌر مـــَن الِشـــبِع والِرضـــى
املـــدى آخـــِر  اىل  نـــرياٌن  فحاَقْتـــُه 
وناقـــًة بـــردا  ابراهيـــُم  وأرســـَل 
باهلـــْت بنجـــراِن  أبابيـــٌل  وتلـــَك 
ِفـــُض جريـــٌل َجناحـــا أماَمُهـــم وُيْ
ــُذرى ــَن الـ ــاُر مـ ــجَّ الفقـ ــَرزوا َضـ إذا َبـ
ـــَت يف َبـــْدٍر ُحنينـــا وَخْنَدقـــا وثبَّ
فقـــاَب بقوســـنٍي وأدنـــى إىل الُعـــال
ُقـــدوَرُه اليتامـــى  راِح  يف  ُيـــَوزُِّع 
وُيْلبـِـــَسُهْم ثوبـــا َحصينـــا مـــَن األذى
وَيـــُرُج مـــن َدْهمـــاِء َظْمـــَأى بهـــا القـــرى
أزَهـــَرْت  اجَلالميـــَد  َمـــسَّ  إذا  وكاَن 
متـــاَدوا بَتقتيـــِل الَنبّيـــنَي طاَعـــًة
فيـــا أّيهـــا احملـــراُب كـــْم ســـورٍة بكـــْت
ـــٌة وأمَّ ُمعِقبـــاٌت  قديـــٌم  فَثـــأٌر 
ــْم ــدا َيصوُغُهـ ــأُر أهلِل ُجْنـ ــاُر َثـ ويتـ
وتبتِســـُم الرايـــاُت عيـــدا علـــى امَلـــدى
ودوَلـــٍة زمـــاٍن  يف  أْمـــٍر  وتنفيـــُذ 

ـــدي مَّ حُمَ خبتـــٍم  نـــوٌر  فمقبُلـــُه 
ِد  امُلَســـدِّ ُكْنـــَه  باألســـباِب  يـــزاوُل 
مْوِعـــِد ُكلِّ  يف  اخَلـــاّلُق  ُدُه  ـــدِّ ُيَ
الَغـــِد بّواَبـــَة  بالُنعمـــاِء  وتْطـــُرُق 
ــّدِد ــَم التبـ ــَد النـــوِم َوْهـ ُف عنـ ُيطـــوِّ
ـــِد وَأْوَهـــُن َخيـــٍط َقـــدَّ َعـــْزَم امُلَهنَّ
الَتـــَورُِّد ســـعيُد  حـــبٌّ  طرائُقـــُه 
وأْنُهـــُر مـــْن ِصـــْدٍق ُتضـــيُء مبســـِجِد
ـــِد الَتَوقُّ ِلَعـــنِي  أجفـــاٌن  وهاشـــُم 
ِد الَتَســـيُّ قـــرَم  أهلِل  بيـــَت  وأورَث 
مـــَع الِعـــْرَوِة الُوثقـــى وقالـــوا هلا اشـــهدي
َكَفْرَقـــِد وآٌل  َوْهـــٌج  هلـــا  فشـــْمٌس 
ـــِد َهطوُلـــه محـــراٌء بَدْمـــِع الَتَهجُّ
ِد ـــوَّ ـــا مْل ُيَه ـــاَد م ـــرى ع ـــْدِس َمْس وبالُق
ـــِد الَتَعبُّ واعيـــاِت  يف  معاِرُجـــُه 
ِد الَتـــَودُّ َزِكـــيَّ  ُحّبـــا  ومْيَلُؤهـــا 
يهتـــدي    للمســـاكنِي  وبيتـــا  وِعـــّزا 
َمـــْوِرِد ُكلِّ  علـــى  أقمـــارا  ِلُيْثِمـــَر 
ـــدي ـــا فَتْغَت ـــداِث ُروح ـــُخ يف األْج وَيْنُف
ِد امُلَقـــرَّ والَزنيـــِم  ِهْنـــٍد  أَلْشـــياِخ 
علـــى مْنَحـــِر الثقلـــنِي طـــفٌّ مَبْرّقـــِد
وموعـــُد أمســـاٍء ينـــادى هَلـــا ُأْســـجدي
ـــَجِد ـــِح عس ـــِل الُصْب ـــوٍل كاِم ـــِق َرس ْل خِبُ
فيـــا نـــوُر عاِنقنـــا ويـــا نـــاُر ِامخـــدي
ــَزّوِد« »ويأتيـــك باألخبـــاِر مـــْن مَلْ ُتـ

معراج اىل آياته
» نور من بهاء املصطفى صلى اهلل عليه وآله«
شعر: شاكر القزويين
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ورمبا نش��أ هذا االجتاه يف نفسه منذ بداية 
إسالمه، كما ذكر ذلك يف شعره: 

هوى اعطيته ملا استدارت 
            رحى االسالم مل اعدل سويا 

 � وب�م���ا ان��ه كان م��ن التابع��ني والش��يعة 
كم��ا جيم��ع على ذلك املؤرخون � فالبد ان 
يكون اكثر اتصاال وصحبة لإلمام )عليه 

السالم( وللصحابة من شيعته ومواليه.
اما شيوخه: 

1 � يف الرواية: قال الش��يخ الطوس��ي: )وقد 
روى عن علي واحلس��ن واحلس��ني وعلي بن 
احلس��ني (. ويف حماضرات الراغب: ) روى 
عن ابي ذر وابن عباس وعلي )عليه السالم( 
وغريه��م (. ويف بغي��ة الوعاة: )روى عن عمر 
 .) واب��ي ذر وغريه��م  واب��ن عب��اس  وعل��ي 
وق���ال ف���ي األغ�اني: )وقد روى عن عمر بن 
اخلطاب وعلي بن ابي طالب فاكثر, وروى 
عن ابن عباس وغريه ( ويف تعبريه )فاكثر( 
يشري اىل ان أبا االسود كان اكثر اتصاال 
ودراس��ة ورواي��ة ع��ن االمام )عليه الس��الم( 

من غريه.
2 � يف الق��رآن الكري��م: فق��د ذك��ر يف 
اكث��ر الكت��ب انه كان م��ن القراء, ويدل 
حتريك��ه  اجمل��ال  ه��ذا  يف  ثقافت��ه  عل��ى 
للقرآن الكريم. وق���د ذك���ر ف�ي روض�ات 
ال�ج�ن���ات: )وه�و أح�د ال�ق���راء, ق�رأ ال�ق�رآن 
ع�ل���ى ع�ل���ي بن ابي طالب )عليه السالم((. 
ويف غاي��ة النهاية: )اخ��ذ القراءة عرضا عن 
عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب (. ويف 
انباء الرواة: )وكان ابو االس��ود من القراء, 

قرا على امري املؤمنني )عليه السالم((.
3 � يف العربي��ة: وث�ق�اف���ته يف ه��ذا اجمل��ال 
أش��هر م��ن ان تذك��ر, فان��ه وض��ع النح��و, 
وكان شاعرا وعارفا باللغة العربية واألدب 

العربي وغريهما.
فف��ي أخب��ار النحوي��ني: )وق��ال أب��و عبي��دة 
معم��ر ب��ن املثنى: اخذ ابو االس��ود عن علي 
بن ابي طالب )عليه الس��الم( العربية(. ويف 
انب��اء ال��رواة: )وقي��ل الب��ي االس��ود: من اين 
ل��ك ه��ذا العل��م ؟ � ويعن��ون النح��و � فق��ال: 
لقن��ت ح��دوده م��ن علي بن اب��ي طالب)عليه 

السالم((.
وك���ذلك ف��ان أكثر ما تعلمه أبو االس��ود 
يف ش��تى جم��االت ثقافت��ه كان عل��ى ي��د 

علي )عليه السالم( وعائشة وطلحة والزبري. 
وبعد حرب اجلمل اشرتك أبو األسود الدؤلي 
يف ح��رب صف��ني، فقد صاح��ب اإلمام عليًا 
)علي��ه الس��الم(، ومل ي��رَض بأب��ي موس��ى 
األش��عري يف التحكي��م، وبع��د االنكس��ار 
املعنوي يف ِصفِّني كان أبو األس��ود الدؤلي 

قائدًا للجيش الذي حارب اخلوارج.

دراسته، وشيوخه، وتالمذته:
مواهب��ه  خ��الل  م��ن  األس��ود  أب��و  كان 
اجمل��االت  اىل  ميي��ل  النفس��ية  وملكات��ه 
الثقافي��ة والفكري��ة كم��ا ن��رى ذل��ك يف 

أعماله وآثاره.
ق��ال الس��يوطي عن��ه: )ه��و اكم��ل الرجال 
رأيًا, وأس��دهم عقال(. ويف تهذيب التهذيب: 
وبي��ان  ولس��ان  وعق��ل  دي��ن  ذا  )كان 
ص��رح  واجلاح��ظ  وح��زم(.  وذكاء  وفه��م 
به��ذه املواه��ب ايض��ا, وغ��ريه م��ن املؤرخ��ني 
واملرتمج��ني أك��دوا عل��ى ه��ذه اخلصائص 
ال��يت ميلكه��ا أب��و األس��ود، وقد ش��عر أبو 
األس��ود مبا ميلكه من مواهب, ورمبا نبهه 
عليه��ا آخ��رون, ف�اخ���ذ ب�ت�زوي���د نفس��ه م��ن 
خمتل��ف اجملاالت الثقافي��ة املتعارفة آنذاك, 
وق���د ص���رح ب�ام���تالكه ملثل هذه اجملاالت 
الثقافية املؤرخون. واب�و االس�ود قد اجته يف 
عقيدته الدينية الهل البيت عليهم الس��الم: 

والدته ونشأته:
 ول��د أب��و األس��ود س��نة )16( قب��ل اهلج��رة، 
وق��د ُول��د عل��ى األكث��ر يف اليم��ن، وكان 
اإلمام علي )عليه الس��الم( يف اليمن مبعوثًا 
م��ن قب��ل رس��ول اهلل )صل��ى اهلل علي��ه وآله( 

فصحبه وآزره بشعره منذ نعومة أظفاره.

إسالمه: 
م��ن الثاب��ت أن��ه أس��لم يف عه��د رس��ول اهلل 
)صل��ى اهلل علي��ه وآله( إال أنه اختلف يف أنه 
مت��ى دخل اإلس��الم. وأغل��ب رج��ال التأريخ 
اعت��ربوه م��ن تابع��ي الصحاب��ة، فه��و مل ي��ر 
الن��يب )صل��ى اهلل عليه وآل��ه(، والظاهر أنه 
أس��لم يف أواخر حياة النيب )صلى اهلل عليه 

وآله(.
س��ريته يف عهد اإلمام علي )عليه الس��الم(: 
أب��و األس��ود إىل البص��رة  ��ل أو هاج��ر  ُرحِّ
يف عه��د عم��ر ب��ن اخلطاب، ومل نس��مع له 
ذك��رًا أو دورًا هن��اك ال يف زم��ن عم��ر وال 
يف عه��د عثم��ان. وحينما باي��ع الناس اإلمام 
عليًا )عليه الس��الم( باخلالفة نشط الدؤلي 
الدول��ة،  مرات��ب  وَتَقلَّ��د أمس��ى  بالبص��رة، 
فأصب��ح قاضي��ًا، ثم مدير دائ��رة الصدقات 
واجلن��د، ث��م والي��ًا عل��ى البص��رة بع��د اب��ن 
عب��اس. وق��د كان ل��ه دور كب��ري ورئي��س 
يف حرب اجلمل، إذ قام وس��يطًا بني اإلمام 

أبو األسود الدؤلي

رياض الخزرجي

رسالة الشعر

)16 قبل اهلجرة ـ 69 هـ(

 هو ظالم بن عمرو بن ســفيان بن بكر بن عبد مناف بن كنانة، حيث ينتهي نســبه إلى 
مضر بن نزار، والدؤلي أو الدائل هو أحد أجداده.

كنيته: أبو األســود، وقد طغت كنيته على اســمه فاشــتهر بها، علمًا بأنه لم يكن ذا 
بشرة سوداء على األغلب، وليس له ولد اسمه أسود.
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َعلمُت أنَّه ُرشٌد، َفأتَِّبُعُه.
وفات��ه : ت��ويّف الش��اعر أب��و األس��ود الدؤلي 
)رمح��ه اهلل( ع��ام 69 ه��� مبدينة البصرة يف 

العراق.

منوذج من شعره:
أب�ن��ي ع����ليٍّ آل بيت م�����ح��م��د

           بالط���ف تقت���لهم ج���فاة ن���زار
سبحان  ذا العرش العلي مكانه

           أن��ى ي�����ك��اب���ره ذوو االوزار

أبين  )قشرٍي( إنين ادعوكمو
           للح����ق قبل ض���اللة وخ����سار

كونوا هلم جننًا وذودوا عنهمو
            أشياَع ك��ل من���اف����ق ج���ب���ار

وتقدموا يف سهمكم من هاشم 
           خري الب��رية يف كتاب الباري

بهموا اهتديتم فاكفروا إن شئتمو  
وهمو اخليار وهم بنو االخيار

االم��ام عل��ي )علي��ه الس��الم(، س��واء كان 
بتصرحي��ه ام بتصريح مرتمجيه أيضًا وعلى 
أي��دي الصحاب��ة من مواليه وش��يعته، وذلك 

الجتاهه العقائدي.

من نوادره:
1- أكل أعراب��ي م��ع أب��ي األس��ود الدؤلي 
ف��رأى ل��ه لقم��ًا منك��رة وهال��ه م��ا يصنع، 
فقال له : ما امسك ؟ قال : لقمان، قال أبو 

األسود : صدق أهلك أنك لقمان.
2- اشرتى أبو األسود حصانًا بتسعة دنانري، 
واجت��از ب��ه عل��ى رج��ل أع��ور، فق��ال: بكم 
اش��رتيته ؟ ق��ال : َقيِّْمُه، فق��ال: َقيَّْمُتُه أربعة 
دنان��ري ونص��ف. فق��ال أبو األس��ود : معذور 
أن��ت، ألن��ك نظ��رت بع��ني واح��دة فقيَّمَت��ُه 

نصف قيمته.
3- قال أبو األس��ود الدؤلي لبين قش��ري: ما 
يف العرب أحبُّ إىل طول بقاء منكم. قالوا: 
ومل ذاك؟ ق��ال: ألنك��م إذا ركبت��م أم��رًا 
علم��ت أنه غّي َفَأجَتِنُب��ُه، وإذا اجَتَنْبُتم أمرًا 

كان أبــو األســود من خــالل مواهبــه وملكاته 
النفسية يميل الى المجاالت الثقافية والفكرية 

كما نرى ذلك في أعماله وآثاره.



تحقيق

كش��فت الدراس��ات احلديث��ة إن التوف��ري 
يف س��ٍن مبك��ر ي��ؤدي إىل النج��اح، وهذا 
ما أّكده الدين اإلسالمي احلنيف عندما 
ع��دَّ اإلدخار أحد األمور املهمة اليت تنظم 
احلي��اة االقتصادي��ة للف��رد واجملتمع ومّما 

ي��دلُّ عل��ى ذلك قول رس��ول اهلل )صلى اهلل 
علي��ه وآل��ه(: )رح��م اهلل ام��رءا اكتس��ب 
طيب��ًا، وانف��ق قص��دًا وق��دم فض��اًل لي��وم 
فقرِه وحاجتِه(، بل إن هناك غاية س��امية 
للتوفري ذكرها اإلمام علي )عليه السالم( 

يف قول��ه: »غاي��ة االقتص��اد القناعة«. ومن 
هن��ا انطلقنا يف البحث عن ماهّية الفائدة 

يف االدخار والتوفري عند األطفال.

تعويد الطفل على التوفير
تق��ول الباحث��ة االجتماعي��ة )ام مي��س( ان 
واالدخ��ار  واالقتص��اد  والتدب��ري  التوف��ري 
مفاهيم هلا اثرها يف حياة الفرد واألس��رة 
وبالتالي اجملتمع، التبذير آفة تدمر اقتصاد 
األس��رة واجملتمع وهلا شواهد قرآنية منها 
ِري��َن َكاُن��وْا ِإْخَواَن  قول��ه تع��اىل: )ِإنَّ املَُبذِّ
ْيَطاُن ِلَربِِّه َكُفوًرا(  ��َياِطنِي َوَكاَن الشَّ الشَّ
اإلس��راء/27, مضيفة: ان االسرة تعدُّ نواة 
اجملتم��ع، والف��رد ن��واة األس��رة، ل��ذا م��ن 
واجب األبوين تعويد الطفل يف أول نشأتِه 

التوفير المالي  من الطرق المهمة التي تنظم الحياة المعيشية 
وترتب الخطط المستقبلية ألي مشروع يتطلب االنفاق، وهي من 
الســلوكيات الضرورية التي يفتقر اليها كثيــرٌ من الناس.  وقد 
جاء على لســان ســيد المتقيــن اإلمام علي )عليه الســالم(: »إن 
أراد اهلل بعبدٍ خيرا ألهمه اإلقتصاد وحســن التدبير وجنبه سوء 
التدبير«، فالتوفير من الصفــات التي ينبغي للمؤمن التحلي بها 

وتربية األبناء عليها.

التوفير لدى األطفال
قناعــــــــــة واكتفـــــاء

تحقيق: آالء العيداني
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اجملي��د  إن اخل��رباء اختلف��وا يف ض��رورة 
رب��ط املص��روف بإجناز بعض املس��ؤوليات 
أن  س��يظن  الطف��ل  ألن  املن��زل؛  داخ��ل 
املص��روف نات��ج ع��ن عمل مف��روض عليه. 
وي��رون أن التوف��ري ه��و الق��درة اليت جتعل 
امل��رء مقتص��دًا أو مدب��رًا أو حريص��ًا يف 
اس��تعمال املوارد القابلة لالس��تهالك مثل: 

الطعام والثياب أو الوقت أو األموال.

التوفير وضرورة المرحلة
وهن��اك الكث��ري م��ن اآلراء املتفاوتة حول 
مس��ألة التوف��ري فرتى الس��يدة جنان خليل 
ان التوف��ري أصب��ح مهم��ًا جدًا يف مثل هذه 
الظ��روف اإلقتصادية اليت نعيش��ها اليوم، 
وجي��ب أن نعّلم��ه ألطفالن��ا من��ذ الصغ��ر، 
فكث��ري م��ن األطف��ال ينفق��ون كل م��ا 
لديه��م م��ن مال وال يقدمون على اإلدخار، 

لذا جيب التحّدث معهم وحثهم على ادخار 
جزء بسيط  من مصروفهم، وتشجيعهم أو 
ميكن زجه يف مشروع بسيط حيفزه على 
، األمر  التوفري وجيعله معتمدًا على نفس��هِ
ال��ذي جيعل��ُه أنس��انا فع��ااًل يف اجملتم��ع، 
فمت��ى تعلم قيمة املال الذي بني يديِه تعلم 

كيف حيافظ عليه وينميه.

التوفير والعادات الحسنة
وأوضح��ت األخت زهراء املوس��وي إن أهم 
خط��وة لتعليم الطف��ل التوفري واالدخار هو 
تعليم��ه ع��ادات جي��دة ع��ن طري��ق توف��ري 
احتياجات��ه  ش��راء  أج��ل  م��ن  مصروف��ه 
الشخصية، وعلى األولياء أن يبّينوا منافع 
معن��ى  ذات  بقص��ة مجيل��ة  ول��و  التوف��ري 

ومغزى لترتسخ يف ذهنِه .
واض��اف الس��يد ل��ؤي الس��اعدي إن ه��ذا 
املوض��وع يؤث��ر عل��ى مس��تقبل الطفل؛ ألن 
)َمن ش��ب على ش��يء ش��اب عليِه(،  فمنذ 
الصغ��ر يعل��م الطف��ل كي��ف يدب��ر أم��وره 
واالدخ��ار  للتوف��ري  الصحيح��ة  والطريق��ة 

لكل شيء من مال ووقت.

على اإلعتدال وإن كانت العائلة ميس��ورة 
احلال ألسباب كثرية منها.

التوفير والقناعة
الطف��ل عل��ى  يع��ّود  الص��رف  تقن��ني   ان 
القناع��ة واإلكتفاء باملعقول، والتوفري هو 
األس��لوب األمث��ل لس��د احتياج��ات الطفل 
امللحة، ويعدُّ التوفري واإلدخار حصانة من 
ح��وادث الزمن وحتس��بًا ألي ظرف طارئ 
مل يكن باحلسبان، والتوفري سلوك يعود 
الطفل على احرتام النعم والش��عور بالفخر 
ملس��اهمته يف توف��ري احتياجاته فضال عن 
ان��ه خيلق ش��خصية متوازنة عملية تش��عر 

باملسؤولية منذ الصغر.

التوفير واالقتصاد والتدبير
عب��د  ه��ادي  الرتب��وي  األس��تاذ  واض��اف 

ان تقنيــن الصــرف المالي يعــوّد الطفل على 
القناعــة واإلكتفــاء بالمعقــول منــه، وهــو 
األسلوب األمثل لسد احتياجات الطفل الملحة..



* العالقة الزوجية مثل خلطة اإلمسنت 
حباج��ة اىل وق��ت حت��ى تتماس��ك، ف��اذا 
الزوج��ان خالفاتهم��ا يف بداي��ة  جت��اوز 
العالق��ة ف��إن الزم��ن كفي��ل ب��أن جيعل 
مزاجهم��ا واح��دا، وعندئ��ذ لن تس��تطيع 
أي خالف��ات زعزع��ة ثقتهم��ا ببع��ض او 

تهدم بناءهما املشرتك.
* مس��اعدة ال��زوج لزوجت��ه يف اعم��ال 
البي��ت يضي��ف حلياتهم��ا الزوجية رونقا 
ومج��اال، ق��ال رس��ول اهلل صلى اهلل عليه 

وآله »خريكم خريكم الهله« 

صديق��ي ورفيق��ي وصاحيب وآخ��رون يطلقون 
علي��ه معن��ى األخ ال��ذي مل تنجبه األم وغريها 
م��ن النع��وت ال��يت يطلقه��ا امل��رء عل��ى صحبة 
م��ن  فالصدي��ق  حيات��ه  يف  حس��نة  صادق��ة 
الض��رورات االجتماعي��ة اليت البد منها ملا هلا 
م��ن األث��ر الكب��ري يف اس��تقامة أو احن��راف  
بالتعالي��م  اإلنس��ان  تغ��ذي  ألنه��ا  الش��خص 
واألخ��الق الس��لبية أو االجيابي��ة، و بالتال��ي 
فمس��ألة الصداق��ة والصحب��ة ليس��ت مس��ألة 
طبيعي��ة وهامش��ية يف حي��اة اإلنس��ان ب��ل هي 
قضية خطرية ومهمة جدًا ومصريية يف الوقت 
ذاته الرتباطها بسلوك اإلنسان داخل اجملتمع 
لذل��ك إن عن��وان األخوة والصداق��ة قد احتل 
مس��احة يف النصوص اإلس��المية وما س��طره 

الكّتاب والباحثون. 
لق��د حثّ َ ديننا احلنيف عل��ى اقامة العالقات 
اإلنس��انية اليت تبنى على أس��س اخلري واملودة 
والص��الح واليت يكون الركن الرئيس فيها 
ينب��ع م��ن  ال��روح الطاه��رة والقل��ب النظي��ف 
والعقيدة املس��تمدة من مبادئ اإلصالح وحب 
اآلخري��ن, مل��ا تتضمن��ه ه��ذه  العالق��ات م��ن 
تأث��ري يتش��ارك في��ه الطرف��ان وخصوص��ًا اذا 
كان��ت ه��ذه الصداق��ة مبني��ة عل��ى التعالي��م 
اإلسالمية اليت تنحت أثارها عند الشخصني 
يف حياتهم��ا فق��د ورد يف كالم أمري املؤمنني 
)علي��ه الس��الم(أنه يبل��غ منزل��ة األخ يف بع��ض 

املغري��ات،  في��ه  تكث��ر  عص��ر  يف   *
لتص��ون  الزوج��ة  مس��ؤولية  تتضاع��ف 
زوجه��ا ع��ن احل��رام وجتعل��ه يتعل��ق به��ا 
وحده��ا، وذلك يعتم��د على كفاءتها يف 
تلبي��ة حاجات��ه اجلنس��ية، ل��ذا روي ع��ن 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله قوله: )خري 
نس��ائكم الولود الودود العفيفة العزيزة 
يف أهله��ا الذليل��ة مع بعله��ا، املتربجة مع 
زوجها، احلصان على غريه، اليت تس��مع 
قول��ه وتطي��ع أمره ، وإذا خ��ال بها بذلت 

له ما يريد منها...(.

األحيان حني قال )عليه الس��الم(: ربّ َ أٍخ لك 
مل تلده أمك.

الصداقة في اللغة العربية: جاء يف كتاب 
الف��روق اللغوي��ة ألب��ي ه��الل العس��كري: إن 
الصداق��ة اتف��اق الضمائ��ر عل��ى امل��ودة ف��إذا 
أضم��ر كل واحد م��ن الرجلني مودة صاحبه 
فصار باطنه فيها كظاهره مسيا صديقني.

وقي��ل أيض��ا الصداق��ة م��ن الص��دق والصدق 
ه��و نقي��ض الك��ذب وبه��ذا ميك��ن تعري��ف 
واإلخ��اء  النصيح��ة  ص��دق  بأنه��ا  الصداق��ة 
والصدي��ق احلقيق��ي ه��و من صدق��ك، ومجع 
صديق : صدقاء وصدقان وأصدقاء وأصادق 

وقد يقال للواحد واجلمع واملؤنث صديق.
م��ن ه��و الصديق: الصديق هو ش��ريك احلياة 
هو الذي جيري يف االنس��ان جمرى الروح يف 
البدن هو املرآة اليت تنعكس عليها حس��نات 

الصديق شريك اإلنسان ومرآته

امل��رء وس��يئاته كم��ا ق��ال الرس��ول االعظ��م 
)صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه( :  املؤم��ن م��رآة أخي��ه 
مييط عنه األذى. وهو حمط األس��رار ومبعث 
اآلم��ال لذل��ك جيب أن يكون حس��ن الس��رية 
وطيب الس��ريرة طاهر الذات مجيل الصفات 
حت��ى يقت��دي ب��ه صاحب��ه ويهت��دي ب��ه رفيقه 
ف��إن تأث��ري الصدي��ق عظيم جدًا يق��ود القرين 
للصالح والطالح. فهذا أمر ثابت ال ريب فيه 
يؤي��ده الوج��دان وتدعم��ه احل��وادث الواقعة و 
ين��ص عليه املفكرون قدمي��ًا وحديثًا. ونظرًا 
ألهمي��ة ه��ذا األم��ر وتأث��ريه البال��غ يف حي��اة 
اإلنس��ان م��ن حيث الس��عادة و الش��قاء جاءت 
النص��وص ع��ن أه��ل البي��ت )عليه��م الس��الم( 
متوات��رة ومتضاف��رة حت��ث الناس عل��ى اختاذ 
األصدق��اء الصاحلني وحتذرهم من مصاحبة 

اجملرمني و املفسدين.

هشام كمون 

نصائح وبالسمحياتنا الزوجية

االسرة
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ف��األم ينب��وع املعرف��ة بالنس��بة للطف��ل، من 
خالهل��ا يتع��رف عل��ى احلي��اة وم��ن خالهلا 
يكتسب املهارات والسلوكيات املختلفة، 
الطب��ع  صاح��ب  الطف��ل  اىل  نظرن��ا  فل��و 
اجملتم��ع  م��ع  يتآل��ف  ال��ذي  االجتماع��ي 
ق��د  ان��ه  جن��د  اآلخري��ن،  م��ع  ويتواص��ل 
اكتس��ب ه��ذا الطبع من أم��ه يف الغالب، 
وعلى عكس��ه إذا كان الطفل انطوائيا، 

جند ان والدته ال ختالط اآلخرين.
 ومع عدم اغفال دور األب، يبقى لألم الدور 
األك��رب، ف��كل األخ��الق والس��لوكيات 
املختلف��ة ل��دى الطفل تكون األم مس��ؤولة 
عنه��ا بالدرج��ة األس��اس، فهي ال��يت تطبِّع 
الطف��ل كما تريد، ألنه يف مراحله األوىل 
يكون أرضية خصبة للتلقي، فاألم اذا ما 
عّودت طفلها على مساع الكلمات الطيبة 
وكّره��ت الي��ه مس��اع الكلم��ات اخلبيث��ة 

فسيكون يف مستوى اخالقي الئق.
على األم إدراك ان تلك املراحل األوىل من 
عم��ر الطف��ل هي أرض خصب��ة لزراعة أّي 
ش��يء ش��اءت، واألهم من هذا عدم إظهار 
األم��ور الس��لبية أم��ام الطف��ل وأن ال نعلمه 
وه��ذا   - فمث��ال  اخلاطئ��ة،  الس��لوكيات 
ش��ائع كثريا- يق��ول أحد االباء لولده: اذا 

س��أل ع��ين فالن فقل له ان��ي غري موجود، 
عل��ى الرغ��م م��ن انه موجود فع��ال، وبذلك 
حي��ث اآلب��اء أبناءهم عل��ى الكذب، وهذا 
من األخطاء اليت ترتتب عليها نتائج سلبية 

تنعكس على سلوك الطفل.
كذل��ك على األم ان حتافظ على النموذج 
ال��ذي حيت��ذي به الطف��ل وغالبا ما يكون 
األب فواج��ب عل��ى األم ان تص��ون ه��ذا 
النم��وذج املثال��ي اخلالي من العيوب � كما 
تصوره هي ألبنائها � ليكون القدوة العملية 
احلسنة هلم، فليس من الصحيح ان تنتقصه 
او تلوم��ه على أخطائ��ه وتصرفاته أمامهم، 
فُتح��دث انكس��ارا يف رمزه��م وتصدع��ا 
ق��د ينعكس عل��ى تصرف��ات األوالد بعدم 
اح��رتام الكبري وفقدان مصداقية اجلميع 
لديه مما ُينتج سلوكا مشاكسا ومعاندا 
خيل��و من اح��رتام األخرين وال س��يما األب 

واألم. 
 اذا ف��إن مهم��ة األم جس��يمة ج��دا، فه��ي 
املسؤولة األوىل عن الطفل وإعداده إعدادا 
قومي��ا، ل��ذا عليها أن تعِّ��ي حجم تكليفها 
ام��ام اهلل واجملتم��ع، فه��ي املس��ؤولة ع��ن 
إخ��راج جي��ل جي��ب أن يك��ون أداة لبن��اء 

جمتمع سليم متحضر.   

دعاء عبد المطلب

ان من األمور المهمة واألساســية في بناء األســرة وجود ترابط أســري، وهو أحد 
أهــم مقومات نجاح األســرة، وتعد األم العامــل األهم في حصول هــذا الترابط، 
فهي تســهم في تكوين الطفل نفســيا واجتماعيا، وبخاصة في السنوات األولى 
من عمره، فهو يكتســب األنماط السلوكية والطباع من امه اللصيقة به دائما، من 

خالل رعايتها له فضال عن العوامل الوراثية التي يرثها الطفل منها. 

األم واإلصالح الذاتي للطفل وسن املوسوي

ُيول��د بع��ض االطف��ال ولديه��م خل��ل يف النظر، 
وهذا اخللل إما والدي وإما يكون بعد الوالدة 
فيص��اب الطف��ل بالعم��ى الكل��ي او اجلزئ��ي 
)العش��و الليلي( وأحيانا تكون مشاكل حادة 
بالبص��ر ل��دى الطف��ل نتيج��ة ألس��باب توص��ل 
اليه��ا األطب��اء مث��ل العيوب اخللقي��ة يف الرؤية 
وغالب��ا م��ا تك��ون والدي��ة او أس��باب تتأت��ى 
بس��بب اخت��الل من��و الع��ني او تعرضها جلروح 
او التهاب��ات نتيج��ة ال��والدة املبكرة او بس��بب 
اصاب��ة أج��زاء من الدماغ املس��ؤولة عن الرؤية 
مبش��اكل وج��روح والتهاب��ات. وتش��ري منظمة 
الصحة العاملية اىل ان هناك ما يزيد على 1,4 
مليون طفل تقل اعمارهم عن 15 سنة مصابون 
بالعمى، وان اكثر من 90% من الذين يعانون 
من ضعف البصر يعيشون يف البلدان الفقرية، 
وان 75% م��ن اس��باب العم��ى ميك��ن تفاديها. 
وُيع��رف العم��ى بأن��ه درج��ة عالي��ة م��ن فقدان 
الرؤية يف إحدى او كلتا العينني، وكثري من 
اآلب��اء واألمه��ات يتأث��رون بط��رق خمتلفة عند 
اكتش��اف ان طفله��م مصاب خبل��ل يف النظر 
وكث��ريا م��ا يصاب��ون باخلوف لدرج��ة الرعب 
او يكّذب��ون الواق��ع فيرتك��ون التفك��ري يف 
كيفي��ة معامل��ة الطف��ل او كي��ف يتصرف��ون 
معه، كل ردود الفعل جتاه هذا األمر طبيعية 
لك��ن تبق��ى حقيق��ة جي��ب ان ال نتغاف��ل عنها 
وهي معرفة ما س��يواجهه الطفل املصاب هلذا 
جيب مراجعة الطبيب املختص بأقرب فرصة. 
كي��ف تع��رف أن هناك خل��اًل يف نظر طفلك؟ 
من الصعب ان نتعرف ان بصر الطفل متدهور 
خاص��ة إذا كان صغ��ريا مل يتعل��م ال��كالم 
فم��ن املهم ان يكون اآلب��اء واألمهات منتبهني 
وهن��اك دالئ��ل عل��ى وج��ود  دائم��ا  ألطفاهل��م 

مشاكل يف نظر الطفل 
لالجس��ام  الطف��ل  عي��ين  متابع��ة  ع��دم   -1

املتحركة بعد الشهر الثالث. 
2- عندم��ا تك��ون عين��ا الطف��ل تنظ��ران يف 

اجتاهني متعاكسني بصورة متكررة
3-عينا الطفل غري معتدلتني. 

4- تغري لون  العني اىل األبيض أو الرمادي
5-ارجت��اف الع��ني بس��رعة م��ن اجلان��ب اىل 

اجلانب أو هبوطا وصعودًا.
6- بروز العيون اىل اخلارج.

ضي��ق  أو  وحك��ة  بالع��ني  مس��تمر  امل   .7  
متكرر.

 8. حساسية زائدة من الضوء.
 اذا الح��ظ األب��وان أّي��ًا م��ن ه��ذه العالم��ات، 
فعليهما ان يستشريا الطبيب يف أقرب فرصة.

اإلعاقة البصرية لدى 
األطفال..كيفية اإلكتشاف؟

ميثاق الكناني



اســمه ونســبه ووالدته: ياس��ني بن عبد 
اب��ن عبيس الكويف املخزومي ولد يف مدينة 
الكوفة وحتديدا يف صحن س��فري احلس��ني 

مسلم بن عقيل عليه السالم سنة 1880 م.
م��ن عائل��ة ديني��ة ترب��ى عل��ى حب أه��ل بيت 
وخدمة اإلمام احلس��ني علية السالم. وكان 
خادما لسفري احلسني مسلم بن عقيل عليهما 

السالم.

ياســين والشعر: موهبة الشعر تعلمها على 
الفطرة اّي املوهبة والنبوغ واالهلام االهلي. مل 
يأخ��ذ نظ��م الش��عر بالتعلم وإمن��ا هي موهبة 
م��ن اهلل ج��ل ش��أنه، فعندم��ا اصاب��ه م��رض 
ش��ديد فق��د عل��ى اثره بص��ره ويف ي��وم زيارة 
وف��اة الن��يب الكري��م حممد صل��ى اهلل عليه 
وال��ه. ينق��ل عنه إن��ه رمحه اهلل تع��اىل )ذهب 
اىل مرق��د أم��ري املؤمنني عليه الس��الم وطلب 
من اهلل تعاىل ان يعطيه شيئا بدل بصره الذي 
ذه��ب فاس��تحلفه باإلم��ام علي عليه الس��الم 
ان يك��ون ش��اعرًا للحس��ني علي��ه الس��الم 
وعندم��ا رج��ع كان م��روره ببيت اإلمام علي 
عليه السالم فجلس ليسرتيح فأخذته النومة 
فاس��تيقظ مرعوب��ا وم��ن س��اعته اخ��ذ ينظم 
الش��عر احلس��يين بألوانه اجلميل��ة وقام ابنه 
احلاج خادم احلس��ني املرحوم عبد الصاحب 
بإبالغ املرحوم الشيخ عباس يعقوب الكويف 
بالكتاب��ة لكل ما كان ينظمه من الش��عر 
ألن خط االخري كان جيدا حبيث انه كان 

الشيخ  ياسني الكويف املخزومي
الشاعر احلسيين 

الشــعر الشعبي أحد ألوان األدب العراقي له تاثير واسع واسهامات مهمة 
وواضحة في نشــر الوعي بين كافة اصناف المجتمع بما يستســيغه الناس 
باســلوب جميل يؤثر بالنفس، فهو شعر الشعب وأدب الجماهير..وقد كان 
للمراسيم الحسينية دور جلي وأثر فعال في بلورة الشعر الشعبي وتعميق 
صورته االدبية.. امتاز الشعر  الحسيني الشعبي بطابع الحزن واللوعة وغزارة 
العاطفة بسبب تاثير الثورة الحسينية في نفوس المحبين والعراقيين بشكل 

عام..ومن شعرائهم كان المرحوم الشيخ ياسين الكوفي  

حمود الصراف

سريعا يف نظم الشعر وكان يتحري يف بعض 
املرات يف تكملة القصيدة.

شــهرته: اخ��ذت ش��هرته ومسعت��ه تنتش��ر 
يف مجي��ع حمافظ��ات الع��راق، حي��ث حظيت 
اش��عاره بالشهرة لقوة شعره والصور اجلميلة 
ال��يت كان��ت تؤث��ر يف النف��وس وكان م��ن 
ق��رأ ل��ه )جاب��ر الك��ويف وفاض��ل ال��رادود 
وعب��د الرضا النجفي ووطن النجفي وعباس 
الرتمجان ومحزة الزغري وباس��م الكربالئي 
وجلي��ل الكربالئي وعبد اهلل جابر الكويف 
امح��د  وال��رادود  الع��وادي  والس��يد حمم��د 
الباوي وكثريون غريهم( حيث كان الرادود 
عب��د الرض��ا النجفي جيلس معه يف مس��جد 
الكوفة ويأخذ الشعر منه، واكثر من قرأ 
ش��عره ه��و الرادود عب��د الرض��ا النجفي من 

فرتة األربعينيات اىل بداية الثمانينيات.

من قصائده: من قصائده املشهورة القصيدة 
ال��يت قرأه��ا املرحوم محزة الزغ��ري يف بداية 

الثمانينات ومنها:
يـا شـهر اعشور ما مثلك شهر

بـيـك ابـو السجاد دالهل إنفطر
يـا شـهر اعشور هيجت احلزن

بـيـك جسم حسن ظل بال دفن
حسن خّل ادلمع جيري ىلع الوجن

وانـفـجع چبد انليب سيد البرش
يـا شهر اعشور بيك شچم شباب

بـيـك ظل بال دفن فوگ الراب

يـا شهر اعشور حرگوا لالطناب
بـيـك دين املصطىف دايم انلحر

يـا شـهـر عباس خسفوا هامته
وبـيـك ابو فاضل إنگطعت يمنته

وبـسـهم صابوه وشگوا جربته
عـالرشيعه من وگع جسمه و خر

يـا شـهـر اعشور بيك چتتلت
آل عـدنـان وىلع الغره هوت

والـحـرم يـا شهر بيك تسلبت
وبـيـك تراجف بگت من اخلطر

يـاشـهر اعشور وانصار الشهيد
بـيك لكها چتتلت فوگ الصعيد

والـيـتـاىم چتتفت من إيد يلد
عگب ابـوالسجاد والسبعة عرش

وقصيدة: 
الليلة باخليم حنـة او زينب يم اهايلها        

يودعوها وتودعهم وابو ايلمة يوصيها
واليت قرأها املرحوم عبد الرضا النجفي 

وقصيدة املاي
يــــاماي لك البرش ترويه ياماي

وحسن منك ينحرم بالغارضية
واليت قرأها الرادود عبد اهلل جابر الكويف

ويف أح��د األي��ام طل��ب من��ه أن يص��ف االمام 
احلسني عليه السالم بانه مستشفى للمحبني 

فقال يف قصيدته:�
اصبح��ت مستش��فى لإلس��الم وادي كربل��ه        

والطبيب احسني للناس شبل عقد الوله 

وفاته: تويف خادم احلس��ني ياسني الكويف 
رمحه اهلل تعاىل يف 3 من ش��عبان س��نة 1374 
ه���� / 1953 م. وش��يع م��ن مس��جد الكوف��ة 
املعظم اىل الصحن احليدري الش��ريف حيث 
دف��ن يف صح��ن أم��ري املؤمن��ني عليه الس��الم 

حتت ميزاب الذهب.

مدينة النجف
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مســجد الحنانة هو موضع رأس  الحســين»عليه الســالم« وهو من 
المشــاهد المشــرفة في مدينة النجف األشرف التي يقصدها الزوار 
مــن داخل المدينة وخارجها ومن الدول المجاورة، و يعد هذا المزار 
مــن المــزارات المهمة وهو  مــن األماكن الثالثة التــي صلى فيها 

اإلمام الصادق عليه السالم عند مروره بمدينة النجف األشرف.

إعداد: عبد الحسن هادي

احلنان��ة لغوي��ا بفت��ح احل��اء وتش��ديد الن��ون 
الش��يء،  إىل  حي��ن  ال��ذي  احَلنَّ��ان،  مؤن��ث 

واحلّنُة بالكسر، رقة القلب.
مسي��ت باحلنان��ة وذل��ك عندم��ا مّرت س��بايا 
مبوض��ع  الس��الم(  )علي��ه  احلس��ني  اإلم��ام 
الثوي��ة، إذ عبث��وا برأس��ه الش��ريف ورؤوس 
أصحابه، فصدرت أصوات من احلنني جزعًا 
على ما حّل بهم، فالكلمة عربية االش��تقاق 
أصيلة، وقد تأتي من حتّنن عليه: أي ترحم، 

واحلنان: الرمحة.
أو أن الكلم��ة مش��تقة م��ن لفظ��ة »حّن��ا«، و 
»حن��ا«: دي��ر نصراني قديم من أديرة احلرية، 
كان يف موض��ع املس��جد عين��ه، وتط��ورت 
اللفظة من »حّنا« إىل »حنانة« مبرور الزمن، 
ودي��ر حّن��ا قد بن��اه املن��ذر األّول ب��ن النعمان 

مسجد الحنانة
تراث مدينة مقدسة

األّول ال��ذي حكم بني 418 � 462م، وكان 
دي��رًا عظيم��ًا يف أيام��ه. يقع مس��جد احلنانة 
يف مش��ال بل��دة النج��ف القدمي��ة على يس��ار 
مس��جد  يبع��د  إذ   الكوف��ة،  إىل  الذاه��ب 
احلنان��ة ع��ن ق��رب أمري املؤمنني عليه الس��الم 
حبوال��ي 1000م، ويقع مشال غربي الكوفة 

على ميني الذاهب إىل النجف األشرف.
وروي إن��ه يف ه��ذا املوض��ع انزل��وا س��بايا آل 
بيت رس��ول اهلل )صلى اهلل عليه وآله وس��لم( 
عي��ال احلس��ني )عليه الس��الم( بعد ش��هادته 
يف كرب��الء 10 حم��رم احل��رام س��نة 61ه�، 
فق��د روي ع��ن املفض��ل ب��ن عمرو ق��ال: جاز 
ب��ن حمم��د الص��ادق  موالن��ا اإلم��ام جعف��ر 
)علي��ه الس��الم( باملائ��ل طريق الغ��ري فصّلى 
عن��دُه ركعت��ني، فقيل له: ما ه��ذه الصالة؟ 

ق��ال: هذا موضع رأس جدي احلس��ني )عليه 
السالم( وضعوه هاهنا، وقد زاره اإلمام عليه 
الس��الم به��ذه الزيارة: )الس��الم علي��ك يا بن 
رسول اهلل، السالم عليك يا بن أمري املؤمنني، 
السالم عليك يا بن الصديقة الطاهرة سيدة 

نساء العاملني...(.
وروي ع��ن إب��ان ب��ن تغل��ب ق��ال: كن��ت م��ع 
أب��ي عب��د اهلل )علي��ه الس��الم( فم��ر بظه��ر 
الكوف��ة، فن��زل فصّل��ى ركعت��ني، ثم س��ار 
قلي��اًل فصّل��ى ركعتني، ثم س��ار قلياًل فنزل 
فصّل��ى ركعت��ني، ثم ق��ال: ه��ذا موضع قرب 
أم��ري املؤمن��ني )عليه الس��الم(، قل��ت: جعلت 
ف��داك واملوضع��ان اللذان صلي��ت بهما! قال: 

موضع رأس احلسني، وموضع منرب القائم.
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البطاقة الشخصية؟
عل��ي صح��ن ص��احل احملم��ودي م��ن موالي��د 
1982 ، حصلت على ش��هادة الدبلوم/ قس��م 

ميكانيك.

متى بدأت رحلتك مع التصميم وكيف؟ 
ال حيضرن��ي ذل��ك بالتحدي��د كون��ي ب��دأت 
العمل على احلاس��وب على عدد من الربامج 
التصمي��م  برام��ج  اىل  باإلضاف��ة  املكتبي��ة 
من��ذ اكث��ر م��ن 14 س��نة، لك��ن ب��دأت يف 
التصمي��م بص��ورة أفض��ل خ��الل الس��نوات 

السبع املاضية..
وام��ا بالنس��بة لكيفي��ة بداي��ة رحل��يت م��ع 
للتصمي��م  هاوي��ًا  ب��دأت  فان��ي  التصمي��م 
ومتش��وقًا للدخول اىل عامل برامج التصميم 

ابداع متواصل في عالم التصميم والديكور
علي صحن احملمودي..

للموهبــة واإلبداع نصيب في صفحات مجلة الوالية وكما عودتكم في 
كل عــدد لهــا ان تلتقي بأحد الشــباب الموهوبين لتســليط الضوء على 
جانب من مواهبهم لنســتعرض أعمالهم اإلبداعيــة وأماكن تفوقهم 

التي يعملون بها، والتي نتمنى من شبابنا ان يتأسوا بها.
التقت مجلة الوالية في هذا العدد بمصمم االعالنات المبدع علي صحن 

المحمودي وكان لها معه هذا الحوار:  

حاوره عبد الحسن الشافعي

لقاء

إذ ب��دأت اس��أل ع��ن االفض��ل، وعن��د بداية 
كل برنام��ج ينتابين خوف من الفش��ل لعدم 
معرفيت يف تفاصيل العمل على هذا الربنامج 
لك��ن بفض��ل اهلل س��بحانه مل يس��يطر علي 
ذلك الش��عور فكنت اجتاوزه جبرأة واحاول 
جتربة الربنامج والبحث عن كيفية التعامل 

معه.

ان  ينبغــي  الــيت  الفنيــة  اخلطــوات  هــي  مــا 
يتبعها املصمم كي ينجح؟ 

م��ن اخلط��وات الفني��ة ال��يت عل��ى املصم��م 
اتباعه��ا أوال وض��ع الفك��رة للمش��روع وبدء 
العم��ل عل��ى تنفيذه��ا وتطويره��ا للوص��ول 
اىل الغاي��ة، ثاني��ا تطبي��ق التصمي��م وحتويل 
الفك��رة م��ن كلم��ات ورغب��ات إىل رم��وز 

الص��ور  خ��الل  م��ن  وتعاب��ري  وأش��كال 
والتأثريات، ثالثًا إظهار الفكرة وعكس��ها 
بالتصميم ش��كليًا عن طريق اإلعتماد على 
االل��وان والكلم��ات واملؤث��رات، رابعًا االخذ 
باالعتب��ار ح��دود ونس��بة اس��تخدام العناصر 
اجلاه��زة وهي )الفرش ، الفالتر، اخلطوط 
وبراجمها، األشكال، الصور(، خامسًا عدم 
االعتماد على التصميم اجلاهز والتغيري عليه 
وبه��ذا نفقد ميزة اإلبداع والتفوق، وسادس��ًا 
االستفادة من النقد وعدم االحباط بسببه. 
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والديكورات وملاذا؟
أفض�����������������ل برنام�����������ج ) Cinema 4d، و

photo shop( وذلك لدقتهما يف القياسات 
املطلوبة واس��تخدامها حس��ب مس��احة حقل 
العمل املتوفر والقدرة على تصميم الديكور 
عل��ى الربنام��ج مع وج��ود االرضي��ة الواقعية 
حلقل العمل بصورة مجيلة وواقعية ودقيقة، 

مما يضمن جناح التنفيذ بدقة تامة.

هــل هنــاك افكار تعترها بصمــة خاصة بك 
يف جمــال التصميــم )مثــل عمــل الديكــورات 

وغريها(؟ 
تصمي��م البوس��رت ش��يء رائ��ع ومجي��ل جدا، 
ولك��ن األمجل واألروع هو ان جتعل الناظر 
يدخل يف التصميم بصورة شبه واقعية حبيث 
ال ي��رى التصمي��م م��ن بعد واح��د بل يكون 
ببعدين او اكثر عن طريق جتسيم الطبقات 
))layer، ل��ذا عملت جاهدا على هذا االمر 
وابت��دأت بأدوات ختريم بس��يطة واحلمد هلل 

اجن��زت مبس��اعدة االخ��وة العامل��ني معي يف 
هذا اجملال العديد من االعمال اجملسمة.

ابرز املؤسسات اليت عملت بها؟
أهل��ين العم��ل يف هذا اجملال اىل التواجد يف 
العدي��د م��ن املؤسس��ات الديني��ة واإلعالمية 
اذكر منها اعالم مسجد الكوفة، وإعالم 
مس��جد الس��هلة املعظ��م، وإع��الم اجلامع��ة 
االس��المية ومؤسسات دينية اخرى، وحمطة 
رحال��ي االخ��رية يف قس��م اإلع��الم يف العتبة 

العلوية املقدسة.

هــذا  املوهوبــني يف  للشــباب  نصيحتــك  مــا 
اجملال؟

يف  املتعمق��ني  وللش��باب  لنفس��ي  نصيح��يت 
ه��ذا اجمل��ال هي ان التصمي��م حبر ال ينتهي 
وه��و ع��امل واس��ع يتغ��ري ويتج��دد يف كل 
حلظ��ة واملصم��م احمل��رتف جي��ب ان يكون 
دائ��م التعل��م وال يتوق��ف ع��ن متابع��ة تقنيات 

التصميم والتطوير املختلفة.

كلمة أخرية؟
إىل  وحياتن��ا  لغاي��ة،  خلقن��ا  انن��ا  لنتذك��ر 
نهاية، وكما انتهت كلماتنا هذه، ستنتهي 
حياتن��ا، فه��ذه ع��ربة، فلنح��ذر م��ن الغ��رور, 
كونه يصرفنا عن طاعة اهلل وخدمة موالنا 
أم��ري املؤمنني )عليه الس��الم(، ويرمي بنا يف 

حضن عدونا.
وأس��ال الكريم س��بحانه وتع��اىل أن تكون 
كلماتي قد بلغت مبلغا حس��نا، واحلمد هلل 

على نعمه، وما أكثرها.

إذا نصحت مصمما مبتدئا فماذا تقول له؟
جيب على املصمم املبتدئ مراعاة ما يلي:

1- اختي��ار األلوان فهي من أهم األش��ياء يف 
التصميم 

2- حاول ان تكون دقيقًا يف مجيع تفاصيل 
تصميمك مهما كانت صغرية. 

3- جيب ان يكون هناك تناس��ق بني مجيع 
عناصر التصميم. 

4- اختيار خط مقبول يف التصميم. 
5- التنوع يف التصاميم. 

6- ق��م بإنش��اء رم��ز لك يعت��رب كتوقيع لك 
يف لوحاتك. 

7- نش��ر تصاميم��ك يف اكث��ر من مكان، 
لالستفادة من النقد والتعليقات املختلفة. 

8- حف��ظ املل��ف وأرش��فته حبي��ث ميكن��ك 
التعديل عليه مستقباًل.

التصميــم  املفضلــة لديــك يف  الرامــج  مــا 



نــزل رجــل قريــة و خــرج يف الليل حلاجــة، فرأى 
أعمــى علــى عاتقه جرة ماء و يف يده قنديل فلم 
يزل ميشــي حتى أتى النهر فمأل اجلرة وبدأ يف 

الرجوع. 
فقــال لــه الرجــل: يــا هــذا أنــت أعمــى و الليــل 

والنهار عندك سواء، فلماذا هذا القنديل؟
فــرد األعمــى: يــا فضولــّي، محلته معــي ألعمى 
القلــب مثلــك يســتضيء بــه فــال يعثــر بــي يف 

الظالم و يكسر جّرتي.

جواب السؤال االول:

............................................................................

جواب السؤال الثاني:

............................................................................

جواب السؤال الثالث:

............................................................................

االسم الثالثي واللقب:
............................................................................ 

المحافظة: ............................................................

المواليد: ..............................................................

 

مالحظات: 
1- تهمل االجابة خارج هذه االستمارة.

2- تسلم اإلجابات إلى معرض الكتاب الدائم في العتبة
 العلوية المقدسة الكائن قرب الصحن الحيدري الشريف

 مقابل باب القبلة.
3- آخر موعد لتسلم اإلجابات )1 ربيع الثاني 1437هـ( 

السؤال االول:
ما السورة اليت مسيت باسم نهر؟

السؤال الثاني:
ما املقصود بكلمة )االشاء(؟

السؤال الثالث: 
هل استقبال القبلة من شرائط الذبح؟

   مسابقة الوالية العدد90

مالحظة: يرجى من الفائزين مراجعة قسم االعالم يف الصحن 
احليدري الشريف مستصحبني معهم هوية االحوال املدنية 

لتسلم جوائزهم مع التقدير.

يوســف  أبــي  إىل  وزبيــدة  الرشــيد  حتاكــم   
القاضــي يف الفالــوذج واللوزينــج أيهمــا أطيــب، 

فقال أبو يوسف: 
الرشــيد  فأمــر  غائــب،  علــى  أحكــم  ال  أنــا 
يوســف،  أبــي  يــدي  بــني  مــا  وُقدِّ بإحضارهمــا، 
فجعــل يــأكل من هذا مرة ومن هــذا مرة حتى 

نّظف اجلانبني ثم قال:
 يــا أمــري مــا رأيــت أعدل منهمــا كلمــا أردت أن 

أحكم ألحدهما أتى اآلخر حبجته. 

الرشيد وأبو يوسف القاضي 

أعمى القلب

اجلائزة االوىل: 
سيتش��رف الفائ��زون العش��رة األوائ��ل بقرعة ه��ذه اجلائزة 
بزيارة أمري املؤمنني )عليه السالم( فضال عن جولة تعريفية 
مبعامل العتبة العلوية املقدسة تتخللها وجبة غداء مباركة 

من مضيف أمري املؤمنني)عليه السالم(. 
يتم االشرتاك بهذه املسابقة عن طريق ملء احلقول اآلتية: 

االسم: 
احملافظة: 

العمر: 
رقم املوبايل: 

اجلائزة الثانية:  
هدي��ة عيني��ة م��ن العتبة العلوية املقدس��ة تعط��ى لثالثة من 

الفائزين بالقرعة بعد االجابة على االسئلة اآلتية:  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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 سيتشرف الفائزون العشر يف قرعة اجلائزة االوىل باالطالع 
عليها

معامل علوية مقدسة



الكوفة وظهرها..

التكّوف)التجمع(  من  بالكوفة  عرفت  العرب  وحينما مصرها   ،) العذراء  و)خد   ) بـ) سورستان  الفرتات  من  فرتة  مسيت يف 
ومسيت كوفاني وهي)املواضع املستديرة من الرمل(، وكل ارض فيها احلصباء مع الطني والرمل تسمى )كوفة(، ومسيت 
)كوفان( مبعنى )البالء والشر( أو )ما بني الدغل والقصب واخلشب(، كما مسيت بكوفة اجلند ) النها أسست لتكون قاعدة 

عسكرية تتجمع فيها اجلند ( ..
ومهما يكن امسها فإن الكوفة؛ عاصمة أمري املؤمنني عليه السالم وفيها شيعته وحمبوه وأنصاره، يقول أمري املؤمنني)عليه 

السالم( فيها:)إن مكة حرم إبراهيم عليه السالم واملدينة حرم رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله والكوفة حرمي(.
مزدانة  هوائها،  وطيب  أجوائها  العتدال  كبريا،  متنفسا   - -النجف  الكوفة  ظهر  كان  املدينة  هذه  مركز  من  وبالقرب 

باخلضرة النظرة وكثرة االزهار حتى عرفت خبد العذراء لذلك.
وهنالك ملك من ملوك ذلك الزمان خيلع امسه على واحدة من الزهور اليت كانت منتشرة فيها ومساها)شقائق النعمان( 

لشدة أعجابه بها بل ذهب اكثر من ذلك وهو معاقبة كل من جيرأ ويقطف واحدة منها.
على ان تاريخ هذه املدينة مل يقتصر على ذلك حسب، بل كان هلا تاريخ آخر ضارب بالقدم ارتبط بقدامى أهل العراق وهم 
البابليون على وجه التحديد، حينما عزم خبت نصر اىل جعل ظهر الكوفة حصنا آمنا مجع فيه القبائل العربية مستفيدا 

من أرتفاع املنطقة عما جاورها)1(
على إن املتتبع والراغب باالستزادة جيد يف بعض كتب التاريخ نصوصا تشري اىل حوادث مرتبطة بالكوفة أكثر قدما يف 

تارخيها من ذلك، منها ما يعود إىل زمن النيب إبراهيم )عليه السالم()2(.
من كل ذلك يتبني ان للكوفة فضلها وخصوصيتها.. تارخيًا ضاربًا يف القدم، حاضرًا مميزًا، ومستقباًل كبريًا يوم تتوج 

عاصمة حلجة اهلل يف أرضه.
روى الشيخ الصدوق يف اخلصال، بسنده عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله قال: )إن اهلل اختار من البلدان أربعة فقال عز 
وجل: )والتني والزيتون وطور سينني وهذا البلد األمني( فالتني املدينة، والزيتون بيت املقدس، وطور سينني الكوفة، وهذا 

البلد األمني مكة()3(.
وذكر احلموي يف معجم البلدان عن أمري املؤمنني عليه السالم أنه قال: )الكوفة كنز اإلميان ومججمة اإلسالم وسيف اهلل 
ورحمه يضعه حيث يشاء، والذي نفسي بيده لينصّرن اهلل جّل وعّز بأهلها يف شرق األرض وغربها كما انتصر باحلجاز()4(.

من هنا يتبني السر الذي جعل من اإلمام أمري املؤمنني علي بن أبي طالب )عليه السالم( خيتارها مركزا خلالفته، ومستقرا 
جلسده الطاهر بعد شهادته، وحمال لتأمالته واخللوة بنفسه: )وكان اذا اراد اخللوة بنفسه أتى طرف الغري()5( .. حيث 
جيد يف هوائها ما الجيده يف غريها مصوبا نظره حنو السماء مغرقا يف تأمالته خياطبها بالقول: )ما أحسن ظهرك وأطيب 

قعرك! اللهم اجعل قري فيها()6(.
حتقيقا لبشارة أخره بها املصطفى)صلى اهلل عليه واله(: )...ثم ارض كوفان فشرفها بقرك يا علي..

فقال: اقر بكوفان العراق؟
فقال له: نعم ، تقر بظاهرها قتال بني الغريني والذكوات البيض..()7(.

لذا مل يتوقف عن شرائها من الدهاقني)التجار( بأربعني الف درهم وأشهد على ذلك.
رغم إشكال االخرين عليه كونها ال تنبت وليس هلا حظ من الزراعة..

 فكان جييب مبا عرف عنه من ورع ودماثة خلق وهو خريج مدرسة رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( وباب مدينة علمه ليطلعهم 
على سر كبري عجزوا ان يدركوه، قوله: )مسعت من رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( يقول : »كوفان يرد أوهلا على أخرها، 

حيشر من ظهرها سبعون الفا يدخلون اجلنة بغري حساب«.. فاشتهيت أن حيشروا يف ملكي()8(. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- الكايف ، الكليين: 10/1.
2- معجم البلدان،  احلموي : 331/1.

3- ا اخلصال، الشيخ الصدوق،:ص225.
4- معجم البلدان، احلمويين:ج4ص492.

5-  البحار، اجمللسي: 223
6-  فرحة الغري، علي بن طاووس: 23/2

7-  الغارات، الثقفي:844/2.

8- الغارات، الثقفي: 845/2.

فائق الشمري
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روي عن اإلمام زين العابدين )عليه السالم( انه قال:
ألّن  زمان،  كل  أهل  من  أفضل  لظهوره،  واملنتظرين  بإمامته  القائلني  غيبته  زمان  أهل  )إّن 
اهلل تبارك وتعاىل أعطاهم من العقول واألفهام واملعرفة ما صارت به الغيبة عندهم مبنزلة 
املشاهدة، وجعلهم يف ذلك الزمان مبنزلة اجملاهدين بني يدي رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 

بالسيف، أولئك املخلصون حقًا وشيعتنا صدقًا، والدعاة إىل دين اهلل عز وجل سّرًا وجهرًا(
كمال الدين: 1/ 320 ح2.




