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سكرتري التحرير

يف  مصريية  تحّول  نقطة  شكلت  ومسرية  بالعطاء،  مليئة  حياة 
حياة األمة، تلك التي عاشها تاسع أئمة الهدى إمامنا محمد بن عيل 
الجواد ، فبعد سنوات ِطوال عاشها املوالون وهم ينتظرون طلعته 
البهيّة ويتوقون لرؤيته، جاءت البشارة اإللهية عىل لسان أبيه الرضا 
 )هذا الذي لم يولد أعظم بركة منه عىل شيعتنا( لتبعث األمل يف 
النفوس، وترسخ نهج اإلمامة الذي أراده الله تعاىل أن يميض يف خلقه. 
األمة، حتى راح يعزز   مهام قيادة  الجواد  إمامنا  أن توىل  وما 
االعتقاد بمبدأ اإلمامة وامتدادها الرسايل املكمل للرسالة السماوية، 
تراثها  وحفظ  واستمرارها،    البيت  أهل  مدرسة  إغناء  يف  ورشع 
وأصالتها، وكان ذلك واضحاً وجلياً طيلة مّدة إمامته القصرية زمنياً، 
والغنية عقائدياً وأخالقياً وثقافياً، حيث استثمر الظروف واملعطيات 
السياسية قدر اإلمكان ووظفها خدمة لهذه األهداف النبيلة، وحرص 
يف  أزماتهم  ومعالجة  الناس،  معاناة  من  التخفيف  عىل  الحرص  كل 
جوانب مختلفة من الحياة التي كان يعيشونها يف ظل حكم الظلمة 

والطغاة من بني العباس.
وعلماء  السالطني  وعاظ  كحسد  وغريها،  األسباب  هذه  وألجل 
الذي   ، الجواد  اإلمام  مواجهة  عن  عجزوا  ممن  العبايس  البالط 
وحجته  املقنعة  الدقيقة  بأجوبته  أكذوبتهم  وفضح  زيفهم  كشف 
اإلمام  زوجة  من  الفضل  أم  زوجته  ِغرية  بسبب  وأيضاً  الدامغة، 
اإلمام  عىل  اجتمعت  ؛  الهادي  عيل  اإلمام  له  أولدت  التي  األخرى 
املتمثلة  األساسية  القتل  يد  عيل  جسدياً  وتصفيته  به  الفتك  أسباب 
برأس الحكم نفسه دائماً، وهو املعتصم العبايس، الذي كان أول وأكثر 
إليه  فدّس  حكمه،  سلطان  عىل  اإلمام  وجود  لخطورة  املستشعرين 
السّم عىل يد زوجة اإلمام  ليقيض نحبه ويلتحق بآبائه الطاهرين 

، وهو يف ريعان شبابه.
التي أملت باألمة، ونعيش  الفاجعة األليمة  إذ نستذكر هذه  ونحن 
محنة غياب نور ساطع من أنوار الهداية اإللهية؛ ال بُّد لنا من وقفة 
تأمٍل وتدبٍر يف املواقف الرسالية التي سطرها أمامنا الجواد  طيلة 
سنوات حياته املباركة، ومن ثم أخذ العربة والدروس من هذه السرية 
املسلمني  عىل  والربكة  والعطاء  بالخري  حافلة  كانت  التي  املباركة 
التمسك  وكذلك  خاص،  بشكٍل    البيت  أهل  أتباع  وعىل  جميعاً، 

بنهجه الرسايل الرافض لكِل أشكال الظلم والطغيان والفساد..
وما أحوجنا اليوم ملثل هذا النهج يف ظلِّ ما نعيشه ــ يف بلد يزخر 
املحروم،  شعبنا  أبناء  من  الكثري  لحقوق  ضياع  من  ــ  بالخريات 
ظاملة  طبقة  واستحواذ  الحياة،  مناحي  أغلب  يف  للفساد  واسترشاِء 

مستبدة عىل خريات البلد ومقدرات شعبه.
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كلمة األمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة
بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة

لصدور فتوى الدفاع الكفائي
13 حزيران 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
الدين واملقدسات والصالة والسالم عىل  الشهداء سبيلني لحفظ  العلماء ودماء  الذي جعل مداد  لله  الحمد 
أرشف املوجودات محمد املصطفى سيد الكائنات وعىل آله األطهار، ال سيما صاحب العرص والزمان عجل 

الله تعاىل فرجه الرشيف.
السالم عىل الشهداء السعداء ورحمة الله وبركاته..

السالم عىل الشهداء األحياء الجرحى الذين حملوا عىل أجسادهم أوسمة الفداء والبطولة، لتشهد لهم غداً 
عند الله ورسوله والعرتة الهادية عىل تضحياتهم وجهادهم يف سبيل الله..

ُكْم َويُثَبِّْت أَْقَداَمكْم( صدق الله  وا اللََّه يَنرُْصْ قال تعاىل يف محكم كتابه العزيز: )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِْن تَنرُْصُ
العيل العظيم.. فهذا وعد الله، والله ال يخلف امليعاد.

ونحن نستذكر معاً حدثاً غرّي مجرى تأريخ العراق املعارص، وأوجد انعطافًة كبرية، البد أن نوّجه أسمى آيات 
الشكر والعرفان إىل صمام أمان العراق والعراقيني صاحب الفتوى التاريخية املباركة سماحة املرجع الديني 
آية الله العظمى السيد عيل الحسيني السيستاني )دام ظله الوارف(.. فلواله الستبيح العراق.. كل العراق 

أرضاً وشعباً وِعرضاً ومقدساٍت.. والستبيحت املنطقة بأرسها.
وقد شهد التأريخ عىل بركة هذه الفتوى، إذ وّحدت أطياف الشعب العراقي، ليتخندقوا ويكونوا يدا واحدة 
الله  بتأييد  أعاله، وتم  القرآنية يف  اآلية  الله بنرصهم، كما جاء يف  التكفرييني.. فصدق وعد  الدواعش  ضد 

حماية األرواح واملقدسات، وتحرير األرض من دنس التكفريني.
إنَّ استذكاَر يوِم الفتوى هو استذكاٌر ملداِد العلماء، ودماِء الشهداء، ولزاماً علينا أْن نحفَظ ذلَك املداَد املباَرك، 
التاريخيِة  وبصفحاِتها  بها  وتفَخُر  األجياُل  وتتناَقلُها  األمة،  يف  حيًَّة  جذَوتُها  لتبقى  الزكية  الدماَء  وتلَك 
َقة، لقد َشِهْدنا تلَك االستجابَة العظيمَة التي ال مثيَل لها، يف تطوِع إخوتنا وأبناِئنا املجاهديَن حشوداً  امُلرْشِ
مع الجيِش العراقي والقوات األمنية بمختلف صنوفها املباركة، والتسابق معُهما من أجِل تلبيِة نداِء العقيدة 
يف مثِل هذِه األيام، فكانت الرصخة منطلقة من كربالء التضحية والفداء من جوار سيد اإلباء أبي عبد الله 
الحسني عليه السالم لتدوي الفتوى قائلة: "إن طبيعة املخاطر املحدقة بالعراق وشعبه يف الوقت الحارض؛ 
تقتيض الدفاع عن هذا الوطن وأهله وأعراض مواطنيه، وهذا الدفاع واجب عىل املواطنني بالوجوب الكفائي، 
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ومن هنا فإن عىل املواطنني الذين يتمكنون من حمل السالح ومقاتلة اإلرهابيني دفاعاً عن بلدهم وشعبهم 
ومقدساتهم، عليهم التطوع لالنخراط يف القوات األمنية لتحقيق هذا الغرض املقدس".. فكانَْت أروُع األمثَلِة 
َم اآلباُء واألمهاُت واألزواُج أفالذَ أكباِدِهم قربانًا للمقدسات، وجاء النرُص اإللهيُّ ثماَر  يف البطولِة والفداء، وقدَّ
لهم وفاًء ملواقِفِهم؟.. وكيَف  نقدُم  .. فماذا  والِئِهم ودفاِعِهم، ودعاِئِهم واستجابَِتِهم، ودموِعِهْم ودماِئِهم 
نستذِكُرُهم إلحياِء ِذْكَراهم؟.. وما هي مسؤوليتُنا التاريخيُة أماَم أهليِهْم وأبناِئِهْم وأبناِئنا؟ إنَّ مسؤوليتَنا 
ِف الذي نعيشه اليوم، ويجُب علينا أْن نحافَظ عليِه،  ا يف الحفاِظ عىل هذا الحدث امُلرَشِّ اليوَم هَي كبريٌة جدًّ
ونتمسَك به، ونَُعلَِّمُه لألجيال، وخصوًصا شبابُنا الذي هو بأمسِّ الحاجِة إىل هذا املثال الرائع لصنع الحياة 
وديمومة البقاء بهامات عالية شّماء.. فإذا ما أردنا أن نحافظ عىل النرص؛ يجب علينا أن نسهم يف توعية 
شبابنا خاصة وهم يواجهون أعتى هجمة للتخريب وسَط تلَك الدعواِت التي تحاوُل التأثريَ عىل عقاِئِدِهم 
وموروثِِهم اإلسالميِّ واألخالقيِّ والرتبويِّ وغزِو أفكارهم واستهداف عنفوانهم، وال بدَّ من تحصينهم من 
خالِل العمِل الجادِّ املخِلص يف الجوانِب املختلفة، والفعالياِت املتعددِة التي توثُِّق ذلك، فاملسؤولية تقع عىل 
عاتق أصحاب األقالم كالباحثنَي واملؤلفنَي والصحفيني، وعىل أصحاب العدسات كاملصورين الفوتوغرافيني 
واإلعالميني واملبدعنَي من املخرجني وأصحاب السيناريو والرسامني، بل جميع رشائِح املجتمِع كل حسب 
تخصصه.. عليهم أْن يعملوا لتوثيق تلك املرحلة وما تالها عرفانا منهم لصاحب الفتوى والحوزة الدينية 
ووفاًء للدماء والتضحيات، وليكن هذا اليوم يوماً خالداً وعهداً يتوارثَُه األبناء من اآلباء، ليكون حارضاً يف 
ضمائرهم جيالً بعد جيل، فاألمُة العظيمُة الحيَُّة هي التي تستذِكُر مواقَفها التاريخيََّة العظيمة، وال تتنازُل 

عنها مهما كانت الظروف.
ختاما أسأله تعاىل أن يحفظ البالد والعباد من كل سوء وبالء، وأن يرحم الشهداء السعداء، ويلبس الجرحى 
ثوب العافية، إنه سميع مجيب، وإيماناً منا بأن هذه الفتوى املباركة وما تالها من جهاد وتضحيات هي 

إحدى سبل التمهيد لدولة اإلمام املهدي )عّجل الله تعاىل فرجه الرشيف(.
ِة بِْن اْلَحَسِن َصَلواتَُك َعَليِْه َوَعىل آباِئِه يف هِذِه الّساَعِة  اللهم صل عىل محمد وآل محمد )الّلُهمَّ ُكْن ِلَوِليَِّك اْلُحجَّ
َطويالً  فيها  َوتَُمتَِّعُه  َطْوعاً  أَْرَضَك  تُْسِكنَُه  َحتّى  َوَعيْناً  َوَدليالً  َونارِصاً  َوقاِئداً  َوحاِفظاً  َوِليّاً  ساَعٍة  ُكلِّ  َويف 
برحمتك يا أرحم الراحمني( والحمد لله أوالً وآخراً، وصلواته وسالمه عىل رسوله وآله دائماً رسمداً.. والسالم 

عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.

األمانة العامة للعتبة الكاظمية املقدسة

شوال - ذو القعدة 1443هـ
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تغليب هوى اهلل تعالى
مدعاة للسعادة األبدية

حسن شاكر الجبوري
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البيت  أهل  أئمة  مقامات  لنا  تتكّشف 
خالل  من  العظيمة  مناقبهم  وتتوضح   ،
التي  الرشيفة  وأحاديثهم  الطيبة  كلماتهم 
مألت اآلفاق، وأنارت للسالكني طريق الهداية 
اإللهية. وكيف ال تكون كذلك وهي االنعكاس 
كلفوا  التي  الحقة  الرسالية  للقيم  الحقيقي 
 ، األكرم  النبي  جدهم  بعد  من  بحملها 

واضطلعوا بمهمة تبليغها للناس كافة.

امتاز  ما  هو  ذلك  عىل  شاهد  خري  ولعل 
انترش  الذي    جعفر  بن  موىس  اإلمام  به 
اإللهية  واملعارف  العلوم  من  انترش  ما  منه 
الرغم  عىل  إمامته،  فرتة  يف  األخالقية  والقيم 
لم  التي  واملحن  الباليا  من  عليه  وقع  مما 
أهل  أئمة  من  سبقه  ممن  أحد  عىل  تقع 
يف  وتعذيب  تغييب  من  عاناه  وما   ، البيت 
يبث  راح  حيث  الظلمة،  الطواغيت  سجون 
شتى،  بوسائل  لألمة  الرسايل  نهجه  مبادئ 
وينقل علومه اإللهية إليها من خالل ثلة من 
أحاديثه  الذين تصدوا لرواية  خلص أصحابه 
وأخباره، ومن هؤالء تلميذه هشام بن الحكم 
اإلمام  لدن  من  خاصة  بعناية  حظي  الذي 
الخالدة  وصاياه  من  هائٍل  بَكٍم  وخصه   ،
اإلرشادات والتوجيهات  املتضمنة لجملة من 
التي خلدها التاريخ وأصبحت نرباساً يهتدي 

به املؤمنون يف كل زمان.

تبناه  الذي  النهج  هذا  ِعظم  يُبنّي  ومما 
إمامنا الكاظم  وما سعى إليه لهداية األمة 
من  جملة  تَضمني  هو  فيها،  الصالح  ونرش 
وصاياه بعضاً من األحاديث القدسية النابعة 
الذي ورثه  اللدني  الحكمة والعلم  ينابيع  من 
 ، آبائه  وعن   ، األكرم  النبي  جده  عن 
واضحة  حقيقة  إىل  اإلشارة  من  بُّد  ال  وهنا 
ال يجرأ أحد عىل إنكارها وهي أن من يرتبط 
بالغيب ويطلع عليه ــ بإذن الله تعاىل ــ هو 
أحاديث مباركة  أن يروي هكذا  وحده يمكن 
ييل،  الذي  واملعصوم    األكرم  النبي  وهو 
ومن أمثال تلك األحاديث التي هي محل بحثنا 
لهشام:  وصاياه  فقرات  إحدى  يف    قوله 
الله عز وجل: وعزتي وجاليل  قال  )يا هشام 
وعظمتي وقدرتي وبهائي وعلوي يف مكاني، 
ال يؤثر عبد هواي عىل هواه إال جعلت الغنى 

يف نفسه، وهمه يف آخرته..())(.

)- بحار األنوار، العالمة املجليس، ج )، ص ٥٢).

املباركة  الحديث  هذا  مقدمة  تستوقفنا 
العزة  وما ورد من َقسٍم كبرٍي عىل لسان ذي 
العظيمة  وصفاته  املقدسة  بذاته  والجالل 
وبهائي  وقدرتي  وعظمتي  وجاليل  )وعزتي 
وعلوي يف مكاني(، فاملوىل تبارك وتعاىل أصدق 
كالمه  يشوب  أن  وحاىش  وكال  الصادقني 
كُل  غنٌي  وهو  الواقع،  ومخالفة  التشكيك 
الغنى عن القسم سواًء بذاته املقدسة كونها 
مخلوقاته  ببعض  أو  الوجود،  يف  ما  أعظم 
إذن  وحكمته،  صانعها  عظمة  تؤكد  التي 
واضح  هو  وكما  ــ  القسم  هذا  من  فاملراد 
هذا  من  يريد  وجل  عز  أنه  هو  ــ  لبيب  لكل 
القسم أن يؤكد أهمية األمر وما يرتتب عليه 
يف  ويثري  جانب،  من  وآثار  وأبعاد  دالالت  من 
وااللتزام  االهتمام  ودوافع  دواعي  اإلنسان 
بهذا السلوك الذي يجب أن يسلكه اإلنسان يف 
حياته، وهو تغليب هوى الله تعاىل عىل هوى 
نفسه، كما أنه يبنّي قيمة وعظمة هذا اإليثار 
وتعاىل  سبحانه  بعزته  القسم  تكرار  بلحاظ 
اإللهية  الصفات  وباقي  وعظمته،  وجالله 

العظيمة التي ذُكرت يف الحديث.

التأمل  إىل  لها من مزايا رفيعة تحتاج  ويا 
وتعاىل  تبارك  فاملوىل  وإلدراك،  والتفاعل 
إىل مرتبة من  أن يصل  املؤمن  العبد  يريد من 
الشفافية الباطنية والرياضة الروحية، حيث 
الله  فيه رضا  ليس  نفس ليشٍء  تاقت  ما  إذا 
يف  فضول  أو  العيش،  يف  ترف  مثل:  جل  عزو 
النظر والكالم واألكل والرشب، أو استمتاع ال 
هدف  وراءه يبادر إىل أن يؤثر هوى الله عىل 
هوى نفسه، ويمتنع عن كل ذلك وهو ليس 
يف  ــ  نفسه  يوطن  بذلك  فهو  دائماً،  محرماً 
النفس   هوى  عن  االمتناع  يف  ـ  الوقت  ذات 
الهوى املحرم، ومن ثمَّ يرقى إىل درجة عالية 
منع  )فمن  أرشنا  كما  اإلنساني  الكمال  من 
النفس عن الهوى املحلل بطريق أوىل أن ينهى 

نفسه عن الهوى املحرم()٢(.

الغنى يف نفسه
وبعد أن بيّنا ميزات هذه املرتبة العالية من 
اإليمان والتقوى ملن يؤثر هوى الله تعاىل عىل 
السلوك  هذا  ثمرات  عند  نقف  نفسه،  هوى 
الحديث  يذكر  كما  ــ  مقدمتها  ويف  السوي 

حبيب  الشيخ  الله،  إىل  الطريق  يف  الرساج  موقع   -٢

الكاظمي ــ بترصف ــ

إذ  نفسه(،  الغنى يف  النفس )جعلت  ــ غنى 
سنخ  من  هي  بهيئة  اإللهي  العطاء  يتجىل 
ما أضمرته نفسه، فهوى النفس يف الباطن، 
وغنى النفس كذلك يف الباطن،  ويقيناً أن هذه 
واألهمية،  الرقي  يف  غاية  هي  اإللهية  املنحة 
ذا  السوي  السلوك  هذا  صاحب  من  تجعل  إذ 
قناعة عالية، ورضا تاٍم بما قسمه الله تعاىل 
عن  نفسه  ترتفع  حيث  وعطاء،  رزق  من  له 
إىل  تشده  التي  الجامحة  والرغبات  املطامع 
يفقده  بشكٍل  بها  والتشبث  املاديات،  عالم 
عزتها  ويسلبها  فيفقرها  نفسه،  قيمة 
الكبريين،  وحرصه  لبخله  نتيجة  وكرامتها 
األمور  رذائل  يف  الوقوع  إىل  يدفعه  ثم  ومن 

وخسائس األفعال.

ه يف آخرته مهُّ
الكثري  بها  يبتىل  التي  املصائب  أشد  من 
من الناس هي ضعف الهّمة وعدم االستعداد 
واالفتنان  الدنيا  للحياة  والخلود  لآلخرة، 
عليه  ترتتب  أمر  وهو  وملذاتها،  بمباهجها 
يُحمد  ال  التي  الخطرية  اآلثار  من  جملة 
َقد يقود اإلنسان إىل ضياع  عقباها، منها ما 
الهدف  وخرسان  الحياة،  يف  وجوده  ثمرة 
تتبنّي  وهنا  أجله،  من  ُخِلق  الذي  الحقيقي 
عزَّ  املوىل  يتحف  التي  اإللهية  املنحة  قيمة 
عىل  مواله  هوى  غلَّب  الذي  عبده  بها  وجّل 
ويقذف  البالء  هذا  يجنبه  إذ  نفسه،  هوى 
يأخذ  ممن  ويجعله  البصرية،  نور  قلبه  يف 
نفسه  ويروض  مقره،  دار  إىل  ممره  دار  من 
ويُعّدها للدارة اآلخرة التي تكمن فيها الحياة 
َلِهَي  اآلِخَرَة  اَر  الدَّ األبدية:﴿َوإِنَّ  الحقيقية 
هذا  ويجعل  يَْعَلُموَن﴾))(،  َكانُوا  َلْو  اْلَحيََواُن 
حياته،  يف  الشاغل  وشغله  األكرب  همه  املبدأ 
الله  إىل  املؤمن  العبد  ترضع  خالل  من  وذلك 
تعاىل، والطلب منه بأن يجعل قوته يف طاعته، 
وبذلك  باطنه،  يف  وعزمة  عبادته  يف  ونشاطه 
تعاىل  الله  من  الصفقة  عنارص  لتكتمل 
رضاه  نيل  وهي  السامية  الغاية  وتتحقق 

والفوز بثوابه العظيم.

)- سورة العنكبوت، اآلية 64.
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حزيران من االنكسار إلى االنتصار

أكثــر  من  حزيــران(  )نكســة 
أذهاننا  التي ترسخت يف  املصطلحات 
كبرياً  أثراً  فينا  وتركت  الطفولة،  منذ 
املصطلح  هذا  برز  عميقاً،  وجرحاً 
لحقت  التي  الكبرية  الهزيمة  بعد 
بالجيوش العربية أمام جيش الكيان 
الصهيوني سنة 967)م، حيث تمكن 
أيام  ستة  ظرف  يف  اإلرسائييل  الكيان 
فقط من بسط سيطرته عىل األرايض 
غزة،  وقطاع  سيناء،  يف  العربية 
والضفة الغربية، وهضبة الجوالن))(، 
الكيان  جيش  أن  فكرة  نجد  لذلك 
الذي  القوي  الجيش  هو  اإلرسائييل 
املواطن  ذهن  يف  مرتسخة  يقهر  ال 
روحه  ثنايا  بني  وتعيش  العربي 
الكبري  اليأس  حتى خلقت يف مخيلته 
طرد  من  باإلحباط  العايل  والشعور 

هذا الكيان الغاصب عن أراضيه، ولم 
أي نرص عربي عسكري عىل  يتحقق 
الناجز  النرص  عدا  الصهيوني  الكيان 
املتحقق عىل يد املقاومة اإلسالمية يف 

جنوب لبنان.

نكسة حزيران العراقية

السنون  وتميض  األيام  تتعاقب 
سنة  من  حزيران  شهر  ويأتينا 
عىل  وأدهى  أشد  بنكسة  4)٢0هـ 
اليوم  ذلك  يف  دارنا،  عقر  يف  قلوبنا 
الجيش  من  فرق  انسحبت  املشؤوم 
بالرحيل،  الكثري  وَهمَّ  والعساكر، 
وسقطت  مناطق،  واغتصبت 
املقدسات،  وانتهكت  محافظات، 
العوائل،  ورشدت  الدماء،  وسالت 
الرايات  وارتفعت  النساء،  وُسبيت 

الحناجر..  القلوب  وبلغت  السوداء، 
والصورة  مأساوي،  املشهد  كان 
والحيلة  منكرسة،  والنفوس  قاتمة، 
ضعيفة، ولم تكن هناك رؤية واضحة 
القرار  أصحاب  عند  األفق  يف  تلوح 
الهاوية  نحو  املنحدر  الوضع  إلدارة 

واملنفلت عن السيطرة.

النبض يعود

والوضع  الضبابي  املشهد  ذلك  يف 
املشحون بالخطر لم يكن يف بال أحد 
األزمة  حل  نحو  عاجلة  مبادرة  أي 
التي ُمني بها العراق، وتدارك النكسة 
لها  تعرض  التي  واملعنوية  املادية 
الجيش العراقي واملنظومة العسكرية 
برمتها، إىل أن بََزغ فجر فتوى الدفاع 
الكفائي لسماحة املرجع الديني األعىل 

السيد عيل الحسيني السيستاني )دام 
املعادلة  انقلبت  حيث  الوارف(،  ظله 
الرجال نحو  إذ هبَّ  رأساً عىل عقب، 
يف  الوطن،  لنرصة  الفداء  ساحات 
أذهلت  جمال  أيّما  جميلة  صورة 
أمام  متحرياً  وجعلته  بأرسه  العالم 
مرجعهم،  حول  الجماهري  التفاف 
فبعد  لندائه،  استجابتهم  ورسعة 
عن  صوراً  لنا  ينقل  اإلعالم  كان  أن 
املدن  بعض  عىل  )داعش(  استحواذ 
واستعراضهم القوة يف شوارعها، أخذ 
الشباب  من  لجحافل  صوراً  لنا  ينقل 
ميادين  نحو  املتسابقني  والشيوخ 
القتال، ال يخشون املوت، وال يكرتثون 
باملنية، وال تأخذهم يف الله لومة الئم، 
مجاهد  مليوني  من  أكثر  هبَّ  إذ 
سماحته  إطالق  من  ساعة  بعد٢4 

غفران كامل كريم

)- أدت الحرب إىل مقتل ٥,000) - ٢٥,000 شخص يف الدول العربية مقابل 800 يف الكيان الصهيوني، وتدمري 70 - 80% من العتاد الحربي يف الدول العربية مقابل ٢ - ٥% يف الكيان الصهيوني، إىل 
جانب تفاوت مشابه يف عدد الجرحى واألرسى؛ كما كان من نتائجها صدور قرار مجلس األمن رقم ٢4٢، وانعقاد قمة الالءات الثالثة العربيّة يف الخرطوم وتهجري معظم سكان مدن قناة السويس، 
وكذلك تهجري معظم مدنيي محافظة القنيطرة يف سوريا، وتهجري عرشات اآلالف من الفلسطينيني من الضفة بما فيها محو قرى بأكملها، وفتح باب االستيطان يف القدس الرشقية والضفة الغربية، 
لم تنته تبعات حرب 967) حتى اليوم، إذ ال تَزال إرسائيل تحتّل الضفة الغربية، كما أنها قامت بضم القدس والجوالن لحدودها، وكان من تبعاتها أيًضا نشوب حرب أكتوبر عام )97) وفصل الضفة 

الغربيّة عن السيادة األردنيّة.. )راجع املوسوعة الحرة، ويكيبيديا(.
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أجل  من  املباركة  الفتوى  لتلك 
بعيداً  الجهاد،  صفوف  يف  االنخراط 
بعيداً  وكذلك  والرتهيب،  الرتغيب  عن 
واإلكراه،  اإلجبار  وسائل  جميع  عن 
آثار  مما  والتوجيه،  التعبئة  وخطط 
والدهشة  الرهبة  األعداء  قلوب  يف 

والحرية حتى قبل مواجهتهم.

حكمة وإفاضة

بفضل آراء املرجع األعىل الحكيمة 
الرشيدة  السديدة وفتواه  ومالحظاته 
تاريخ  من  صفحة  أسوء  انطوت 
شعبه  وتنفس  الحديث،  العراق 
عجاف  سنوات  ثالث  بعد  الصعداء 
أجزائه  بعض  عىل  تسلط  عندما 
عصابات التكفري، والتي أرادت هدمه 
والتنكيل بأبنائه، ولكن أنى يكون لهم 
حاد  حكيم  مرجع  العراق  ويف  ذلك؟ 
بدقائق  محيط  املعرفة  عزيز  الذكاء 
الجنان  ثابت  اإليمان  قوي  األمور 
هو  بل  الرأي،  رصني  النظر  دقيق 
وإحاطته  وعيه  يف  إسرتاتيجي  خبري 
وتصديره  وإفاضاته  وترصده 

للمواقف، والتي ال نجدها إال حكيمة 
وصائبة ويف محلها املناسب، فبحكمة 
املرجع األعىل هوى رصح )الدواعش( 

وانخسفت خرافتهم الواهية.

أقدس احلروب

كل  يف  رسيعاً  النرص  عجلة  دارت 
سيطرة  تحت  كانت  التي  املناطق 
العالم  وشاهد  التكفريية،  العصابات 
وينهزم  يندحر  بدأ  اإلرهاب  بأن 
الحرب  هذه  يف  فشيئاً  شيئاً  ويتالىش 
املجاهدون  رفع  والتي  الرضوس، 
فيها شعار تحرير اإلنسان منذ األيام 
يعّدونه  الذي  التحرير  ملعارك  األوىل 
أهم من كل يشء، وأسمى قيمة يجب 
هذه  ُعدت  لذلك  عليها،  يُحافظ  أن 
الحروب وأرشفها،  أقدس  الحرب من 
الجسام  التضحيات  من  الرغم  عىل 
فقده  ما  وبكل  فيها،  بُذلت  التي 
الوطن من آباء وأبناء وأحبة خاللها، 
إال أن هذه الدماء الطاهرة التي سالت 
أتت أُكلها وثمارها، إذ حّولت انكسار 
حزيران إىل انتصار محتوم وبطريقة 

نوعية تستحق أن تدرس ويفتخر بها 
الشعب العراقي، ويتغنى به الرشفاء 

يف كل العالم.

األصداء

الكفائي  الدفاع  فتوى  كانت  لقد 
وهذا  املقاييس،  بكل  استثنائياً  قراراً 
فتياه  الرجل ويف  يف مدح  إغراقاً  ليس 
بل هو واقٌع وحقيقة شهد بها األعداء 

قبل األصدقاء.

هذا  موقفه  بحكمة  شهد  إذ 
نرشت  فقد  القريب،  قبل  البعيد 
تقريراً  الفرنسية  اللوموند  صحيفة 
سلط  الذي  ملبريت(  )لويس  لـ 
األعىل  املرجع  شخصية  عىل  الضوء 
السيستاني  الحسيني  عيل  السيد 
يف  )إنه  فيه:  جاء  الوارف(  ظله  )دام 
تنظيم  استوىل  عندما  صيف4)٢0، 
املوصل  عىل  اإلرهابي  )داعش( 
السيستاني  السيد  أصدر  وبغداد، 
فيها  دعا  التي  الكفائي  الدفاع  فتوى 
العراقيني إىل حمل السالح، واالنخراط 

إىل  تقف  التي  القوات  صفوف  يف 
محاربة  بهدف  بغداد،  حكومة  صف 
وبفضل  لذلك،  ونتيجة  التنظيم،  هذا 
شعبيته وقدرته عىل حشد العديد من 
األصوات، استطاع السيستاني تكوين 

جيش يف غضون 48 ساعة فقط(.

اليقظة حتى ال تعاد النكسة

وأهم من يظن أن )داعش( انتهت. 
قوتها  بأن  نتفق  أن  املمكن  من 
العسكرية تالشت ونفوذها يف التسلط 
اضمحل،  األرض  من  وتمكنها  تبخر، 
لكن فكرها ما زال موجوداً، ومربراِت 
نموه قد تظهر بني فرتة وأخرى، وقد 
خالياها  من  حفرة  شفى  عىل  نكون 
يقظة  إىل  بحاجة  كله  وهذا  النائمة، 
أي حالة خرق  احتواء  أجل  تامة من 
أو  الَكرَّة  أال تعاد  أو تسلل، ومن أجل 
أو  النكسة من حيث نشعر  نرجع إىل 

ال نشعر -ال سمح الله-.
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رئيس  قبل  من  مباركة  برعاية 
حيدر  الدكتور  الشيعي  الوقف  ديوان 
حسن الشّمري، أقامت األمانة العامة 
وبالتعاون  املقدسة  الكاظمية  للعتبة 
الُحسينية  الشعائر  إحياء  دائرة  مع 
الندوة  الشيعي،  الوقف  ديوان  يف 
)اسرتاتيجية  املوسومة:  الفكرية 
املؤدي  العنيف  التطرف  مكافحة 
بن  الحمزة  قاعة سيدنا  يف  لإلرهاب( 
الصحن  رحاب  يف    املطلب  عبد 
رئيس  بحضور  الرشيف،  الكاظمي 
العام  األمني  الشيعي،  الوقف  ديوان 
الدكتور  املقدسة  الكاظمية  للعتبة 
من  وعدٍد  الشّمري،  حسن  حيدر 
أعضاء مجلس اإلدارة املوقر، وممثيل 
وشخصيات  الحكومية،  املؤسسات 
وعدد  وأكاديمية،  واجتماعية  دينية 

من خطباء وشعراء املنرب الُحسيني.
معطرة  بتالوة  الندوة  استهلت 
أسماع  بها  شنّف  الحكيم  الذكر  من 
املقدسة  العتبة  قارئ  الحارضين 
وقراءة  قاسم،  الكريم  عبد  الخادم 
عىل  ترحماً  املباركة  الفاتحة  سورة 
كلمة  تلتها  العراق،  شهداء  أرواح 
رئيس ديوان الوقف الشيعي استهلها 
باإلشارة إىل القيم اإلنسانية التي جاء 
قائالً:  وأضاف  الحنيف،  ديننا  بها 
)تراثنا اإلسالمي ميلء بالقيم واملبادئ 
اإلنسانية  بالعالقات  ترتقي  التي 
بينما  لهم  ميثاقا  الغرب  اتخذه  حتى 
ن  ممَّ بعض  الشديد  لألسف  تجاهلها 
وهذا  اإلسالمي..  ديننا  إىل  ينتسبون 
عام  ألف  من  أكثر  منذ  السامي  املبدأ 
 : عيل  املؤمنني  أمري  قال  حينما 
يِْن أو  )النّاُس ِصنْفاِن إّما أٌَخ َلَك يف الدِّ
الحنيف  وديننا  الَخْلِق(،  يف  َلَك  نَِظريٌ 
نختلف  من  مع  نتعايش  أن  أمرنا 
معهم يف الدين ممن لم يُلحق بنا أذية 

أو يتسبب لنا بظلم.
ننىس  أن  يمكن  ال  إننا  وأضاف: 
األعىل  الديني  املرجع  سماحة  دور 
آية الله العظمى السيد عيل الحسيني 
يف  الوارف(  ظله  )دام  السيستاني 
الطائفية  ونبذ  العراقي  الدم  تحريم 
واملذهبية ومحاربة االٍرهاب والفساد، 
الوقف  ديوان  به  يقوم  ما  وكذلك 
بإرشاف  املقدسة  والعتبات  الشيعي، 
دعم  من  الُعليا  الدينية  املرجعية 
إىل  تدعو  التي  والنشاطات  الفعاليات 

الصف  ووحدة  والتالحم  الوسطية 
التفرقة  لغة  عن  واالبتعاد  العراقي 
ما  كل  ليكون  الفكري،  والتشاحن 
أهل  وصايا  مع  منسجما  يقدمونه 
املسؤولية  إن  وأوضح:    البيت 
تكاملية  بصورة  الجميع  عىل  تقع 
ال  األمنية  فاملؤسسة  وتعاضدية، 
مساعدة  دون  من  العمل  تستطيع 
ملكافحة  الجدية  ووقفته  املجتمع 
التطرف العنيف واإلرهاب، كما ال أثر 
مساعدة  بال  املجتمع  أفراد  لنشاط 
القوة  باعتبارها  األمنية  السلطات 
فكالهما  لألرض.  واملاسكة  الضاربة 
يكمل اآلخر، وهنا ال بد من اإلشارة إىل 

بعض التوصيات ومنها:
والعائلة  البيت  دور  )تفعيل   .(
التعليمية  واملؤسسة  والعشرية 
واإلعالم  واملنرب  والدينية  والرتبوية 
بكل أنواعه املقروء واملرئي واملسموع 
يف  والتطرف  العنف  نبذ  العمل عىل  يف 
البالد  لتنظيف  ممكنة..  مناسبة  كل 
اإلسالم  يشوهون  الذين  أولئك  من 

والوطن.

واألقالم  املنابر  أصحاب  قيام   .٢
الضوء  بتسليط  اإلعالمية  واملنظومة 
ومحاربته،  التطرف  إدانة  عىل 
املجتمعي  السلم  ثمرة  بني  واملقارنة 

ونتيجة التطرف والعنف واإلرهاب.
تعمل  إنشاء ورش عمل جوالة   .(
ملكافحة  املجتمعي  الوعي  زيادة  عىل 

التطرف والعنف.
4. قيام املؤسسة الرتبوية بتضمني 
املناهج الدراسية بعض الدروس التي 
تعمل عىل تنشئة أبناء الوطن الواحد 
عىل االحرتام املتبادل ومحاربة ثقافة 

إلغاء اآلخر(.
الُعليا  اللجنة  كلمة  أعقبتها 
املؤدي  العنيف  التطرف  ملكافحة 
اللجنة  عضو  ألقاها  اإلرهاب،  إىل 
األستاذ حسني الساعدي، قّدم خاللها 
الخطوات االسرتاتيجية التي تُسهم يف 
تعزيز البيئة الوطنية وتقدم املجتمع 
إىل  أشار  كما  وتكامله،  قواه  ونمو 
التطرف  مكافحة  اسرتاتيجية  وضع 
العنيف التي تعّد من أولويات الجهود 
القى  ما  لشدة  وذلك  الحكومية، 
العراقيون من رضر التطرف وقساوة 
املدمرة. وبني األستاذ الساعدي  آثاره 
مكافحة  اسرتاتيجية  مرتكزات  أهم 
بأن  أوجزها  حيث  العنيف،  التطرف 
ومعضداً  مكمالً  جزءاً  دورها  يكون 
٥)٢0م،  الوطني  األمن  السرتاتيجية 
اإلرهاب،  مكافحة  واسرتاتيجية 
السيايس  االتفاق  مع  ومتوافقة 
الحكومي،  والربنامج  والوطني، 
استناداً  كبري  شعبي  بدعم  وتحظى 
الحنيف،  اإلسالمي  ديننا  تعاليم  إىل 

الُعليا  واملثل  السماوية  والرشائع 
تكامل  إىل  والدعوة  األخالق،  ملكارم 
خالل  من  التطرف  ملكافحة  الجهود 
عموماً  الدويل  املجتمع  مع  التعاون 

واملحيط اإلقليمي خصوصاً.
الجلسة  وقائع  افتتحت  بعدها 
أ.م.د  الدكتور  برئاسة  البحثية 
خاللها  تقّدم  الذي  الواضح  محمد 
العامة  األمانة  إىل  واالمتنان  بالشكر 
لدورها  املقدسة  الكاظمية  للعتبة 
عقدها  يف  الكبريين  واهتمامها 
والندوات  للمؤتمرات  واستضافتها 
التي  والثقافية  والعلمية  الفكرية 
اإلنسانية  القيم  غرس  إىل  تسعى 
البيئة  بتهيئة  واالهتمام  السامية، 
جودة  مقومات  وتعزيز  اإليجابية، 
األمن  تحقيق  إىل  وصوالً  الحياة، 

الفكري واالجتماعي.
أوىل  وكانت  الجلسة  بدأت  بعدها 
محمد  أ.م.د  للباحث  املشاركات 
كاظم الربيعي بورقة بحثية بعنوان: 
اإلسالم  يف  املبكر  التطرف  )حركات 
أنموذجاً(،  والقرامطة  الخوارج   ..
الحركات  تاريخ  إىل  خاللها  وأشار 

إقامة ندوة فكرية
حول مكافحة التطرف العنيف المؤدي لإلرهاب

األستاذ حسني الساعدي
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عىل  معّرجاً  واملتشددة،  املتطرفة 
أبي  بن  عيل  املؤمنني  أمري  موقف 
طالب  يف محاربته لتلك الحركات، 
الدينية  املرجعية  مواقف  بني  كما 
واجهاضها  األرشف  النجف  يف  الُعليا 
املتطرفة  والحركات  للمخططات 
تحاول  التي  املهدوية  ادعاءات  يف 
اإلساءة والتظليل عىل القضية والنيل 

من املجتمع العراقي واإلسالمي.
مكافحة  لجنة  رئيس  قّدم  كما 
لإلرهاب  املؤدي  العنيف  التطرف 
البديري  الله  عبد  عيل  األستاذ 
االسرتاتيجية،  فقرات  ألهم  مراجعة 
تواصلها  وديمومة  اللجنة  وعمل 
والتحديات  كافة،  املؤسسات  مع 
البيئة  تنفيذ سالمة  يف  تواجهها  التي 

املجتمعية.
أ.م.د  للباحث  بحثية  ورقة  تلتها 
بعنوان:  زوير  السادة  عبد  أحمد 
الديني(،  الخطاب  إصالح  )مراجعة 
وأشار فيها إىل التطّرف الفكري الذي 
يؤدي إىل التطرف السلوكي، مؤكداً أن 
واإلنساني  الوطني  الخطاب  ترسيخ 
هو رضورة حتمية لتصويب املفاهيم 
يف  ووضعها  الخاطئة  واألفكار 

منظورها الصحيح.
لفضيلة  بحثية  ورقة  أعقبها 
قسم  مدير  الكاظمي  َعِدي  الشيخ 
العتبة  الشؤون الفكرية والثقافية يف 
)املنهج  بعنوان:  املقدسة  الكاظمية 
والتطرف(،  الغلو  محاربة  يف  السليم 
الفكرية  املباني  مفهوم  وأوضح 
تتبناه  وما  والوحيانية،  والعقلية 
مدرسة أهل بيت النبوة  يف التأكيد 
وتصحيح  الوسطية،  منهج  عىل 
التطرف  ومحاربة  املنحرفة  املسارت 
وعالجه  وأنواعه،  أشكاله  بشتى 
روح  بث  خالل  من  جذري  بشكل 
االنفتاح  ثقافة  وترسيخ  التسامح، 
التعصب  ونبذ  الحضاري  والحوار 
مظاهر  وكّل  الفكري  واالنغالق 

التمييز بني املجتمع.
التثقيفية  الندوة  وشهدت 
قبل  من  ومداخالت  فوائدها  إيجاز 
حيث  واملشاركني  الحضور  السادة 

وتفاعلهم  توجههم  مدى  عكست 
واختتمت  القيّمة،  موضوعاتها  مع 
التقديرية والهدايا  الشهادات  بتوزيع 

عىل السادة الباحثني. 
يف السياق ذاته، وعىل هامش أعمال 
الجوادين  منرب  أرسة  التقت  الندوة 
واستطلعت  الحضور  من  بعدٍد 
جرى  التي  املحاور  أهم  حول  آرائهم 

مناقشتها، حيث التقت بكٍل من:
الربيعي/  كاظم  محمد  أ.د.م   •
يف  العلمية  للشؤون  العميد  معاون 
كلية اإلمام الكاظم : إن الحركات 
بني  التاريخ  مّر  عىل  تظهر  املتشددة 
نشبهها  أن  أردنا  وإذا  واآلخر،  الحني 
فهي كالخاليا الرسطانية تخمد حني 
إذا ما توفرت الظروف  وتنشط حني، 
الخاطئ  الفهم  بسبب  املالئم  واملناخ 
القرآن  أن  ورد  وقد  القرآني،  للنص 
حّمال أوجه، وله معاني متعددة، فإن 
النصوص  بعض  عىل  الحريف  الوقوف 
اإلنسان  ذهن  يف  يولد  لعله  الدينية 

أفكاراً متطرفة.
وعندما يكون حيز األفكار الدينية 
املتطرفة ومكانها يف الذهن باإلمكان 
الطامة  ولكن  عليها،  السيطرة 
الكربى عندما تنتقل هذه األفكار من 
الخارجي،  الحيز  إىل  الذهني  الحيز 
إجبار  إىل  األفكار  هذه  أصحاب  فيبدأ 
ويتهمون  بها  باإليمان  املجتمع 
بالخروج  بأفكارهم  يؤمن  ال  من 
فإنهم  الطريقة  وبهذه  اإلسالم،  من 
وهذا  والعرض،  واملال  الدم  يبيحون 
املجتمعي،  السلم  يف  يولد فوىض  مما 
داعش  عصابات  فعلته  ما  وهذا 

اإلرهابية.
رئيس  الله/  عبد  عيل  األستاذ   •
التطرف  ملكافحة  الوطنية  اللجنة 
العنيف: ديوان الوقف الشيعي واللجنة 
االسرتاتيجية  بتنفيذ  املعنية  الفرعية 
الوطنية يف الديوان أعّدت هذه الورشة 
جانب  فيها  الورشة  وهذه  املهمة، 
كانت  حيث  تنظيمي،  وجانب  فكري 
فقدمنا  مهمة،  فكرية  أوراق  هناك 
رؤيتنا وملخصاً السرتاتيجية الوطنية 
إىل  املؤدي  العنيف  التطرف  ملكافحة 

أن  حضورنا  كان  ونحن  اإلرهاب، 
رجال  والسادة  الجهات  لكل  نستمع 
ومراجعة  تحديث  لغرض  الدين، 

املواقف والوسائل يف هذا امللف.
محمد/  عيل  جالل  املهندس   •
املقدسة:  العتبة  إدارة  مجلس  عضو 
أن تضطلع بها  التي يجب  املهام  من 
العتبات  ومنها  الدينية  املؤسسات 
الكاظمية  العتبة  وتحديدا  املقدسة 
املجتمعي،  السلم  مسألة  املقدسة 
تجربة  من  خرجنا  قد  ونحن  خاصة 
بعدها  تداعت  وما  املريرة  داعش 
جميع األعمال العسكرية، فكان ال بد 
من خطوات، وهذه الخطوات يجب أن 
تكون متتابعة بإصالح ما تم تدمريه 

أثناء الفرتة املاضية.
قسمني،  إىل  تنقسم  القضية 
العسكرية  املواجهة  األوىل  القضية 
الفكرية،  املواجهة  الثانية  والقضية 
أيام  يف  تحسم  العسكرية  فاملواجهة 
ولكن  القضية  وتنتهي  أشهر  أو 
وقد  سنني  تستمر  الفكرية  املواجهة 
يعتمد  من  فهناك  أجيال،  إىل  تستمر 
عىل املوروث القديم لتخريب األوطان 
ليست يف  واملشكلة  والتهجري،  والقتل 
الرسالة اإلسالمية التي يتهمها الغرب 
يف  تكمن  املشكلة  وإنما  باإلرهاب، 
تفرس  جهة  فكل  الرسالة،  هذه  فهم 
بالطريقة التي تتوافق مع منهجيتها 
إفرازات  لذلك كانت هنالك  وأجندتها، 
كثرية منها القاعدة وداعش والنرصة 

وغريهم.
للعتبة  العامة  األمانة  أخذت 
خالل  ومن  عاتقها  عىل  الكاظمية 
قسم  يف  ومطبوعاتها  إصداراتها 
وكذلك  والثقافية  الفكرية  الشؤون 
الجوادين،  وإذاعة  الجوادين  قناة 
إلغاء  وعدم  الوسطية  لغة  اعتماد 
املناسبات  كل  يف  نرى  وبالتايل  اآلخر، 
هذا  إىل  األطراف  جميع  دعوة  الدينية 
الكل  أن  نشعر  ألننا  الطاهر،  املكان 
مسؤول عن بيتنا الكبري وهو العراق 
لذلك  اإلسالم،  وهو  األكرب  والبيت 
أقيمت هذه الندوة بالتعاون مع دائرة 
الشيعي  الوقف  ديوان  يف  الشعائر 

الوطنية  )االسرتاتيجية  شعار  تحت 
إىل  املؤدي  العنيف  التطرف  ملكافحة 
اإلرهاب(، نسأل الله أن يوفق الجميع 

ملا فيه خري البالد والعباد.
إمام  الكيالني/  األمري  عبد   •
يف  العبود  شاكر  جامع  وخطيب 
رب  لله  الحمد  السيدية:  منطقة 
سيدنا  عىل  والسالم  والصالة  العاملني 
ظاهرة  إن  وصحبه،  آله  وعىل  محمد 
دخيلة  ظاهرة  واإلرهاب  التطرف 
اإلسالم  دين  اإلسالمي،  الدين  عىل 
دين  واألخوة،  واملحبة  السماحة  دين 
فال  جميعاً،  الله  بحبل  االعتصام 
يف  واإلرهاب  للتطرف  طريق  يوجد 
هذا الدين املبارك الذي أنزله الله تعاىل 
بسالم  لتعيش  جمعاء  البرشية  إىل 
ألصقوا  اإلسالم  أعداء  ولكن  ومحبة، 
الحنيف،  الدين  هذا  يف  اإلرهاب  تهمة 
الدين،  هذا  عىل  دخيلة  األفكار  وهذه 

والتسامح  املحبة  إىل  يدعو  فاإلسالم 
َسِبيِل  إىل  ﴿ادُْع  اآلخر  عىل  واالنفتاح 
اْلَحَسنَِة   َواْلَمْوِعَظِة  ِباْلِحْكَمِة  َربَِّك 
إذن  أَْحَسُن﴾،  ِهَي  ِبالَِّتي  َوَجاِدْلُهم 
واملوعظة  بالحكمة  الدعوة  حتى 

الحسنة، وليس باإلرهاب والتطرف.

أ.م.د محمد كاظم الربيعي

الشيخ َعِدي الكاظميأ.م.د أحمد عبد السادة زويراألستاذ عيل عبد الله البديري

الشيخ عبد األمري الكيالني

املهندس جالل عيل محمد

شوال - ذو القعدة 1443هـ
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املقدسة  الكاظمية  للعتبة  العام  األمني  شارك 
املباركة  املراسم  يف  الشّمري  حسن  حيدر  الدكتور 
الرضا  خّدام  )كّلنا  شعار:  حمل  لوح  عىل  للتوقيع 
الرضوي  الصحن  رحاب  يف  أقيمت  التي   )
الرشيف يف مدينة مشهد املقدسة، وذلك تزامناً مع 
الذكرى العطرة لوالدة ثامن الحجج اإلمام عيل بن 

 . موىس الرضا

إحيائها ممثلو  يف  التي شارك  املراسم  وتضمنت 
إلقاء  العتبات املقدسة واملزارات الشيعية الرشيفة 
كلمة للدكتور الشّمري بصفته رئيساً لديوان الوقف 
اجتماع  )إن  قائالً:  خاللها  بنّي  العراق،  يف  الشيعي 
الليلة املباركة يحمل   يف هذه  خدام أئمة الهدى 
رسالة للعالم، وهي إننا جميعاً خّدام ومدافعون عن 
 وماضون  العظيم   ونبي اإلسالم  البيت  أهل 
املقدسة  العتبات  رسالة  أن  أكد  كما  نهجهم،  عىل 
باستهداف  العاملية  للهيمنة  السماح  إىل عدم  تدعو 

املقدسات.

بطوالت  حديثه  من  آخر  جانب  يف  واستذكر 
ولبوا  املقدسات،  أرض  عن  دافعوا  الذين  الشهداء 
آية  بسماحة  متمثلة  املباركة  املرجعية  فتوى  نداء 
الله العظمى السيد عيل الُحسيني السيستاني "دام 
ظله الوارف"، وال سيما شهداء النرص األفذاذ الذين 
يف  أنفسهم  ووهبوا  والجهاد  الشهادة  رشف  نالوا 
سبيل الحّق، داعياً الله العيل القدير يف ختام الكلمة 
  بأن يسدد خطى الجميع لخدمة أهل بيت النبوة

وزائريهم الكرام.

 ، الجوادين  الكاظمني  اإلمامني  خادم  لبّى 
الدكتور  املقدسة  الكاظمية  للعتبة  العام  األمني 
مؤتمر  لحضور  دعوة  الشّمري  حسن  حيدر 
الثاني(،  الدويل  األديان  وحوار    الرضا  )اإلمام 
العتبة  يف  والثقافية  العلمية  املؤسسة  أقامته  الذي 
ثامن  والدة  ذكرى  مع  تزامناً  املقدسة،  الرضوية 
الحجج اإلمام عيل بن موىس الرضا ، وبمشاركة 
وفود العتبات املقدسة واملزارات الشيعية الرشيفة، 
ونخبة من علماء الدين األفاضل من مختلف األديان 

واملذاهب والطوائف.

عّدة،  كلمات  إلقاء  املؤتمر  افتتاح  حفل  وشهد 
األديان،  يف  والعقالنية  الحوار  مبدأ  عىل  أكدت 
ورضورة مواجهة التحديات، والتقريب بني األديان، 
ونبذ التطرف وكّل أشكال الكراهية التي تهدد أمن 
البلدان واستقرارها، وتعزيز الوعي لدى املجتمعات 
والتنوع  والحوار  التسامح  إىل  والدعوة  اإلنسانية، 
كما  واملنطق.  العقل  إىل  واالحتكام  والديني  الثقايف 
الجهات  سعي  ليؤكد  املؤتمر  هذا  انعقاد  يأتي 
العدل والسالم  القائمة عىل تنظيمه إلرساء قواعد 
املعارصة  التحديات  بني األمم والشعوب، ومعالجة 

العدل  إقامة  عىل  والعمل  املجتمعات،  تواجه  التي 
عن  فضالً  أشكاله،  بشتى  الظلم  ومحاربة  اإللهي 
تسليط الضوء عىل جانب من السرية املباركة لإلمام 
دعوا  الذين    الهدى  أئمة  أحد  كونه   ، الرضا 
لبناء  اساساً  وجعلهما  والتدبر  التعقل  إىل  الناس 

حياة كريمة صالحة لعيش اإلنسان.

الكاظمية  للعتبة  العامة  وتأتي مشاركة األمانة 
بتعزيز  منها  إيماناً  امللتقيات  بهذه  املقدسة 
وسلسلة  التواصل  وإدامة  اإلنسانية،  املشرتكات 
والثقافات  األديان  سائر  مع  والتفاعل  الحوارات 
املتعددة، والدفع بمسرية الحوار والتفاهم، والعمل 

عىل تعزيز ثقافة احرتام التنوع.

مشاركة يف مراسم التوقيع على لوح حيمل شعار

)كّلنا خّدام الرضا(

تلبية دعوة حلضور مؤمتر

)اإلمام الرضا  وحوار األديان الدولي الثاني(
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الكاظمية  للعتبة  العامة  األمانة  وفد  شارك 
أقامته  الذي  الوطني  العشائري  املؤتمر  املقدسة يف 
قسم   / املقدسة  الحسينية  للعتبة  العامة  األمانة 
بالتعاون  الديني،  التبليغ  الدينية / شعبة  الشؤون 
مع اللجنة العشائرية يف أحياء منطقتي الزعفرانية 
والكرادة الرشقية، تحت شعار: )العشائر العراقية 
رئيس  معايل  بحضور  املرجعية(،  بفكر  تستضئ 
حسن  حيدر  الدكتور  الشيعي  الوقف  ديوان 
وشيوخ  األفاضل  السادة  من  وكوكبة  الشّمري، 
من  وعدد  بغداد  محافظة  ووجهاء  العشائر 

الشخصيات الدينية واالجتماعية.
الوقف  ديوان  لرئيس  كلمة  إلقاء  املؤتمر  وشهد 
الشيعي بنّي خاللها قائالً: )أكدت املرجعية الدينية 
السيد  العظمى  الله  آية  بسماحة  متمثلة  الُعليا 
يف  الوارف"  ظله  "دام  السيستاني  الحسيني  عيل 
مناسبات عدة عىل دور العشائر العراقية مشرية إىل 
أن للعشرية نظامها وتقاليدها وأعرافها وأحكامها 
العراق..  يف  االجتماعية  الحياة  يف  وفاعل  مهم  دور 
فلها الكثري من الصفات النبيلة والكريمة التي ال بد 
من تدعيمها وترسيخها ونرشها بني مختلف أبناء 

املجتمع..(.
والتقاليد  لألعراف  إن  )كما  قائالً:  وأضاف 

لها  أصبح  وقد  مهم،  دور  العشائرية  واألحكام 
العراقي  املجتمع  يف  وخطورة  حساسية  أكرب  دور 
وأكثر من السابق وذلك للجوء الكثري من الناس لها 
واالحتكام بتقاليدها وأعرافها، فالعشائر يف العراق 
هي مدرسة للقيم الرتبوية النبيلة ومحامد الصفات 
العشائر  به  تميزت  ما  أهم  وإن  االخالق،  ومكارم 
يف  والكبرية  واملؤثرة  الفاعلة  مساهمتها  الكريمة 

الدفاع عن الوطن والعرض واملقدسات..(.
كما ألقى سماحة السيد عز الدين الحكيم "دامت 
توفيقاته" كلمة بهذه املناسبة، أكد خاللها أهمية 
منزلق،  كل  من  والوطن  واملجتمع  العشرية  حفظ 
الحفاظ  يف  فاعل  دور  العشرية  لرئيس  يكون  وأن 
عىل أفراد عشريته من كل ما ال يليق بهم، ورضورة 
الحاالت  عىل  للقضاء  العشرية  أبناء  بني  التعاون 

الفردية التي تسبب األذى للعشرية.
املؤتمرون  خرج  املؤتمر  فعاليات  ختام  ويف 
بمجموعة من التوصيات التي من املؤمل أن يكون 
املجتمع  عىل  ووطنية  وإنسانية  إيجابية  أبعاد  لها 
أهم  من  خاٍص،  بشكٍل  والبغدادي  عموماً  العراقي 
واملشرتكات  الثوابت  عىل  الحفاظ  التوصيات:  تلك 
بني العشائر، ونرش أفكار الوئام واإليمان بالتقارب 
والتعايش السلمي، والرجوع لكتاب الله وسنة نبيه 

لحّل جميع  للقانون  واالحتكام    بيته  وأهل   
املشاكل ومنع كل أشكال التخريب والفوىض.

للعتبة  العامة  األمانة  أن  إىل  اإلشارة  تجدر 
هذه  يف  املشاركة  عىل  تحرص  املقدسة  الكاظمية 
املرجعية  لتوجيهات  امتثاالً  الوطنية  امُللتقيات 
كل  مكافحة  إىل  الدائمة  ودعوتها  الُعليا،  الدينية 
أشكال الكراهية، وتأكيدها عىل حرمة الدم العراقي، 
والحوار  التسامح  بشأن  املجتمعي  الوعي  وتعزيز 
والتنوع العشائري، حيث أقامت يف السنوات القليلة 
فيها  العشائرية شارك  امللتقيات  من  املاضية عدداً 
شيوخ العشائر والوجهاء، وذلك سعياً منها إىل دعم 
املجتمعي،  السلم  وديمومة  العراقي،  املكون  وحدة 
القانون،  واحرتام  العام،  املال  عىل  والحفاظ 
بينها  ومن  الدينية  املرجعية  بتوجيهات  وااللتزام 
الكاظمي  الصحن  يف  العشائري  املؤتمر  انعقاد 
الرشيف قبل عامني تحت شعار: )عشائرنا ذخٌر .. 

وسالم(.
الكاظمية  العتبة  وفد  أشاد  املؤتمر  ختام  ويف 
املؤتمر  القائمني عىل هذا  املشارك بجهود  املقدسة 

املبارك متمنياً للجميع دوام التوفيق والسداد.

في المؤتمر العشائري الوطني
مشاركة وفد العتبة الكاظمية الـمقدسة 

شوال - ذو القعدة 1443هـ
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الجوادين  اإلمامني  خادم  استقبل 
الكاظمية  للعتبة  العام  األمني   
املقدسة الدكتور حيدر حسن الشّمري 
عمار  املهندس  بغداد  العاصمة  أمني 
بعد  لُه  املرافق  والوفد  كاظم  موىس 
املباركة  الزيارة  مراسم  بأداء  ترشفِه 

. لإلمامني الجوادين

للعتبة  العام  األمني  ورحب 
اللقاء  خالل  املقدسة  الكاظمية 
موجزاً  رشحاً  وقّدم  الضيف،  بالوفد 
والعمراني  الخدمي  الواقع  عن 
العملية  والخطوات  املقدسة،  للعتبة 
والحملة  الهندسية  للمشاريع 
خدمة  بها  َعت  رَشَ التي  العمرانية 

للزائرين الكرام، فضالً عن اإلشارة إىل 
االسرتاتيجية  خطتها  جوانب  بعض 
يف عملية االستمالك لبعض العقارات 
وتمكنها  املقدسة،  العتبة  تهم  التي 
الصحن  مقرتبات  تطوير  من 
مساحات  لتوفري  الرشيف  الكاظمي 
خاللها  من  تسعى  جديدة  عبادية 

جاهدة إىل االرتقاء بمستوى الخدمة.

بالشأن  التباحث  اللقاء  تخلل  كما 
املقدسة،  الكاظمية  ملدينة  الخدمي 
مكانتها  مع  يتناسب  بما  وتطويرها 
والحضارية  والتاريخية  الدينية 
الطاهرين  الجسدين  تحتضن  وهي 

. لإلمامني الكاظمني

من جانبه أعرب السيد أمني بغداد 
املهندس عمار موىس عن بالغ رسوره 
بهذا اللقاء املبارك، مؤكداً عىل رضورة 
املشرتك  والتنسيق  التعاون  إدامة 
واألمانة  ودوائرها،  بغداد  أمانة  بني 
املقدسة،  الكاظمية  للعتبة  العامة 
ووضع آليات محددة ملتابعة املواضيع 
الخدمات  تأمني  ألجل  املطروحة، 
املقدسة  بالعتبة  يليق  بما  الالزمة 
ملتطلباتها،  ووفقاً  الكرام  وزائريها 
واألخذ بنظر االعتبار ما تشهده هذه 
دينية  مناسبات  من  املقدسة  املدينة 
لها  الكرام  الزائرين  جموع  وتوافد 

بشكل مستمر وعىل مدار السنة.

 أمين بغداد يتشرف بزيارة اإلمامين الجوادين

الكاظمني  اإلمامني  خادم  تفقد 
للعتبة  العام  األمني  الجوادين، 
حيدر  الدكتور  املقدسة  الكاظمية 
حسن الشمري وبرفقة عضو مجلس 
كشكول،  عيل  قاسم  املهندس  اإلدارة 
ومجموعة من مالكات قسم الشؤون 
الهندسية، سري األعمال التي تشهدها 
حملة  ضمن  الهندسية  املشاريع 

العتبة  محيط  يف  الجارية  التطوير 
خدمات  لتوفري  املقدسة  الكاظمية 
وإضافة  الكرام،  للزائرين  جديدة 

مساحات عبادية لهم.
خالل  الشّمري  الدكتور  ووّجه 
الهندسية  املالكات  التفقدية  جولته 
ببذل  املواقع  هذه  يف  العاملة  والقوى 
القواعد  وفق  والعمل  الجهود،  أقىص 

تنفيذ  يف  توافرها  املطلوب  املهنية 
هذه املشاريع، وتبنّي أعىل املواصفات 
ودقة  املواد  استعمال  يف  القياسية 
املشاريع  إنجاز  لضمان  األداء 
باملواصفات  والخدمية  الهندسية 
واملخطط  املحدد  الوقت  ويف  املطلوبة 
املرسوم لها، وتحقيق كل ما يتناسب 

مع مكانة هذه البقعة املقدسة.

لتفقد
أعمال
تطوير
الصحن

الكاظمي
الشريف

جولة األمني العام 
للعتبة الكاظمية 

املقدسة
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الكاظمني  اإلمامني  بزيارة  ترّشف 
 السفري اللبناني يف العراق األستاذ 
نائب  وبرفقته  الحبحاب  أديب  عيل 
الشيعي  اإلسالمي  املجلس  رئيس 
عيل  الشيخ  فضيلة  لبنان  يف  األعىل 
الخطيب والوفد املرافق لهما، وكان يف 
الكاظمني  اإلمامني  استقبالهم خادم 

للعتبة  العام  األمني   ، الجوادين 
حيدر  الدكتور  املقدسة  الكاظمية 
حسن الشّمري بكّل حفاوة وترحيب.

مناقشة  اللقاء  واستعرض 
شؤون  تهم  التي  القضايا  من  عدد 
عن  موجز  وتقديم  الكريم،  الزائر 
الهندسية  واملشاريع  الخدمات  أهم 

بها  َعت  رَشَ التي  العمرانية  والحملة 
الكاظمية  للعتبة  العامة  األمانة 
خاللها  من  تسعى  والتي  املقدسة، 
جاهدة إىل االرتقاء بمستوى الخدمة.

من جهته أعرب الوفد الضيف عن 
املباركة،  الزيارة  بهذه  رسوره  بالغ 
وقّدم شكره وامتنانه لحسن الضيافة 

والسداد  بالتوفيق  داعياً  واالستقبال 
العتبة  خدمة  عىل  القائمني  لجميع 
ختام  ويف  الكرام،  زائريها  املقدسة 
الرشيفة  الراية  للوفد  ُقّدمت  الزيارة 
ومجموعة هدايا من بركات اإلمامني 

. الكاظمني

 يتشّرف بزيارة اإلمامين الجوادين

املتميزة،  لجهودهم  تثميناً 
العتبة  أقامت  الكبري،  وتفوقهم 
لتكريم  حفالً  املقدسة  الكاظمية 
نخبة من الطلبة املوهوبني واملتميزين 
يف مركز تنمية اإلبداع الدويل يف العراق 
الذين حصلوا عىل املراكز األوىل عاملياً 
بوقت  املعقدة  الرياضية  املسائل  يف 
برامج  استخدام  خالل  من  قيايس 
والحساب  والتفكري  املهارات  تنمية 

الذهني.
حرضه  الذي  التكريم  حفل  وشهد 
حسن  حيدر  الدكتور  العام  األمني 
اإلدارة،  مجلس  وأعضاء  الشّمري 

بهذه  كلمة  العام  األمني  القى  حيث 
املناسبة جاء فيها: )يرسنا أن نلتقيكم 
)يِف  الطاهرة  الرحاب  هذه  يف  اليوم 
ِفيَها  َويُذَْكَر  تُْرَفَع  أَْن  الله  أَِذَن  بُيُوٍت 
اْسُمُه(، كي نحتفي سويًا باملجتهدين 
املتفوقات  واملجتهدات  املتفوقني 
الذين رفعوا اسم العراق عالياً أبناؤنا 
للجد  أوقاتهم  كرسوا  الذين  وبناتنا 
فكان  العلم،  وتحصيل  واالجتهاد 
األوىل  املراكز  عىل  حصولكم  ثمرته 
الذهني  للحساب  الدولية  البطولة  يف 
العربية  مرص  جمهورية  يف  الرسيع 
فيها..  جوائز  نسبة  أعىل  وحصدكم 

فما قدمتموه للعراق هو وسام رشف 
لكم ومحل افتخار لعوائلكم الكريمة، 
الثناء  اإلنجاز. وكل  هذا  لكم  فمبارك 
واألساتذة  أموركم  ألولياء  والتقدير 
املرشفني عىل تفوقكم هذا.. وأقل ما 
نعرب  أن  هو  لكم،  نقدمه  أن  يمكننا 
من خالل هذا اللقاء عن مدى فخرنا 
جهود  من  بذلتموه  بما  واعتزازنا 
لنشجعكم عىل بذل مزيد من العطاء، 
أن  عىل  الطالب  من  غريكم  ولنشجع 
األمة  مستقبل  فأنتم  حذوكم،  يحذوا 
وأملها يف تحقيق ما يجعلها يف مقدمة 

الدول يف جميع مجاالت الحياة.(.

 يف السياق ذاته، تقّدمت إدارة مركز 
تنمية اإلبداع الدويل يف العراق بالشكر 
للعتبة  العامة  األمانة  إىل  واالمتنان 
للجهود  وذلك  املقدسة،  الكاظمية 
املباركة والرعاية الكريمة، وتقديرها 
لهذا املنجز اإلبداعي والعلمي املبارك، 
الطلبة  بتكريم  الحفل  واختتم 
بالشهادة  وأساتذتهم  املوهوبني 
لإلمامني  املباركة  والراية  التقديرية، 
متمنني   ، الجوادين  الكاظمني 
اسم  ورفع  والنجاح  التألق  دوام  لهم 
العراق عالياً يف جميع املحافل العلمية 

املحلية والدولية.

السفري اللبناني يف العراق

تكريم الطلبة الحاصلين على المراكز األولى عالميا
في الحساب الرياضي

شوال - ذو القعدة 1443هـ
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الرتكية  الجمهورية  سفري  ترشف 
كوناي(،  رضا  )عيل  السيد  العراق  يف 
العتبة  بزيارة  له  املرافق  والوفد 
الكاظمية املقدسة، وكان يف استقباله 
الكاظمية  للعتبة  العام  األمني  نائب 

حسن  محمد  سعد  املهندس  املقدسة 
بكل حفاوة وترحيب.

العام  األمني  نائب  قدم  جانبه  من 
للوفد الزائر نبذة مخترصة عن تاريخ 
وأهمية  الرشيف،  الكاظمي  الصحن 

أثر  من  له  ملا  املقدس  املكان  هذا 
جميع  عند  وإيماني  وفكري  روحي 
املسلمني، فضالً عن الخدمات املقدمة 
الوفد  قام  بعدها  الكرام.  لزائريه 
عىل  خاللها  اطلع  ميدانية  بجولة 

والعمارة  والتاريخية  األثرية  املعالم 
الهندسية  واملشاريع  اإلسالمية 
يشهدها  التي  والخدمية  والعمرانية 
معرض  زار  كما  الرشيف،  الصحن 
رشح  إىل  واستمع  والزخرفة  النقش 
تحمل  وما  الفنية  األعمال  بعض  عن 
أصالة  عن  تعرب  ودالالت  معاني  من 
الكاظمية  مدينة  وتاريخ  وإبداع 
الرتكي  السفري  أبدى  حيث  املقدسة، 
وبما  الفنية  اإلنجازات  بتلك  إعجابه 
املقدسة  الكاظمية  العتبة  به  تتمتع 
فضالً  وإيمانية،  روحانية  أجواء  من 
الذي  والحضاري  الفني  الطابع  عن 
الذي  واالمتداد  العمق  فيه  يتجسد 

يربط املايض بالحارض.
ويف ختام الزيارة قدم الوفد الضيف 
شكره وتقديره البالَغنْي إلدارة العتبة 
الكاظمني  اإلمامني  َخَدَمة  ولجميع 
الجوادين )عما( عىل حسن االستقبال 
دوام  لهم  تعاىل  الله  داعياً  والضيافة، 

التوفيق والسداد.

زيارة سفير الجمهورية التركية )علي رضا كوناي(
للعتبة الكاظمية المقدسة

العراق  يف  الياباني  السفري  زار 
والوفد  سوزوكي(  )كوتارو  السيد 
املقدسة،  الكاظمية  العتبة  له  املرافق 
بكل  الزائر  الوفد  استقبال  يف  وكان 
العام  األمني  نائب  وترحيب  حفاوة 
املهندس سعد محمد حسن وعدٌد من 

أعضاء مجلس اإلدارة.
للعتبة  العام  األمني  نائب  وقدم 
نبذة  اللقاء  خالل  املقدسة  الكاظمية 
مخترصة عن تاريخ الصحن الكاظمي 
بجولة  الوفد  قام  بعدها  الرشيف، 
املقدسة  العتبة  مفاصل  يف  ميدانية 
العامة،  الجوادين  مكتبة  وزيارة 
األثرية  املعالم  اطلع خاللها عىل  كما 
اإلسالمية  والعمارة  والتاريخية 
والتطور العمراني والخدمي الحاصل 
يف صحن الرشيف، حيث أبدى السفري 
البالغ بما تتمتع به  الياباني إعجابه 
أجواء  من  املقدسة  الكاظمية  العتبة 
الفني  والطابع  وإيمانية،  روحانية 
العمق  فيه  يتجسد  الذي  والحضاري 
واالمتداد الذي يربط املايض بالحارض.
الوفد  أعرب  الزيارة  ختام  ويف 
وتقديره  شكره  عميق  عن  الضيف 
الكاظمية  للعتبة  العامة  األمانة  إىل 
املقدسة، لُحسن الضيافة واالستقبال 

متمنياً لها املزيد من التقدم والرقي.

السفير الياباني )كوتارو سوزوكي(
يزور العتبة الكاظمية المقدسة
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للعتبة  العامة  األمانة  أجرت 
الخاصة  القرعة  املقدسة  الكاظمية 
تقّدموا  ممن  املقدسة  العتبة  بخّدام 
الله  بيت  الحج، وزيارة  ألداء فريضة 
وحرض  )44)هـ،  للموسم  الحرام 
أقيمت  التي  القرعة  إجراء  مراسم 

عبد  بن  الحمزة  الله  أسد  قاعة  يف 
للعتبة  العام  األمني  نائب    املطلب 
الكاظمية املقدسة، وعدد من أعضاء 
مجلس اإلدارة وجمع من خّدام العتبة 
املقدسة ممن ُرّشحت أسماؤهم ألداء 

مناسك الحج هذا العام.

اإلعالن  القرعة  خالل  وجرى 
التي  واملقاعد  الفائزة  األسماء  عن 
َخّصصتها الهيأة الُعليا للحج والعمرة 
بالدعاء  واختتمت  املقدسة،  للعتبة 
الفائزين  للخدم  والسداد  بالتوفيق 
الرشيفة،  املناسك  تلك  يؤدون  وهم 

عىل  الحفاظ  رضورة  عىل  والتأكيد 
الخادم  يَحملها  التي  السامية  القيم 
املقدسة،  الديار  إىل  يتوّجه  وهو 
أن يحفظ  املوىل تبارك وتعاىل  سائلني 

العراق وشعبه.

خادم  قبل  من  مباركة  برعاية 
العام  األمني  الجوادين،  اإلمامني 
الدكتور  املقدسة  الكاظمية  للعتبة 
حيدر حسن الشّمري، نظمت األمانة 
املقدسة  الكاظمية  للعتبة  العامة 
الرياضية    األئمة  شباب  بطولة 
ألجل  وذلك  القدم،  كرة  للُعبة  األوىل 
العتبة  ملالكات  املعنوية  الروح  رفع 
البدنية  لياقتهم  وتنمية  املقدسة، 
والصحية بممارسة النشاط الريايض 
والخروج من ضغط العمل وبث روح 

املنافسة الخالقة بينهم.
عقد  البطولة  خطوات  أوىل  فكانت 
األمني  نائب  بحضور  فني  اجتماع 
املقدسة  الكاظمية  للعتبة  العام 
لتهيئة  حسن  محمد  سعد  املهندس 
وتحديد  إقامتها،  متطلبات  جميع 
نظامها، وتسمية اللجنة التحكيمية، 
الفرق  وتقسيم  اإلسعاف،  ولجنة 
أقسام  مختلف  من  املشاركة 
الخدمية  املقدسة  العتبة  وشعب 

إىل  وتصنيفها  والهندسية  واإلدارية 
البطولة  أنطلقت  حيث  مجموعتني، 
املوافق  هـ   (44( القعدة  ذو   (( يف 
)) حزيران ٢0٢٢ تزامناً مع الذكرى 
العطرة لوالدة شمس شموس الدوحة 
الهاشمية اإلمام عيل بن موىس الرضا 

.
البطولة  هذه  عن  الستار  واسدل 
)أ(  النظام  حفظ  قسم  فريق  بفوز 
النظافة  شعبة  وفريق  األول،  باملركز 
باملركز الثاني، وجرى توزيع الجوائز 
الفائزة والالعبني  والهدايا عىل الفرق 

املتميزين يف البطولة.
للعتبة  العامة  األمانة  وتسعى 
هذه  خالل  من  املقدسة  الكاظمية 
استثمار  إىل  واألنشطة  الفعاليات 
الطاقات واملواهب واملهارات الشبابية 
داخل  املتوافرة  الرياضية  والكفاءات 
تنميتها  عىل  والعمل  املقدسة  العتبة 
لتحقيق  بها  واالهتمام  واحتضانها 

أهدافها املنشودة.

إجراء 
قرعة أداء 

فريضة 
الحج 

الخاصة 
بالخدم

  بطولة شباب األئمة
الرياضية الكروية

األولى

شوال - ذو القعدة 1443هـ
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تنامي  مواجهة  يف  اإلسهام  بغية 
هذه  من  والحّد  املخدرات  مشكلة 
الظاهرة السلبية يف بلدنا، ومكافحتها 
صحة  عىل  وحفاظاً  لها،  والتصدي 
العتبة  وفد  حرض  العامة،  وسالمة 
عضو  برئاسة  املقدسة  الكاظمية 
عيل  جالل  املهندس  اإلدارة  مجلس 
محمد أعمال الندوة العلمية الثقافية 
 .. املخدرات  )آفة  املوسومة:  املوّسعة 
التي  املكافحة(،  وطرق  الواقع  بني 
الجامعة  العراق  صدر  كلية  أقامتها 
الله  آية  سماحة  برعاية  األهلية، 
الفقيه السيد حسني السيد إسماعيل 
وشارك  توفيقاته"،  "دامت  الصدر 
فيها نخبة من الشخصيات األكاديمية 
البارزة، ورؤساء الجامعات العراقية، 
أساتذة  األمنية ونخبة من  والقيادات 
وممثلو  الدين  ورجال  الجامعات 

مؤسسات املجتمع املدني.
عّدة؛  محاور  الندوة  وشهدت 
والرشعي  الديني  املحور  أولها  كان 
لسماحة آية الله الفقيه السيد حسني 
السيد الصدر، وبحٌث يف املحور األمني 
ملستشار األمن القومي األستاذ قاسم 

اإلعالمي،  املحور  يف  وبحٌث  األعرجي، 
للدكتور  القانوني  املحور  وكذلك 
حسن بشيت الفوادي عميد كلية صدر 
العراق، حيث استعرضت تلك األوراق 
االسرتاتيجيات  من  عدداً  البحثية 
الوطنية  والربامج  والسياسات 
يف  فعاليتها  ومدى  واالجتماعية، 
العقلية  واملؤثرات  املخدرات  مكافحة 
والوقاية منها، والسعي إىل خلق جيل 
واٍع محصن من مخاطر هذا السلوك 

امُلنحرف. كما تخللت الندوة مشاركة 
مدير عام شؤون املخدرات واملؤثرات 
العقلية يف وزارة الداخلية اللواء مازن 
الرزاق  عبد  والدكتور عماد  القرييش، 
النفسية  للصحة  الوطني  املستشار 
وبحث  والبيئة،  الصحة  وزارة  يف 
بعنوان:  الركابي  سجال  للدكتورة 

نظرة بيولوجية إىل اإلدمان.
امُلشارك  الوفد  أثنى  جهته  من 
لهذه  واملنّظمني  القائمني  جهود  عىل 

الندوة التي تحمل يف طياتها السمات 
مفهوم  وتعزيز  والوطنية  اإلنسانية 
للجميع  متمنني  املجتمعية،  السالمة 
دوام التوفيق والسداد يف مواصلة هذا 

املشوار.
الكاظمية  العتبة  مشاركة  وتأتي 
من  انطالقاً  الندوة  هذه  يف  املقدسة 
التي  والرشعية  الدينية  مسؤوليتها 
تحتم عليها العمل عىل تحصني فئات 
الشبابية  واألوساط  كافة،  املجتمع 
اآلفة  هذه  من  الخصوص،  وجه  عىل 

ومخاطرها الكبرية عىل املجتمع.
للعتبة  العامة  االمانة  أن  يذكر 
سبق  فيما  قامت  املقدسة  الكاظمية 
املخدرات  ملكافحة  عدة  بحمالت 
من  املجتمع  يف  آثارها  من  والتحذير 
خالل جملة من اإلجراءات والحمالت 
)البوسرتات  نرش  شملت  اإلعالمية 
من  عدد  وإنتاج  والفلكسات(، 
الهادفة  واإلذاعية  تلفزيونية  الربامج 
املخدرات  آفة  من  املجتمع  حماية  إىل 

الخطرية.

تلبية الدعوة حلضور 

أعمال الندوة الموسعة لمكافحة المخدرات

قامت املالكات املتخصصة يف ورش 
التابعة  واألملنيوم  النجارة  وحدة 
لشعبة الهندسة امليكانيكية يف العتبة 
استبدال  بأعمال  املقدسة،  الكاظمية 
لسقف  الخشبي  اإلطار  قاعدة 
الرضيح الرشيف لإلمامني الكاظمني 

وإجراء  الخارجية،  الجهة  من   
والتنظيف  والجيل  الصيانة  عمليات 
بالشباك  الخاصة  الفضية  لألجزاء 
بالكامل  وإدامتها  وتلميعها  الطاهر، 
األكسدة  وإزالة عوامل  وبدقة عالية، 
الظروف  تسببها  التي  والرتسبات 

الحفاظ عىل صورتها  املناخية، ألجل 
بما  وإظهارها  وبريقها،  الجميلة 
يتناسب مع رونق وبهاء هذا الرصح 
أن  اإلشارة  وتجدر  الكبري.  اإلسالمي 
دورية  بصورة  تُقام  الجهود  هذه 
ورشة  فرق  قبل  من  وموسمية 

والزخرفة،  النقش  وورشة  الفضيات 
وتتم بعناية فائقة من خالل استخدام 
تؤثر  ال  التي  املواد  من  خاصة  أنواع 
عىل مكونات الشباك، بل تُضفي عليه 
األجزاء  هذه  وإلظهار  جمالياً  طابعاً 

من املرقد الطاهر بأبهى ُحّلة.

أعمال تنظيف الشباك الطاهر
لضريحي اإلمامين الكاظمين  وإدامته
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المشاركة في مؤتمر العالقات الدولي للعتبات المقدسة

تنظيم
دورة للتطوير اإلداري

مركز يد الخير يواصل برامج 
اإلغاثة اإلنسانية

إىل  املوكلة  باملهام  االرتقاء  بغية 
العتبات  يف  العامة  العالقات  أقسام 
وتعزيزاً  الرشيفة،  واملزارات  املقدسة 
الكرام،  زائريها  خدمة  يف  لدورها 
العامة  العالقات  قسم  وفد  شارك 
حسن  رعد  رضغام  الخادم  برئاسة 
يف مؤتمر العالقات الدويل الذي أقامته 
األمانة العامة للعتبة العلوية املقدسة 
املوحدين  ملوىل  الطاهرة  الرحاب  يف 

. أمري املؤمنني عيل بن أبي طالب
أهم  مناقشة  املؤتمر  خالل  وجرى 

عوامل االرتقاء بعمل أقسام العالقات 
يف العتبات املقدسة واملزارات الرشيفة 
والتأكيد  الكرام،  زائريها  وخدمة 
وتطوير  واألهداف  الرؤى  توحيد  عىل 
بروح  والعمل  املباركة،  الخدمة  أداء 
الواحد، وبما يُسهم يف عكس  الفريق 
األماكن  لهذه  الناصعة  الصورة 
أصبحت  التي  واملرشفة،  املقدسة 
الزائرين  من  غفرية  لجموع  مقصداً 
داخل  من  والشخصيات  والوفود 

العراق وخارجه.

املؤتمر  يف  املجتمعون  وقّدم 
التي  واملقرتحات  اآلراء  من  سلسلة 
العمل  دائرة  توسيع  عنها  تمّخض 
املشرتك، وتوطيد العالقات، والرشوع 
والربامج  املشاريع  من  بمجموعة 
الكريم،  الزائر  تخدم  التي  الجديدة 
عّدة  بتوصيات  املؤتمرون  َخَرَج  كما 
معتمدين  ممثلني  تسمية  أهمها: 
بكتب رسمية ألمانة املؤتمر، والسعي 
املراقد  لَخَدَمة  ممثلة  جهة  إليجاد 
 ، األكرم  الرسول  )قرب  املقدسة 

أئمة  وقبور    الزهراء  والسيدة 
بعض  مزارات  وكذلك   ،) البقيع 
املؤتمرات  يف  لحضورهم  الدول 
تضمنت  كما  القادمة،  وامللتقيات 
رضورة  عىل  التأكيد  التوصيات 
مشرتكة  عمل  وورش  لقاءات  إقامة 
من  لالنتفاع  املناظرة  األقسام  بني 
النظر  لوجهات  واالستماع  الخربات، 
املنافذ  دعم  عن  فضالً  املتبادلة، 
اإلعالمية يف العتبات املقدسة واملزارات 
ملتابعة  لجنة  تشكيل  ثم  الرشيفة، 
أقسام  مالكات  من  املؤتمر  توصيات 

العالقات العامة والنظر يف تنفيذها.
السادة  أعرب  املؤتمر  ختام  ويف 
العتبات  يف  العالقات  أقسام  رؤساء 
عن  الرشيفة  واملزارات  املقدسة 
املبارك،  امُللتقى  بهذا  رسورهم  بالغ 
طموحاتهم  لتحقيق  جمعهم  الذي 
املراقد  هذه  خدمة  نحو  ومسريتهم 

املقدسة وزائريها الكرام.

نّظم قسم العالقات العامة / وحدة 
التدريب  دورة  والتدريب  التأهيل 
قانون  يف  )قراءة  بعنوان:  اإلداري 
رواتب موظفي الدولة والقطاع العام 

رقم ٢٢ لسنة ٢008(.
فيها  حارض  التي  الدورة  وتهدف 
إىل  طالب(  عادل  )مصدق  الدكتور 
مالكات  وخربات  بقدرات  االرتقاء 
التخطيط  مجال  يف  املقدسة  العتبة 
اإلداري، حيث جرى استعراض  جملة 
املرّشع  أوردها  التي  االلتزامات  من 
حقوقه  لضمان  املوظف  عاتق  عىل 
املفروضة  االلتزامات  توازن  التي 
عليه، وتمكينه من مواجهة املتطلبات 

عيشه  يكفل  بما  للحياة  االقتصادية 
كما  اجتماعياً،  مقبول  بمستوى 
اختبارات وتطبيقات  الدورة  تضمنت 
عملية لكافة املفاهيم التي تم طرحها 

وتدارسها. 
والورش  الدورات  هذه  وتُعّد 
املؤدية  العنارص  من  التخصصية 
تسعى  مثالية،  عمٍل  بيئة  تكوين  إىل 
للعتبة  العامة  األمانة  خاللها  من 
قدرات  تطوير  إىل  املقدسة  الكاظمية 
مالكاتها ال سيما اإلدارية، الرتباطها 
باتجاه  وتنظيمه  العمل  بآلية  الوثيق 

تحقيق األهداف املرجوة.

العتبة  يف  الخري  يد  مركز  واصل 
اإلغاثي  برنامجه  املقدسة  الكاظمية 
 ،) الجوادين  )جود  حملة  ضمن 
بتوزيع  الرشوع  خالل  من  وذلك 
عىل  تحتوي  التي  الغذائية  السالل 
عدد من املواد األساسية واملستلزمات 
املساعدات  وتقديم  الرضورية، 
املستحقة  العوائل  إىل  اإلنسانية 
والعوائل  املحدود  الدخل  ذوي  من 
التوزيع  حملة  وشملت  املتعففة. 
الفقرية  واملناطق  األحياء  من  عدداً 
بغداد  محافظة  داخل  والعشوائيات 

وأطرافها.

للعتبة  العامة  األمانة  وتسعى 
هذه  خالل  من  املقدسة  الكاظمية 
روح  تعزيز  إىل  اإلنسانية  املواقف 
العون  يد  ومّد  االجتماعي،  التكافل 
والتخفيف  املتعففة  الكريمة  للعوائل 
من معاناة تلك الرشيحة االجتماعية، 
يف  جنب  إىل  جنباً  معها  والوقوف 
الصعبة  االقتصادية  الظروف  ظل 
املواد  ألسعار   الكبري  واالرتفاع 
لتكون  املحلية،  السوق  يف  الغذائية 
والوطنية  اإلنسانية  املبادرات  هذه 
واألخالقية امتداداً متصالً ملعني فيض 

. بركات اإلمامني الجوادين

شوال - ذو القعدة 1443هـ
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تهنئة مدير مدينة
اإلمامين الكاظمين الطبية

وفد من 
المسنين 

واأليتام في 
ضيافة اإلمامين 
 الجوادين

اإلمامني  خادم  قبل  من  بتوجيه 
الكاظمني الجوادين ، األمني العام 
الدكتور  املقدسة  الكاظمية  للعتبة 
من  وفد  زار  الشّمري،  حسن  حيدر 
مستشفى  املقدسة  العتبة  خّدام 
الطبية،  الكاظمني  اإلمامني  مدينة 
الدكتور  مديرها  استقبالهم  يف  وكان 
له  قّدموا  حيث  حسني،  أكرم  أحمد 
والتربيكات  التهاني  اللقاء  خالل 
  الجوادين  اإلمامني  خّدام  باسم 
املستشفى  إلدارة  تكليفه  ملناسبة 
لشخصه  القدير  العيل  املوىل  سائلني 

أداء  يف  والتسديد  التوفيق  الكريم 
مهامه، والعمل بأعىل درجات املهنية 
ألجل االرتقاء بالواقع الصحي يف هذه 

املؤسسة الخدمية.
أحمد  الدكتور  أعرب  جانبه  من 
الزيارة،  بهذه  رسوره  بالغ  عن  أكرم 
يف الوقت ذاته تقّدم بالشكر واالمتنان 
الكاظمية  للعتبة  العام  األمني  إىل 
إدارته  مجلس  وأعضاء  املقدسة، 
الكريمة  االلتفاتة  هذه  عىل  املوّقر 
متمنياً لهم التوفيق والسداد يف خدمة 

. زائري اإلمامني الجوادين

 وفد من أيتام مؤسسة األنوار النجفية في رحاب اإلمامين الجوادين

والتزامها  بمسؤوليتها  إيماناً 
واهتمامها  األيتام،  تجاه  األخالقي 
الغايل  قّدموا  الذين  الشهداء  بذوي 
أرض  عن  الدفاع  ألجل  والنفيس 
األمني  لتوجيهات  وتنفيذاً  املقدسات، 
العام للعتبة الكاظمية املقدسة بدعم 
استقبل  االجتماعية،  الرشيحة  هذه 

أيتام  وفد  العامة  العالقات  قسم 
للثقافة  النجفية  األنوار  مؤسسة 
عبادياً  برنامجاً  لهم  وأعّد  والتنمية، 
ن زيارة مرقد اإلمامني  وترفيهياً تضمَّ
الكاظمني الجوادين  والدعاء تحت 
إىل  واالستماع  الرشيفتني،  قبتيهما 
املباركة  السرية  عن  تعريفية  نبذة 

ومكانتهم    الجوادين  لإلمامني 
تأدية  يف  الرفيعة، ودورهم  ومنزلتهم 
بيان  وكذلك  اإلسالمية،  الرسالة 
 . فضائل زيارة األئمة املعصومني 
كما شملت برنامج زيارة الوفد جولة 
العتبة  معالم  عىل  الطالعه  تعريفية 

اإلمامني  بمضيف  والتربك  املقدسة، 
. الجوادين

الزائر  الوفد  أثنى  اللقاء  ختام  ويف 
يقدمها  التي  املباركة  الجهود  عىل 
الكاظمية  العتبة  عىل  القائمني 
التوفيق  دوام  لهم  متمنني  املقدسة 

والسداد.

ترشفت بزيارة اإلمامني الكاظمني 
املسنني  من  مجموعة    الجوادين 
النزالء يف دار الرحمة، والطلبة األيتام 
يف    الجواد  محمد  اإلمام  دار  يف 
وبعد  املقدسة،  الكاظمية  مدينة 

عند  والدعاء  الزيارة  مراسم  أدائهم 
برفقة  توجهوا  الطاهرين،  املرقدين 
العالقات  قسم  مالكات  من  عدد 
معالم  عىل  لالطالع  جولة  يف  العامة 
واختتمت  املقدسة،  الكاظمية  العتبة 

اإلمامني  بمضيف  بالتربك  الجولة 
نقل  بمهمة  والتكفل   ، الكاظمني 

الوفد ذهابا وإياباً رعايًة لسالمتهم.
األمانة  أن  بالذكر  الجدير  من 
املقدسة،  الكاظمية  للعتبة  العامة 

الربامج  هذه  إدامة  عىل  تحرص 
الرشيحة  هذه  ورعاية  اإلنسانية، 
وتقديم  بها،  واالهتمام  االجتماعية 
لهم  والصحي  املعنوي  املادي  الدعم 
والسعي إلدخال الرسور عىل قلوبهم. 
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بمستوى  لالرتقاء  منها  سعياً 
الكاظمية  للعتبة  الخدمي  الواقع 
املثالية  األجواء  وتهيئة  املقدسة، 
مرقدي  لزيارة  والوافدين  للزائرين 
وحمايتهم   ، الكاظمني  اإلمامني 
الجوية  والظروف  األجواء  من 
شعبة  مالكات  قامت  املختلفة، 
بنصب  بدأته  ملا  استكماال  النظافة 
املظالت  من  إضافية  أعداد  وتركيب 
الصحن  أرجاء  الجديدة، وتوزيعها يف 
وفقاً  الخارجي،  ومحيطه  الرشيف 
عدد  وبلغ  وقد  الحاجة.  تقتضيه  ملا 
هذا  يف  نرشها  جرى  التي  املظالت 
 )(00( يقارب  ما  الصيفي  املوسم 
عالية  وجودة  مواصفات  ذات  مظلة 
ومقاومة لالشتعال وللعوامل الجوية، 
كما أنها تمتاز بسهولة تحريكها من 

مكاٍن آلخر.
وتأتي هذه الخطوة يف سياق سعي 
الكاظمية  للعتبة  العامة  األمانة 
بمشاريعها  قدماً  للميض  املقدسة 
يف  تصب  التي  والعمرانية  الخدمية 

خدمة الزائرين الكرام.

للعتبة  العامة  األمانة  نّظمت 
خدمة  قسم  ـ  املقدسة  الكاظمية 
وبالتعاون  الطبابة،  الزائرين/ شعبة 
بغداد/  صحة  دائرة  مع  والتنسيق 
للرعاية  الكاظمية  قطاع  الكرخ، 
صحي  مركز  األولية/  الصحية 
لفحص  حملة  األول  الكاظمية 
الكاظمية  العتبة  لخّدام  البرص 
بعد  الطبي  الفريق  وقّدم  املقدسة، 
من  جملة  األولية  الفحوصات  إجراء 
الحفاظ  ألجل  واإلرشادات  النصائح 
وسالمتها،  العيون  صحة  عىل 
واحتواء املشاكل البرصية، والحّد من 
تصيب  قد  التي  الخطرة  املضاعفات 
العني نتيجة لكثرة استخدام لألجهزة 
تطور  وتجنب  واللوحية،  اإللكرتونية 

بعض األمراض املحتملة.
العامة  الوقت ذاته تثني األمانة  يف 
للعتبة الكاظمية املقدسة عىل الجهود 
قطاع  مالكات  تقّدمها  التي  املباركة 
األولية،  الصحية  للرعاية  الكاظمية 
وتجدد دعوتها إىل إدامة هذا التعاون 

عىل املستويني الصحي واإلنساني.

نصب أعداٍد إضافية من المظالت المتحركة

تنظيم حملة لفحص البصر

في الصحن الكاظمي الشريف

لخدام العتبة الكاظمية المقدسة

شوال - ذو القعدة 1443هـ
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عقدت اللجنة التحضريية للمؤتمر 
عرش  الحادي  السنوي  الدويل  العلمي 
التحضريات  أهم  ملناقشة  اجتماعاً 
والذي  إلنجاحه،  الالزمة  واإلجراءات 
للمدة  أعماله   تنطلق  أن  املؤمل  من 
بعنوان:  ٥)/0)/٢0٢٢م  4)ـ  من 
)َمنهُج النبيِّ الخاتم  حياٌة وهدايٌة 
نور  )ِمن  شعار:  وتحت  للعاملني(، 
خرٍي(،  كّل  الله  َخَلَق    محمد  نبينا 
أعضاء  من  عدٌد  االجتماع  وحرض 
الفرعية،  التحضريية واللجان  اللجنة 
بشأن  واملراجعة  التداول  جرى  حيث 
اللجنة  إىل  وصلت  التي  البحوث 
اللجنة  إىل  أُرسلت  والتي  التحضريية، 
وبيان  والتقويم،  للفحص  العلمية 
مدى مطابقتها لرشوط املشاركة من 

حيث موافقتها ملحاور املؤتمر.
يف  املشاركة  اللجنة  بحثت  كما 
املهرجان  انعقاد  موضوع  االجتماع 

الذي  العربي  للشعر  الثامن  السنوي 
والئية  )قواٍف  شعار:  تحت  سيقام 
سيقام  الذي  الربية(  سيد  منهج  يف 
يوم الجمعة املوافق )٢ ترشين األول 
لجنة  أعمال  عىل  واالطالع  ٢0٢٢م، 

فحص النصوص الشعرية.
خالل  جرى  ذاته  السياق  يف 

احتياجات  أهم  مناقشة  االجتماع 
سيقام  الذي  الدويل  الكتاب  معرض 
العلمي،  املؤتمر  فعاليات  ضمن 
مستلزمات  توفري  إىل  والسعي 
اللجنة  وأوصت  وإنجاحه،  إقامته 
التحضريية للمؤتمر يف ختام االجتماع 
الدؤوب  والعمل  الجهود،  بمضاعفة 

خالل  من  املؤتمر  فعاليات  إلنجاح 
يف  العاليني  والتنسيق  الدقة  مراعاة 
يتناسب  التحضريات،بشكٍل  جميع 
اللجنة  وضعته  الذي  العنوان  مع 
العام،  هذا  يف  للمؤتمر  التحضريية 
الخاتم  النبي  باسم  يقرتن  والذي 

. محمد

المؤتمر العلمي الدولي السنوي الحادي عشر
استعدادات مبكرة لمناقشة انعقاد

ترّشفت بزيارة اإلمامني الكاظمني 
الجوادين  مجموعة من طلبة قسم 
الخاصة،  والرتبية  األطفال  رياض 
واألكاديميني  األساتذة  من  ونخبة 
التابعة    الكاظم  اإلمام  كلية  يف 

لديوان الوقف الشيعي.
وشهدت الزيارة إعداد برنامج ديني 
قسم  قبل  من  الزائر  للوفد  إرشادي 
مراسم  أدائهم  بعد  العامة  العالقات 
املرقدين  قبتي  تحت  والدعاء  الزيارة 
جولة  يف  الوفد  توّجه  إذ  الرشيفني، 
النقش  قاعة  زيارة  شملت  ميدانية 
والزخرفة ملشاهدة أعمال النحت عىل 
توجيهية  محارضة  وإقامة  الخشب، 

 ، املطلب  بن عبد  الحمزة  قاعة  يف 
الشيخ  فضيلة  خاللها  استضيف 
خالل  أشار  حيث  الكاظمي،  عماد 
الكاظمية  العتبة  لدور  محارضته 
واهتمامها  دعمها  يف  املقدسة 
برشيحة الطلبة لكونهم ثروة وطنية. 
التي  الكبرية  املسؤولية  بني  كما 
يف  وشبابنا  طلبتنا  عاتق  عىل  تقع 
تحديات  ومواجهة  املسار،  تصحيح 
والثقافات  واألفكار  الخطرة  املرحلة 

الواقع  تغيري  إىل  والسعي  املنحرفة، 
واملعريف  الديني  باملستوى  واالرتقاء 
وشدد  واألخالقي،  والثقايف  والعلمي 
صالح  قدوة  يكونوا  أن  رضورة  عىل 
وإصالح ألبناء املجتمع، وأن يعكسوا 
الصورة املثىل ألبناء جيلهم من خالل 
تصديهم للسلوكيات غري الالئقة التي 

تحدث يف بعض األحيان.
عن  الزائر  الوفد  أعرب  جهته  من 
بالغ شكره وامتنانه إىل األمانة العامة 

متمثلة  املقدسة  الكاظمية  للعتبة 
حسن  حيدر  الدكتور  العام  بأمينها 
إدارته  مجلس  وأعضاء  الشّمري، 
املباركة،  لجهودهم  كافة  والخدم 
إنسانية  خدمات  من  يقدمونه  وما 
دوام  لهم  املجاالت، متمنني  يف جميع 
الزيارة  واختتمت  والسداد،  التوفيق 
بركات  من  الهدايا  بعض  بتقديم 
اإلمامني الجوادين  ألعضاء والوفد 

الزائر.

 مجموعة من طلبة كلية اإلمام الكاظم
 في ضيافة اإلمامين الجوادين
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مكتبة  يف  الثقايف  املجلس  َعَقَد 
الكاظمية  العتبة  يف  العامة  الجوادين 
املقدسة ندوته الثالثة والعرشين بعد 
الدراسات  قسم  مع  بالتعاون  املائة، 
بعنوان:  الحكمة  بيت  يف  التاريخية 
 .. الكفائي  الدفاع  فتوى  )موسوعة 
من  كوكبة  بحضور  تاريخية(  قراءة 
واملهتمني  واألكاديميني  الباحثني 

بالشأن الثقايف.
افتتحت الندوة بتالوة آيات مباركة 
من الذكر الحكيم، بعدها قّدم الباحث 
األستاذ الدكتور كريم ناصح الخالدي 
للعتبة  التابع  العميد  مركز  من 
العباسية املقدسة ورقة بحثية قيمة 
موسوعة  طباعة  فكرة  استعرضت 
فتوى الدفاع الكفائي، وأجزائها التي 
تكونت من )6٢( مجلداً، وآلية العمل 
فيها والتي قاربت الثالث سنوات عىل 
موضحاً  مطبوعاتها،  أغلب  إنجاز 
لضمان  جاءت  املوسوعة  فكرة  أن 
والجرحى  الشهداء  تضحيات  وصول 
الدينية  املرجعية  نداء  لبوا  ممن 
لألجيال  العظيمة  وفتواها  الُعليا 

تاريخية  ألحداث  وتؤرخ  الالحقة، 
سجلت  حيث  البالد،  تاريخ  يف  فارقة 
الفتوى نقطَة تحول مهمة يف التاريخ 
املعارص، واستطاعت أن تحافظ عىل 
تعّد  أنها  عن  فضالً  والعباد،  البالد 
شهادة حيّة واقعية عىل ما حصل من 

أحداث وثقت من ألسن صانعيها.
إسماعيل  الدكتور  قّدم  بعدها 
الدراسات  قسم  من  الجابري  طه 
قراءة  الحكمة  بيت  يف  التاريخية 
)أهمية  بعنوان:  للفتوى  ببليوجرافيا 
التاريخي/  للحدث  اآلني  التوثيق 
أنموذجاً(،  الكفائي  الدفاع  موسوعة 
وكان للشاعر محسن حسن املوسوي 
مشاركة  الشيعي،  الوقف  ديوان  من 
يف  وقراءة  الندوة،  فعاليات  ضمن 
)فتواك  عنوان:  يحمل  الذي  ديوانه 
وطن(. وشهدت جلسة الندوة العديد 
قبل  من  واملناقشات  املداخالت  من 
الباحثني  قام  الحارضين،  السادة 
يلزم  ما  وتوضيح  عنها  باإلجابة 
حيث  من  الندوة  أثرى  مما  توضيحه 

الطرح والحوار.

مكتبة  يف  الثقايف  املجلس  َعَقَد 
الكاظمية  العتبة  يف  العامة  الجوادين 
املقدسة ندوته الثانية والعرشين بعد 
الباحثني  من  كوكبة  بحضور  املائة، 
بالشأن  واملهتمني  واألكاديميني 

الثقايف.
آيات  بتالوة  الندوة  افتتحت 
مباركة من الذكر الحكيم، شنّف بها 
قاسم  الخادم  املقدسة  العتبة  قارئ 
بعدها  الحارضين،  أسماع  الزاميل 
طه  إسماعيل  الدكتور  الباحث  قّدم 
)دور  بعنوان:  بحثية  ورقة  الجابري 
لبناء  التأسيس  يف  الدينية  املرجعية 
الدولة العراقية، والحفاظ عىل السلم 
أدوار  خاللها  استعرض  األهيل(، 
النجف  يف  الُعليا  الدينية  املرجعية 
املرّشفة  وثوابتها  ومواقفها  األرشف 

يف تاريخ العراق.
املرجعية  الباحث نظرة  تناول  كما 
وعقليتها  العراقي،  للواقع  الدينية 

ورؤيتها  النافذة،  وبصريتها  الفّذة، 
مسارات  توجيه  يف  وسعيها  املعمقة، 
والتسامح  الحوار  باتجاه  املجتمع 
أن  عىل  الشديد  وحرصها  واالعتدال، 

ال  وأن  حقوقهم،  العراقيني  كّل  ينال 
معينة  لرشيحة  تمييز  هنالك  يكون 

عىل حساب بقية رشائح األمة.
من  العديد  الندوة  جلسة  وشهدت 

املداخالت واملناقشات من قبل السادة 
باإلجابة  الباحث  وقام  الحارضين، 
عنها وتوضيح ما يلزم توضيحه، مما 
أثرى الندوة من حيث الطرح والحوار.

)موسوعة فتوى الدفاع الكفائي قراءة تاريخية(

)دور المرجعية الدينية في التأسيس لبناء الدولة العراقية(

مجلس الجوادين الثقافي يعقد ندوته الموسومة

ندوة لمجلس الجوادين بعنوان:
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الستشهاد  األليمة  للذكرى  إحياًء 
الصادق  محمد  بن  جعفر  اإلمام 
للعتبة  العامة  األمانة  أقامت   ،
العزاء  مجالس  املقدسة  الكاظمية 
الكاظمي  الصحن  رحاب  يف  والتأبني 
استهلت  لياٍل،  ثالث  وملدة  الرشيف 
الحكيم  الذكر  من  بينات  آيات  بتالوة 
ارتقى  الدينية،  املحارضات  وإلقاء 
خاللها املنرب الحسيني فضيلة الشيخ 
فيها  استعرض  حيث  الوائيل،  جعفر 
لإلمام  املباركة  السرية  من  شذرات 
قيم  من  احتوته  وما   ، الصادق 
نهجاً  لألمة  رسمت  عظيمة،  رسالية 
والتسامح  الصالح  لنرش  مباركاً 

الوائيل يف جانب  الشيخ  والخري، وأكد 
تربية  عىل  محارضاته  من  آخر 
إمامنا  منهج  وجعل  لنفسه  اإلنسان 

الصادق  سلوكاً تربوياً يف حياتنا.
كما شارك يف إحياء مجالس العزاء 
الشبيل،  ماهر  الحسيني  الرادود 
والرادود  الكاظمي،  محمد  والرادود 
بمجموعة  الكربالئي  سلطان  ماهر 
جّسدت  التي  واملراثي  القصائد  من 
 ، الصادق  اإلمام  مظلومية 
الزائرين  من  غفري  جمع  حرضها 
الحرم  إىل  توافدوا  ممن  الكرام 
الكاظمي الرشيف لتقديم العزاء بهذه 

املناسبة األليمة.

يف السياق ذاته، نّظم موكب خّدام 
مسرية  املقدسة  الكاظمية  العتبة 
جمع  فيها  شارك  حاشدة،  والئية 
 ، الجوادين  اإلمامني  خدام  من 
الصدر  آل  حسينية  من  وانطلقت 
الكاظمي  الحرم  صوب  متجهة 
حناجر  خاللها  صدحت  الرشيف، 
عن  عرّبْت  التي  بالردات  املشاركني 
 ، الصادق  لإلمام  املطلق  الوالء 
رواق  يف  عزائي  مجلس  أقيم  بعدها 

 ، املطلب  عبد  بن  الله  عبد  سيدنا 
استضيف خالله فضيلة الشيخ منري 
الكاظمي، الذي ألقى محارضة دينية 
االجتماعي  البُعد  تناول خاللها  قيمة 
والتعايش  السلوك  فقه  منظومة  يف 
الصادق  جعفر  اإلمام  عند  السلمي 
لغة  تحكيم  كيفية  عن  فضالً   ،
والتواصل واإلحسان  االحرتام والحب 

يف بناء األمة الصالحة.
والهيئات  املواكب  أحيت  كما 

 إحياًء لذكرى استشهاد اإلمام الصادق
منهاج عزائي حافل
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لهدم  األليمة  للذكرى  استذكاراً 
ومقاماتهم    البقيع  أئمة  قبور 
املباركة، أقامت األمانة العامة للعتبة 
دينياً  منهاجاً  املقدسة  الكاظمية 
الكاظمي  الصحن  رحاب  يف  خاصاً 
الشيخ  فضيلة  بمشاركة  الرشيف، 
َعِدي الكاظمي، حيث ألقى محارضة 
البُعد  املعصوم يف  بعنوان: )قرب  قيّمة 
استعرض  والعقائدي(،  الفقهي 
الناحية  من  البقيع  أهمية  خاللها 
الدينية والحضارية، التي رّشفها الله 
الطاهرة  األجساد  ضّمت  بأن  تعاىل 

. لألئمة املعصومني
كما تطرق فضيلته إىل أهمية زيارة 
وكل  الدينية  والرموز  املقدسة  املراقد 
وفكرية  روحية  سمة  يحمل  يشء 
طوائف  من  طائفة  لكل  وثقافية 
العالم، وأشار إىل ما تعرض إليه بقيع 
املقدسة  لألرضحة  هدم  من  الغرقد 
يف الثامن من الشوال سنة 44)) هـ 
الله  أعداء  التكفرييني  زمر  قبل  من 
بمحاولتهم  أرادوا  الذين  واإلنسانية، 
وانتهاك  الله  نور  إطفاء  الدنيئة 

حرمات املسلمني.
إىل  الكاظمي  الشيخ  تطرق  كما 
واألخالقية  العقائدية  الجوانب  بعض 

اليوم مجتمعنا اإلسالمي  التي أصبح 
عىل  والتوكيد  إليها،  الحاجة  بأمّس 
خالل  من  بها  وااللتزام  تطبيقها 
ومحاسبته  لنفسه  اإلنسان  مراقبة 
لها، وذلك وفق ما بيّنه لنا كتاب الله 
العرتة  به  جاءت  وما  الكريم  القرآن 

. الطاهرة
األليمة  املناسبة  تخللت  كما 
الجوادين،  إنشاد  لفرقة  مشاركة 
ومشاركة  قادم(،  )مهدينا  بأوبريت 
كرار  الرادود  املقدسة  العتبة  لخادم 
القصائد  من  بمجموعة  الكاظمي 
غفري  جمع  بحضور  وذلك  واملراثي، 
الكاظمني  اإلمامني  زائري  من 

. الجوادين

تستذكر فاجعة
هدم قبور أئمة 
 البقيع

العتبة الكاظمية المقدسة

الحسينية الوافدة من مدينتي النجف 
ومدينة  املقدسة،  وكربالء  األرشف، 
ومواكب  بابل  محافظة  يف  القاسم 
هذه  املقدسة  الكاظمية  مدينة 
املشاركة  خالل  من  األليمة  الذكرة 
حاشدة  وعزائية  والئية  مسريات  يف 
الحزينة،  املناسبة  لهذه  تعظيماً 
اإلمام  إىل  واملواساة  التعازي  ولتقديم 
، حيث تجسدت يف  املنتظر  املهدي 

كلماتهم التي صدحت بها حناجرهم 
 ، الصادق  إلمامهم  الوفاء  صورة 
والتمسك بفكره النري وخطه الرسايل، 
آبائه  لشخص  امتداد  من  يمثله  وما 
الدنيا  مألوا  الذين   ، الطاهرين 
املباركة،  ومناقبهم  بفضائلهم 
للعزاء  بمجلس  شعائرهم  واختتمت 

الُحسيني يف صحن باب املراد.
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للصحن  الطاهرة  الرحاب  شهدت 
الكاظمي الرشيف مراسم رفع رايات 
العزاء واالىس يف أجواٍء سادها الحزن 
والعربات  اآلهات  ورافقتها  واللوعة، 
لفقد تاسع أئمة أهل البيت  اإلمام 
حيث   ، الجواد  عيل  بن  محمد 
املعزين  من  املوالية  الجموع  شاركت 
والذي  الجلل،  املصاب  هذا  إحياء  يف 
أفجع قلوب املوالني يف مراسم أقامتها 
الكاظمية  العتبة  العامة  األمانة 
قبتي  رايتا  فيها  استبدلت  املقدسة 
  الجوادين  الكاظمني  اإلمامني 
الحزن واألىس، وذلك بحضور  برايتي 
األمني العام للعتبة الكاظمية املقدسة 

الشّمري،  حسن  حيدر  الدكتور 
اإلدارة  مجلس  أعضاء  والسادة 
الدينية  املرجعية  وممثل  املوّقر، 
املقدسة  الكاظمية  مدينة  يف  الُعليا 
ياسني،  آل  ُحسني  الشيخ  سماحة 
العلوية  املقدسة  العتبات  من  ووفود 
والعباسية  والعسكرية  والحسينية 
هذه  حرض  كما  الرشيفة،  واملزارات 
األجالء  السادة  من  نخبة  املراسم 
املرشوع  أصحاب  الفضالء  واملشايخ 
التبليغي للمرجعية الدينية، وعدد من 
واالجتماعية،  الرسمية  الشخصيات 
وشيوخ  وجهاء  من  غفري  وجمع 
ومسؤويل  املقدسة  الكاظمية  مدينة 

دوائرها األمنية والخدمية.

بتالوة  املباركة  املراسم  استهلت 
بها  شنّف  الحكيم  الذكر  من  مباركة 
منري  الشيخ  املقدسة  العتبة  قارئ 
تلتها  الحارضين،  أسماع  عاشور 
كلمة األمانة العامة للعتبة الكاظمية 
وجاء  العام،  أمينها  وألقاها  املقدسة 
لعنوان  تعظيماً  اليوم  )نقف  فيها: 
  االِمام  فدور  عقيدتنا،  يف  اإلمامة 
االَنبياء  دور  نفس  هو  املجتمع  يف 
وصياغة  بناء  يف  يتمثل   ، والرسل 
االِنسان األنموذج، الَّن النبي أو االِمام 
هو شاهٌد قد اصطفاه الله عز وجل، 

العتبة الكاظمية املقدسة 
ترفع رايات الحزن والوالء في ذكرى شهادة 

 َعَلم الُتقى اإلمام الجواد
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مسؤولية  الشهادة  عالم  يف  يتحمل 
يغرس  أن  بعد  صالحة  أُّمة  تأسيس 
والقيم  وامُلثُل  املعاني  كل  أعماقها  يف 
الفاضلة، ليقوم بقيادتها وفق األوامر 
الله  رضوان  إىل  للوصول  اإللهية، 
اإلنسانية،  بمعاني  واالرتقاء  تعاىل 
، لم  وهذا كان دور إمامنا الجواد 
وتضييقهم  زمانه  حكام  جور  يثنه 
الربانية  بمسؤوليته  القيام  من  عليه 
أينما  الباطل  ومحاربة  الحق  إلحقاق 

وجد.
وأضاف: ما أجمل أن يكون اإلمام 
وأنموذجاً  مثاال    الجواد  محمد 
هذا  عرصنا  يف  شبابنا  به  يحتذي 
العلم  يف  الحياة:  محطات  شتى  ويف 
مكارم  يف  والعمل  القول  يف  واملثابرة 
يكن  ولم  الحسنة!  والسرية  األخالق 
عىل  يعمل  بل  املصري،  دنيوي  همه 
إصالح املجتمع وزرع الفضيلة وترك 

منه  إيمانا  وهناك،  هنا  الطيب  األثر 
طال  مهما  يثمر  أن  بد  ال  الزرع  أن 
الزمن ومهما تكاثر األعداء، أو حاولوا 
األفكار  وتحريف  الحقائق  طمس 
ألبنائنا  حي  درس  وهو  والعقائد، 
التي  القيم  عىل  املحافظة  كيفية  يف 
واإلرصار   ، البيت  أهل  أرساها 
الذي  الغزو  أنواع  كل  مواجهة  عىل 
يشنه أعداء الله، واإلنسانية بمختلف 
صنوفهم التخريبية، ابتداًء من اإلعالم 
شبابنا  عقول  يستهدف  الذي  الناعم 
التي  اإلرهابية  بالتنظيمات  وانتهاًء 
اإلمام  أن  كما  حياتهم،  تستهدف 
بوصايا  أوصانا  لطاملا    الجواد 
من  حية  رسالة  ولعلها  نورانية، 
الذين  اليوم  شبابنا  إىل  األئمة  شباب 
يواجهون تحديات الدنيا وشياطينها، 
وحبائله  اإلنرتنت  املثال  سبيل  وعىل 
وسائل  انتشار  فبعد  العنكبوتية، 

التواصل االجتماعي واملواقع املختلفة 
واملرئية  واملكتوبة  املنشورة  واألفكار 
وغريها نجد أن الرياء حارضاً وطرق 
االنزالق معبدة فال بد إذن من تحديد 
بقوله  محذراً  بدقة  الله  مع  العالقة 
: )ال تكن وليّاً لله يف العالنية، عدّواً 

.) له يف الرّسِّ
بعدها ألقى ُممثل املرجعية الدينية 
املقدسة  الكاظمية  مدينة  يف  الُعليا 
ياسني  آل  ُحسني  الشيخ  سماحة 
كلمة استهلها بقراءة زيارة اإلمامني 
الشهداء  عن  نيابًة    الكاظمني 
بعدها  وذويهم،  والجرحى  األبرار 
أشار يف حديثه إىل شذرات من السرية 
 وفضائله  الجواد  املباركة إلمامنا 
  الجواد  موالنا  إمامة  إن  قائالً: 
األكثر  فكانت  عّدة؛  بميزات  متميزة 
برهان  فزادت  شيعته،  عىل  بركة 
إمامة العرتة سطوعاً حني انترص عىل 
وقدس  بعلمه  االستهانة  أرادوا  من 
منزلته، وعلَّمنا  أن اإلمامة منزلة 
وخالفة  األوصياء،  وإرث  األنبياء، 
  الله تعاىل، وخالفة رسوله األكرم 
ومقام أمري املؤمنني وهي زمام الدين 
كما  املؤمنني،  وعّز  املسلمني،  ونظام 
علمنا  كيفية الحفاظ عىل التعليم 
الدين،  املتني، وبقاء  الرصني، والتعّلم 
وإثبات وجود مدرسة القرآن والعرتة، 
بنيانها  وتشييد  أسسها،  وترسيخ 
الحكمة  خالل  من  واستمرارها 
والصرب، وعلمنا  كيف نحافظ عىل 
داخل  االحرتام  وقيم  التعامل،  آداب 
النسب،  التي يجمعها  األرسة األصغر 
دوائر  يف  واألوسع  األكرب  واألرسة 

املجتمع املختلفة.
العزائية  املراسم  شهدت  كما 

كرار  الحسيني  الرادود  مشاركة 
واختتمت  املراثي،  بقراءة  الكاظمي 
الرادود  بمشاركة  عزائي  بمجلس 
الكربالئي  باسم  الحاج  الحسيني 
الخاصة  العزائية  القصائد  وقراءة 
واىس  والتي  األليمة،  املناسبة  بهذه 
بيته  وأهل    األكرم  النبي  بها 
الجلل  املصاب  بهذا    األطهار 
صاحب  موالنا  فرج  بتعجيل  والدعاء 

. العرص والزمان

شوال - ذو القعدة 1443هـ

27



استشهاد  ذكرى  حلول  مع  تزامنا 
عيل  بن  محمد  اإلمام  املتقني  وارث 
الجموع  توافد  ووسط   ، الجواد 
اإلمامني  حرم  إىل  الزائرة  املوالية 
الفاجعة  هذه  إلحياء    الكاظمني 
الصحن  رحاب  يف  أقيمت  األليمة؛ 
العزاء  مجالس  الرشيف  الكاظمي 
لهذه  أعّد  الذي  املنهاج  وفق  والتأبني 
خطيب  خالله  ارتقى  حيث  املناسبة، 
الدكتور  فضيلة  الحسيني  املنرب 
سلسلة  وألقى  الشكري،  عيل  الشيخ 
القيمة،  الدينية  املحارضات  من 
الربانية  املناقب  إىل  خاللها  تطرق 
لصاحب الذكرى العطرة، واستعرض 
بتويل  بدأت  التي  املبكرة  اإلمامة  دور 
اإلمام الجواد زمامها، وانتهت بإمامة 

. حفيده اإلمام املنتظر
كما أكد فضيلته يف جانب آخر من 
األخطاء  تدارك  رضورة  محارضاته 
أبناءنا،  تصيب  التي  والعقبات 

جيل  بناء  ألجل  الجميع  وتعاون 
إسالمي رصني ملتزم بنهج أهل بيت 
بعض  فضيلته  وأوضح   ، النبوة 
التي  العظيمة  اإلسالمية  املفاهيم 
اإلنسانية،  للفطرة  مطابقة  جاءت 
  األئمة  شباب  دور  بنّي  كما 
رضورة  عىل  املؤمنني  وحث  الرسايل، 

من  يتخذوا  وأن  بأخالقه،  التحيلِّ 
لبناء  عملياً  منهجاً  الوضاءة  سريته 
بعض  إىل  أشار  كما  واملجتمع،  الذات 
النيل  تحاول  التي  السلبية  املؤرشات 
ومبادئهم  وعقيدتهم  شبابنا  من 
والوقوف  ورضورة  وأفكارهم، 
بهم،  تعصف  التي  التهديدات  بوجه 

  إحياًء لذكرى شهادة تاسع أئمة اهلدى
منهاج عزا ئي حافل
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التهديم  من  حالة  إشاعة  إىل  وتهدف 
الفساد  نحو  واالنجراف  واالنحراف 

والرذيلة والضالل.
الذي  العزائي  الربنامج  شهد  كما 
مشاركة  أيام  خمسة  طوال  امتد 
باسم  الحاج  الُحسيني  الرادود 
الكناني  عمار  والرادود  الكربالئي 
لهذه  إحياًء  واملراثي  القصائد  بقراءة 
الجموع  بحضور  األليمة،  املناسبة 
الغفرية من زائري اإلمامني الجوادين 
، ممن توافدوا إىل الحرم الكاظمي 
املصاب  بهذا  العزاء  لتقديم  الرشيف 

الجلل.

لعهد  وتجديداً  ذاته،  السياق  يف 
عيل  بن  محمد  لإلمام  والوفاء  الوالء 
الجواد  نّظم موكب خّدام اإلمامني 
حاشدة  والئية  مسرية    الجوادين 
 ، الجوادين  اإلمامني  لخدمة 
مجلس  أعضاء  من  عدٍد  وبحضور 
من  املسرية  وانطلقت  املوقر،  اإلدارة 
الحرم  إىل  الصدر متجهة  آل  حسينية 
فيها  صدحت  الرشيف،  الكاظمي 
حناجر املشاركني بالهتافات والردات 
التي عرّبْت عن الوالء املطلق لصاحب 
والقيم  املآثر  واستذكار   ، الذكرى 
من  التي ضّحى  والرسالية  اإلنسانية 
أجلها، وجهاده املبارك إليصال صوت 
ألعباء  وتحمله  اإللهي،  والعدل  الحق 

. اإلمامة خلفاً آلبائه األطهار
بإقامة  العزائية  املسرية  واختتمت 
الُحسيني،  والتأبني  العزاء  مجالس 
عبد  بن  الله  عبد  سيدنا  رواق  يف 
العتبة  خادم  فيه  شارك   ، املطلب 
عيل  الرادود  املقدسة  الكاظمية 
واملراثي  القصائد  بقراءة  الذهبي 

وإحياء هذا املصاب الجلل.

شوال - ذو القعدة 1443هـ
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إلحياء  الكبرية  األعداد  توافد  مع 
اإليمان  األليمة لشهادة ركن  الذكرى 
وترجمان القرآن اإلمام محمد الجواد 
الكاظمية  العتبة  خدام  قّدم   ،
بهمة  املتواصلة  خدمتهم  املقدسة 
املعزين،  لجموع  عاليني  وإخالص 
العتبة  أقسام  مالكات  بذلت  حيث 
الخدمة  تقديم  يف  املشاركة  املقدسة 
مفاصل  يف  جهودها  قصارى  الالزمة 
وفق  الرشيف،  الكاظمي  الصحن 
والشعب  الوحدات  بني  عاٍل  تنسيق 
أعدتها  التي  للخطة  تنفيذاً  واألقسام 
الكاظمية  للعتبة  العامة  األمانة 
هذه  الستقبال  مسبقاً  املقدسة 

الزيارة.
موكب  رشع  السياق،  هذا  ففي 
الجوادين  اإلمامني  خّدام  عزاء 
واملواكب  الهيئات  باستقبال   
الكرام  الزائرين  وجموع  الحسينية، 
الكاظمي  الصحن  عىل  توافدوا  الذين 
الرشيف إلحياء الشعائر الحسينية يف 

هذه الذكرى األليمة.
وكان لقسم حفظ النظام سلسلة 
املناسبة  هذه  يف  الرئيسة  املهام  من 
الزائرين،  أمن  عىل  املحافظة  شملت 

بأدائهم  املتعلقة  التسهيالت  وتقديم 
دخولهم  وانسيابية  الزيارة،  ملراسم 
الكاظمي  الصحن  إىل  ومغادرتهم 
مع  تواصلهم  خالل  من  الرشيف، 
الدور  لها  التي  الكامريات  شعبة 
سري  حركة  بتسهيل  واملهم  الكبري 
عند  الحسينية  واملواكب  الزائرين 
الرشيف  الكاظمي  الصحن  مداخل 
ومخارجه، فضالً عن دورها يف بعض 
الدور  يخفى  ال  كما  األمنية،  التدابري 
النسوية  الشؤون  لشعبة  املماثل 
مراسم  إنجاح  عىل  حرصت  التي 
الزيارة والحفاظ عىل انسيابية حركة 

الزائرات الكريمات دون خلل.
الزائرين  خدمة  لقسم  كان  كما 
خالل  من  مهمة  أدوار  ووحداته 
إذ  مبارش،  بشكل  بالزائر  ارتباطها 
املهام  تأدية  يف  عالية  انسيابية  حقق 
مع  التعاون  درجات  أقىص  وتوفري 
من  بدءاً  وخدمتهم،  الكرام  الزائرين 
ووحدة  واملفقودات،  األمانات  وحدة 
إرشاد التائهني التي عملت عىل تأمني 
ومعالجة  املفقودين،  بذوي  االتصال 
العربات  وتوفري  التائهني،  مشاكل 
والكرايس املتحركة لذوي االحتياجات 
السن،  وكبار  واملرىض  الخاصة 
فضالً  الزيارة،  أداء  يف  ملساعدتهم 
قّدمت  التي  الطبابة  شعبة  دور  عن 
الصحية  والتوعية  الطبية  الخدمات 
وتوفري  الكرام،  للزائرين  الرضورية 
بكميات  الطبية  والعقاقري  العالجات 
املباركة،  الزيارة  حجم  مع  تتناسب 
بتهيئة  الوحدة  هذه  تكفلت  كما 
حول  وتوزيعها  اإلسعاف  سيارات 

مداخل الصحن الرشيف لنقل الحاالت 
الطارئة. 

فقد  العامة  العالقات  قسم  أما 
وضيافة  باستقبال  مالكاته  تكفلت 
ترشفت  التي  الحسينية  املواكب 
بزيارة اإلمامني الجوادين ، وتهيئة 
املنرب الخاص باملناسبة األليمة ونرش 
شوارع  يف  والسوادات  الفلكسات 
عن  فضالً  ومقرتباتها،  الكاظمية 
اإلمامني  مضيف  جهود  تسخري 
الوجبات  آالف  إلعداد    الجوادين 
الكرام  والزائرين  للخدم  الغذائية 

واملترشفني بالخدمة.
العتبة  خدمات  قسم  دور  عن  أما 
اآلخر  فهو  ومسؤوليته،  املقدسة 

حركة  تنظيم  يف  كبري  بشكل  ساهم 
الحرم  وإىل  من  واملغادرة  الدخول 
بتوفري  الجهود  تلك  لتثمر  الرشيف، 
يؤدي  وهو  للزائر  املناسبة  األجواء 

مناسكه العبادية.
استنفرت  فقد  النظافة  شعبة  أما 
أعمالها  األخرى جهودها إلنجاز  هي 
الطاهر،  املكان  إدامة  تضمنت   التي 
وتوفري  نظافته،  عىل  والحفاظ 
بزيادة  الكرام  للزائرين  الراحة  سبل 
السجاد،  لفرش  أوسع  مساحات 
والحفاظ  املياه،  رشب  نقاط  وإدامة 
هذا  الصحية،  الوحدات  نظافة  عىل 
تنظيف  حمالت  إقامة  عن  فضالً 
الشوارع املؤدية للصحن الرشيف قبل 

جهود ومهام 
مباركة تثمر 
جناحًا للخطة 

اخلدمية

في 
زيارة 

اإلمام 
الجواد 
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ال  كما  الزيارة،  مراسم  انتهاء  وبعد 
ملجاميع  الكبري  الساند  الدور  يخفى 
املترشفني  واملؤمنات  املؤمنني 
الجاد  وسعيهم  املباركة،  بالخدمة 
عىل  الفاعل  الحضوٍر  لتحقيق 
املستويني التنظيمي والخدمي ووفق 
الخطة املرسومة لهذه املناسبة، وأداء 
أكمل  لهم عىل  أوكلت  التي  الواجبات 

وجه وبكّل تفاٍن وإخالص.
دأب  اآلليات؛  قسم  دور  عن  أما 
العايل  االستعداد  عىل  فيه  العاملون 
عملية  لتسهيل  الجهود  أقىص  لبذل 
الصحن  مقرتبات  إىل  الزائرين  نقل 
واالهتمام  الرشيف،  الكاظمي 
عمل  عن  فضالً  بخدمتهم،  الكامل 
بتوزيع  قامت  التي  الخدمية  اآلليات 
الجافة  الغذائية  واملواد  املراد  مياه 
واستنفار  الحسينية،  املواكب  عىل 
 )RO( مياه  لنقل  الحوضية  العجالت 
أقسام  إلسناد  الصغرية  والعجالت 

العتبة املقدسة.
الكهروميكانيك  قسم  يخص  فيما 
فقد شملت خدماته ومهامه الخدمية 
العتبة  أرجاء  من  الكثري  والفنية 
انطالق  قبيل  ومحيطها  املقدسة، 

الخطة الخدمية.
الفكري  الزاد  يكون  أن  وألجل 
والغذاء العقائدي حارضاً بني الزائرين 
الدينية  املرجعية  الكرام، كان ملمثلية 
املقدسة  الكاظمية  مدينة  يف  الُعليا 
مشاركة  استفتاءاتها  ومكتب 
املباركة،  املناسبة  هذه  خالل  واسعة 
وتميزاً وتفاعالً ورغبًة كبرية، وإقباالً 
الكرام  الزائرين  قبل  من  حقيقياً 
للعتبة  العامة  األمانة  بجهود  مؤيدًة 

الكاظمية املقدسة.

من جانب آخر قّدمت شعبة اإلعالم 
وإذاعة  الجوادين  قناة  بوحداتها 
الجوادين مجموعة من األعمال بينها 
التغطيات اإلعالمية لنشاطات العتبة 
املقدسة، وإعداد الفواصل التلفزيونية 
واإلذاعية، وتصميم وطباعة التعازي 
املناسبة،  بهذه  الخاصة  والبوسرتات 
الهندسة  وحدة  دور  عن  فضالً 
تنظيم  من  به  تقوم  وما  الصوتية 
الصوت بشكل دقيق لتغطية املجالس 
رحاب  شهدتها  التي  والفعاليات 
بمشاركة    الكاظمني  اإلمامني 
العتبة  وقراء  الكريم  القرآن  مركز 

املقدسة ورواديدها.
التابع  الكريم  القرآن  مركز  أما 
والثقافية؛  الفكرية  الشؤون  لقسم 
فقد نرش عدداً من املحطات لتصحيح 
قراءة سورة الفاتحة وقصار السور، 
لربط  القرآنية  الجلسات  وعقد 
تعاىل،  الله  بكتاب  الكرام  الزائرين 
واملشاركة يف التالوات القرآنية للرجال 
الوعظ  مجالس  وإقامة  والنساء، 
من  الكريمات  للزائرات  واإلرشاد 
النسوي،  الديني  اإلرشاد  وحدة  قبل 
وكتب  املصاحف  توفري  عن  فضالً 
املكتبات  وتنظيم  والزيارات،  األدعية 
القرآنية يف الصحن الرشيف، وقد كان 
لباقي أقسام وشعب ووحدات العتبة 
مساندة  يف  دور  املقدسة  الكاظمية 
كالشؤون  األعمال  هذه  جميع 
الهندسة  وشعبة  الهندسية، 
والكهروميكانيك،  الكهربائية 
واألملنيوم  والنجارة  واألشغال 
مهامها  كانت  حيث  والحدادة، 
احتياجات  لدعم  وحيوية  تكميلية 

األقسام األخرى.

زائري  بخدمة    البيت  أهل  ومحبي  موايل  من  كبرية  مجاميع  شاركت 
اإلمامني الكاظمني الجوادين  خالل توافدهم إىل الصحن الكاظمي الرشيف 
إلحياء الذكرى األليمة الستشهاد اإلمام الجواد ، حيث نالوا رشف املشاركة 
خطة  وفق    الجوادين  اإلمامني  خدمة  جنب  إىل  املباركة  الخدمة  هذه  يف 
الكرام،  للزائرين  أنواعها  بشتى  الخدمات  تقديم  يف  للمشاركة  أعّدت  مسبقة 
الرشيف  الكاظمي  الصحن  داخل  منها  مجاميع  إىل  املتطوعني  توزيع  وجرى 
الخدمية  األقسام  يف  العاملني  مساعدة  يف  مهامها  لتبارش  خارجه،  وأخرى 
وإسنادهم، فضالً عن مساهمتهم يف تنظيم عملية الدخول إىل الصحن الرشيف 
بلغ  املوسم  لهذا  بالخدمة  املترشفني  أعداد  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر  ومغادرته. 

)٢400( متطوعا من الرجال والنساء.

متطوعون 
يلتحقون

بركب َخدمة زا ئري 
 جواد األئمة
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املؤمنة،  املوالية  الجموع  توافدت 
من  عدٍد  يف  الحسينية  واملواكب 
مدينة  إىل  العزيزة  محافظاتنا 
الكاظمية املقدسة والصحن الكاظمي 
مع  والعهد  البيعة  لتجدد  الرشيف 
الجواد  عيل  بن  محمد  التقي  إمامها 
وإحياء  استشهاده،  ذكرى  يف   
أفجعت  التي  األليمة  الذكرى  هذه 
قلوب املؤمنني، حيث شارك يف مراسم 
الطرق  شهدتها  التي  املهيبة  العزاء 

املؤدية إىل الصحن الكاظمي الرشيف 
أهايل وخدمة املواكب الحسينية يف كٍل 
كربالء  األرشف،  )النجف  مدن:  من 
ومدينة  القاسم  ومدينة  املقدسة، 
دياىل(،  ومحافظة  العلوية  الكوفة 
لصاحب  والوفاء  الوالء  يحدوهم 
من  وجسدوا  الجلل،  املصاب  هذا 
الصورة  وكلماتهم  هتافاتهم  خالل 
 ، النبوة  بيت  أهل  ملوايل  الحقيقة 
وبخطهم  النري  بفكرهم  والتمسك 

الرسايل، وصدحت حناجرهم بكلمات 
لفقد  واللوعة  الحزن  وعبارات  األىس 
يف  وكان   ، البيت  أهل  أئمة  تاسع 
هذه  إحياء  يف  املشاركني  استقبال 
أعضاء  من  عدد  األليمة  الذكرى 
خّدام  من  وجمع  اإلدارة،  مجلس 
واختتمت   ، الجوادين  اإلمامني 
الحسيني  للعزاء  بمجالس  شعائرهم 

يف رحاب الصحن الكاظمي الرشيف.
عن  املعّزون  أعرب  جانبهم  من 

خدام  إىل  وامتنانهم  شكرهم  عظيم 
 ، الجوادين  الكاظمني  اإلمامني 
لُحسن الضيافة واالستقبال، مثمنني 
الجهود املباركة التي بذلها القائمون 
إلنجاح  الكاظمية  العتبة  خدمة  عىل 
التي  السنوية  العزائية  املراسم  هذه 

تقام يف هذه الذكرى األليمة.

مواكب مدننا المقدسة
 جتدد العهد جلواد األئمة
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املقدسة  الكاظمية  مدينة  شهدت 
شهادة  ذكرى  إلحياء  مهيبة  مراسم 
اإلمام الرب التقي محمد بن عيل الجواد 
املؤمنة  الحشود  انطلقت  حيث   ،
معتادة  سنوي  وبمراسم  امُلوالية 
الطاهر  الرمزي  النعش  لتشييع 
هتافات  وسط    األئمة  لجواد 
األليمة، وعرّب  الذكرى  الوالء لصاحب 
املعزون عن عظيم حزنهم ومواساتهم 
  وآل بيته األطهار  للنبي األكرم
بهذا املصاب الجلل، وكان يف استقبال 
العام  األمني  نائب  املعّزية  الجموع 
املهندس  املقدسة  الكاظمية  للعتبة 
املرجعية  وممثل  حسن  محمد  سعد 
حسني  الشيخ  سماحة  الُعليا  الدينية 
اإلمامني  خدام  من  وجمع  ياسني  آل 

. الكاظمني الجوادين
الذكرى  هذه  إحياء  مراسم  وبدأت 
الكاظمي  الصحن  رحاب  يف  األليمة 
الذكر  من  معطرة  بتالوة  الرشيف 
املعّزين  مسامع  بها  عطر  الحكيم 
الخادم قاسم الزاميل، وقراءة القصة 
  الجواد  اإلمام  الكاملة الستشهاد 
بمشاركة فضيلة الدكتور الشيخ عيل 
خادم  املنرب  بعده  ليعتيل  الشكري، 
كرار  الرادود    الجوادين  اإلمامني 
الكاظمي لقراءة قصائد النعي والرثاء 

لصاحب املصيبة الكربى شباب األئمة 
. اإلمام محمد بن عيل الجواد

اإلمامني  بزيارة  املراسم  واختتمت 
للزائرين  والدعاء   ، الجوادين 
ساملني،  ديارهم  إىل  بالعودة  الكرام 
والرتحم عىل شهدائنا األبرار، والدعاء 
صاحب  اإلمام  موالنا  فرج  بتعجيل 

. العرص والزمان

الكاظمية المقدسة تحيي مراسم تشييع 
 النعش الرمزي لجواد األئمة

والهيئات  املواكب  بارشت 
يف  املشاركة  والخدمية  الحسينية 
الخاصة  األليمة  الزيارة  مراسم 
عيل  بن  محمد  اإلمام  باستشهاد 
الرسادقات  بنصب    الجواد 
العزائية،  املجالس  إلقامة  والخيام 
مدينة  يف  الحزن  موسم  ببدء  إيذاناً 
املقدسة، كما رشعت هذه  الكاظمية 
الضيافة  مستلزمات  بتوفري  املواكب 
الكرام  الزائرين  بخدمة  والترّشف 
املناسبة  يتوافدون إلحياء هذه  الذين 
األليمة، حيث جنّدت جميع إمكاناتها 
الطعام  وجبات  إلعداد  التهيئة  يف 

واملرشوبات  واألطعمة  املياه  وتوزيع 
والء  بذلك  مؤكدين  الزائرين،  عىل 

الخدمة.
األمانة  حرصت  ذاته،  السياق  يف 
العامة للعتبة الكاظمية املقدسة عىل 
الخدمات  لتقديم  برنامجها  تنفيذ 
الزائرين  بخدمة  والترشف  املختلفة، 
كبرية  بأعداد  يتوافدون  الذين  الكرام 
حيث  األليمة،  املناسبة  هذه  إلحياء 
أقسامها  يف  الجهود  جميع  َجنّدت 
خالل  من  الدعم  لتوفري  الخدمية 
ومياه  الجافة،  الغذائية  املواد  توزيع 

املراد.

المواكب والهيئات الحسينية
تشارك يف تقديم اخلدمة للزا ئرين الكرام

شوال - ذو القعدة 1443هـ
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بسم اللِه الّرحمِن الّرحيِم
)ذلَك وَمن يَُعظِّْم َشَعاِئَر اللِه َفإنََّها ِمن تَقَوى الُقلُوِب(

صدَق اللُه الَعيِلُّ الَعظيُم
نرفع من هذه الرحاب الطاهرة إىل مقام الحجة بن الحسن عجل الله تعاىل فرجه الرشيف وإىل مراجعنا العظام والعامَلني اإلسالمي 
 .. الجواد  اإلمام محمد بن عيل  الجلل ذكرى شهادة  املصاب  بهذا  التعازي واملواساة  أحر  املعزون  املوالون  أيها  واإلنساني وإليكم 
فاليوم قد اتشحت القلوب بالسواد قبل اتشاح الشوارع والبيوت ودور العبادة.. يعترصها األلم مواساًة للنبي األعظم محمد وبضعته 
السيدة فاطمة الزهراء واألئمة املعصومني سالم الله عليهم أجمعني.. وكأّن الكون قد ارتدى جلباب الحزن واألىس ملا وقع من ظلم 
عىل إماٍم يف ريعان شبابه، إماٍم يمثل امتداد الرسالة النبوية وفرعا من الشجرة العلوية، فالقلوب حّرى والعيون عربى لفقدك سيدي 

يا جواد األئمة.
استنفرت األمانة العامة للعتبة الكاظمية املقدسة جميع مالكاتها ومعها املتطوعون املترشفون بالخدمة والجهات املختلفة من 
مؤسسات حوزوية ودينية وأمنية وخدمية وصحية وفّعاليات مدنية وشعبية الجهود واإلمكانيات الستقبال ماليني الوافدين الزائرين 
 من خالل إجراءات مكثفة لتوفري األجواء اإليمانية للحشود املؤمنة  يف ذكرى استشهاد اإلمام املظلوم املسموم محمد بن الجواد 
املوالية ألداء مراسم الزيارة وإقامة الشعائر العزائية مؤدياً عن تضافر تلك الجهود نجاح الزيارة والحفاظ عىل أمن الزائرين وتوفري 

سبل الراحة واألمان وضمان انسيابية الزيارة بحمد الله وتوفيقه.
إذ قاَرَب عدد الزائرين الذين أحيوا هذه املناسبة عىل مدى أيام )أربعة ماليني( زائراً وعدد املتطوعني املترشفني بالخدمة من الرجال 
والنساء )٢4٥0( كان منهم )٢٥0)( داخل الصحن الرشيف وأرجاء العتبة املقدسة، و)٢00)( خارج الصحن الرشيف والطرق املؤدية 
السمعية واملرئية واملقروءة )70(  التغطية اإلعالمية  إىل الصحن الرشيف املشاركني يف  القادمني  املقدسة، وعدد اإلعالميني  العتبة  إىل 

إعالمياً.
لذا يترّشف خّدام اإلمامني الكاظمني الجوادين  بتقديم الشكر والِعرفان إىل مقام املرجعية الدينية الُعليا يف النجف األرشف ُمتمثلة 
بسماحة آية الله العظمى السيد عيل الحسيني السيستاني )دام ظّله الوارف(، وإىل رئاسِة ديوان الوقف الشيعي ودوائره، واألمانات 
والطلبة  املقدسة  الكاظمية  مدينة  يف  الدينية  املرجعية  ممثلية  وإىل  الرشيفة،  للمزارات  الخاصة  واألمانات  املقدسة،  للعتباِت  العامة 
الفضالء من الحوزة العلمية وإىل هيأة الحشد الشعبي والقوات األمنية بمختلف صنوفها وتشكيالتها، والتي ساهمت يف توفري الحماية 
للزائرين بشكل مبارش من خالل الجهد األمني الكبري الذي قادته عمليات بغداد وإىل الفرقة الثانية واللواء الثامن/ الرشطة االتحادية، 
وفوج حماية العتبة الكاظمية املقدسة والجهات األمنية األخرى، والوزارات املشاركة، ال سيما وزارة النقل وإىل الدوائر الصحية، ال سيما 
مدينة اإلمامني الكاظمني الطبية واملركز الوطني لنقل الدم، وكذلك الدوائر الخدمية، ال سيما دائرة بلدية الكاظمية وسائر املؤسسات 
والدوائر الحكومية الرسمية وشبه الرسمية ومنظمات املجتمع املدني واملتطوعني، كما نشكر جميع وسائل اإلعالم والقنوات الفضائية 
التي نقلت هذه الذكرى إىل العالم، والشكر موصول إىل أهايل مدينة الكاظمية املقدسة الكرام واملواكب الحسينية ملا بذلوه من جهود 
مباركة، وشكر خاص إىل زوار اإلمامني الجوادين  اللتزامهم بالتعليمات والضوابط وآداب الزيارة ، كما ال يفوتنا تقديم الشكر إىل 

خدام اإلمامني الجوادين  الذين واصلوا الليل بالنهار استعداداً لهذه الزيارة واستقبال الزائرين وخدمتهم فشكرا جزيال لهم.
نحمده تعاىل حمداً كثريا متواصالً عىل سالمة الزائرين، ونسأله أن يوفق الجميع لخدمة النبي محمد وآله األطهار  وأن يجزي 
كل من بذل جهداً خري جزاء املحسنني، وأن يتقبل منّا هذا القليل.. اللهم احفظ البالد والعباد من كل بالء ووباء وارحم شهداءنا وألبس 

الجرحى واملرىض ثوب العافية.. اللهم عّجل لوليك الفرج والعافية والنرص.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملني وصىل الله عىل النبي املختار محمد وآله األطهار، وأعظم الله أجورنا وأجوركم، وأحسن لكم 

العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

األمانة العامة للعتبة الكاظمية املقدسة
آخر ذي القعدة )44) هـ

0)  حزيران ٢0٢٢م

البيان الختامي
لألمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة

 لمناسبة ذكرى شهادة اإلمام محمد الجواد
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من بني األرسار والقضايا التاريخية التي 
ذكرها لنا ذات مرة املؤرخ والوثائقي الرائد 
اللقاءات  إحدى  يف  اآللويس  سالم  األستاذ 
يف  وذكرها  تدوينها  عىل  حرص  التي  معه 
العالمة  واجهت  قضية  الخاصة،  كتاباته 
الراحل الدكتور مصطفى جواد الذي تربطه 
لسنوات  زمنها  يف  تمتد  وثيقة  عالقة  به 
أستاذه  اضطالع  خالل  أنه  وهي:  طوال، 
امللك  وتدريس  تعليم  بمهمة  جواد  العالمة 
وسببت  طفالً  كان  عندما  الثاني  فيصل 
عندما  كثرياً  الحرج  اآللويس:  يقول  كما  له 
تعليم  عن  انقطاعه  أسباب  عن  يسأل  كان 
املهمة  بهذه  استمراره  وعدم  فيصل  امللك 
)رحمه  وصفه  حسب  والصعبة  الشاقة 
الكثريين  عن  خافية  أرسارها  وبقية  الله(، 
إىل  إليه،  املقربني  وزمالئه  أصدقائه  من 
من  الكثري  باهتمام  استأثرت  كونها  جانب 
تدوين  عىل  دأبوا  الذين  والكتاب  املؤرخني 

سريته وجهوده وأثاره . 
معرفه  يحاول  منهم  البعض  كان  لقد 
االنقطاع  ذلك  وراء  تقف  التي  األسباب 
رغبة  كان  وهل  امللك،  تدريس  عن  املفاجئ 
منه أو استبعاداً له واستغناًء عنه، لقد كان 
قول  عن  وامتناعه  جواد  الدكتور  اعتذار 
األسباب الحقيقية التي تقف وراء ذلك كونه 

تتصل  التي  املحرجة  األمور  من  ذلك  يعد 
بأرسارها  البوح  يجوز  وال  امللكية،  باألرسة 
الخاصة وهذا ما تقتضيه األصول والتقاليد، 
اآللويس  األستاذ  يقول  كان  ما  فكثرياً 
إىل  يعزوها  واملراوغة  املرونة  إىل  باللجوء 
امللك  تعليم  وإن  الصعبة،  العائلية  ظروفه 
والتأليف.  والدرس  البحث  عن  سيشغله 
ويشري اآللويس بأنه يف إحدى زياراته ملسكن 
منطقة  يف  يقع  كان  الذي  جواد  العالمة 
عبد  الدكتور  صديقه  برفقة  آنذاك  الدورة 
آنذاك  بغداد  املغرب يف  التازي سفري  الهادي 
الذي انتهز الفرصة وسأل الدكتور عن هذه 
هذا  عن  يفصح  لم  بأنه  فأجاب  القضية، 
األمر منذ أكثر من ثالثني عاماً ولكن خدمة 
الحقيقة  عن  لإلفصاح  سأضطر  للتاريخ 
فرزة  مكتبته  من  فناولني  عنها.  والكشف 
)شعراء  كتاب  من  مطبوعة  )ملزمة(  أو 
سنه  املطبوعة  العرشين(  القرن  يف  العراق 
الدين  عز  يوسف  الدكتور  ملؤلفه  م   (969
آنذاك، ويف  العراقي  العلمي  املجمع  سكرتري 
سريته  مصطفى  العالمة  ن  َدوَّ امللزمة  هذه 
أزال  ما  والتي  يل،  وأهداها  بقلمه  وحياته 
احتفظ بها يف مكتبتي الخاصة وأعدها من 
الوثائق األدبية النادرة.. املهم أن من بني ما 
ذكره الدكتور جواد فيها أنه يف سنة94٢)م 
دعي لتعليم امللك الصغري فيصل الثاني اللغة 
إنكلرتا  يف  دراسته  أهله  قرر  وملا  العربية، 
يكن  فلم  باستصحابه معهم،  والدته  أمرت 

أمامه إال القبول، ويصف العالمة جواد امللك 
يف تلك الفرتة بأنه كانت تظهر عليه املسكنة 
يف طلب حاجاته املدرسية، وكان يشكو من 
ذلك .. فقال له ذات مرة ما نصه )أنت ملك.. 
يستطيعون  فال  وكذا  كذا  هاتوا  لهم  فقل 
)هاتوا  األمر  بلهجة  لهم  قال  فلما  رفضا(، 
كالمك،  أسلوب  هذا  ليس  قالوا  وكذا(،  كذا 
فهو  الطلب؟  من  النوع  هذا  علمك  فمن 
لضعف ملكة االستقالل يف نفسه. قال لهم: 
فحقدوا  جواد،  مصطفى  ذلك  علمني  الذي 
العليا  الدار  يف  التدريس  إىل  وأعادوه  عليه 
يقول  كما  تربيتي  من  خوفا  السنة  آخر  يف 
يف  االستقالل  روح  بإذكاء  جواد  الدكتور 

نفسه. 
ال  أننا  هو  هنا،  إليه  اإلشارة  نود  ما 
التلفزيونية  القنوات  تسارع  ال  ملاذا  ندري 
جوانب  وتسجيل  تصوير  إىل  والفضائيات 
من التاريخ الشفاهي والوثائقي عىل لسان 
من بقي حياً من مؤرخينا ووثائقينا الذين 
ال شك أن ذاكرتهم ما زالت تختزن الكثري من 
تاريخنا  من  واألحداث  والحكايات  األرسار 
العراقي املعارص، والتي أحيانا قد ال نجدها 
سانحة  فرصة  ذلك  ولعل  الكتب  بطون  يف 
باغتنامها  باإلرساع  الفضائيات  هذه  إمام 

قبل فوات األوان.

لماذا تخلى مصطفى جواد
عن تدريس الملك؟

من ذاكرة التاريخ

عيل نارص الكناني
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زينب حسني

من  وباتت  املعجزات  فيه  قّلت  زمن  يف 
أخبار  إلينا  أتت  الخرافات،  أو  املستحيالت 
الطبيعة،  ملوازين  خارقة  ومواقف  عجيبة 
صنع  من  ال  فهي  البرش،  عقول  تصدقها  ال 
أقرب  بل هي  الكهنة،  تدبري  السحرة وال من 
قديماً  غادرونا  الذين  األنبياء  معجزات  إىل 

وبَُعد زمانهم عنا.
فقد شاعت من هنا وهناك أخبار يف املدينة 
رأى(  من  رس  أو  )العسكر  فيها  أقطن  التي 
أرض  من  بالحديد  ُمكبالً  به  جيء  لسجني 
أشياء  بحصول  الناس  يُخرب  وكان  الشام، 
وأتحرى  أبحث  فهرعت  له،  حدثت  عجيبة 
عنه، ربما يكون مجرد رجل مجنون أو كّذاب، 
السجن  إىل  فذهبت  اإلشاعات،  محبي  من  أو 
مّلا  عليه، فتعجبت  السجانني ألدخل  وأكرمت 
رأيته ألنني أدركت بأنه ذو َفْهم وعقل وأدب، 

فقلت له: يا هذا ما قّصتك؟
والدموع  ثقة  بكل  يتحدث  وهو  قال 
تنهمر من عينيه: إنّي كنت أعبد الله تعاىل يف 
املوضع اّلذي يقال إنّه نصب فيه رأس اإلمام 
موضعي  يف  كنت  ليلة  وذات   ، الحسني 
بي  وإذا  تعاىل،  الله  أذكر  املحراب  عىل  مقبل 
فقال:  إليه،  فنظرت   ، يديَّ بني  شخصاً  أرى 
يف  أنا  فإذا  قليالً،  بي  فمىش  معه  فقمت  ُقْم، 
مسجد الكوفة، فقال يل: أتعرف هذا املسجد؟ 
قلت: نعم هذا مسجد الكوفة، َفصىّل فصّليت 
معه، ثّم انرصف فانرصفت معه، فمىش قليالً 

عليه،  فسّلم    الرسول  بمسجد  نحن  فإذا 
وصىّل وصّليت معه، ثّم خرج وخرجت معه، 
فمىش قليالً وإذا نحن بمكة املرّشفة، فطاف 
معه  فخرجت  خرج  ثّم  معه،  فطفت  بالبيت 
فمىش قليالً فإذا أنا بموضعي اّلذي كنت فيه 
مّما  متعّجباً  فبقيت  عنّي  غاب  ثّم  بالشام، 
رأيت، وكأنني يف حلم تطوى األرض يل وأزور 

كل تلك األماكن البعيدة يف ليلة واحدة؟!
بذلك  وإذا  املقبل،  العام  يف  كان  فلّما 
به  فاستبرشت  عيلَّ،  أقبل  قد  الشخص 
حصل  الذي  ذات  وحصل  فأجبته،  فدعاني 
مفارقتي  أراد  فلّما  املايض،  العام  يف  معه  يل 
قلت له: سألتك بحّق اّلذي أقدرك عىل ما رأيت 
منك إالّ ما أخربتني َمن أنت؟ فقال: أنا محّمد 
الجواد بن عيلّ بن موىس بن جعفر بن محّمد 

بن عيلّ بن الحسني بن عيلّ بن أبي طالب.
سمعت،  ما  أصدق  ولم  قواي  فخارت 
كان  َمن  بعض  حّدثت  سعادتي  شدة  ومن 
بن  )محّمد  إىل  الخرب  فرفع  بذلك،  يل  يجتمع 
من  أخذني  َمن  إىلَّ  فبعث  الزيّات(،  امللك  عبد 
إىل  وحملني  الحديد  يف  وكبّلني  موضعي 
العراق وحبسني كما ترى واّدعى عيلَّ باملحال 

وتوعدني بالعذاب.
أرَفُع  هل  له:  وقلت  معه  فتعاطفت   
قال:  الزيّات؟  امللك  عبد  بن  محّمد  إىل  قصتك 
افعل، فكتبت عنه قّصته ورشحت فيها أمره 
رده  لكن  امللك(،  بن عبد  إىل )محّمد  ورفعتها 

كان مفاجئاً عندما وّقع يف ظهرها: قل لّلذي 
اّلتي  املواضع  هذه  إىل  الشام  من  أخرجك 

ذكرتها يخرجك من السجن الذي أنت فيه.
وانرصفت  له  ورققت  لذلك  فاغتممت   
محزوناً، وسأعلمه غداً بالحال، وآمره بالصرب 
بالفرج  وجل  عز  الله  من  وأعده  والعزاء، 

وأُخربه بمقالة هذا الرجل املتجرّب.
أنا  الغد باكرت السجن فإذا  فلّما كان من 
وخلق  السجن  وأصحاب  والجند  بالحرس 
كثري يهرعون فسألت: ما الخرب؟ فقيل يل: إّن 
الرجل املتنبئ املحمول من الشام ُفقد البارحة 
قيوده  وأصبحت  بمفرده،  وحده  الحبس  من 
يف  بها  مرمى  عنقه  يف  كانت  اّلتي  واألغالل 
وُطلب  منها،  َخلُص  كيف  ندري  ال  السجن، 
فلم يوجد له أثر وال خرب وال يدرون أخسفت 

به األرض أو اختطفته الطري؟!
)ابن  استخفاف  وقلت:  ذلك  من  فتعّجبت 
عىل  به  وقع  بما  واستهزاؤه  بأمره  الزيات( 

قّصته خّلصه من السجن))(.

)بترصف(  ص76).  ج٢٥،  املجليس،  األنوار،  بحار   -(

هذه واحدة من كرامات أولياء الله تعاىل  ومعجزاتهم 

والجاحدين  أعدائهم  عىل  بها  يحتجون  التي  الخارقة 

  الجواد  لإلمام  وهي  لوجودهم،  واملنكرين  حقهم 

نقلت عن طريق رجل زيدي اسمه )عيل بن خالد( وكان 

هو املتحدث يف القصة.

الشامي المتنبئ
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هنالك شهر ُمبارك فيه يوٌم ُمبارك وليلة ُمباركة، 
له  نُذعن  تعاىل،  لله  الحقيقية  املعرفة  منُه  تنبلج 
نعمه  دوام  والحمد عىل  والتمجيد  النقية،  بالعبادة 

املتواصلة.

يوم عرفة يوٌم من أيام الله عز وجل هو يوم الحج 
أبواب  فيه  تُفتح  التي  الحج  مناسك  وأحد  األكرب، 
من  وباٌب  والربكات،  الرحمة  فيه  وتنزل  السماء، 
والتوبة  بالذنوب  واإلقرار  الدعاء،  استجابة  أبواب 
وحقرياً  ذليالً  ُمهاناً  فيه  الشيطان  ليكون  منها، 
 : ومستضعفاً، كما ورد عن النبي األكرم محمد
أدحر وال  أصغر وال  يوٍم هو  يف  الشيطان  رئي  "ما 
أحقر وال أغيظ منه يف يوم عرفة"))(، وأيضا ما ورد 
عنه ، عن عطايا هذا اليوم املبارك: "والذي بعثني 
بالحق بشريا ونذيرا، إن لله تبارك وتعاىل يف السماء 
وباب  الرحمة،  وباب  التوبة،  باب  أبواب:  سبعة 
التفضل، وباب اإلحسان، وباب الجود، وباب الكرم، 
تساهل  إال  أحد  )بعرفات(  يجتمع  ال  العفو،  وباب 
من هذه األبواب، وأخذ من الله هذه الخصال، فإن 
مائة  ملك  كل  مع  ملك  ألف  مائة  وتعاىل  تبارك  لله 
عىل  ينزلها  رحمة  مائة  ولله  ملك،  ألف  وعرشون 
املالئكة  تلك  الله  أشهد  انرصفوا  فإذا  عرفات،  أهل 
الله  أشهد  انرصفوا  فإذا  عرفات،  أهل  رقاب  بعتق 

)- مستدرك الوسائل، ج0)، ص)4.

مناد:  وينادي  الجنة،  لهم  أوجب  بأنه  املالئكة  تلك 
ورضيت  أرضيتموني،  فقد  لكم  مغفورا  انرصفوا 

لكم، قال: صدقت يا محمد")٢(.

إن هذا اليوم العظيم عند الله "عز وجل"، هو يوم 
تعرُج فيه الروح إىل عالم املعرفة اإللهية واالطمئنان 
عرفة  دعاء  مضامني  يف  ورد  فقد  تعاىل،  الله  بذكر 
عن لسان إمامنا الحسني ، يف مخاطبة الله تعاىل 
ُقلُوِب  يِف  األنْواَر  ْقَت  أرَْشَ الَِّذي  أَنَْت   " يقول:  حينما 
أََزْلَت  الَِّذي  َوأَنَْت  ُدوَك  َوَوحَّ َعَرُفوَك  َحتَّى  أَْوِلياِئَك 
األْغياَر َعْن ُقلُوِب أَِحبَّاِئَك َحتَّى َلْم يُِحبُّوا ِسواَك َوَلْم 
أَْوَحَشتُْهُم  َحيُْث  َلُهْم  امُلْوِنُس  أَنَْت  َغرْيَِك  إىِل  يَْلَجأَوا 
صور  بأبهى  عرفة  يوم  دعاء  يُذكرنا  الَعواِلُم"))(، 
يوم عاشوراء يف مناجاة إمامنا الحسني ، وربّه 
"جل وعال" إذ قال إمامنا الحسني : "ألّلُهمَّ أَنَْت 
َغِنيٌّ  املِحال  َشِديُد  الَجرَبوِت،  َعِظيُم  امَلكاِن  ُمتَعايِل 
تَشاُء،  ما  َعىل  قاِدٌر  الِكرْبِياِء  َعِريُض  الَخالِئِق،  َعِن 
َحَسُن  النِّْعَمِة  ساِبُغ  الَوْعِد،  صاِدُق  الرَّْحَمِة  َقِريُب 
قاِبُل  َخَلْقَت،  ِبما  ُمحيٌط  ُدِعيَت  إِذا  َقِريٌب  الباَلِء، 
التَّْوبَِة ِلَمْن تاَب إَِليَْك، قاِدٌر َعىل ما أََرْدَت َوُمْدِرٌك ما 

َطَلبَْت، َوَشُكوٌر إِذا ُشِكْرَت َوذَُكوٌر إِذا ذُِكْرَت")4(.

٢- املصدر نفسه، ج0)، ص)).

)- مفاتيح الجنان، عباس القمي ، ج)، ص٥7).

4- بحار األنوار، املجليس، ج98، ص48).

بأن يف مثل هكذا أدعية ومناجاة، يتجىل أسلوب 
التوسل بالله تعاىل فكرياً وعملياً، وأيضاً ال تنحرص 
لله  والتمجيد  الحمد  بعد  إذ  ُمحدد،  موضوع  يف 
تعاىل ينتقل إمامنا الحسني ، يف دعائه إىل علوم 
اإلنسان الدقيقة يف رحلته من عالم األصالب إىل عالم 
الدنيا، وبعد  بأطوار وتطورات  انتقاله  ثم  األرحام، 
ذلك ينتقل من آيات النفس البرشية إىل آيات الكون 
اإلعجازية، فنشعر عند قراءة مثل هكذا دعاء بأننا 
نغوص يف بحر عميق من العلوم واملعارف النورانية.

األعمال  من  فيها  التي  الحج  شهر  أياُم  تتوارى 
يف  ُمساهماً  وباباً  ُمعينة  ملدة  ُمختصاً  يكون  ما 
توطيد العالقة بني العبد وربه، لكن يبقى باُب الله 
الذي منه يؤتى يف ُكل يوٍم وليلة، أال وهو زيارة قرب 
اإلمام الحسني ، كما جاء يف الحديث عن إمامنا 
الله  "إن  يقول:  إذ   ، الصادق  محمد  بن  جعفر 
قبل    الحسني  قرب  لزوار  يتجىل  وتعاىل  تبارك 
ذنوبهم  ويغفر  حوائجهم  ويقيض  عرفات  أهل 
عرفات  بأهل  يثني  ثم  مسائلهم،  يف  ويشفعهم 

فيفعل بهم ذلك")٥(.

٥- كامل الزيارات، محمد بن قولويه، ص09).

 باُب اهلل المفتوح
رضغام محمد عيل
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وبذله  كبرية،  داخلية  قوة  العطاء 
فأحياناً  أكرب،  لطاقة  يحتاج  أيضاً 
يستنزف قوتك حينما تعطي وال تجد 
نكذب  ولن  العطاء،  ذلك  يقابل  ما 
إننا نعطي يف  أنفسنا حني نقول  عىل 
أو يف عطائنا  أنفسنا  أن نريح  مقابل 
راحة فقط؛ لذلك لنبحث يف العطاء عن 
ما يخصنا ونرتك ما بعده ملن يغنينا يف 
الجزاء والربكات، الرب الذي ال يخفى 
قال  وكبرياتها،  األمور  صغائر  عليه 
تعاىل: }َوأَْقِرُضوا اللََّه َقْرًضا َحَسنًا َوَما 
ْن َخرْيٍ تَِجُدوُه ِعنَد  ُموا أِلَنُفِسُكم مِّ تَُقدِّ
اللَِّه ُهَو َخرْيًا َوأَْعَظَم أَْجًرا َواْستَْغِفُروا 

اللََّه إِنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِّحيٌم{))(.

من هنا، فالعطاء هو الشكل الذي 
اإلنسان  أيها  ــ  عليه  تبدو  أن  بد  ال 
تظهر  عندما  العطاء  فمالمح  ــ 
الراحة  ستمنحك  شخصيتك  عىل 
عنها  تبحث  التي  الراحة  النفسية، 
لذلك كن سخياً  اآلخرين،  ابتسامة  يف 
أهل  ملرتبة  يرفعك  الذي  باملقدار 
يمكن  ال  حٌر  إنساٌن  فأنت  العطاء، 
التأثري عىل صفاته األخالقية الكريمة 
مثاالً  الكثريين  أعني  يف  تجعلك  التي 
نفسك  تتبع  أن  بد  ال  وعليه  وقدوة، 
وتمتثل ملتطلباتها اإلنسانية يف تقديم 
العون لكل محتاج، فتسد عن أحدهم 
يف  أمله  آخر  عن  وتخفف  غيبته،  يف 
حضوره، كن كالشجرة كلما اقتطفوا 

)- سورة املزمل، اآلية ٢0.

جذب  قوة  بسبب  وتأملت  الثمر  منها 
ثمارها زادت يف عطائها دون توقف، 
هذا  يف    عيلّ  املؤمنني  أمري  يقول 
تكون  أن  نفيس  ألرفع  )إنّي  املوضع: 

حاجٌة ال يسُعها جودي()٢(.

العطاء  بميزة  نفسك  ادعم 
سيميزك  فإنه  والكرم،  والسخاء 
واجعله  واضح،  وبشكل  اقرانك  عن 
كل  يف  باحثاً  حياتك،  يف  األكرب  الجزء 
جديدة  مهمة  عن  تخطوها  خطوة 
إسعاد  تريد  دمت  ما  فذلك سيسعدك 
اآلخرين، وإليك عدة أمور تجعلك من 
العطاء  شارة  يحملون  الذين  ضمن 

والسخاء:

)- اجعل من حولك يشعر بقيمة ما 
يقدمه لك ولنفسه: من صور العطاء 
ودفعهم  اآلخرين  نجاحات  مدح  هو 
فهذا  الخاصة،  مهماتهم  إكمال  نحو 
إنما يدّل عىل صفاء  إن دلَّ عىل يشٍء 

روحك ونقاء رسيرتك.

٢- الصرب عىل امللمات: الصرب عىل 
اآلخرين  ومعاملة  وامللمات،  الشدائد 
الترصف،  أساءوا  لو  حتى  بإحسان 
يف  التفكري  يعيدون  يجعلهم  ما  هذا 
هذا  إن  حتى  معنا،  ترصفهم  طريقة 
الصرب عليهم يدفعهم لتقديم االعتذار 

٢- غرر الحكم: 778).

ردود  يف  صبوراً  فكن  لك..  املناسب 
أفعالك لتكن معطاًء.

)- نبذ فكرة التطفل عىل اآلخرين: 
مع هذا التطور الذي نحن به وبوجود 
فإن  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
بالكتاب  اشبه  أصبحت  حياتنا 
ال  هذا  لكن  الجميع،  أمام  املفتوح 
يعني أن نغيّب عن أنظار من يريدون 
مشورتنا يف أمور مهمة من حياتهم، 
التي  أخطائهم  عن  للبحث  يدفعنا  أو 
نعرفها من هنا أو هناك، فمن )راقب 

الناس مات هماً(.

4- حفاظك عىل استقاللية اآلخرين 
تصلها  مرحلة  أفضل  هذه  عطاء: 
فالكثريون  اآلخرين،  مع  تعاملك  يف 
معك  باستقالليتهم  يشعرون  عندما 
سيتعاملون بمساحة أكرب ويقدمون 
ألنك  منهم؛  تنتظره  كنت  الذي  الدعم 
األكثر  اليشء  بتقديم  بالفعل  نجحت 
إشعارهم  وهو  لهم  بالنسبة  أهمية 

باستقالليتهم عندك.

٥- أعظم صور العطاء منح الحب 
من  النقية  الصورة  هذه  باملجان: 
من  نحو  جميعاً  نستشعرها  الحب 
نحبهم، لكن ما يجب أن يكون الحب 
وضعت  فاذا  مقابل،  دون  هو  عليه 
أول  مع  سينتهي  معينة  تسعرية  له 
لذلك كن معطاًء  عاصفة تهب عليه؛ 
وقدم الحب ملن حولك باملجان وتعامل 
لحماية  وحرص  بمرونة  املواقف  مع 

الطرف اآلخر.

معطاًء  تكون  أن  وبالنهاية، 
إن  وكذلك  وجودك،  يف  نادر  فأنت 
العطاء،  لك  يقدم  من  حياتك  يف  كان 
يف  املحظوظني  أكثر  من  أنك  فاعلم 
وجوده  عىل  حافظ  لذلك  العالم،  هذا 
بأنك  تؤمن  دمت  ما  معك.  وبقائه 
التأثري  ستصنع  العطاء  أصحاب  من 
اإليجابي بمن يحبك، وقد تكون سبباً 

يف تغيري حالتهم التي يمرون بها.

العطاء
حسني مناتي 
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وصناع  الحياة،  ثمرة  هم  األطفال 
لوحات  يرسمون  الذين  وهم  املستقبل، 
االهتمام  غياب  وعند  أوطانهم،  ازدهار 
اهمال  نتيجة  سواًء  املهمة  الرشيحة  بهذه 
الدولة  مؤسسات  رعاية  وانعدام  األرسة، 
ترتتب ــ بال شٍك ــ نتائج سلبية ال تُحمد 

عقباها،

من  هي  مأساوية  معيشة  فظروف 
تجمع  أماكن  يف  التواجد  إىل  باألطفال  أدت 
الطفولة،  مستقبل  عىل  الخطرية  النفايات 
والجسدية  الصحية  سالمتهم  تهدد  والتي 
أفعال  إىل  االنجرار  هو  األكرب  والخطر 

إجرامية.

الصحي  الطمر  أماكن  يف  يتواجد   
تتجاوز  ال  وبأعمار  األطفال  من  العديد 
مخصصة  املناطق  وهذه  القانوني،  السن 
البلدية  دوائر  برميها  تقوم  التي  للنفايات 
محافظات  عموم  يف  عالقة  ذات  وأخرى 
مخصصة  منطقة  محافظة  ولكل  العراق، 
النفايات وتحوي هذه األماكن بقايا  لرمي 
الطعام ومعلبات منتهية الصالحية، بعدما 
تقوم الرقابة الصحية بمنعها من األسواق 

وإتالفها يف الطمر الصحي.

)بنبش(  األطفال  هؤالء  يقوم  حيث 
النفايات بحثاً عن األطعمة لجمعها كعلف 
بتناول  يقوم  منهم  البعض  أو  للحيوانات 
الطعام واملعلبات منتهية الصالحية،  بقايا 
يف  األطفال  تواجد  من  الرضر  يكمن  وهنا 

هكذا املكان.

الرقابية  الجهات  تتحملها  واملسؤولية 
يحوي  الصحي  الطمر  كون  العالقة  ذات 
األطفال  حياة  تهدد  خطرية  ملواد  جراثيم 

غري املدركني خطورة تواجدهم يف الطمر.

متواجدين  األطفال  يكون  أن  من  فبدالً 
املدارس  يف  وجودهم  يفرتض  النفايات  يف 
يف  تساهم  التي  األساس  اللبنة  لكونهم 
ارتقاء البلد، فغياب الرقابة هو السبب وراء 

ازدياد تواجد األطفال ونبشهم للنفايات.

العمل  املعنية  الجهات  فعىل  هنا،  من 
عىل تفعيل اللجان الرقابية املختصة بملف 
الطمر،  تواجدهم يف  األطفال، ومنع  رعاية 
والتحري عن األسباب التي دفعت باألطفال 
ذويهم،  محاسبة  مع  الفعل  هذا  إىل 
والتوصية برعاية أطفالهم بدالً من الضياع 

يف وادي األمراض والجرائم.

املعنية  املؤسسات  تتبنى  أن  يجب  كما 
وإدخالهم  املرشدين،  األطفال  باحتضان 
عمل  ورش  عىل  وتدريبهم  الرعاية  دور 
وتنمية  لتأهيلهم  كافة  باالختصاصات 
اإلبداعية  الطاقات  واكتشاف  مواهبهم 
لألطفال، وبعد البلوغ زجهم يف سوق العمل 
املحيل وهنا يصبح الطفل قادراً عىل تحمل 

مسؤوليته وبناء مستقبله.

أطفال في باطن الطمر
أمري الربكاوي 
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عامر عزيز األنباري

الشجاعة
هي أفضل خياراتنا للمواجهة

من املؤسف أن هنالك من يبالغ يف مخاوفه 
مستقبله  يف  له  يتعرض  قد  مما  وهواجسه 
إىل  به خوفه هذا  البعيد، وقد يصل  أو  القريب 
الحد الذي ينّكد عليه عيشه ويقطع عنه سبل 
الجانب  املفرط يمثل  الخري واملنفعة. فالخوف 
دون  ويحول  املرء  لدى  التفكري  من  السلبي 
الدائم  وهاجسه  النفيس  باالستقرار  شعوره 
سيدفع  من  أول  وهو  ستقع  ما  مصيبة  بأن 
إليه  تؤول  من  هنالك  بأن  مدرك  غري  ثمنها! 
ودفع  الحال  تغيري  عىل  القادر  وهو  األمور 

الرضر عن عباده بأحلك األوقات والظروف.

تفاءلوا باخلري جتدوه

حد  البعض  لدى  والتشاؤم  الخوف  يصل   
امتناع أحدهم من الخروج من منزله ملمارسة 
وقوع  ملجرد  معتاد  هو  كما  الطبيعية  حياته 
برصه عىل ما يثري يف نفسه التشاؤم والتطري، 
كأن يالقي إنساناً أو حيواناً عىل هيئٍة أو حالٍة 
والقلق،  الخوف  هواجس  لديه  تضاعف  ما 
بأن القادم يسء وهو  فيَّطري مما يالقيه ظاناً 

الكارثة بالنسبة له.

لَِم كل هذا القلق 
واالضطراب؟ ولَِم كل 
هذا اخلوف من اجملهول؟ 
ما قيمة هذه الدنيا ولَِم 
كل هذا احلرص على ما 
فيها؟ فالدنيا ال تستحق 
منا حلظة هّم وغّم 
وختاذل، وإمنا تستدعي 
منا وقفة تعقٍل وتدبٍر، 
كما تستدعي منا 
الشجاعة الكافية 
ملواجهة ما يعرتضنا فيها 
من أهوال، أحيانًا قد 
يكون القلق ليس له 
معنًى وانبعاث اخلوف 
من جمرد أوهام ال واقع 
هلا أصاًل! وحتى وإن وقع 
بعض الذي حنن خنشاه 
وحنذره، فهل يفوتنا أن 
األمور كلها بيد اهلل 
تعاىل وأن مَرّدنا إىل اهلل 
سبحانه؟
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 إن هذه الوساوس والظنون واقعاً ليست إال 
من تركات املايض السحيق وترسبات جاهلية 
الدين بصلة، فاإلسالم  اىل اإلسالم وإىل  ال تمت 
ملثل هكذا ترهات وعادات  يقف موقفاً مضاداً 
االجتماعي  والخراب  واملشاكل  بالعقد  تتسبب 
األمام  نحو  التقدم  عجلة  يف  العصا  وتضع 
فالتشاؤم  للحياة  الطبيعي  املسار  وتمنع 
والتطري والخوف املفرط من املجهول هما مما 
الله  رسول  عن  عرف  وقد  اإلسالم،  عنه  ينهى 
الطرية())(،  ويكره  الفال  )يحب  كان  أنه   
وورد  تجدوه()٢(.  بالخري  )تفاءلوا  ص:  يقول 
عن موالنا أبي عبد الله الصادق : )أّن الطرية 
عىل ما تجعلها إن هّونتها تهّونت، وإن شّددتها 
تشّددت، وإن لم تجعلها شيئاً لم تكن شيئاً())(، 
والتسليم  وعال  جل  الله  عىل  االتكال  فينبغي 
شجاعاً  يكون  أن  إال  املرء  عىل  وليس  ملشيئته 
  املصطفى  أثر عن  وقد  الحياة.  يف مواجهة 
دعاؤه الذي هو حرز لنا صباحاً ومساًء )بسم 
الله الذي ال يرض مع اسمه يشء يف األرض وال 

يف السماء وهو السميع العليم()4(.

اخلشية املفرطة من األمراض اخلطرة

خشية  املستمر  الرعب  البعض  يتمّلك  قد 
املهلكة،  الخطرة  الوقوع ضحية لألمراض  من 
متوسط   أو  مبكر  عمر  يف  اإلنسان  يبتىل  وقد 
باإلصابة بها، وليس يعرف فقد يكون اختباراً 
أو  لصاحبه،  واملثوبة  األجر  عظيم  يستجلب 
الله.  إال  يعلمه  ال  مما  فهو  عقاباً  يكون  ربما 
وابتالءاتاً  أمراضاً  أن  األخبار  يف  ورد  فمما 
أجر مضاعف ورحمة  للمؤمن  إنما هي  كهذه 
االبتالء  عىل  والصرب  ونقمة،  تعذيب  للكافر  و 
ميزان  يف  له  يضاعف  مما  للمؤمن  بالنسبة 
أَيَُّها  )يَا  الدرجات:  رفيع  ويكسبه  الحسنات 
إِنَّ اللََّه  اَلِة   رْبِ َوالصَّ الَِّذيَن آَمنُوا اْستَِعينُوا ِبالصَّ
من  املفرط  الخوف  وهذا  اِبِريَن()٥(،  الصَّ َمَع 
وقوع املرض خشية من الهالك إنما هو ضعف 
يف اإليمان وعن التسليم ملشيئة الله، وليس عىل 
املرء إال أن يكون شجاعاً فيما يقدره الله تعاىل، 
فاملوت واقع باملرء ال محالة فإنه )ال ينجو من 
ولد  عىل  املوت  )ُخّط  وقد  خافه()6(،  من  املوت 
ويغيب  الفتاة()7(،  القالدة عىل جيد  آدم مخط 

ج٢)،  العاميل،  جواد  محمد  السيد  الكرامة،  مفتاح   -(

رشح ص٢7٢.

٢- ميزان الحكمة، محمد الريشهري، ج)، ص٥4)٢.

ج٢)،  العاميل،  جواد  محمد  السيد  الكرامة،  مفتاح   -(

رشح ص٢7٢.

طاووس،  ابن  السيد  عبادات،  ومنهج  دعوات  منهج   -4

ص7٥.

٥- سورة البقرة، اآلية )٥).

 ورد يف بحار  املؤمنني  أمري  6- هو مما ينسب ملوالنا 

األنوار، للعالمة املجليس، ج74، ص٥)).

 ، الحسني  الله  عبد  أبي  ملوالنا  خطبة  من  مجتزأ   -7

مثري األحزان، ابن نما الحيل، ص٢9.

الهائل من  الكم  يغلب عليهم هذا  بال من  عن 
الخوف من تلكم األمراض، وأسباب الهالك أن 
تافهة وبسيطة جداً  املوت قد يحصل ألسباب 
تؤكده  فمما  بسيطة.  أمراض  بسبب  وربما 
 ٢٥0( أن  عاملية  ملنظمات  الصحية  التقارير 
سنوياً  يموتون  العالم  يف  إنساٍن  الف   )٥00  –

بسبب االنفلونزا االعتيادية! 

ا( ا َجمًّ وَن اْلَماَل ُحبًّ )َوُتِحبُّ

منبعثاً  أحياناً  والقلق  الخوف  يكون  ربما 
لدنياه  املرء  بحب  تتعلق  أخرى  دوافع  من 
له  من خسائر  يتعرض  قد  ملا  املفرط  وخوفه 
كسبه  يف  بالهوس  يصاب  فقد  للمال.  وفقدان 
)َوتُِحبُّوَن  ومضاعفته  عليه  وحفاظه  للمال 
ا()8( وقد يتضاعف قلق هذا نمط  اْلَماَل ُحبًّا َجمًّ
تعرضهم   وعند  اليومي  تعاملهم  يف  الناس  من 
والقلق  الخوف  فيصبح  اقتصادية،  ألزمات 
بالنسبة لهم قاتلني مدمرين يسلبانهما الراحة 
وقد  العافية،  منهم  وينتزعان  والطمأنينة 
تعرضهم  عند  االنتحار  إىل  ببعضهم  يوديان 
لخسارة مادية فادحة، وهو الخرسان الكبري يف 
الدنيا واآلخرة. فليس هنالك أعظم من القناعة 
َماِء  السَّ )َويِف  تعاىل  الله  قسم  وبما  الرزق  يف 
ِرْزُقُكْم َوَما تُوَعُدوَن()9(، والتحيل بالشجاعة يف 
وإال  الرزق،  أسباب  يف  له  يتعرض  ما  مواجهة 
ومن  االنهيار.  عند  أبشع  النتائج  تكون  فقد 
روائع حكم أمري املؤمنني يف كسب الرزق قوله 
: )الرزق رزقان : رزق تطلبه ورزق يطلبك؛ 
فإن لم تأته أتاك فال تحمل هم سنتك عىل هم 
فلن  كدحاً،  نفسه  املرء  أفنى  ولو  يومك()0)(، 
هذه  يف  رزق  من  ربه  له  قسم  مما  أكثر  ينال 

الدنيا.

)ُقل لَّن ُيِصيَبَنا ِإالَّ َما َكَتَب اللَُّه َلَنا(

سالمة  عىل  والخشية  للحرص  يكون  ربما 
للرضر  تعرضهم  من  والخوف  واألعزة  األحباء 
القلق  تفاقم  دواعي  الله من  قدر  ال  الهالك  أو 
والخوف يف قلوب املحبني، خصوصاً لدى اآلباء 
أزمة  أو  طارئ  أي  حدوث  فعند  واألمهات، 
املشاعر  من  ملتهبة  كتلة  إىل  أحدهم  يتحول 
صحته  من  مأخذها  تأخذ  التي  واألحاسيس 
وبيلًة  تصبح  قد  ذلك  فنتائج  وعافيته)))(، 
الله  إىل  األمور  تسليم  من  أفضل  هنالك  وليس 
املكاره  ودفع  الرض  لكشف  والدعاء  تعاىل 

8- سورة الفجر، اآلية ٢0.

9- سورة الذاريات، اآلية ٢٢.

0)- نهج البالغة، خطب اإلمام عيل ، ج4، ص)9.

يسببه  ما  عىل  بأمثلة  االستعانة  إىل  بحاجة  لسنا   -((

وبدنية،  األحبة من أرضار صحية  واالضطراب عىل  القلق 

فقدوا  وربما  التوتر  ضحية  ذهبوا  من  الناس  من  فكم 

حياتهم من شدة خوفهم عىل أبنائهم وذويهم.

والتأيس بقوله تعاىل )ُقل لَّن يُِصيبَنَا إاِلَّ َما َكتََب 
مضاعفاً  الرضر  يكون  فقد  وإال  َلنَا()٢)(،  اللَُّه 
إىل  داٍع  أو  مربر  بدون  الرضر  يتحقق  ربما  أو 
يقدره  ما  إىل  الركون  يف  الحكمة  ومنتهى  ذلك 
مواجهة  يف  بالشجاعة  والتحيل  سبحانه  الله 
بيد  كلها  فاألعمار  الله،  يقدره  وبما  األخطار 
الله  تعاىل يقول أمري املؤمنني  )كفى باألجل 

حارساً()))(.

إن اهلل حيب الشجاعة

ازدياده عن حّده ليس عيباً  إن الخوف دون 
وال ضعفاً، بل سلوك غريزي، وهو يمثل حالة 
وللدفاع  للحذر  ودافعاً  للخطر  تحسباً  دفاعية 
الذي  الجريء  هو  إنما  والشجاع  النفس  عن 
والله جل وعال  داخله.  الذي يف  الخوف  يسحق 
خائفاً  رعديداً  جباناً  يكون  أن  لعبده  يرىض  ال 
من كل يشء، وإنما )املؤمن القوي أحب إىل الله 
الشجاع.  يحب  وهو  الضعيف()4)(،  املؤمن  من 
الشجاعة  يحب  الله  )إن   : املصطفى  يقول 
ولو عىل قتل حية()٥)(، فاملؤمن يجب أن يتحىل 
بقدر كاٍف من الشجاعة ملواجهة الواقع مهما 
بقلب  أخطار  من  يقابله  ملا  وللتصدي  كان 
فالشجاعة  والهزيمة،  الخور  يعرف  ال  جريء 
أكثر  الكامنة وتجعله  املرء طاقاته  لدى  تفجر 
كيفما  واملخاطر  التحديات  مجابهة  عىل  قدرة 
كانت، والجبان يكون عوناً للظالم عىل نفسه، 
يملؤون صفحات  والشجعان هم وحدهم من 
كل  يف  مطلوبة  التهور  دون  فالشجاعة  املجد، 
الصعاب،  وتحدي  املخاطر  مواجهة  يف  يشء 
النفس  وتهذيب  الذات  تطويع  عىل  القدرة  ويف 
يف  والبذل  الكرم  يف  الشدائد،  عىل  الصرب  يف 
القدرة عىل اتخاذ القرارت الصعبة واملصريية. 
والشجاعة فن مكتسب وليس موهبة مختصة 
واحد  كل  داخل  ففي  آخرين،  دون  بأشخاص 
املمكن  من  وبذرة  الشجاعة  من  نسبة  منا 
والتصميم  باالعتياد  فشيئاً  شيئاً  تنميتها 
الله والتسليم  واإلرادة، فال خوف مع ال إله إال 

املطلق ملشيئته سبحانه وتعاىل.

٢)- سورة التوبة، اآلية )٥.

))- مسند اإلمام عيل ، ج)، ص6٢).

4)- األحكام، ابن حزم، ج٥، ص694.

٥)- بحار األنوار، العالمة املجليس، ج)6، ص٢69.
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َفرَتىَْض())(.  َربَُّك  يُْعِطيَك  )َوَلَسْوَف  تعاىل:  قال 
والتي  الكريمة،  اآلية  بهذه  معك  أبدأ  أن  أحببت 
التي  أعدها مصدراً مهماً ملصادر الطاقة اإليجابية 
إىل  وتدفعك  تفاؤل،  بكل  يومك  تبدأ  أن  عىل  تحثك 
األمام بمجرد أن ترددها داخلياً وتستشعر بطاقتها 
املحركة لك، فمهما عصفت بك الحياة، وحارصتك 
يدفعك  أمل  يكون هناك  أن  بُد  ال  واملصاعب،  اآلالم 
وبعد  ثم  ومن  والخوف،  والخمول  الجمود  لكرس 
إيجادك االستقرار النفيس تحقق ذاتك يف الشخصية 
يفعل  ال  من  وبالفعل  أنت،  تريدها  التي  اإلنسانية 
ذلك لن يخرج من دوامة التكرار، ومن املؤكد سيجد 
نفسه متأخراً، سيما إذا كان قد استسلم لألقاويل 

واالنتقاد.

أال  هو  طريقتك  عىل  العيش  خطوات  أول  إذن 
وتنعش   ، ودبَّ هبَّ  من  لكِل  األمور  زمام  تسّلم 
مساحة  لك  يتيح  الذي  النقي  بالهواء  أحاسيسك 
يراودك  قد  الذي  القلق  من  أنفاسك  اسرتجاع 
يف  بوجودها  ترغب  ال  التي  األشياء  نحو  ويدفعك 
حياتك، وهناك أيضا التفاؤل. عند شعورك بالضعف 
ال  قد  الذي  باألمل  نفسك  وتشعر  تتفاءل  أن  يجب 
يستغرق كثرياً من الوقت حتى يطرق أبوابك، فأنت 
ال تستطيع أن تجعل كل يشٍء بخري.. فقط تفاءل، 
"متعة الحياة أن تعيشها عىل طريقتك أنت، ال عىل 

طريقة اآلخرين()٢(.

أنت بحاجة ألن تجد األسلوب الذي يجعلك تشعر 
الرقي  تعيش  أن  عىل  يساعدك  إنه  كما  بالسعادة، 
املناسبة،  للخطوات  اتخاذك  طريق  عن  املأمول 
األمان.  بر  إىل  بك  تصل  أن  عىل  قادرة  تكون  والتي 
فلكل ناجح أسلوب حياة يختلف فيه عن الكثريين 

٢- نيكوال تسال.

األسلوب  وهذا  املتميزين،  مع  ما  بشكل  ويتشابه 
أولئك  من  نفسك  تحمي  ألن  يدفعك  ذاته  بحد 
إيجابي  هو  ما  بكل  نفسك  اشغل  فقط  املحبطني، 

وجميل، واحذف من تفكريك كل أولئك السلبيني.

الترصفات،  تربير  إىل  تحتاج  ال  بأنك  مؤمناً  كن 
األمر مع  تراجع  أن  للتربير، فيجب  وإذا اضطررت 
يحتاج  سيئاً  سلوكاً  سلكت  قد  بالفعل  ألنك  ذاتك؛ 
تربيرك  قدمت  ما  ذلك  ولوال  والتدقيق،  املراجعة 

الشخيص!

ببساطة  يُمنح  الذي  العادل  الحب  عن  ابحث 
ال  انت  ألجلك  أي رشط، حباً  بدون  وإنسانية، حباً 
تتغري  قد  فاألشياء  يحبونه،  هم  شيئاً  تفعل  ألنك 
الذي  الحب  جد  أخرى،  بأفعال  تنسخ  قد  واألفعال 
عىل  عش  باالطمئنان،  تشعر  ويجعلك  يناسبك 
تعش  وال  باالطمئنان  تشعر  تجعلك  التي  طريقتك 
عىل الطريقة املفروضة عليك، والتي تجعلك تشعر 
الصواب  واخرت  قوياً  كن  والضعف،  واأللم  بامللل 
بالتصحيح  املوقف  عالج  أخطأت  وإن  دائماً، 
أن  تطمح  ما  لتحقق  الذات،  مع  األمر  ومراجعة 

تكون عليه.

الوجدان  يمآلن  شيئان  كانط:  إيمانويل  يقول 
بإعجاب وإجالل يتجددان ويزدادان عىل الدوام كلما 
أمعن الفكر التأمل فيهما: )السماء ذات النجوم من 

فوقي والقانون األخالقي يف صدري())(.

الذي يمنحك  لذلك يجب أن تجد قانونك الخاص 
الداخيل  بالعوز  الشعور  وعدم  الذاتي  االمتالء 

والضعف الشخيص ويف ذلك خطوات مهمة: 

أهم وسائل  الذات والرضا عنها  الرتكيز عىل   -(
العيش بهدوء واهم السبل لكي تكون عىل أسلوبك 
بطريقتك  الحياة  تعيش  يجعلك  والذي  الخاص 

الخاصة.

٢- ال تسمح لألخرين بأن يمألوا عليك اإلمالءات، 
ليس  ولكن  بطريقتهم،  يعيشوا  أن  حقهم  فمن 
فتلك  بك،  الخاصة  باالختيارات  التفكري  من حقهم 

االختيارات يجب أن تكون مرجعيتها لك.

يف  كافحت  فكلما  خرياً،  لتحصد  خرياً  ازرع   -(
الله  والطيبة،  الهادئة  الحياة  ستجد  الخري  عمل 
أفعالك  الله يف  ابحث عن رضا  لذلك  الطيبني،  يحب 

وليس رضا الناس.

فلكل  عنك،  الجميع  إرضاء  الصعب  من   -4
تفعل  أن  فقط  حاول  لذلك  عنك،  وأفكاره  شعوره 

الصواب دائماً.

ويف النهاية يجب أن تدرك أن أفكار الناس دائماً 
تتغري وتبعاً لتغري الظروف، وهذا يعني أنّه حتّى لو 
يقومون  قد  ما،  وقت  يف  سيئ  بشكل  الناس  فكر 

بتغيري طريقة تفكريهم يف املستقبل القريب)4(.

)- إيمانويل كانط: تأسيس ميتافيزيقا األخالق، الخاتمة.
بما  تهتم  أن  ملاذا ال يجب  أسباب واضحة  ليم: عرش  تيدي   -4

يعتقده اآلخرون.

عش الحياة على طريقتك
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قد  بكلمة موت،  أن تسمع  بمجرد 
خاٌص  وشعوٌر  شديٌد  خوٌف  ينتابك 
مراحل  إىل  وصلت  مهما  الحياة  بأن 
خالدة،  وغري  فانية  فإنها  متقدمة 
التي  الساعة  تلك  تأتي  أن  بد  وال 
الحياة والتقدم، مما قد  تتوقف فيها 
تستشعر طاقة سلبية عجيبة، وعىل 
أن  تعرف  أن  بد  ال  ذلك،  من  الرغم 
وهو  الطاقة  من  آخراً  وجهاً  للموت 
إيجابي جداً، فمن طاقاته أنه يدفعك 
جيدة،  بطريقة  ومواصلته  العمل  إىل 
حتى تتمكن من إنهاء مهامك بشكل 
فهو  وبالفعل،  حاجتك..  يناسب 
تعمل  تجعلك  التي  الدوافع  أهم  من 

األفضل لتنال األفضل!

وما  املوت  فكرة  عن  قرأت  ولو 
تقديم  يستحق  أنه  ستجد  ينتظرك، 
أفضل ما لديك لتنال مراتب ما بعده، 
سيما ونحن املسلمني نؤمن بأن هذه 
إال مجرد محطة عبور  الحياة ماهي 
املؤمنون  بها  يفوز  خالدة  لحياة 
تعإىل:  قال  الضالون،  بها  ويخرس 
ْوَن  }ُكلُّ نَْفٍس ذَاِئَقُة اْلَمْوِت َوإِنََّما تَُوفَّ
ُزْحِزَح  َفَمْن  اْلِقيَاَمِة  يَْوَم  أُُجوَرُكْم 
َوَما  َفاَز  َفَقْد  اْلَجنََّة  َوأُْدِخَل  النَّاِر  َعِن 
نْيَا إاِلَّ َمتَاُع اْلُغُروِر{))(، وعن  اْلَحيَاُة الدُّ
النبي  عن  )رض(  الله  عبِد  بن  جاِبر 
رزِقِه  من  هَرَب  آدَم  ابَن  أنَّ  )لو   :
رْزُقُه  ألْدَرَكُه  املوِت،  من  يهَرُب  كما 

كما يُْدِرُكُه املوُت()٢(.

فإنك  املوت  فكرة  تتقبل  وعندما 
الله  مَن  التي  بالحياة  جديراً  تصبح 
الفكرة هي من أهم  عليك بها، فهذه 
ومع  مبكراً  للعمل  الرئيسية  الدوافع 
طلوع الشمس حتى مغيبها، دافعها 

)- سورة آل عمران، اآلية 8٥).
٢- كنز العمال، املتقي الهندي، ص))).

ومصبّاته،  الخري  عن  تبحث  يجعلك 
وبصورة  ومصادره،  اإلصالح  عن 
أخرى فهو النجاح بعينه إذا استطعت 
أن تحقق تلك التكاملية التي وصفها 
أمري املؤمنني : )اعمل لدنياك كأنك 
تعيش أبداً، واعمل ألخرتك كأنك تموت 
غدا())(، وهي أشبه ما تكون بمعادلة 
صاحبها  فيجتهد  فصولها،  تتكامل 
اإلنسانية  املراتب  أعىل  إىل  بالوصول 
يعتمدها  التي  السلوكيات  خالل  من 
يف حياته الخاصة، وما يرتبط به مع 
يصنعه  وما  اآلخر  اإلنساني  الجمع 
االستقرار  ليحصد  تدفعه  روابط  من 
يف هذه الدنيا االختبارية وحياة ما بعد 

املوت ما ينتظره من جزاٍء جزيل.
)- جامع أحاديث الشيعة، السيد الربوجردي، 

ج 7)، ص٥).

الفيلسوف  نظر  وجهة  وحسب 
الطريق  هو  )املوت  باسكال  بليز 
وقد  أخرى،  حياة  إىل  لالنتقال  واألمل 
سعادة  أكثر  بأنّها  الحياة  تلك  صور 
وأّن  املرء،  يعيشها  التي  الحياة  من 
كلما  سعادًة  أكثر  يصبح  اإلنسان 
اقرتب من الحياة األخرى()4(، لذلك ال 
التي  بالرضورات  بجدية  تفكر  أن  بد 
ما  عىل  للحصول  تستغلها  أن  يجب 

تريد من هذه الفكرة.

إذن فحقيقة املوت أشبه ما تكون 
الباطني  والدافع  الشخيص  باإللهام 
لتجد أفضل ما عندك ملواجهة الحياة، 
الشخصية  الرفعة  عىل  والحصول 
الذي  مجتمعك  وسط  واإلنسانية 
من  به  تمر  ما  ووسط  به،  تعيش 
تجعل  أن  عليك  وأزمات،  ظروف 
ملجرد  عليها  هي  مما  أفضل  األمور 

4- آراء فلسفية ُملهمة عن املوت!

أن تفكر باملوت، ال أن تتوقف.. فقط 
وإن  األقل  اآلتي عىل  من  تحىل بيشء 

استطعت الزيادة فزد:

)- درب نفسك عىل انتقاء ألفاظك 
األمران يكشفان عن  وأفعالك فهذان 

فحوى شخصيتك.

فالطموح  بالطموح،  تحىل   -٢
الفرص  الستغالل  يدفعك  من  هو 
األهداف  تحقيق  يف  والنجاح  املواتية 

الشخصية.

)- ال تجعل من فكرة املوت شبحاً 
لك  ما يكون  بقدر  يطاردك ويخيفك، 
النقاط  من  عدد  أكرب  حصد  يف  دافعاً 

اإليجابية يف حياتك.

يومك بشكل جديد تسمح  ابدأ   -4
لنفسك فيه بالتفكري بطريقة جديدة 
جزءاً  تجعله  أن  تتمنى  فيما  تدعمك 

من حياتك.

يكون مردوده  به  تقوم  ما  ٥- كل 
الخري  خانة  يف  يصب  كان  سواء  لك 
رشيراً،  إنساناً  تكن  ال  لذلك  الرش،  أو 
تعاىل:  قال  للخريين  فرصة  فالحياة 
 * يََرُه  َخرْيًا  ذَرٍَّة  ِمثَْقاَل  يَْعَمْل  }َفَمْن 

ا يََرُه{)٥(. َوَمْن يَْعَمْل ِمثَْقاَل ذَرٍَّة رَشًّ

التي  بحياتك  تمسك  النهاية  ويف 
عليك  فيها  وأغدق  لك  الله  وهبها 
حياة  ألجل  عملك  واصل  فضله..  من 
أفضل، واصل مشاريعك الطيبة حتى 
الرمق األخري دون االستسالم لألفكار 
اللحظة،  لتلك  تصل  وعندما  السلبية، 
ال تصلها إال عن جدارة بعد أن حققت 
التي  النبيلة  األشياء  من  الكثري 

تستحق عليها جزاء السعادة.
٥- سورة الزلزلة، اآليتان 7،8.

تقبل 
حقيقة 

الموت

شوال - ذو القعدة 1443هـ
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مبناسبة مرور 102 عام 
على اندالعها

ثورة العشرين
بين ذاكرة التاريخ 
وشهادة األبطال

الكتابة مجدداً  أمامي وأنا أحاول  لم يكن 
عن الثورة العراقية الكربى عام 9٢0)م إال أن 
أستعيد يف ذاكرتي جوانب من ملحات ووقائع 
الجريئة،  الشعبية  االنتفاضة  هذه  وأحداث 
وأبطالها  رجالها  من  لعدد  الخالدة  والثورة 
بهم  االلتقاء  رشف  يل  كان  الذين  الشجعان 
بما  باالستعانة  عاماً،  أربعني  من  أكثر  قبل 
بها  وثقت  صوتية  أرشطه  من  به  أحتفظ 
شكلها  التي  الهيئة  رافقت  يوم  أصواتهم 
النجف  يف  العرشين  لثورة  الوثائقي  املتحف 
الصديق  يومذاك  يديره  كان  والذي  األرشف، 
سلمان  كامل  األستاذ  واملؤرخ  الباحث 

ميداني  ومسح  بجولة  للقيام  الجبوري 
بمن  وااللتقاء  الثورة،  مناطق  لبعض 
رجالها  من  الحياة  قيد  عىل  يزال  ما  كان 
من  الدافع  كان  حيث  فيها،  واملشاركني 
جهتي هو محاولة تقديم ملف خاص عنها 
أبطالها  بأصوات  أحداثها  مجريات  وعن 
األحداث بشهادة حية  لتتأكد هذه  ورجالها، 

من املشاركني يف صنعها.  
الرميثة: والشرارة األوىل النطالق الثورة

لم يدر بخلِد أحد أن تلك اللحظات الصعبة 
عام  حزيران  من  الثالثني  يوم  من  والحرجة 
ال  الرجال  من  باسلة  مجموعة  بأن  9٢0)م 
يتجاوز عددهم أصابع اليدين وهم يحملون 
أسلحتهم املتواضعة بمهاجمة مقر السلطة 
الصغرية  البلدة  تلك  يف  الحاكمة  اإلنكليزية 
ليخلصوا  الرميثة  وتدعى  الديوانية  جنوبي 
الجون  أبو  شعالن  الثائر  وكبريهم  زعيمهم 
حصينة  عسكرية  وترسانة  قلعة  وسط  من 
املتطورة  القتالية  واألسلحة  باملعدات  مليئة 
بأنها  الثوار،  إذا ما قيست بأسلحة  يوم ذاك 
ستكون بمثابة الرشارة األوىل النطالق وإعالن 
الثورة العراقية الكربى ثورة العرشين، والتي 
وقرى  مدن  ليشمل  ولظاها  أوارها  امتّد 

العراق كافة.
يشرتك يف ثورتي النجف والعشرين 

وينجو من اإلعدام
ذاك  يوم  التقيتهم  الذين  املتحدثني  أول 
مطرود  السيد  كان  الثورة  يف  املشاركني  من 
لحظتها  عمره  كان  والذي  الكعباوي  جاسم 

عيل نارص الكناني
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حدثني  حيث  عاماً،  التسعني  تجاوز  قد 
يف  أوالً  اشرتاكه  مثرية وكثرية عن  بتفاصيل 
ثورة  يف  ثم  ومن  8)9)م،  عام  النجف  ثورة 
العرشين، أما كيف حصل ذلك  فيأتي الجواب 
عىل لسانه بقوله: بعد أن تكررت االعتداءات 
الحاكم  قبل  من  املشينة  والترصفات 
وجنوده  مارشال"  "وليم  املدعو  اإلنكليزي 
متحدين  النهار  وبوضح  النجف  أهايل  ضد 
واالجتماعية  الدينية  واألعراف  التقاليد  بذلك 
األصيلة لهذه املدينة املقدسة، وبعد التشاور 
من  النجف  وقادة  زعماء  مع  واالجتماع 
الحاكم  مقر  بمهاجمة  القرار  جاء  رجالها 
يف الرساي، والذي يسمى اليوم )خان عطية( 
وقتله هو وجنوده املوجودين هناك وكان ذلك 
عام 8)9)م، ويستعيد الكعباوي عرب رشيط 
الرساي  هاجم  من  بعض  أسماء  الذكريات 
عدد  كان  لقد  قائال:  الشجعان  الرجال  من 
املهاجمني ثالثة عرش رجالً من بينهم الحاج 
نجم البقال وشمران العامري وصادق األديب 
بعدها  ليتم  وآخرون،  غنيم  أبو  ومحسن 
حصار  بفرض  اإلنكليزية  السلطات  قيام 
جائر وظالم عىل النجف دام أكثر من أربعني 
يوماً وتم إعدام هؤالء األبطال جميعاً كما تم 
أنه تم إطالق  إال  صدور حكم اإلعدام بحقي 
رساحي يف اللحظات األخرية بعد أن توسط يل 
أحد املراجع الدينية آنذاك وهو السيد محمد 
كاظم اليزدي، الذي أكد للسلطات اإلنكليزية 
عىل  بالهجوم  مشاركتي  بعدم  الحاكمة 
بعد  فيما  باملشاركة  ألترشف  ثم  الرساي، 
إعالنها  بعد  الخالدة  العرشين  ثورة  بأحداث 

مع بقية من شارك من الرجال.
اخلاتون )املس بيل( والسيد حمسن أبو 

طبيخ
ويف ناحية غماس كانت لنا وقفة مع ثائر 
السيد  وهو  وأبطالها  الثورة  رجال  من  آخر 
حني  وعمره  طبيخ  أبو  حسن  السيد  جعفر 
والثمانني  السادسة  تجاوز  قد  كان  التقيته 
املعروف  الوطني  الزعيم  شقيق  وهو  عاماً، 
السيد محسن أبو طبيخ ليستعرض لنا جانباً 
آخر من أحداث الثورة ووقائعها بقوله: بعد 
صدور فتوى الجهاد من املرجع الديني األعىل 
ومراجع  الشريازي  السيد  العظمى  الله  آية 
وشيوخ  الزعماء  واجتماع  اآلخرين  الدين 
العشائر والسيد محسن معهم، وهم كل من 
)شعالن أبو الجون وغثيث الحرشان ومرزوك 
العواد(، وكنت أنا أقوم بتدوين وكتابة األوامر 
والتوجيهات التي تصدر منهم إىل املجاهدين 
املناطق  بقية  يف  اآلخرين  الثورة  وقادة 

وإعالن  اإلنكليز،  بوجه  بقوة وحزم  للوقوف 
البطل  الشيخ  اعتقال  ولعل  ضدهم،  الثورة 
شعالن أبو الجون وتخليصه من السجن من 
قد  فذة  بطولية  بعملية  عمومته  أبناء  قبل 
عّجل بإعالن الثورة وانطالق رشارتها األوىل. 
ومن بني األحداث التي رواها يل السيد جعفر 
للمندوب  الرشقية  السكرترية  زيارة  هي 
إىل  الربيطاني )املس جريدترودبيل(  السامي 
الزعماء  أحد  كونه  غماس  يف  محسن  السيد 
والقادة املعروفني يف محاولة منها الستمالته 
وسياستهم  اإلنكليز  لصالح  وكسبه 
اإلستعمارية تجاه العراق، وكما يقول السيد 
عىل  تنطِل  لم  القذرة  اللعبة  هذه  إن  جعفر 
السيد محسن، فقال لها وأمام الناس إننا ال 
نقبل بغري االستقالل، وإذا أردتم أن تكسبونا 

فاكسبوا الشعب أوالً.
الزكرتي .. والباخرة )فاير فالي( يف شط 

الكوفة
وقع  واشتداد  األحداث  تسارع  خضم  يف 
والتي  القتال،  جبهات  معظم  يف  املعارك 
تمكن  التي  الرارنجية  معركة  بينها  من 
املدافع  أحد  عىل  االستيالء  من  فيها  الثوار 
ومناطقهم  الثوار  قصف  يف  تستخدم  التي 
ليتم  إصالحه  بعد  الكوفة  إىل  معهم  وجلبه 
حمزة  محمد  الحاج  يقول  كما  استخدامه 
الزكرتي والذي كان األكرب عمراً من بني الذين 
وعرشين  مئة  عمره  بلغ  حيث  التقيتهم، 
عاماً، مستعرضاً محطات بطولية أخرى من 
املعارك التي شارك فيها، والتي من بينها كما 
والشعيبة  ))9)م  عام  الفاو  معارك  يقول: 
خالل الحرب العاملية األوىل عام 4)9)م، ويف 
الثورة العراقية الكربى عام 9٢0)م، إضافة 
)فاير  الباخرة  مهاجمة  يف  مشاركتي  إىل 
اإلعدام  إىل  بي  تؤدي  أن  والتي كادت  فالي(، 
السلطات  قبل  من  عيلّ  القبض  إلقاء  بعد 
الربيطانية، لوال تدخل الوجيه املعروف الحاج 
بأنني  بادعائه  أنقذني  الذي  كرماشة  أمني 
مجنون، فنصحني بمغادرة الكوفة والعودة 

ثانية إليها بعد هدوء املوقف.
الكصاد .. شاعر الثورة ومهواهلا

ويف مكان آخر كنا عىل موعد مع الشاعر 
املعروف عبد السادة الكصاد الذي كان مهوال 
الحماسية  فاألهازيج  وشاعرها،  الثورة 
و)الهوسات( الشعبية التي كما يقول..  كان 
بها  يصدحون  والثوار  واملهاويل  الشعراء 
من  الشاعرات  جانب  إىل  القتال  ساحات  يف 
من  والشد  املقاتلني  حماس  إلثارة  النساء 

عزيمتهم وهممهم ..مؤكداً عىل أهمية الدور 
وشجاعتها  العراقية  للمرأة  املثري  البطويل 
العارضية  حظية  بينهن  ومن  الفائقة، 
مستذكراً  املوىس،  وفاطمة  العسل  وسكينة 
أثناء  ابنها  فقدت  إلحداهن  بطوليا  موقفا 

املعركة فنادت بأعىل صوتها:
ابين املضغته البارود مفطوم اعله سركيها

هم رايد جتيب اهدان واتكمطه اعله رجليها
مسك اخلتام

العديد  هناك  بأن  القول  من  بُد  ال  أخرياً 
املهمة  والوقائع  واألحداث  اللقاءات  من 
من  العديد  يف  الثورة  مناطق  شهدتها  التي 
واألنبار  وتلعفر  ودياىل  كبغداد  العراق،  مدن 
والحلة وغريها، لم يأت ذكرها جميعاً بحكم 
فتحية  املوضوع،  لهذا  املخصصة  املساحة 
إكبار وإجالل لهذه الثورة وثوارها يف ذكراها 

الخالدة واملتجددة عاماً بعد عام.

السيد مطرود جاسم الكعباوي

السيد جعغر أبو طبيخ

الحاج محمد حمزة الزكرتي

الشاعر عبد السادة الكصاد

شوال - ذو القعدة 1443هـ
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د. عبّاس عيل الطائي 

عميد الكلية الرتبوية املفتوحة )سابقاً(

السابق  العدد  يف  تطرقنا  أن  بعد 
)النشور(  محطة  جمالية  لوصِف 
نستكمل الحديث عن محطتني أخريني 
)الحرش  وهما  اآلخرة  محطات  من 
وما  طبيعتهما  عىل  لنقف  والفرز(، 
أحداث  من  فيهما  االنسان  عىل  يمر 

عالم اآلخرة.
احَلشـــُر

ِمَن  يَْخُرُجوَن  )يَْوَم  تعاىل:  قال 
اعاً())(، )ُخشعاً أبصارهم  اأْلَْجَداِث رِسَ
َجَراٌد  َكأَنَُّهْم  اأْلَْجَداِث  ِمَن  يَْخُرُجوَن 

.)٢() ُمنْترَِشٌ
طريقنا  يف  الثانية  املحطة  هي 
خالل  من  وواضح  القيامة،  يوم  اىل 
كلها  الخالئق  أن  مذكورة  روايات 
تخرج من القبور بصورة منظمة من 
والرسل  األنبياء  فيهم  بما  البرش  أول 
واملؤمنون،  واألولياء  واألوصياء 
واملجرمون  العصاة  فيهم  وبما 
والكفرة  املالحدة  وكذلك  والطغاة، 
العادلة،  اإللهية  املحكمة  لحضور 
الخالئق يف يوم الحرش  ولعل مجموع 
َمهولة  وخرافية  فلكية  أرقاماً  يبلغ 
حال  كل  عىل  العقل.  يتصورها  ال 
واحدة  ساعة  يف  يخرج  سوف  الكل 

ويتجمعون يف مكاِن واحد.
أن  تحويان  السابقتان  اآليتان 
الخلق سيخرج بصورة غري منتظمة، 
الوصف  ذلك  من  تعاىل  الله  يريد 
عصيب  يوم  أنه  مجرم  كل  يُري  ان 
وُمرعب عليه، وهو عىل التو خرج من 
اأْلَْجَداِث  ِمَن  )يَْخُرُجوَن  ُمرسعاً  قربه 

)- سورة املعارج، اآلية )4.
٢- سورة القمر، اآلية 7.

من  يذهب  أين  إىل  يدري  ال  اعاً(  رِسَ
يدعوهم  الذي  والخوف  املوقف  هول 
إىل اإلرساع للخالص، فمن رعبهم أنهم 
عنه  ويعرب  ُمبعثر،  بشكل  يركضون 
القرآن كرسب الجراد املنترش يصطدم 
بعضه ببعض. ثم يأتي دور املالئكة يف 
فيصفه  الرهيب،  الحرش  هذا  تنظيم 
بقوله:    طالب  أبي  بن  عيل  اإلمام 
)ال تنشق األرض عن أحدٍ  يوم القيامة 
له:  آخذان بضلعه يقوالن  إال وَملكان 

أجب رّب العّزة())(.
 لنر كيف سيكون وضع أهل اإليمان 
امُلرعب  الوضع  هذا  يف  عليه  هم  وما 
لغري أهل االيمان والوالية؟ فال يُصدق 
أن تكون حالة املؤمن عند خروجه من 
يصدق  وهل  السكران،  كحالة  قربه 
أن نقول ألصحاب املقامات املحمودة 
القيامة  يوم  أنتم  لهم  نقول  الدنيا  يف 
الكريم  القرآن  كالسكارى!  تمشون 
حل لنا هذا اإلشكال ، فهو فصل أهل 
و  والطغاة  الُعصاة  فئة  عن  االيمان 
نَْحرُشُ  )يَْوَم  تعاىل:  لقوله  امللحدين 
وبناًء  َوْفًدا()4(  الرَّْحَمِن  إىَِل  اْلُمتَِّقنَي 
عىل ذلك، فإن أهل اإليمان لهم وضع 
ال  هؤالء  القيامة،  يوم  استثنائي 
سكارى وال جراد منترش وال ينسلون، 
ألن للوفد كما نعلم له مراسيم خاصة 
أهمية  لبيان  والحفاوة  باالستقبال 
ففي  جمعاء،   الخالئق  أمام  القادم 
محمد  بن  جعفر  اإلمام  عن  رواية 
أبي  بن  عيل  اإلمام  أن    الصادق 
عن    الله  رسول  سأل    طالب 

)- بحار األنوار، املجليس، ج7، ص 0)٢.
4- سورة مريم، اآلية 8٥.

: )إن الوفد ال  تفسريه للوفد : قال 
يكون إال ُركبانا، أولئك رجال اتقوا الله 
أعمالهم  وريَض  اختصهم  و  فأحبهم 
يا     قال  ثم  امُلتقني،  الله  فسّماهم 
بَرئ  و  الحبَّ  فلق  والذي  أما  عيل: 
قبورهم   من  يُخرجون  انهم  النَّسم 
بياض وجوههم  كبياض الثلج عليهم  
ثياب بيض كبياض اللبن، عليهم ِنعاُل 
يتألأل()٥(.  لؤلؤ  من  رشاكها  الذهب، 
الكاظم  بن جعفر  اإلمام موىس  وعن 
من  وليّنا  يخرج  ال  )والله  قال:   
عنه  ونحن  ورسوله  والله  إال  الدنيا 
من  فيه  ما  عىل  الله  يحرشه  راضون 
الذنوب ُمبيٌض وجهه مستورةٌ  عورته 
َحزن،  وال  عليه  خوٌف  ال  روعته  آمنة 
حتى  الدنيا  من  يخرج  ال  أنه  وذلك 
يف  بمصيبة  أما  الذنوب،  من  يُصفى 
مال أو نفس أو ولد أو مرض، وأدنى 
الله رؤيا  يُريه  أن  ما يُصفى به وليّنا 
ملا رأى فيكون  َمهولة فيصبح حزيناً 
أن  يعني  وهذا  له()6(.  كفارة  ذلك 
سنداً  له  سيكونون    البيت  أهل 
أن  تعاىل  الله  ويدعون  له  ويفزعون 
يف  وتنقيته  الدنيا  ذنوبه  من  يُنظفه 
قربه،  من  يخرج  أن  وقبل  الربزخ، 
املعايص،  من  بسرته  ويتكفلون 
تعب  فمجرد  أبيض،  ووجهه  ليخرج 
وجهد وُمجاهدة عىل النفس يف الدنيا 

سنناُل ما يُرضينا يوم القيامة. 

الحويزي،  العرويس  الثقلني،  نور  تفسري   -٥
ج)، ص٥9).

ج٢7،  املجليس،  العالمة  األنوار،  بحار   -6
ص7)).

جمالّية محطات اآلخرة

)اجلزء الثالث(

لَِمن اتقى
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يف  تُعيننا  التي  األعمال  تلك  ومن 
كثرة  هو  القيامة  يوم  إىل  الرحلة 
يف  أذنبته  ذنب  كل  من  االستغفار 
حياتي وأطلب منه تعاىل املغفرة. ويف 
حديث قديس عن رسول  يقول الله 
ِبُقَراِب  أَتَيْتَِني  َلْو  آدَم!  ابَن  )يا  تعاىل: 
ْك ِبْي  األرِض خَطايا ثُمَّ َلِقيْتَني ال ترُْشِ
َشيْئَا ألتيْتَُك ِبِقَراِبها َمْغِفَرة()7(. وهذا 
الله  من  مغفرة  له  ذنب  كل  أن  يعني 
املؤمن  عبده  ذنوب  كانت  مهما  تعاىل 
وإن  أعظم  الله  مغفرة  فإن  عظيمة 
كل  يا من رحمته وسعت  أكرب  عفوه 
الخوف  من  يشء  بقي  فهل  يشء. 
املحطة  هذه  يف  الوقوف  من  والقلق 
ورعاية  اإللهية  العناية  فان  الثانية، 
أهل البيت  ألوليائهم وُمحبيهم قد 
بدد كل تلك املخاوف وتحولت إىل محل 

لطاملا اشتقاق لها املؤمن املرور بها.
الَفــْرز

املالئكة  ستبدأ  املحطة  هذه  يف   
التهيؤ  من  حالة  وهي  بالَفرز، 
املالئكة  فتقوم  التالية،  للمحطات 
أن كانوا متناثرين  بجمع الحرش بعد 
كالجراد  قبورهم  من  خرجوا  عندما 
ال  التجميع  وهذا  مبعثرين.  املنترش 
العسكرية  األرتال  اصطفاف  يشبه 
املدريس.  الصباحي  االصطفاف  أو 
وصف الرسول محمد  هذا التجمع 
  عنه  روي  كما  بالكنانة  كالنبل 
الله  جمعكم  إذا  بكم  )كيف  قال:  انه 
خمسني  الِكنانة  يف  النّبل  يُجمع  كما 
إليكم()8(.  الله  ينظر  ال  ثم  سنة  ألف 
الكنانة  يف  وتُرَّصُّ  السهام  تَُسَطر  أي 
جنباً إىل جنب بعضها، بحيث ال يمكن 
ببعضها  تماسكها  لشدة  تحريكها 
من التضايق والتزاحم، كذلك يتضايق 
اآلدميون يف ذلك اليوم العسري إىل درجة 
مجاالً  أقدامهم  ملوضع  إال  يجدون  ال 
املوضع  عن  التزحزح  يمكنهم  وال 

العيد،  دقيق  ابن  النووية،  األربعون  رشح   -7
ج4٢ ص))٥-7)٥.

الحاكم  الصحيحني،  عىل  املستدرك   -8
النيسابوري، ج4، ص٥7٢.

الذي وقفوا فيه()9(، وهكذا يتجمعون 
مرتاصني كرتاص النبال يف الكنانة)0)(، 
خمسني  ملدة  الحال  هذا  عىل  ويبقون 
عىل  بعضهم  ملمومني  سنة  ألف 
املوقف  ذلك  من  استثني  وقد  بعض. 
بن  عيل  اإلمام  عن  روّي  ما  املؤمن، 
أنه قال: )املؤمن بالله    أبي طالب 
والحساب  والبعث  والنار  وبالجنة 
والقيامة، وُمقّراً بالله، وُمصدقاً لنبيه 
 وما أنزل من الله، نجا من الجوع 
إليه  أشارت  ما  وهذا  والعطش()))(، 
ي اللَُّه الَِّذيَن اتََّقْوا  اآلية املباركة:)َويُنَجِّ
ُهْم  َواَل  وُء  السُّ ُهُم  يََمسُّ اَل  ِبَمَفاَزِتِهْم 

يَْحَزنُوَن()٢)(.
بعضهم  :)فريكب    وقال 
فيمنعون  دونها  ويزدحمون  بعضاً،  
ويكثر  أنفاسهم  فتشتد  امليض،  من 
ويشتد  أمورهم  بهم  وتضيق  عرقهم 
ضجيجهم وترتفع أصواتهم قال: وهو 
أول هول من أهوال يوم القيامة، قال: 
عليهم  وتعاىل  تبارك  الجبار  فيرشف 
املالئكة  من فوق عرشه يف ظالل من 
فيأمر ملكاً  من املالئكة فينادي فيهم: 
واستمعوا  أنصتوا  الخالئق  معرش  يا 
آخرهم  فيسمع  قال:  الجبّار،  منادي 
فتنكرس  قال:  أولهم  يسمع  كما 
أصواتهم عند ذلك، وتخشع أبصارهم،  
قلوبهم  وتفزع  فرائصهم،  وتضطرب 
ويرفعون رؤوسهم إىل ناحية الصوت، 
يَُقوُل  اِع  الدَّ إىَِل  )ُمْهِطِعنَي  تعاىل:  قال 
قال:    ،)((() َعرِسٌ يَْوٌم  ذَا  َهٰ اْلَكاِفُروَن 
فيرشف الجبار عز وجل الحكم العدل 
أنا  إال  إله  ال  الله  أنا  فيقول:  عليهم 
اليوم  يجور،  ال  الذي  العدل  الحكم 
أحكم بينكم بعديل وقسطي، ال يظلم 
اليوم آخذ للضعيف  اليوم عندي أحد، 
املظلمة  ولصاحب  بحقه،  القوي  من 

القمي،  عباس  الشيخ  اآلخرة،  منازل   -9
ص٥8.

للنّبل  أَدم  الكنانة هي ُجعبة صغرية من   -(0
تحمل عىل كتف رامي النبال. 

ج7،  املجليس،  العالمة  األنوار،  بحار   -((
ص))).

٢)- سورة الزمر، اآلية )6.
))- سورة القمر، اآلية 8. 

الحسنات  من  بالقصاص  باملظلمة 
وال  الهبات  عىل  وأثيب  والسيئات 
ظالم  عندي  اليوم  العقبة  هذه  يجوز 
وألحد عنده مظلمة إال مظلمة يهبها 
بها  له  وآخذ  عليها  وأثيبه  صاحبها 
الخالئق  أيها  فتالزموا  الحساب،  عند 
ظلمكم  من  عند  مظاملكم  واطلبوا 
عليهم  لكم  شاهد  وأنا  الدنيا،  يف  بها 
فيتعارفون  قال:  شهيداً.   بي  وكفى 
ويتالزمون فال يبقى أحد له عند أحد 
قال:  بها،  لزمه  إال  حق  أو  مظلمة 
فيمكثون ما شاء الله، فيشتد حالهم، 
ويكثر عرقهم، ويشتد غمهم، وترتفع 
فيتمنون  شديد  بضجيج  أصواتهم 
ألهلها،  مظاملهم  برتك  منه  امُلخلص 
قال: ويطلع الله عز وجل عىل جهدهم، 
فينادي مناد من عند الله تبارك وتعاىل 
- يسمع آخرهم كما يسمع أولهم -: 
الله  لداعي  أنصتوا  الخالئق  معرش  يا 
تبارك  الله  إن  واسمعوا،  تعاىل  تبارك 
إن  الوهاب  أنا  ]لكم[:  يقول  وتعاىل 
لم  وإن  فتواهبوا  تواهبوا،  أن  أحببتم 
قال:  بمظاملكم،   لكم  أخذت  تواهبوا 
فيفرحون بذلك لشدة جهدهم وضيق 
فيهب  قال:  وتزاحمهم  مسلكهم 
يتخلصوا  أن  رجاء  مظاملهم  بعضهم 

مما هم فيه، ويبقى بعضهم فيقول:
أن نهبها  يا رب مظاملنا أعظم من 
العرش  تلقاء  من  ُمناٍد  فينادي  قال: 
-جنان  الجنان  خازن  رضوان  أين 
الفردوس -قال: فيأمره الله عز وجل 
من  قرصاً  الفردوس  من  يطلع  أن 
فضة بما فيه من األبنية والخدم. قال: 
القرص  حفافة  ويف  عليهم  فيطلعه 
مناٍد  فينادي  قال:  والخدم  الوصائف 
معرش  يا  وتعاىل:  تبارك  الله  عند  من 
إىل  فانظروا  ارفعوا رؤوسكم  الخالئق 
رؤوسهم  فريفعون  قال  القرص،  هذا 
من  مناد  فينادي  قال  يتمناه.  فكلهم 
الله تعاىل: يا معرش الخالئق هذا  عند 

لكل من عفا عن مؤمن..()4)(.

ج٢)،  املازندراني،  الكايف،  أصول  رشح   -(4
ص))-4).

شوال - ذو القعدة 1443هـ

47




